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 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اهللِ بسْمِ
 

وَالفممؤْمِنملََْ   }وَقُلِِ اْْمَُُلْاف سَسَليَرَل الُ لَم َْمََُ ُلمْ وَلَهملْلَُم      
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 اإلهـداء
 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة 

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.ونور العالمين 

 إلى والدي األعزاء أمد الله في عمريهما

 زوجتي الغالية من كانت لى سندًا في كل خطوة... إلى

 ومن سكنوا في سويداء قلبيفلذات كبدي  إلى

 ليان ، جوان ....... ومن سيرى النور بعدهم بناتيإلى  

 وأخواتي خوتيإإلى 

 ينما كانواإلى أساتذتي األفاضل الكرام أ

 إلى زمالئي وأصدقائي وأقاربي

 إلى شموع المعرفة ورواد العلم

 إلى العاملين في ميدان التربية والتعليم

 إلى كل من ساهم في إخراج هذا الجهد إلى حيز الوجود

 أهدى هذا الجهد المتواضعجميعًا ...  إليهم

 حبا ومودة واعترافا بالجميل وذكرى لألبد

  الباحث
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 شكر وتقدير
 عقولند  علمد ،  وندو، إيم ند ،  قلوبند  ندو، وجعد  حبد  فيند  وز،ع الخيد،  خلد  الدي  هلل لحمد ا
 آلد  وعلد  سدي ن  محمد  الم،سدلي  أشد،  علد  والسدة  والصدة  كلهد   للفضد ل  بد لنو،ي  فهد ان 

 :بع  أم  وسل  وصحب 

ْذ تََأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتمْ  ":تع ل  قول  م  وانطةق ،    (.7إبراهيم :) "أَلَِزيَدنَُّكمْ  َواِ 

 ل مد  اهلل يشدك، ل :"الشد،ي  الحد ي  فد  ل  اهلل عليد  وسدل صد المصدطف  لقدو  وامتث ل، 
 و،  الفضد  ألهد  ب لفضد  واعت،افد ،  (والت،مدي  وأبدو  او  أحمد  إسدن   صدحير ،وا )الند "" يشدك،

 وعمد     إ ا،ته  ف  ممثلة اإلسةمية الج معة إل  ب لشك، والتق ي، أتق   فإنن   يوي  إل  المع،و 
 العليد  ال ،اسد   ب،ند م  خدة  مد  الم جسدتي،  ،جدة لنيد  لد  إت حدة الف،صدة علد  العليد  ال ،اسد  
 .ال ،اسة ح م،ا جميع ف  الب ح  مهمة أج  تسهي  بيل  م  الت  والجهو 

صدة   ألست ي  ومشد،ف  األسدت ي الد كتو، والثن ء الشك، ع  ع جزا،  يق  ولس ن  أتق   كم 
 بقبددو  تكدد،  وتفضدد  والددي   (خدد نيون")فدد  الج معددة اإلسددةميةفدد،ع الجنددوع ن لددع عميدد  الن قددة 

 ك  ف   السن ك   إن  الكثي،  ب  وخب،ت  وعلم  وقت  م  ن منح والي  ال،س لة  هي  عل  اإلش،ا 
 خي، الجزاء. اهلل فجزا  والموج   الم،ش  نع  فك   ح جة  ك  عن  والعو  كبو  

الد كتو،   ألسدت ي ممثلدة ب المن قشدة لجندة عضدو  إلد  والتقد ي، ب لشدك، أتوجد  أ  ويشد،فن 
 مد  وعلد  هي  ال،سد لة  من قشة لقبولهم  .األشق،حس  ج ب، /وال كتو،  األغ  ،مض   عب  المعط 

 .علي  لم  ك ن  اكتم ل تز ا  حت  ال،س لة هي  تنقير ف  ثمي  جه   م بيل 

 لد  الديي  ال ،اسدة أل وا  المحكمدي  السد    إلد  والع،فد   الشدك، بدواف، أتقد   ويسدع ن  أ 
 .الشك، جزي  من  فله  ووقته  وتوجيه ته  بعلمه  عل    يبخلوا

لد  يبخد  علد  بوقتد    يدون" الدي  األسدت ي نزيدب لشدك، والتقد ي، ألخد   أتقد  ويطيع لد  أ  
 فل  من  ك  الشك، والتق ي،.وا  ال ،اسة أ  نقيرإطةق   وأشك،  أيض  عل  مس ع ت  ل  ف  ت

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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 ،فر   )مح فظ   ف  والتعلي  الت،بية م ي،ي   ف  المسلولي  أشك، أ  يفوتن  ل كم 

 كدة،  وأشدك، ال ،اسدة   أ وا تنفيدي فد  تسدهية  م  ل  ق مو  لم  (ش،  غز   الوسط خ   يون" 
 أ وا  تطبيد  لد  وسدهلوا سد ع ون  الديي  العلدو  المد ا،" ومعلمد  ومعلمد   مبحد  مد ي،  مد 

 ال ،اسة.

م ،سدة شده اء  الم،بد  الف ضد  مد ي، م ،سدت  إلد  والع،فد   الشك، بواف، أتق   ويش،فن  أ 
 تشدجيع  طدوا  أيد   ال ،اسدة و  لد  لمس ع ت    ويلكسلي  أبو ال،و"األست ي  ،فر الث نوية للبني "ع"

 من  ك  الشك، والتق ي،. فل 

 واألقد ،ع واألصد ق ء األهد  مد  الكد،ي  الجمدع بد،ييته   عيند   اكتحلد  الديي  أشدك، كمد 
 .لمس ن ت  ب لحضو، ش،فون  اليي 

 ق،يع م  أمض  وقت   أو جه ا،  بي  أو نصح ،  ق   م  لك  والع،ف   ب لشك، أتق   وأخي،ا
 .الجزاء خي، عن  الجميع اهلل فجز  ال ا،سة  هي  نج زإل بعي   أو

 

 واهلل ولى التوفيق 
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 الدلاهة مُخص

مهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد  المتضددمنة فدد  محتددو  كتددع مع،فددة هدد ف  ال ،اسددة الح ليددة إلدد  
سدة مشدكلة ال ،ا   وتتح  له  الع ش،   اكتس ع طلبة الص  مو بغز   م،حلة األس سية العلي العلو  لل

  الت ل : ف  السيا  ال،لي"

 للمرحلة األساسية العليامهارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى كتب العلوم  ما 
 .وما مدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها؟  بغزة؟

 األسللة الف،عية اآلتية: يا السيا  ال،لي"ه ويتف،ع م 

 ؟للم،حلة األس سية العلي ع العلو  كتحتو  ف  م واجع تواف،ه م  مه ،ا  القتص   المع،ف  ال1. 
 ؟مه ،ا  القتص   المع،ف م   تضم  محتو  كت ع العلو  للص  الث م  األس س  لم  . 2

 ؟مه ،ا  القتص   المع،ف م   تضم  محتو  كت ع العلو  للص  الت سع األس س  لم   3.
 ؟،ا  القتص   المع،ف مه م   تضم  محتو  كت ع العلو  للص  الع ش، األس س  لم  4. 
 م  م   اكتس ع طلبة الص  الع ش، األس س  لمه ،ا  القتص   المع،ف ؟5. 
فد  اكتسد ع طلبدة الصد   α) =0.05)ه  توج  ف،و  يا   للة إحص لية عن  مسدتو   للدة . 6

 الع ش، األس س  لمه ،ا  القتص   المع،ف  تعز  لمتغي، الجن"؟.
 
 

 صياغة الفرضيات التالية : وفى ضوء أسئلة الدراسة تم

. ل يصددد  مسدددتو  اكتسددد ع طلبدددة الصددد  الع شددد، لمهددد ،ا  القتصددد   المع،فددد  لمسدددتو  الدددتمك  1
80. % 
فدد  اكتسدد ع طلبددة الصدد   α)= 0.05). ل توجدد  فدد،و  يا   للددة إحصدد لية عندد  مسددتو   للددة 2

 .الع ش، األس س  لمه ،ا  القتص   المع،ف  تعز  لمتغي، الجن"
 

بمهد ،ا   ق لمة بإع ا  ق   حي   الوصف  المنه  الب ح  استخ   ال ،اسة تس يل  ع   بةولإلج
 (60)علد الق لمدة  اشدتمل  حيد  للم،حلدة األس سدية العليد   العلدو  كتدع لمحتدو  المع،فد القتصد   

 للصد  الع شد، القتصد   المع،فد  لمهد ،ا  ختبد ،ا بند ء تد  كمد    معيد ،ا،  (11)علد   توزعد  يشد،ا، م



 

 ح  



 ((880مد  فتكوند  عشدوالية بط،يقدة ال ،اسدة عيندة اختيد ، وتد  المحتدو   تحليد  ق لمدة ب إلضد فة إلد 
،فدر  خد   يدون"  ( لمد ي،ي   الت بعدة الحكوميدة الم ا،" طلبة الص  الع ش، ف  م  ط لب ، وط لبة

 كتددع العلددو  الفلسددطينية للصددفو  )الثدد م   الت سددع  محتددو  اختيدد ، تدد و   الوسددط   شدد،  غددز ( 
 بحسد ع األ وا  لةسدتخ ا  صدةحية مد  الب حد  التحليد   وتحقد  لعمليدة خضدع الدي  الع شد،(
 وبلد  مع مد  الثبد   ( 0.94مع  لة كو ، ،يتش ، سو  حيد  بلد ) ب ستخ ا  الختب ، ثب   مع م 
 .ع    ثب ت مع م  ( وكةهم %90.61تحلي  كتع العلو  الفلسطينية ) لق لمة

    وتد  جمدع2013 2012الثد ن  مد  العد   ال ،اسد   ال ،اسد  الفص  ف  ت  تنفيي ال ،اسةو    

 ال،تبد ط والتك،ا،ا  ومعد مة  الملوية( النسع الشيوع) مع مة  ب ستخ ا  إحص لي  وتحليله  البي ن  

الثد م   الت سدع  )و  للصدف العلدو  كتدع محتدو  فد  القتصد   المع،فد  معد يي، تدواف، مد   لبيد  
 األس س . (الع ش،

 وأسفرت النتائج عن :

للم،حلدة األس سدية العلدو   كتدعالواجع تواف،هد  فد  محتدو   القتص   المع،ف ه ،ا  بن ء ق لمة لم.1
  . العلي 

محتدددو  كتدددع العلدددو  للم،حلدددة  فددد القتصددد   المع،فددد  المتضدددمنة هددد ،ا  تفددد و  نسدددع معددد يي، م .2
 السددددتة العلددددو  كتددددعمحتددددو   فدددد  معيدددد ، تعلدددد  كيدددد  تددددتعل بلغدددد  نسددددبة  حيدددد  األس سددددية العليدددد  

  %(4.89علد  نسدبة) البد اع  والتفكيد، %(  10.06عل  نسبة ) ا  ا،  المعلوم  و   %(24.17)
%(  والعمد  الجمد ع  19.30%(  وحد  المشدكة  علد  نسدبة )13.46وصنع الق،ا، علد  نسدبة )

%(  1.20)%(  وتكنولوجي  المعلوم   عل  نسدبة 2%(  والتص   عل  نسبة )5.02عل  نسبة )
%(  ومعيددد ، التفكيدد، الن قددد  1.40%(  والقيددد    علدد  نسددبة )2.43والتدديثي، الشخصدد  علددد  نسددبة )

 . %(16.03عل  نسبة )

بلغدددددد  النسددددددبة الع مددددددة لمدددددد   اكتسدددددد ع طلبددددددة الصدددددد  الع شدددددد، لمهدددددد ،ا  القتصدددددد   المع،فدددددد   .3
انخفدد ف فدد  وهدديا  ليدد  علدد    %(80  وهدديا ييكدد  عدد   وصددو  الطلبددة لحدد  الددتمك  )%(55.83)

 مستو  اكتس ع الطلبة لمه ،ا  القتص   المع،ف .
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فدد  اكتسدد ع طلبددة الصدد   α)= 0.05)فدد،و  يا   للددة إحصدد لية عندد  مسددتو   للددة  توجدد . 4
 لص لر اإلن  . ويلك الع ش، األس س   لمه ،ا  القتص   المع،ف  تعز  لمتغي، الجن"

  :يلي بما الباحث صىأو  فقد نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء وفي

معد يي، الع لميدة ) التج هد   وفد وتقويمهد  العلدو  الفلسدطينية  مند ه  محتدو  تطدوي، ضد،و، . 1
 ه تضدمنك ند  نسدبة التد   عد يي،األس سدية العليد   وخ صدة الم للم،حلدة ( مهد ،ا  القتصد   المع،فد 

 ق مته  ال ،اسة . الت ع،ف  ويلك وف  مع يي، مه ،ا  القتص   الم  كتع العلو  مت نيةف  محتو  

وفد  محتو  كتع العلو  للم،حلدة األس سدية العليد   ف . تضمي  مع يي، مه ،ا  القتص   المع،ف  2
مب أ  الستم،ا،ية والتت بع  بحي  ل يت  تضمي  معي ، ف  ص   ،اس  وينقطع فد  صد   ،اسد  

 آخ،.  

 متممة لهي  ال ،اسة .كم  ت  اقت،ا  مجموعة م  ال ،اس   الت  يمك  أ  تكو  
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 فصل األولال

 خلفية الدراسة

 المقدمة

يشه  العد ل  اليدو  ثدو،  معلوم تيدة فد  جميدع مجد ل  المع،فدة  ثدو،  توالد  فيهد  الكتشد ف   
العلمية وت،اكم  فيه  المع،فة مم  ك   ل  ب ل  األث، عل  الت،بية كعنص، ف ع  ف  نهضة المجتمدع 

  وتطو،  ليلح  ب،كع األم  ويواكع متطلب   العص،.

فد   النظد، إعد    إلد  تد عو ه للدة تحد ي   أمد   الت،بيدة وضدع  وغي،هد   الكتشد ف    هدي 
 التطدو، العلمد  لمواكبدة حتميدة ضد،و،  ب عتبد ،  التعلدي  تطدوي، يديت  هند  ومد  ومكون تهد  عن ص،ه 

 وفهمد  المع،فد  التد ف  علد  مواكبدة قد  ، جيد  إعد ا  علد  القد  ،  األ ا  وب عتبد ،  والتكنولدوج  
 (.3:2001 الصبو،  وعب  فهم (  مع  تكي وال

الت،بدو  لمواكبدة  وزا،  الت،بية والتعلي  ف  تطوي، نظ مهد  وعل  ال،غ  م  الجهو  الت  تبيله 
ومد  هدو  المع ص،   فإ  الميش،ا  الع مة تشي، إل  وجو  فجو  حقيقية بي  م  هو موجو  المتغي،ا 

حيد  أشد ،  الع يد  مد  ال ،اسد   إلد    مدة علمي،د مصد   الد و  المتق  ف م،غوع مستقبة، لنصبر 
المواءمددة بددي  مخ،جدد   التعلددي   مدد  المشددكة  وجوانددع القصددو، فدد  التعلددي   كعدد   وجددو  الكثيدد،

ال اخليدددة والخ ،جيدددة لنظددد   التعلدددي   وعددد   إعددد ا  الطدددةع  واحتي جددد   سدددو  العمددد   وتددد ن  الكفددد ء 
والتفكيدد،  فهدد  يعدد نو  مدد  ضددع  فدد  المهدد ،ا  التعلددي  الجدد مع  علدد  الوجدد  المطلددوع  لمواصددلة

 العلم  المطلوع لهي  الم،حلة. 
 
مند ه    هد  والعشد،ي  الحد    للقد،  العلدو  مند ه  أ  (526:1996 )سدلي   يد،  و

 حيد   األفد،ا  فد  واسدتخ ام ته  التكنولوجيد  و العلد  إمك نيد   تسدتثم، التغيد،   ين ميكيدة  سد،يعة
ل يد   و العلد  أ وا  اسدتخ ا  يحسد  للتطدوي، متقبد  مدواط  إع ا  إل  ته   و كيس " لمحتوي ته  

أ   لبد  وهدي  المند ه   مدواط   كد  بد  نسدلر أ  يجدع مد  أهد  مد  هد  التد  األس سدية المهد ،ا 
 وم  هيا الق،   ف  المتس ،عة المتغي،ا  مع يتمش  بم  والتع ي  المستم، والتقوي  للتج،يع تخضع
 العلمية. الت،بية ف  مستح ث   م  أح  
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وبددد أ  ح،كددد   إصدددة   تددد ،ي" العلدددو  والت،بيدددة العلميدددة مندددي منتصددد   القددد،  العشددد،ي   
  وك ن  جميع  ته   إل  تطوي، مند ه  العلدو   بمد  يتن سدع مدع التقد   العلمد  والتكنولدوج  اله لد 

ع ا ه  للحي   ف  يلك العص،.   وتحقي  ح ج   و،غب    المتعلمي  وا 

 
يميز عص،ن  الحد ل   يلدك الدوع  المتزايد  بيهميدة الكتد ع الم ،سد  والمنهد ج  ولع  اب،ز م 

ب عتب ،  أس " ك  تنمية وتطو، وتق   مم  يجع  ال و  تتبن  سي سي   ت،بوية يا  فلسدف   متميدز  
: 2002) طمدو"  عل  أصو  تكدوي  المجتمدع وطبيعتد  مستوح   م  تش،يع ته  وتنظيم ته  ومبنية

2) . 

هدو الددي  و لم ،سد  هددو األكثد، أهميددة فد  التدديثي، علد  مدد  يدت  تعلمدد  فد  الم ،سددة والكتد ع ا
 ( Chandler&Brosnan,1995 :118)يح  ه  ف  ب،ام  الم ا،" الح يثةيع،  مع َل  المن ه  و 

 اإلطد ،  األخد،  ال ،اسدية المدوا  كتدع مد  كغي،هد  العلدو  كتدع تعد  المنطلد  هديا ومد 
والتج هد    والبشد،ية  الطبيعيدة والظواه، العلمية المع،فة يتضم   الي المب ش، الم،جع  والمص ،

 والقضد ي  الج ليدة العقليدة  والمهد ،ا  والتحليد   والستقصد ء والبحد  والعمد  القد،اء  ومه ،ا  والقي 
 (Jarolimek, 1977: 43). المع ص،  

جدد  إلدد  مدد  وتمخددف عدد  تلددك الثددو،ا  المع،فيددة ح جددة ملحددة لدد   علمدد ء الت،بيددة نحددو التو 
  وييكد  علد  الدتعل  المسددتم،  يسدم  ب لقتصد   المع،فد  الدي  يقددو  علد  مبد أ المع،فدة التخصصددية

وي عو إل  أهمية العم  ضم  ف،ي  وال  استخ ا  تقني   التصد ل  والمعلومد   فكد   هدو المنقدي 
،فدة فد  مواقد  مد  خدة  تطبيد  المع  ف  مواجه  التح ي   وتحسدي  نوعيدة الحيد   بمج لتهد  ك فدة

 حي تية تستلز  استخ ا  مه ،ا  ح  المشكة  ومه ،ا  التفكي، العلم .
 

وي،  المختصو  اليو  بي  سم  القتص   ف  الق،  الح    والعش،ي  هد  القتصد   القد ل  
مم  يتوجع علين  تعزيدز تلدك الثق فدة مد  خدة    Knowledge-Based Economyعل  المع،فة

تعلي  جواز السف، لل خو  ف  حقبة ج ي   وعص، ج ي  يقو  عل  وع  أكث، عمق  اعتب ، الت،بية وال
 ل و، المع،فة ف  تنمية المجتمع وتطو،  و،قي .

 
 التوجد  نحدو ظد  فد  أس سدية مط لب،د  هند ك أ  إلد  (27:2008وأبدولب   ويشدي،) ،سدة 

 العتمد   مدع والتصد   المعلومد    تكنولوجيد  مد  كثيفدة شدبكة تكوي  م  ب اية المع،ف  القتص  
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 التع مد  بميهة  المزو   الم ه،  إل  العقو  ب إلض فة التنمية  لخ مة الموج  العلم  البح  عل 
 .والتص   المعلوم   تكنولوجي  مع

ومم  ل شك فيد  بدي  ال،ييدة الج يد   لتطدوي، التعلدي  نحدو القتصد   المع،فد  تديت  اسدتج بة 
صة  عملي   تطوي، المن ه   مي ا لهي  التح ي   حي  يشه   تن و  ش م  إط ، ضم  مستم،  وا 

 ن ل  فق    والتكنولوجي  العل  مج ل  ف  متس ،ع م  تق   الع ل  يشه   ونتيجة لم  م خةته  جميع
 . ( 16:1993 وزك   ك ظ  ) عملي   اإلصة  م  حظه  الواف، العلو  من ه 

تن ول  القتص   المع،ف  كتوج  ح ي  ف   ت ال والبحو  ال ،اس   م  لع   م،اجعة وف 
 األو  المع،فة كميتم، بين  ق  ت  تن و  هيا الموضوع ف  ع   م  الميتم،ا  تطوي، المن ه  نج  

 توفي، أهمية الي  أك  عل   ( 2007 )ع   ف  المتح   الع،بية اإلم ،ا   ولة انعق  ف  والي  
 و ع  المب عي  إنت جه   ف  المش ،كي  و،ع ية ه  إلي الوصو  وتسهي  ونش،ه   مص  ، المع،فة

 إل  الي  خلص  ال،ابعة  و،ت  ف  ( 2009 ) القتص    ال،ي ف ومنت    والموهوبي  والمبتك،ي 
 .المع،ف  القتص   نحو المملكة بتحو  المتعلقة م  التوصي   ع  

 النظ، إع    وصي ت ت م  وك     1999ع   األ،   ف   الث ن  الت،بو  التطوي، وميتم، 
  (2000)صة   ب قت ا، معه  والتع م  المعلوم تية الثو،  استيع ع بغية المختلفة من ه  العلو  ف 
 ف  المملكة األ، نية اله شمية. التطوي، الت،بو  نحو القتص   المع،ف  ث  تة يلك مش،وع 

Knowledge Economy " Educational Reform For the  :ERFKE  2003)والتعلي   الت،بية ، )وزا. 
 

كت ع العلو  للص  الع ش،  تن و  ف اشت،ك  مع ال ،اسة الح لية  الت وم  ال ،اس   
  (  2007(  ) شحيب،  2006  ) الص     (1999  ) أيوع  ،اسةب لتحلي  والتقوي  األس س   
 . (2009) محجز  

 
 م زالد  تسدت ع  الح جدة  إ الب حد  وجد  السد بقة ال ،اسد   وتوصدي   نتد ل  ضدوء وفد 

 فقد   العلدو   مند ه  تتقصد  القتصد   المع،فد  كتوجد  حد ي  فد  التد  البحدو  مد  المزيد  إجد،اء
 مسدتجيبة للد عوا  ط،يقهد  وتشد  السد بقة ،غد  قلتهد  البحدو  بدي  الثغد،  لتسد  ال ،اسدة هدي  جد ء 
فد     القتصد   المع،فد تضم  مهد ،ا م   ع  والتقص  البح  م  المزي  إج،اء بض،و،  المن  ية
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 علد  للحكد   المع،فد فد  ضدوء مهد ،ا  القتصد    العلدو  كتدع محتدو  وتحليد  ال ،اسدية  من هجند 
 .واإلب اع التفو  عل  يح  نظ   ف  وتعلم   العلو  لت ،ي" ع لمية  ،يية نحو التق  

أ  إعد     ف ند  يد،   وم  خة  اطةع الب ح  عل  الكثي، م  الم،اجدع وال ،اسد   السد بقة
النظ، ف  المن ه  يعم  عل  إض فة الج ي  م  المعلوم    و،فف بعف الجوانع وحي  الدبعف 

خد، تعد ي  المند ه  اآلحدي  و الاآلخ، الي  ل  يع  يواكع العصد،  ولديلك أصدبر مد  الضد،و،  بدي  
خد، ل يمكند  ، بدي  حدي  وآوَ َطدال ،اسية وتطوي،ه  لك  تواف  التطو،ا  المستم،   والمدنه  الدي  ل ي  

أ  يسدد ي، متطلبدد   العصدد، الحدد ل   لهددي  الدد واع  نجدد  أ  كدد  الددنظ  التعليميددة تسددع  إلدد  عمليددة 
 تطوي، المنه  ال ،اس .

فددد  التوجددد  نحدددو  السددد بقة ال ،اسددد   بعدددف مدددع ال ،اسدددة هدددي  تشددد ب مددد  هددديا المنطلددد  نجددد  
وتكنولوجي  المعلوم   و التص   التفكي، العلم   تنمية مه ،ا  اقتص   المع،فة لتطوي، التعلي  وف 

علد  مهد ،ا  القتصد   المع،فد  وفد   بد لتع،  السد بقة ال ،اسد   مد  الب حد  واسدتف    ...وغي،هد 
 ع،ف النت ل  وتفسي،ه  .

 
العلو  الع مة (  مس  ( تعليمه  وم    إج،اله  بيلة ف  س بق ته  ع  الح لية ال ،اسة وتختل   
ع العلدو  كتدمحتدو  تن ولد  مهد ،ا  القتصد   المع،فد  المتضدمنة فد   ال ،اسدة بينهد  وتميدز  هدي   

 إليد  تتطد،  لد  مد  وهديا  ومد   اكتسد ع طلبدة الصد  الع شد، لهد بغدز   للم،حلدة األس سدية العليد 
 .واطةع  الب ح  عل  ح و  ف  الس بقة  ال ،اس  

 
 مشكلة الدراسة :

 مق،،ا  ال ،اسدة  أو علو    ،و" تق ي  ف   يتمث ل للعلو  السلي  الت،بو  العلم  المحتو  إ 

 مد  مجد ل  للموضدوع   التك مد  بمد خ  المند ه  تيخدي أ  مد  بد  ل بد  الم ،سدية  العلدو  بد،ام  أو

 يحقد  بمد  مختلفدة للمحتدو   معد يي، ومد  الفيزي ليدة  والعلدو  الحيد    علدو  :ال ،اسدية المدوا  مد  مختلفة

عصدد، يطلدد  عليدد  بعصدد، القتصدد    فدد لسدديم  ونحدد  نعددي   يددةالعلم الثق فددة مكوندد   بددي  توازندد 
يتس  ب لتطو، الس،يع للمع،فة  مع بق ء من هجند  الفلسدطينية تد،او  مك نهد   فكد   لزامد ،  الي المع،ف  

 إلدد هدد ف  هددي  ال ،اسددة لدديلك    عصدد، القتصدد   المع،فدد  وتطو،اتدد عليندد  تطددوي، من هجندد  لتواكددع 
محتدو  كتدع العلدو  للم،حلدة األس سدية العليد  ومد    ف ع،ف  المتضمنة مع،فة مه ،ا  القتص   الم
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لمسد   لمد  ال ،اسد   هدي  مثد  ظهدو، بيهميدة الب حد  لشدعو،يلدك و  .اكتسد ع طلبدة الصد  الع شد، لهد 
ال ،اسدة لتجيدع عد  وم  هن  جد ء    ف  ح و  عل  الب ح  المج   ف  هيا الع،بية ال ،اس   قلة م 

 : اآلت  التس ي  ال،لي"

  " للم،حلة األس سية العلي مه ،ا  القتص   المع،ف  المتضمنة ف  محتو  كتع العلو   م 
 ."وم  م   اكتس ع طلبة الص  الع ش، له ؟  بغز ؟

 :ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية

 .؟ألس سية العلي للم،حلة اع العلو  كتف  محتو   واجع تواف،ه م  مه ،ا  القتص   المع،ف  ال1. 
 .؟مه ،ا  القتص   المع،ف م   تضم  محتو  كت ع العلو  للص  الث م  األس س  لم  2. 
 .؟مه ،ا  القتص   المع،ف م   تضم  محتو  كت ع العلو  للص  الت سع األس س  لم  3. 
 .؟مه ،ا  القتص   المع،ف م   تضم  محتو  كت ع العلو  للص  الع ش، األس س  لم  4. 
 .م  م   اكتس ع طلبة الص  الع ش، األس س  لمه ،ا  القتص   المع،ف ؟5. 
ف  اكتس ع طلبة الص   α)= 0.05)ه  توج  ف،و  يا   للة إحص لية عن  مستو   للة 6. 

 .الع ش، األس س   لمه ،ا  القتص   المع،ف  تعز  لمتغي، الجن"؟
 

 فرضيات الدراسة :
الصددد  الع شددد، لمهددد ،ا  القتصددد   المع،فددد  لمسدددتو  الدددتمك   ل يصددد  مسدددتو  اكتسددد ع طلبدددة .1

80. % 
فد  اكتسد ع طلبدة الصد   α)= 0.05)ل توج  فد،و  يا   للدة إحصد لية عند  مسدتو   للدة  .2

 .الع ش، األس س  لمه ،ا  القتص   المع،ف  تعز  لمتغي، الجن"
 

 أهداف الدراسة :  
 :تسع  هي  ال ،اسة لتحقي  األه ا  الت لية 

 .للم،حلة األس سية العلي ع العلو  كتف  محتو   المتوف،  تح ي  مه ،ا  القتص   المع،ف  .1
 .مه ،ا  القتص   المع،ف تح ي  م   تضم  محتو  كت ع العلو  للص  الث م  األس س  ل .2
 .مه ،ا  القتص   المع،ف تح ي  م   تضم  محتو  كت ع العلو  للص  الت سع األس س  ل .3
 .مه ،ا  القتص   المع،ف تح ي  م   تضم  محتو  كت ع العلو  للص  الع ش، األس س  ل .4
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 س س  لمه ،ا  القتص   المع،ف .تح ي  م   اكتس ع طلبة الص  الع ش، األ .5
تصدد   المع،فدد  الكشدد  عدد  الفدد،و  فدد  اكتسدد ع طلبددة الصدد  الع شدد، األس سدد   لمهدد ،ا  الق .6

 تعز  لمتغي، الجن".
 

 الدراسة : أهمية 
تستم  ال ،اسة الح لية أهميته  م  الموضوع الي  تتن ول  وهو مه ،ا  القتص   المع،ف  

  وم   اكتس ع طلبة الص  الع ش، له  العلي  للم،حلة األس سيةالمتضمنة ف  محتو  كتع العلو  
 ويمك  تلخيص أهمية ال ،اسة ف  النق ط الت لية :

إلدد  مثدد  هدديا النددوع مدد  ال ،اسدد   لتقيددي  المندد ه  ال ،اسددية واألنظمددة  ح جددة وزا،  الت،بيددة والتعلددي  1.
 الت،بوية للتوص  للق،ا، المن سع .

 الستف    منه  ف  تضمي  مه ،ا  القتص   المع،ف  ف  ب،ام  إع ا  المعلمي  .2. 
 لتعد، ل ع مدة وللت،بدويي  والطلبة خ صة العلو  لمعلم  ف،صة يمك  أ  تفي  ال ،اسة ف  توفي،3. 
 مه ،ا  القتص   المع،ف  .  عل 
مهد ،ا  القتصد    المع،فد  المتضدمنة فد   تن ولد  -الب حد  علد  حد و  ف  –  ،اسة أو  كونه 4. 

مددد   القتصددد   المع،فددد  يعتبددد، حيددد  فددد  فلسدددطي   العليددد  للم،حلدددة األس سددديةمحتدددو  كتدددع العلدددو  
 .الت،بو  المي ا  عل  الح يثة التج ه  

 الدي  ينسدج  العلم  المحتو  واختي ، المن ه  تصمي  كيفية من ه  العلو  ف   مخطط تس ع 5. 
 الثق فدة بط،يقدة تدوف، المحتدو  هديا تنظدي  وكيفيدة الع لميدة  والعشد،ي  الحد    القد،  مدع متغيد،ا 

 العلمية للمتعلمي .
   .لفةمخت  و  ف  مختلفة لم،اح  العلو  من ه  أخ،  تتن و  ل ،اس   انطة  نقطة تكو 6. 
     

 حدود الدراسة :
  -  :أنه  وه  التعمي  مح و   ال ،اسة تجع  الت  المح  ا  م  ع   هن ك

ع العلددو  كتددهددي  ال ،اسددة علدد  مدد   تضددم  مهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد  فدد  محتددو    قتصدد، ا 1.
ي  للع   ف  فلسط ةاألس س   والمطبق" الع ش،  -الت سع  –و  " الث م  للصف والث ن  األو  بجزأي 

 .التج،يبية الث نية  بنسخه  2013 2012ال ،اس  
 .   2013 2012ت  تطبي  هي  ال ،اسة ف  الع   ال ،اس  2. 
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 مصطلحات الدراسة :
 مهارات االقتصاد المعرفي:. 1

تسددده  فددد  تطدددوي، المدددتعل  التددد  مجموعدددة مددد  المعددد ،  والعمليددد   ويع،فهددد  الب حددد  بينهددد : 
ي ، وتزويددد ه  بسدددة  يمكدددنه  مددد  إنتددد ج المع،فدددة ولدددي" اسدددتهةكه  وب لتددد ل  سدددلوكي ، ومع،فيددد ، ووجددد ان

 تعلدد  كيدد  تددتعل   إ ا،  المعلومدد    التفكيدد،مهدد ،ا   مواقدد  حي تيددة تسددتلز  اسددتخ ا  اسددتخ امه  فدد 
العمد  الجمد ع   تكنولوجيد  المعلومد    التصد    التديثي،  ح  المشدكة  الب اع   صنع الق،ا،  

 .التفكي، الن ق      الشخص   القي
 

 محتوى الكتب:. 2
 فد  المقد،، لموضدوع   التفصديلية المع لجدة " بيند 16:2003) والجمد   اللقد ن ) يع،فد 
 الموضوع   لهي  التفصيل  التن و  فإ  الكت ع  فه،" ف  ووضع ح   ق  المق،، ك   الكتع  فإ 
حقد ل   علد  عد    ويشدم  ه  المدن محتدو  عليهد  يطلد  التد  هد  الم ،سد  الكتد ع فد  كمد  و،  
 ".ونظ،ي   وقواني  ومب  ئ وتعميم   ومف هي  ومع ، 

 
لموضدوع    التفصديلية المع لجدة" بيند  الح ليدة ال ،اسدة ع فد تدالك محتدو  الب حد  ويعد، 

 فلسدطي  فد  ة العليد األس سدي الم،حلدة طلبدة علد   المقد،،  العلدو  كتدع فد  المتضدمنة العلميدة المد   
  . 2013  2012ال ،اس  للع   "الث ن و  األو  بجزأي 

 
 كتاب العلوم للصف العاشر :. 3

 ال ،اس  األس س  المق،، للع   الع ش، المحتو  التعليم  لكت ع العلو  للص  يقص  ب 

 والتعلدي  الت،بيدة وزا،  ق،،  والت  الفلسطين  المنه ج ضم  األو  والث ن  بجزأي    2013 2012
 التشد،يع  المجلد" قد،ا، بموجدع الغ،بيدة والضدفة غدز  مد ا،" فد  يسد ت ،  و الفلسدطينية إعد ا  
 .  1998 الفلسطين  ع  
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 المرحلة األساسية العليا : .4

 الصدفو  ال ،اسدية فد  بفلسدطي  ويتحد   فد،   لكد  ال ولدة تدوف،  الي  اإللزام  التعلي " وهو
 11 بي  أعم ،ه  تت،او  ةطلب الم،حلة هي  وتشم  الع ش،  الص  نه ية وحت  الخ م" الص  م 
 (. 25:1998 والتعلي   الت،بية وزا، ) " التمكي  م،حلة عليه  ويطل  سنة 16 -

الم،حلدددة التعليميدددة التددد  تلددد  م،حلدددة التعلدددي  األس سددد  وتضددد  تلدددك  :ويع،فهددد  الب حددد  بينهددد  
 .م  الم،حلة األس سية العلي الث م    الت سع   الع ش، (  الصفو  )

 األساسي: الصف العاشر. 6

 -15وهو الص  الي  يض  طلبة الم،حلة األس سية العلي  والت  تت،او  أعم ،ه  م بي  
 .سنة 16
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 الثاني الفصل

 للدراسة النظري اإلطار

 مقدمة :

  المع،فددة بشددك  عدد    ومدد  ثدد  مفهددو  المع،فددة يتندد و  الب حدد  فدد  الطدد ، النظدد،  لل ،اسددة 
المع،فدددة وأهددد افه   إ ا،   ومددد  ثددد  الوقدددو  علددد  وأهميدددة المع،فدددة ومصددد  ،ه  وخص لصددده  وأنواعهددد 

القتصد    هدي  ال ،اسدة الضدوء علد مد   الثد ن حي  يلق  المحو،  ف المحو، األو    ف ومجتمعه  
تطددو، هدديا م،احدد  ميدد ا  المندد ه   حيدد  سدديت  الحدد ي  عدد  مفهومدد  و  فدد كتوجدد  حدد ي   المع،فدد 
وعن صدد،  ومه ،اتدد  وأبعدد      كمدد  سدديت  الوقددو  علدد  كددة، مدد  أهميتدد  وخص لصدد  وفوالدد   المفهددو 

  ه  وعةقت  ب لقتصد   المع،فد لمنوعيوب   أم  المحو، الث ل  م  هي  ال ،اسة فيلق  الضوء عل  ا
اعتند   القتصد    ف تحققه  فلسطي   الت فلسطي  والقتص   المع،ف  والفوال  ع  وم  ث  الح ي  

المع،ف   وم  ث  تسدليط الضدوء علد  مشد،وع المملكدة الع،بيدة السدعو ية فد  التحدو  نحدو القتصد   
   المع،ف .

 (Knowledge ):المحور األول : المعرفة 

و ب د،  زخ، القد،ا  الكد،ي  بايد   العلد  والمع،فدة واألمثلدة واإلشد ،ا  الق،آنيدة المتعلقدة بديلك تَ لق  
لهدد  لددي" لهدد  سددبع ندزو  ممدد  يعندد  ب لضدد،و،  أ  مدد  حكدد  تنزيدد  تلددك علد  سدد " القدد،آ  الكدد،ي  وج  

  حث  علد  اآلي   والتيكي  عليه  ج ء لي" فقط لجلع انتب   الق ،ئ لكت ع اهلل تع ل  إل  م  حول  ب
)ُهــَو الَّــِذي َجَعــَل َلُكــُم اأْلَْرَض َذُلــوال  البحد  والستكشدد   والتنقيدع فدد  سددب  األ،ف التد  سددخ،  لد  

َلْيِه النُُّشوُر( . ك  يلك لنعل  أ  الق،آ  ح  ألن  (15: الملك) َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َواِ 
أن  مني أ  خل  اهلل اإلنس   عل  وج  األ،ف وج   مع  المع،فدة ينبلن  ع  حقيقة ك  م  حولن   و 

بفط،ت  الت  تطو،  أثن ء م،اح  حي ت  الب الية وأ  أص  المع ،  كله  يعو  إل  اهلل سبح ن   فهدو 
وأ  هدديا اإلنسدد   بمدد  أعطدد   اهلل مدد  المعدد ،  والسددتع ا ا    إلنسدد   مدد  لدد  يعلدد االددي  خلدد  وعلدد  
نمدد  يتصدد،  مدد  منطلدد   ل يتصدد،  فدد  هدديا الكددو    الةزمددة لتحصدديله  شخصددية مسددتقلة بددياته  وا 

 أن  مخلو  وم ي  ف  أص  خلق  ومع،فت  هلل سبح ن  وتع ل .

مدد  نحدد و  فهمدد  مدد  العلددو  التطبيقيددة هددو جهدد  لعقددو  البشدد، الق صدد،  أمدد   قدد ،  الخدد ل    إ
  الخطي، )العلد  اليقيند  يتسدل  إلد  العظي  ج  ف  عة   فيكو  شع ،ن  ونح  نعم  ف  هيا المج 
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الق،آ ( ولي" العك"  كم  أ  اهلل عز وج  ق  ك،  اإلنس   عل  جميع المخلوق    فق   تعد ل  فد  
  فقد  خلد  اهلل اإلنسد   فد  أحسد  (4" )التـين: يم  وِ ْقـتَ  نِ َسـحْ ي أَ فِ  انَ نسَ ا اإل نَ قْ لَ خَ  دْ قَ " لَ اآلية الك،يمة 

تتضر هن  عن ية الخ ل  بهيا المخلدو  فخصد  بحسد  الت،كيدع  وحسد  صو،   ووهب  نعمة العق   ف
 التقوي .

اسدتخ    فلقد   المختلفدة أنشدطت  لجميدع ومسد ي،  نفسد   اإلنسد   قد   ق يمدة المع،فدة وتعد 
 والمواقد  األشدي ء قيمدة علد  أحك مد  إصد ا، فد  تيسدي، حي تد  وتقيدي  تصد،ف ت  و المع،فدة اإلنس  
 .نمط حي ت  تحسي  أج  م  المختلفة

 أوال : مفهوم المعرفة :

 هديا فد  والبد حثي  الكتد ع بتندوع المع،فدة لمفهدو  الموضدحة التع،يفد   وتنوعد  تعد   
 بشدك  المع،فدة لمفهدو  علي  بي  البد حثي  والكتد ع متف  مح   تع،ي  إل  التوص  يت  المج   ول 

 . قي 

 :لغة المعرفة مفهوم .أ

إ ،اكد   هد  الشد ء ومع،فدة  )عد، ( الفعد  م  اشتق قه   إل "مع،فة" كلمة ف  األص  يعو 
 (. : 595المحيط الق مو"  (الحوا" بيح 

 :اصطالحا المعرفة مفهوم .ب

 ب لعةقد   معنيدة أنهد ":علد  المع،فدة ( 14:2008 وآخد،و   مد ) قواسدمة  كد  يعد، 
 المم ،سد   خدة  مد  يهنيدة صدو، إلد  منهد  ت،جمتد  يدت  ومد  المعلوم    بي  الت  ت،بط وال،وابط
 ."عنه  والخب،ا  الن جمة والتج ،ع

 واإلج،اءا  والقواع  واألفك ، المف هي  م  المع،فة: " مزي  أ  ( 25:2007وي، )ي سي   
والحقد ل   ب لتج،بدة ممتزجدة معلوم  " :ع  عب ،  ه  آخ، بمعن  أ  والق،ا،ا   األفع   الت  ته  
أوضد ع  بخلد  والمنظمد   لألفد،ا  يسدمر ف،يد  كت،كيدع فبعد مع بعضه  يعم  الت  والقي  واألحك  
 ."التغيي، وا  ا،  ج ي  
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العلمد   البحد  حصيلة م  تكوين  ت  الي  ال،صي  يلك" : ه  المع،فة بي  ي،  م  وهن ك
 الفكد،  اإلنتد ج أشدك   مد  وغي،هد  اإلبتك ،يدة  المشد،وع   وتطدوي، المي انيدة وال ،اسد   والتفكيد،
  (.182:2002 المغ،ب  (  الزم  عب، لإلنس  

 لد   تكوند  الفك،يدة التد  والتصدو،ا  والمفد هي  واآل،اء األفكد ، مد  مجموعدة بينه  تع، و 
 الخش ع (وتف عل  معه  المحيطة بيلت  ف  الموجو   الظواه، لفه  المتك،،  مح ولت  نتيجة اإلنس  

 .(17:2000  

 لد   تكوند  الفك،يدة التد  واألنسد    واألحك  المع ن  م  مجموعة بينه  يع،فه  م  وهن ك
 .  2004 )الطيط  ( البيلة مع تف عل  نتيجة اإلنس  

 والمعتقد ا  واألحكد   المعد ن  مد  مجموعدة أنهد  : للمع،فدة يكد،  التد  التع،يفد   ومد 
 اإلنسد   لد   تتكدو  المختلفدة التد  الحقدو  فد  الفك،يدة والتصدو،ا  والمفد هي  والحق ل  والمعلوم  

 (.19:2011 والحيلة  ) م،ع  ب  المحيطة واألشي ء الظواه، لفه  المتك،،  لمح ولت  نتيجة

السدلوك  أنمد ط م  المف هي  واألفك ، و بمجموعة إج،الي،  تع،  المع،فة الح لية ال ،اسة وف 
 ويد،   مدع بيلتد  للفد،  والحيدو  النشدط التف عد  عد  التكنولوجيدة الن تجدة ب لمسدتح ث   الم،تبطدة

 الجوه،. ولي" ف  األلف ظ ف  الختة  فإ  بينه   فيم  التع،يف   هي  اختلف  مهم  أن   الب ح

 وا  ا،تهد  ومجتمعهد   للمع،فدة عد،ف يسدبق  أ  لبد  المع،فد  القتصد   عد  الحد ي  وعند 
 (.2009المف هي  )الق،ن   هي  بي  ت،بط الت  الوثيقة للعةقة نظ،،ا

 معد   فد  واللدب" إلزالدة التد اخ   "المع،فدة"و "  المعلومد" لفظد  بدي  التف،قدة يمكد و 
نم  مت،ا في   لفظي  ليس  فهم   أخ،  م  جهة بينه  التم " نق ط وتح ي  جهة  م  استخ ام ته   وا 

يعند   حيد  آلي تد   إحد   أو المع،فدة  اقتصد   صدو، إحد   ك ند  المعلومد   وا   مختلفد    لفظ  
 التد  واألحد ا  عد  الظدواه، المجد،   األوليدة التقلي ية حق ل ال ه  والبي ن    البي ن   ب لمعلوم  

 تظد  منسقة بي ن   شك  تيخي الت  الخ    للمجتمع  واأل،ق   الجمع  الفك، ف  الزم  عب، تكون 
  المع،فدة ) ييد ع وجمد   الد ي  يملدك مد  ويسدتخ مه  و لل   إليهد  معند  ي ضد   حتد  خ ملدة 
2007 :63 .) 

 ند ت  أوهد  المعند   إليهد  ي ضد   عند م  البي ند   مد  هد  مجموعدة مد  ف لمعلو  وب لتد ل 
 م   ومق ،ن    وعةق   ميش،ا  م  تتضمن  م  واستخةص مع نيه   البي ن   واستخ،اج مع لجة
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: 2007  سدةمةو  والتقص ) البدبةو  والمةحظة ال ،اسة  ط،ي  ع  المكتسع والوع  الفه  خة 
42 .) 

 جهدة اللفدظ والمعند   فمد  اللفدظ جهدة مد  والمع،فدة العلد  بدي  41:1993)  علد  ( ويفد، 
 :المعند  جهدة أمد  مد  .مفعدولي  يقتضد  العلد  وفعد  واحد   مفعدو  علد  يقدع المع،فدة فعد  أ  نج 

 مد  علد  إل يطل  فة العل  ت ،ك يات . أم  ل  وا   آث ،   ب  ت ،ك م  عل  لل للة تستخ   ف لمع،فة
 .العل  م  أخص المعن  والمع،فة بهيا ،ب   يق   يعل  ول ،ب  يع،  إلنس  ا : يق   .يات  ت ،ك

 تلدك تحويد  فد  مسد هم ته  مدع األعمد   منظمد   نجد   فد  المع،فدة  و، تند م ولقد  
 ،أ" علد  ييكد  والدي  المع،فدة ب قتصد   يعد،  بد   الدي  الج يد  الع لم  القتص   إل  المنظم  

 فد  الح سد   و،هد  عد  فضدة،  البشد،ية  القد ،ا  خدة  مد  لتند ف"ا وعلد  والمع،فد  الفكد،  المد  
 التغي، مع لتتكي  المنظمة ف  الجي،  التغيي، تح   الت  مع،فية  إل  مجتمع   المنظم   تحو 
 (.56:2009 وآخ،و   ) العل   بيلته  ف  الس،يع

  المعرفة أهمية

يد  مد  الممكد  النظد، إلد  مصد ، للتغييد، ح  تعتبد، المع،فدةالنفجد ، المع،فد  ف  عصد، 
المع،فة المنتظمة حو  الن " والع ل  علد  أنهد  امتد ا  لعمليدة تف عد  مدع المجتمدع المع صد، وتتغيد، 
مع،فتنددد  بتغيددد، المجتمدددع وعلددد  العكددد" يحددد   تغيددد،ا  إضددد فية فددد  المجتمدددع كلمددد  از ا   ق عددد   

 .( 17:2007  المعلوم   ) اله شم  والعزاو 

 التنميدة  عمد   فهد  ح سدم،   و،،ا المع،فدة تلعدع المع،فدة ب سد  سدم  الدي  العصد، هيا وف   
 توجه ته  وصي غة وهبوطه   األم  صعو  ف  أسهم  أنه  كم  التق    مستوي   إل  العبو، وبوابة
 (.2009 والمستقب  ) الق،ن   الح ض، ف 

مع،فدة ل يمكد   ط لم  ك ن  المع،فة ن بعة م  التج،بة ف  واقعن   نج  أ  القو  الن بعدة عد 
وتقت،  المع،فة بد لعلو   والعلد  التج،يبد   والثق فدة  لديا نجد  الد و  المتق مدة   فصله  ع  مع،فة القو 

تهت  ب لتعلي  والمع،فة  وت سخ، األموا  إلنشد ء ميسسد   تعليميدة لضدم   تقد مه  بدي  الد و   وعلد  
هد  محدو، المن فسدة ليسد  بدي   التد  األخص المع،فة المتخصصدة فد  مجد ل  الصدن عة المختلفدة

 .ال و  نفسه  فقط ولك  بي  الش،ك   الصن عية عل  المستو  الع لم 
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ثدو،   مهد   أ  بعد  الح ضد، عصد،ن  فد  ب لمع،فدة الهتمد   يتواصد  أ  الطبيعد  ومد 
المع،فدة  لتبد    السدب  ويسد،  المسد ف   وق،بد  الط،يد   والتقنيد   المعلومد   وثدو،  التصد ل 
سدنوا   بضدعة كد  وكمهد  المع،فدة حجد  يتضد ع  أ  الثدو،ا  هدي  ظد  ف  غ،يب ،  ولي"  وتج ي ه 
 ( .46:2004  الزم   ) الكبيس    م  ق،  تستغ،  مض عفته  ك ن  بع  أ 

 أ  (2004 و ،اسة)العم،    2002)واألث،   )المةك ك ،اسة ال ،اس   م  الع ي  وتيك 
 الكفد ء  زيد    : علد  سدبي  المثد   منهد  الفوالد  مد  الع يد  يحقد  المنظمد   فد  المع،فدة إ ا،   بن دتَ 

 تحقيد  اإلنت جيدة  تحسدي  اإلبد اع  زيد    األ اء  تحسدي  القد،ا،ا   اتخد ي عمليدة تحسدي   والفع ليدة
 .المحيطة البيلة ف  للتغي،ا  الستج بة وس،عة تن فسية ميز 

 التالية  : النقاط في تبرز المعرفة أهمية أن (78:2007 ) خلف،ويرى

 األعمد   ك فدة مجد ل  فد  ومعطي تهد  المع،فة مض مي  استخ ا  ف  والس،يعة المستم،  الزي    1.
 .غي،ه  وف  النش ط   القتص  ية ك فة وف  الخ م    وف  السلع   اإلنت ج وف 

 خت،اع  وال البتك ،ا  والكتش ف   تحقي  ف  المه  األس " تمث  والعملية العلمية المع،فة أ  2.
 .التكنولوجية

 ،أ" تكدوي  يندت  عنهد  والتد  ب لمع،فدة  المب شد،  الصدلة يا  السدتثم ،ا  فد  المسدتم،  الزيد    3.
 .الملموسة وغي، الم  ية غي، األصو  تمثل  مع،ف  م  

د  المع،فدة توليد ،ا مجد   فد  تعمد  التد  والمشد،وع   الميسسد   فد  المسدتم،  الزيد    4. نت ج،  وا 
 .والستش ،ا  والبحو  والتص ل  والب،مجي   المعلوم   ش،ك   تمثله  والت    واستخ ام، 

 م  وب ليا  كثيفة العل  األعم   وف  المع،فة  مج ل  ف  الع ملي  أع ا  ف  المستم،  الزي    5.
نت جه   المع،فة بتولي  يقومو  سواء اليي  المستو   ع لية المتخصصة والمه ،ا  الق ،ا  يو   أو وا 
 .ع  ه  ب ستم،ا، يز ا  واليي  استخ امه  ف 

 والهيكلة للتنسي  والتصمي  أشك   لعتم    فعه  خة  م  المنظم   م،ونة ف  المع،فة إسه   6.
 .م،ونة أكث، تكو 

 المتواص  اإلب اع والبتك ، وتحفيز إب اع،   األكث، األقس   عل  للت،كيز للمنظمة المج   إت حة 7.
 .جم ع ته و  ألف،ا ه 
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 المنظمدة الجي،  فد  التغيي، تح   مع،فية مجتمع   إل  المنظم   تحو  ف  المع،فة إسه    8.
  .المتس ،ع التغيي، مع لتتكي 

المع،فدددة وفع ليتهددد  فددد  تحقيددد  التقددد   والز هددد ، فددد  عصددد، الثدددو،   أهميدددة سدددب  ممددد  نددد ،ك
  الحي     وكيلك  و،ه  فد  إنتد ج مجتمدع المتق مة ف  ك فة مي  ي والتقني   والتص ل المعلوم تية 

  مع،ف  ق  ، عل  التكي  مع التغي،ا  المتس ،عة . 

 مصادر المعرفة :

 ينبغد  معيندة مصد  ، عد  يتولد  بد  فد،ا    مد  يديت  ول حيويد ،  مدو، ا،  المع،فدة ك ند  لمد 
ع،فدة علد  أنهد  لهد   وبد لنظ، إلد  تع،يد  الم األس سد  المنبدع تمثد  التد  المصد  ، تلك التط،  إل 

أو مددد  خدددة  التيمددد  فددد   التج،بدددة عددد  ط،يددد  المعلومدددة أو اكتسددد ع الحقددد ل  اإل ،اك والددوع  وفهددد 
أو مددد  خدددة  اإلطدددةع علددد  تجددد ،ع اآلخددد،ي  وقددد،اء  اسدددتنت ج ته    وتيمددد  الدددنف" طبيعدددة األشدددي ء

بدي   تطوي، التقني   يتضر لند و  اليا  وتطوي، لكتش   المجهو  المع،فة م،تبطة ب لب يهة والبح 
 م،عد و)  )2007هن ك مص  ، متع    للمع،فة وم  أه  مصد  ، المع،فدة كمد  حد  ه  )الخوالد    

  م  ييت  : (2011 والحيلة 

 الد ي  بد  مد  أخب،ند  ومنهد  لإلنسد    اهلل منحهد  التد  المع،فدة وهد  : اإللهي)الوحي( المصدر :أوال
 المنه ج واجع وم  مع،فته   يمك  لإلنس   ل غيبية قض ي  م  ي الك،  الق،آ  ط،ي  ع  اإلسةم 

 .به  للعم  المتعلمي  ويع  ويبي  مق ص ه   المع،فة  هي  مف، ا  يفس، أ 

 نطد  التد  بمث بدة النوافدي وهد  المع،فدة  اكتسد ع وس ل  م  ه مة وسيلة ف لحوا" : الحواس :ثاني ا
 أهميدة علد  موضدع مد  أكثد، ف  الق،آ  الك،ي  أك  وق  المحيطة البيلة ف  يقع م  عل  خةله  م 

 هُ نْ عَ  انَ كَ  كَ ئِ لَ وْ أُ  لُ كُ  ادَ ؤَ فُ الْ وَ  رَ صَ البَ وَ  عَ مْ السَ  نَ إِ  مُ لْ عِ  هِ بِ  كَ لَ  َس يْ ا لَ مَ  فُ قْ  تَ اَل وَ  ﴿تع ل  :  ق   الحوا"
 ل يستطيع ا"الحو  فب و  لإلنس   الحوا" أهمية عل  ييك  وهيا  . (36  :﴾ ) اإلسراء  ال  و ئُ سْ مَ 

 المحيطدة والبيلدة أبعد   الطبيعدة فد  والمتد ا  والنمد ء الدتعل  ط،يد  وعد  المع،فدة  اكتسد ع اإلنسد  
 .والخب،  المع،فة يكتسع

 مد  وبدي  تنتقد  إليد  التد  اإلحس سد   بدي  الد،بط علد  قد  ، اإلنسد ن  ف لعقد : العقلية القوى :ثالث ا
 ا،تب ط،  ت،تبط اإلنس   به  الت  يقو  التفكي، وعملية الم ،ك  الش ء ع  معلوم   م  ص حب  ل  
 العقد  تصديع التد  اآلفد   عد  المتعلمدي  المد،بي  إبعد   علد  وينبغد  الحسد   بد إل ،اك وثيق،د 

 .  و،  أ اء ع  وتقع   وتضعف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 ويعتبد،  و  وسديط  اإلنسد    اخد  ويحد   للمع،فدة  آخد،،ا مصد ،،ا الح " ويشك  : الحدس :رابع ا
 .مب ش،  ياتية عملية هو ب  عقلية منظمة  عملية يعتب، ول اليات   التعل  أشك   م  شكة "الح 

 ك للغدة والعد  ا  واألجد ا  اآلبد ء مد  السدل  خلفد  الدي  الثقد ف  التد،ا  وهد  : التقاليـد :خامس ـا
  .والحوا" ط،ي  العق  ع  استقب له  يت  التقلي ية المع،فة وهي   والفنو  واألخة 

صد حع الف،ضدية  عند م  تكدو  هند ك ف،ضدية أو احتمد   وجدو  قد نو  مد   يعمد  دسا : التجريب :سا
 صحة الف،ضية أو الق نو .  أو المحتم  ليلك الق نو  إل  التج،بة والختب ،  ليتيك  م 

 المعرفة خصائص

تد ج عمد  ف،ا    ألنه  ن ف  تعي  ول ف،ا  م  تيت  ل فإنه  حيوي ،  مو، ا،  المع،فة ك ن  لم 
 بشدك  تديث، التد  والسدم   الخصد لص مد  ب لع يد  تتميدز انس ن  يمت ز ب لسدمو وال،قد    ف لمع،فدة

 المع،فة إ ا،  لب،ام  النج   ف،ص عل  ييث، مم  معه  وأسلوع إ ا،ته  والتع م  ط،يقة عل  مب ش،
 .الميسسة تتبن   الي 

  :منها الخصائص من عةمجمو  للمعرفة ( أن  Kluge & others, 2001:2ذكر  ) وقد

 الشخص بخلفية بعم  تتيث، فإنه  وبيلك والمعلوم   اإلنس   تف ع  نت ج ه  المع،فة :الذاتية 1. 
فهد   أو قد،اء  فدإ  هند  ومد  المعلومد   هدي  تند و  فيد  يدت  الدي  ب لسي   وكيلك معه  الي  يتع ط 
منهد   مع،فدة لسدتخ،اج وتفسدي،ه  مكوند  ال هدي  وتيويد  المعلوم تيدة مكون تهد  أ   بتعبيد، المع،فة أو

قب   م  ق،اءته  ل   ج ي   مع،فة وابتك ، تولي  يمك  وب لت ل  الشخصية للميث،ا  سيخضع ب لتيكي 
 للمكوند   نفسد  الشدخص قد،اء  مد  المتولد   المع،فدة أ  يلدك مد  أكثد، بد  وهكديا شدخص آخد،

 .وغي،ه  والنفسية الفك،ية الميث،ا  في  تختل  آلخ، سي   م  تختل  ،بم  المعلوم تية نفسه 

 سبي  عل  عمل  ف  ف لشخص للعي    ظ ه،  المع،فة ف  الخ صية هي  إ  :لالنتقال القابلية  2.
 نق  إمك نية ف  تلق لي ،  يفك، فإن  يلك ف  نجر فإيا م  مهمة تنفيي ف  معين ،  أسلوب ،  يج،ع المث   ق 

ونق   الن جحة تج ،به  تعمي  تح و  إي نفس  ب لش ء تقو  والمنظم   أخ،   مهمة إل  هي  المع،فة
 .أقس مه  أو ف،وعه  أو مواقعه  بي  البن ء  المع،فة

 علد  ولدي" اإلنس   عق  م  تتول  المع،فة أ  ب لن  ع  يغيع ل أ  يجع :المضمرة الطبيعة 3. 
 أو كنتيجدة ول كعمليدة المع،فدة مت بعدة أو مةحظدة السده  مد  فلدي" وب لت ل  آخ،  مك   الو،  أو
ل  وقد  العقد  فد  يختدز  المع،فد  الند ت  فدإ  وتنتهد  المع،فدة عمليدة تدت  عند م  إي العملية ثم،  لهي 
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هدي   فهد  إ  .الدزم  مد  فتد،  بعد  معدي  بشدك  يخ،جد  أو مند  جدزءا،  يخد،ج أو مطلق ،  يخ،ج  ص حب 
 المةلمة لستخ،اج األس ليع ولتح ي  ةالمع،ف إ ا،  ب،ام  لنج   األهمية ف  غ ية للمع،فة الخ صية
 .المضم،  المع،فة هي  م  الممك 

ف لشدخص  تنقصده  ل فيه  المش ،كة بي  الث،وا  م  غي،ه  ع  المع،فة تتميز : الذاتي التعزيز4. 
 غي،  هيا مع،فة إل  يضي  أن  حي  ف  ل ية مع،فت  ستبق  غي،  به  ويش ،ك المع،فة يمتلك الي 
 ج يد   لمع،فدة قيمة ستضي  بينهم  المع،فية المش ،كة أ  يلك م  أكث، والمتوقع  ن  األ الح  ف 
 .منهم  ك   

 والزوا  ب  ل للتغي، ع،ضة ه  ب  الزم  مع ث بتة ليس  وأهميته  المع،فة قيمة إ  :الزوالية 5. 
بدي   والسدب   مفتوحدة بيلدة فد  وتند ف" تعمد  التد  األعمد   مجد   فد  لسديم  الوقد  مدع مد،و،

 مد  قيمدة نهد ي أ  يمكد  إضد فية تقنيد   واختد،اع الج يد   التقنيد   امدتةك مجد   المتن فسدي  فد 
 .كبي،  و،بحية تن فسية ميز  خةل  م  وتحق  م  منظمة أعم   تمتلك 

 إمك نيدة عد   أيضد ،  تعند  ل أنهد  كمد  العشدوالية أبد ا،  تعند  ل للمع،فدة الخ صدية هي  :اللحظية.  6
الميك   وم  المع،فة لتولي  المن سع المن خ تهيلة هو المطلوع إي الخ صية هي  بسبع ع،فةإ ا،  الم
 .ف ل ت  م   أو بتوقيت  ب لضبط نجز  أ   و  سيتول  م  شيل ،  إ  عن لي

 لتتولد  ج يد   مع،فيدة معطيد   مدع وتتف عد  تتد،اك  : ف لمع،فة )التراكمية( واالستمرارية التجديد 7. 
 يعطيهد  مد  وهديا واألحد ا  المعطيد   مدع تتف عد  بد و،ه  وهدي  ج يد   مع،فدة بتكد ،وال ب إلبد اع
 .والتج   الستم،ا،ية خ صية

 ( إلى مجموعة أخرى من الخصائص وهى :  37:2008ت، داويشير ) الزيا

 فد  كديلك أ  تبق  ب لض،و،  لي" لك  ال،اهنة  الم،حلة ف  صحيحة تظ  ف لمع،فة : التراكمية. 1
 المع،فدة إلد  الج يد   المع،فدة بصديغة إضد فة ولكد  متغيد،   المع،فدة أ  يعند  وهديا   مدة ق م،حلدة
 .الق يمة

 المقصدو  وانتقد ء الجدزء إليهد   الوصدو  للمستفي  تتير بط،يقة ت،تع المتول   ف لمع،فة  :التنظيم2. 
 .منه 

 ومع،فدة إل  البحد    اإلنس  ،غبة إشب ع إل  يه ف   والتعلي  ف لتسبيع  :األسباب عن البحث3. 
 .نحو أفض  عل  فيه  نتحك  أ  م  يمكنن  يلك أل  الظواه،  أسب ع
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 علد  فحسدع بد  تبحثهد  التد  الظدواه، علد  تسد،  ل المع،فدة فشدمولية : واليقـين الشـمولية4. 
 غة و ام مقنعة أ لة عل  تعن  العتم   ب  ث بتة  المع،فة أ  تعن  ل واليقينية تتلق ه   الت  العقو 
 .اليقي  عل  تعلو أنه  تعن  ل لكنه 

 .،ي ضي،  الحق ل  ع  التعبي، تعن  ف ل قة : والتجريد الدقة 5.

 حيد   م   ،اسة الخص لص الس بقة ب   الختة  ف  الصي غة ولي" ف  الجوه،يتضر 
 : يل م  ي،  الب ح  بي  م  خص لص المع،فة 

 المع،فة متج    ومتطو،  بشك  مستم، .. 1

 المع،فة خب،  حسية إ ،اكية تب أ ب لمةحظة والتج،يع وتنته  ب لحق ل  والقواني  . .2

   . المع،فة تنت  م  خة  الستفس ، .3

 أنواع المعرفة :

د  ليسد  المع،فدة  واحد  إطد ، فد  توضدع أ  يمكد  ول ونمطي،د   متج نس،د  واحد ،ا نوع،
 هديا وفد  المع،فدة أندواع فد  ختصدي الم قبد  مد  ع يد   تصدنيف   قد م  ولقد (  2009)الق،ند  
 خمسة إل  تقسيمه  يمك  المع،فة أ  38)  37:2009 -وآخ،و   العل   أش ،   ،اسة ) الص  
 - :ه  أنواع

 يهنيدة ونمد يج  اخليدة معد     علد  تحتدو  شخصدية مع،فدة إلد  تشدي، والتد  : الضـمنية المعرفـة1.
 )مع،فدة عمد  إلد  يعدو  تقند   أحد هم :نوعد   وهد  ح سد   وشدعو، وب يهدة وتبصد، وخبد،ا 
 ونمد يج يهند  مخطدط علد  يحتدو  إ ،اكد  بعد  لد  والثد ن  الخبد،   فد  التكنولوجيدة المع،فدة)كيد 

 .اليومية وسلوكي ته  أفع له  ف  األف،ا  تقو  وا  ،اك   يهنية ومعتق ا 

 ل،سدوم  وا والتعبيد،ا  الحقد ل  خدة  مد  عنهد  يعبد، التد  المع،فدة وهد  : المعلنـة المعرفـة 2.
 .ت وي،ه  ويمك  كم  اإللكت،ون  الشك  ف  أو الو،  ف  توثيقه  ويمك  والتصو،ا 

 فد  والمهد ،  والخبد،  الب،اعدة عد  وتعبد، الضدمنية المع،فدة مد  جدزء وهد  : التكنولوجية المعرفة 3.
 .العم 

 مسد ح   لميشد،ا  القليد  الفهد  وتعند  الضدحلة المع،فدة :العميقـة والمعرفـة الضـحلة المعرفـة 4.
 .المختلفة للمواق  العمي  التحلي  تتطلع الت  فه  العميقة المع،فة أم  .المشكلة
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معد ،  المفد هي  ،بدط علد  ا، بند ء تدت  الت  ه  السببية المع،فة :الموجهة والمعرفة السببية المعرفة 5.
أسد " عد    علد  تبن  الت  المع،فة فه  الموجهة المع،فة أم  .والستق،اء الستنت ج ط،  ب ستخ ا 
 .للتعل  نتيجة للسلوك وم،ش ا،   لية،  فتصبر م  عم  ف  الخب،  سنوا 

 تق،سد  علد  أ  المع،فدة   (Duffy, 2000)  2006 )  ،اسدة )ب سد،    مد  ك  اتفق  وق 
 :هم  أس سيي  نوعي  إل 

 .Explicit Knowledgeالص،يحة ) الظ ه،  (  المع،فة 1.

 Tacit Knowledge. األف،ا  (  عل  الضمنية )المبنية المع،فة 2.

 Explicit Knowledgeالصريحة ) الظاهرة (  المعرفة 1.

 والكتدع المد ون    والم،اجدع الوثد ل   تحتويهد  التد  الم،مدز  أو الموثقدة وه "المعلومد  
 مد  ويمكد  تحويلهد  والتح يد   الوص  سهلة مع،فة فه  وليلك ال،قمية  التخزي  ووس لط التق ،ي، 

نت جهد   ق،اءتهد  مسدتم،  بصدفة ويمكد  آخد،  إلد  شدك  ومد  أخد،  لد إ لغدة  تخزينهد  وب لتد ل  وا 
 . 40:2008) ) الزي  ا  "واست،ج عه 

 وكت بته  ت،ميزه  يمك  الت  والمنظمة ال،سمية المع،فة إل  أنه  2009 ) ويع،فه  ) الق،ن  
 اآلخ،ي . إل  ونقله 

 :تشمل الظاهرية عرفةالم أن على ( 31:2010 الدين، )نور ويؤكد

  و  وتقويمهد  إب،ازهد  يدت  المت،ابطدة غيد، الموضدوعية الحقد ل  مد  مجموعدة وهد  : البيانـات .1
 .مسبقة أولية أحك  

 ويمك  مح    لغ،ف تق يمه  ويت  المص اقية  صفة تمنر بي ن   ع  عب ،  وه  : المعلومات .2
 .وال،موز صو،وال الكت ب  الشك  ومنه  متع    أشك   ف  تق يمه 

 يدت  التد  البي ند   مد  معلومد   صدنع علد  لقد ،  تحتد ج المعلوم   بج نع ف لمع،فة : القدرات .3
 األف،ا  بعف اهلل منر وق  منه   استخ امه  والستف    بمك  معلوم   إل  لتحويله  عليه  الحصو 

 التص،  ث  وم  لمعلوم   ا وتفسي، تحلي  عل  الق ،  إب اعية  ومنحه  بط،  التفكي، عل  الق ، 
يا معلومد    مد  م  يتوف، عل  بن ء  القدو  يمكد  فإند  األفد،ا   لد   والكفد ءا  القد ،ا  تتدوف، لد  وا 
 .مفقو  األس سية المع،فة مح و، أح  بي 
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 الصدلة ب لتج هد    وثيقدة ف لمع،فدة والقد ،ا  والمعلومد   البي ند   إلد  ب إلضد فة : االتجاهـات .4
 والتحليد  التفكيد، فد  األفد،ا  لل،غبدة تد فع والتد  ال،ليسدة المح،كد   أحد  ج هد  الت تمثد  حيد 

يج   األف،ا   فضو  حفز خة  م  عنص،،ا أس سي  التج ه   عنص، ويشك  والتص،    ال،غبة وا 
 .لإلب اع وتحفيزه 

 Tacit Knowledge األفراد (  على الضمنية )المبنية المعرفة. 2 

 م  وغ لب ،  س بقة  خب،ا  ت،اك  خة  م  والمكتسبة األف،ا  عقو  ف  المختزنة المع،فة وه 
 المع،فدة صد حع عقد   اخد  مختزنة لكونه  عليه  الحصو  يصعع مم  شخص   ط بع يا  تكو 
 مد  الفد،  نفد" فد  يكمد  بمد  تتعلد  التد  هد  الضدمنية المع،فدة أ  4:2008)  فد ،   أبدو( وييكد 
 إلديه  نقلهد  أو اآلخد،ي  مدع تق سدمه  يسده  ل والتد  سدلوكية  فدةومع،  إ ،اكيدة ومع،فدة فنيدة مع،فدة
 .بسهولة

 إدارة المعرفة :

لد  ج ندع مد  الفلسدف  التفكيد، إلد  المع،فدة إل ا،  الفك،يدة الجديو، تعدو   علد  الت،كيدز وا 
 المند ظي، خدة  مد  جد ء آخد، ج ندع مد  الجديو، بعدف أ  كم  العم   مك   ف  الخب،  متطلب  
 (.56:2009 وآخ،و   العل   ( وتعلمه     األعم  لق  المختلفة

الن حيدة  مد  خ صدة الت،بويدة  الميسسد   فد  حد يث ،  مفهومد ،  يعد  المع،فدة إ ا،  مفهو  زا  م 
 والخب،اء الب حثي  آ،اء وبيلك فق  تنوع  المع،فة إل ا،  علي  متف  واح  تع،ي  يوج  ول التطبيقية 

 :المع،فدة إ ا،  لمفهدو  يكد،  التد  التع،يفد   ومد  ،  المع،فدة إ ا لمفهدو  من سدع تع،يد  إيجد   فد 
 م  وتولي ه  المع،فة إنت ج عل  المنظمة تس ع  الت  والعملي   البيلة اإلنس نية  وتنظي  هن سة أنه 

اله مدة  المعلومد   نقد  وتحويد  إلد  ب إلضد فة ونشد،ه   واسدتخ امه  وتنظيمهد  خدة  اختي ،هد 
 صدنع فد  ليدت  توظيفهد  المن سدع الوقد  فد  المن سدبي  لألشدخ ص المنظمدة  تمتلكهد التد  والخب،ا 
 ندو، ( (  2008)الغ مد    السدت،اتيج  والتخطديط التنظيمد   والدتعل  المشدكة   وحد  القد،ا،ا 
 ( .2010 ال ي  

 المنظمد   تسد ع  التد  النظ ميدة العمليد  : " بينهد  ( 21:2008 )العتيبد   ع،فهد  وقد 
يج  ه   المع،فة  ولي ت عل  الت،بوية ت حتهد  نش،ه   استخ امه   تنظيمه   وا   المنظمدة أفد،ا  لجميدع وا 

 . "م  خ ،جه  والمستفي ي 
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تولي   عل  تس ع  الت  والعملي   األنشطة م  ويع،  الب ح  إ ا،  المع،فة بينه : مجموعة
 بي ن   م  بم  تتضم  المع،فة تحوي  عل  والعم  وتنظيمه   واستخ امه  عليه  والحصو  المع،فة

 إ ا،  واسدتخ ا  مخ،جد    أشدي ء أكثد، ف لد   لخ مدة المجتمدع إلد  واتج هد   وخبد،ا  ومعلومد  
 للتخطديط منظومدة متك ملدة وبند ء الدتعل  عمليد   و،سد  مشكة  وح  الق،ا،ا  صن عة ف  المع،فة

 . الست،اتيج 

 وتقني   إست،اتيجي   ن تبَ  أ  إل   (Kidwell & Johnson, 2000) ،اسة   أش ،  وق 
يا األعمد    قطد ع فد  هدو كمد  وجوه،يد ،  مهمد ،  أمد،ا،  يع  الع ل  التعلي  ميسس   ف  المع،فة إ ا،   وا 

 اتخد ي علد  قد ،اته  فد  التعليميدة الميسسد   تميدز إلد  حتمد ،  سديي   فإند  بفع ليدة  قد يمد  تد  تطب
 وتقد ي  العلميدة  واألبحد   المند ه  ( مثد  :  المنتجد   تطدوي،  و،  تقصدي، والعمد  علد  القد،ا،ا 
 المتوسدطة المهنيدة والكليد     (التكد لي  تخفديف إلد  إضد فة أك  يميدة وا  ا،يدة أفضد   خد م  
 وطبيعدة عملهد  بحكد  المجتمدع فد  هد   بد و، تضدطلع الميسسد   التعليميدة التد  مد  ب عتب ،هد 
 م  الكثي، ف  تتواف، ل الت  هنيةوالم العلمية م  التخصص   متنوعة مجموعة تٌق   حي  وظ لفه 

 الم،حلية الزي  ا  مع فيه  تكيف  الت  الط،يقة أقله  بط،  شت  لي" ج ا،ته  أثبت  ق  الج مع   
 .(90:2004 ح ج ته  )حم ا   إليه  وأمن  يسعو  لل خو  اليي  الشب ع ع   ف 

 التطدوي، مد خة  أهد  مد  (Knowledge Management)المع،فدة   إ ا،  أصدبح  لقد 
الميسسد    مختلد  أ اء مستو  ف  نوعية نقلة إح ا  استط ع  حي  الح ل  عص،ن  ف  والتغيي،
وأنشطة وفع لي    المع،فة إ ا،  بي  م  والنسج   الت،ابط م  نوع فهن ك الت،بوية  الميسس   خ صة

 وأنشدطة وآليد   ةللمع،فد العمليد ت  المفهدو  بدي  التطد ب  مد  قد ، يوجد  حي  التعليمية  الميسس  
 ( . 18:2004 محجوع  (مع،فية منظم   بصفته  التعليمية الميسسة وفع لي  

 وتزاي  المع،ف  التطو، إل  أ   الت  األسب ع أب،ز Prusak, 2000:13)ح  )   وق 
 :ب لت ل  والمتمثلة المع،فة بإ ا،  الهتم  

   .اإللكت،ونية واألجهز  الحواسيع صن عة ف  الع لية والتقني   الكبي، التكنولوج  التطو،1. 

 الع لميدة الشدبكة اكتشد   خ صدة المعطيد   وت،اسد  التصد ل  تكنولوجيد  فد  اله لد  التطدو،2. 
  .الصطن عية واألقم ، الخلوية ك ألجهز  الةسلكية والتص ل  اإلنت،ن  

 العولمدة وظد ه،  فسدة المن  حد   وتزايد  التجد ،  وعولمدة العد لم  السدو  علد  الكبيد، النفتد  3. 
 .المختلفة بيبع  ه 
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 :المعرفة أهداف

 أبد،ز أهد ا  تح يد  ويمكد  المع،فدة  ووظد ل  أهد ا  حدو  واسدع بشدك  جد   أثيد، لقد 
 21:2009).  إسم عي   :( يل  فيم  المع،فة

 .المع،فة تلك تخصص بمج   المتعلقة للظواه، والفه  والتفسي، الوص  .1

 وتحليلهد  ت  تفسي،ه  ق  الح لية الظواه، أ  ط لم  وقوع   قب  المستقب  علي  سيكو  بم  التنبي .2
 .وفهمه 

 .والمنظم   األف،ا  لمنفعة المتوقعة األح ا  عل  والسيط،  التحك . 3

 .الق لمة األوض ع وم،اجعة والتطوي، التغيي،. 4

 (The knowledge society):المعرفة  مجتمع

 ف،ض  العش،ي  المنص،  الق،  م  األخي، ال،بع ف  ح ث  الت  اله للة العلمية التطو،ا 
 بوصدفه  ال،كيدز  األس سدية المعلومد   صدن عة  و، فيد  يتعد ظ  حيد  المجتمعد   التطو، م  نمط، 
 محصدو،  أ  ك ند  بعد  الثد،و  لمصد  ، ال،ابع العنص، أصبح  والت  المع ص،  القتص   بن ء ف 
 يتميز المع ص، المع،فة مجتمع فإ  وبيلك2007) الزبي   ( الع ملة والقو  الم   و،أ" األ،ف ف 

والتطدو،  وتد فقه   المع،فدة فد  التس ،ع وتوظيفه   المع،فة انفج ،  :أهمه  ع ي   بسم   وخص لص
 النظ،يدة بجوانبد  العلمد  البحد  وتطدوي، وتجويد    الوقد  واسدتثم ، التكنولدوج  وتطبيق تهد  

تق   الش ملة الجو   وتطبي  المع،فة  تولي  وزي    و عم   لبح وتوفي، المستلزم   ل والتطبيقية   وا 
 2009).وحس   ب،ك  (  و) 2002المنيع ( إ ا،ته 

 التصد   وعمليد   القتصد   وطبيعدة التقليد   المجتمدع مكوند   تغييد، إل  يلك أ   ولق 
 تعيد  أ  علد  تحد ي،  يلدك فد،ف وقد  النت،ند   شدبكة المع،فدة واسدتخ ا  كلهد  علد  لتعتمد  فيد 

 أ    البحو  إج،اء ف  أ    التعليمية العملية ف  أ اء سواء منط  وجو ه  تقيي  التقلي ية الج مع  
  21:2007) .إب،اهي   ( ال،قمية المكتب   فنو  أ  اإل ا،   ف 

 المع،فة عل  الق لمة  لةقتص  ي  الم،جو المستقب  بي  واسعة هو  هن كي،  الب ح  بي  و 
 مع   إ  حي  أخ،  ن حية م  الن مية البل ا  لمعظ  ال،اه  ن حية والواقع م  المع،فة  ومجتمع 
 الواسدعة ال،سدمية غيد،  والقتصد  ي  حد  الكفد    علد  والعدي  التصدنيع  والبط لدة نحدو التحدول 
 الهدو  هدي  لد،أع الوحيد   الط،يقدة   وأ لمعظد  السدك   اليوميدة الحيد   تحد   التد  هد  النتشد ،
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 إلد  التحدو   ،ع األولد  علد  الخطدوا  وتديت  .والتد ،يع التعلدي  ط،يد  عد  فه  الفجو  يي وتض
المعلومد    علد  الحصدو  طد،  تحسدي  خدة  مد  المع،فدة علد  الق لمدة الن جحدة  القتصد  ي 

 القتصد  ا  تتطلدع ول هديا .األميدة محدو جهدو  تحسدي  إلد  ب إلضد فة الشد م   األس سد  والتعلي 
 .نوع،  والمختل  األفض  والت ،يع التعلي  أيَض  ولك  التعلي  المع،فة مج،   عل الق لمة

 يتسد  أ  علي  المع،فة مجتمع مك نة إل  يص  أ  ي،ي  مجتمع أ  فإ  تق    م  ضوء وف 
 المن سدبة األجدواء وتدوفي، والعلمد ء  العلد  احتد،ا  مند  يلدك يتطلدع والمتطدو،  المع صد،  بخص لصد 

 ك  والمعلوم    األفك ، وصن عة والمع،فة القي  وتنظي  األفك ،  وبن ء تولي  ألج  والف،ص المت حة
 ،اغدع متطدو، مجتمدع المع،فدة فمجتمدع األخد،   التعلي  وميسس   الج مع  خة  التعلي  م  يلك

 ب لم،وندة يتسد  تعليمد  نظد   عل  علي  يعتم  فيم  يعتم  مجتمع وهو بن ء المع،فة   ب لوصو  إل 
 .) 2009 ب،ك   (  و)2007الزبي    (اكتس ع المع،فة والنوعية ف   ، والمق

 وسهولة للمعلوم   ح، ب متةك أف،ا   يتص  الي  المجتمع بين  ( 2007 ) س ل  ويع،ف 
 والمع،فدة المعلومدة وتوظيد  والفضد لية المختلفدة  والح سوبية المعلوم تية تقني   عب، وبثه  ت اوله 
 المجتمع يلك بين  ( 2009 )الق،ن   يع،ف  حي ت   بينم  مستو  لتحسي    اإلنس خ مة ف  وجعله 

 بمد  التنميدة  جهدو  مدع التعلدي  منظومدة فيد  والثق فدة  وتتك مد  العلد  والمع،فدة من هد  فيد  تتعد   إل 
 خدة  اسدتخ ا  مد  الحيد    مجد ل  ك فة ف  والتق   والبتك ، والتواص  والتعل   م  التعلي  يمكن 
نت ج اكتس ع عل  ق  ،،ا تجعل  الت  ال،قمية قنيةالت  .التنمية لخ مة وتوظي  المع،فة ونش، وا 

أ،كدد   أس سددية هدد : ) تق،يدد، التنميددة اإلنسدد نية الع،بيددة   ةويقددو  مجتمددع المع،فددة علدد  خمسدد
2003 :44 ): 

 لل يمق،اطية . إطة  ح،ية ال،أ  والتعبي،  عم ،  .1

  مدع إعطد ء عن يددة خ صدة لط،فد  التصدد   والتعلدي  المسدتم، مدد   النشد، الك مد  للتعلدي  ال،اقدد  .2
  .الحي  

 .توطي  العل  وبن ء الق ،ا  الياتية ف  البح  والتطوي، التقن  ف  جميع النش ط   المجتمعية .3

 التحو  الحثي  نحو نمط إنت ج المع،فة ف  البنية القتص  ية والجتم عية الع،بية. .4

   ع   أصي  ومنفتر  ومستني، يو خصوصية ثق فية.تيسي" نمويج مع،ف .5
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 ف لمع،فدة والمع،فة  الت،بية بي  وثيقة عةقة هن كم  خة  الع،ف الس ب  يتضر لن  بي  
ف  خصوص ، ونح  نعي     المتعلمي  إكس به  إل  الت،بية تسع  ال،ليسية الت  األه ا  أح  تشك 

للتغييددد، حيددد  مددد  الممكددد  النظددد، إلددد  المع،فدددة مصددد ،   النفجددد ، المع،فددد  تعتبددد، المع،فدددةعصددد، 
المنتظمة حو  الن " والع ل  علد  أنهد  امتد ا  لعمليدة تف عد  مدع المجتمدع المع صد، وتتغيد، مع،فتند  
  بتغي، المجتمدع وعلد  العكد" يحد   تغيد،ا  إضد فية فد  المجتمدع كلمد  از ا   ق عد   المعلومد   

والمد ،ك   الحسدية والقد ،  علد  الحكد   لومدة والخبد،  لمع،فدة هد  حصديلة المتدزاج الخفد  بدي  المعف
وسدد ل  ع يدد   ك لحدد " والتخمددي  والمم ،سددة الفعليددة  والمعلومدد   وسدديط لكتسدد ع المع،فددة ضددم 

الم  يدة الملموسدة  معظ  المنظم   يت،كز عل  موا، هد  اهتم  و م  الميس  أ     والحك  ب لسليقة
 .م  أهميته  إ ا،  عل  ال،غ  و تت،ك موا،  المع،فة الت  تملكه  بغي،

 عم   فه  ح سم،   و،،ا المع،فة تلعع المع،فة ب س  سم  الي  العص، هياأ   إل ونخلص 
 وصدي غة وهبوطهد   األمد  صعو  ف  أسهم  أنه  كم  التق    مستوي   إل  العبو، وبوابة التنمية 
 .والمستقب  الح ض، ف  توجه ته 
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    :  ( Knowledge Economy):  المعرفي االقتصادالمحور الثاني / 

  وتيثي،هدد  البدد ل  إ  أبدد،ز مدد  يميددز عصدد،ن  الحدد ل  هددو يلددك الددوع  المتزايدد  بيهميددة المع،فددة
  وتمخف ع  يلك ح جة ملحة لد   علمد ء الت،بيدة نهضة المجتمع  ف عل  الت،بية كعنص، ف ع  

أ  بعف المختصو  ي،و  بدي  سدمة القتصد   م  يسم  ب لقتص   المع،ف  حي   إل نحو التوج  
  ويتضدم  هديا المحدو، الحد ي  عد  هدو القتصد   القد ل  علد  المع،فدةوالعشد،و   الح   الق،   ف 

عن صددد،    الخصددد لص  فوالددد     التطدددو،  األهميدددةم،احددد  المفهدددو    مددد  حيددد : القتصددد   المع،فددد 
  ليلك . يوب   وفيم  يل  تفصية، متطلب   مجتمع   أبع     وأخي،ا، عمه ،ات    ،ك لز   

لق  حول  ثو،  المعلومد   المع،فدة إلد  مدو،  أس سد  مد  المدوا،  القتصد  ية وبديلك أصدبر 
السددتثم ، فدد  مجدد   المعلومدد   والتقنيددة أحدد  عوامدد  اإلنتدد ج   إي أندد  يزيدد  مدد  اإلنت جيددة ويزيدد  مدد  

  ،أ" المدد   والط قددة كمددوا،  قدد  ،  فدد،ص العمدد  كمدد  أ  المع،فددة وتقنيددة المعلومدد   بدد أ  تحدد  محدد
عل  زي    الث،و  وهن ك م  ي،  أ  قط ع المعلوم   أصبر اآل  ق ط،  التنمية للتطو، القتصد    

 ( . 2007:16  والعزاو  اله شم ف  مختل   و  الع ل  .)

   : Knowledgeهمد    اإلنجليزيدة اللغدة فد  مصدطلحي  المع،فدة اقتصد   يتضدم 
Economy اآلخد،  يشدي، حدي  فد  آلد   بشدك  المع،فدة علد  المعتمد  القتصد   إلد  ،  ويشدي

Knowledge – Based Economy إل .كلية شب  بصو،  المع،فة عل  المعتم  القتص     إل 
 القتصد   أو المع،فدة  اقتصد   ب سد  الع،بيدة فد  اللغدة اإلجمد   وجد  علد  ي ع،فد   المصدطلحي   أ

هند ك  بينمد  المع،فدة  لقتصد   كم،ا   البعف يستخ م  كمصطلر   اقتص   المعلوم أو المع،ف  
 .والمع،فة،  بي  المعلوم   الف،  تح ي  م  ب ءا،  الت ل   الع،ف سي   م  بي ن  يمك  بينهم   ف، 

 (Machulp)م كلدع  القتصد    يد  علد  الخمسديني   إلد  المع،فدة اقتصد   بد اي   تعدو 
 المنتج    م  أخ،  أنواع عل  تعتم  ال ،اس   ك ن  حينم  فةالمع،  إنت ج عل  ب ،اس   ق   حي 
 . 2008 )الزي  ا  و)   (2005 خض،   ( آنياك ضعيف،  المع،فة بمنتج   الهتم   ك   وق 

لقدد  أطلقدد  تسددمي   كثيددد،  لتدد   علدد  اقتصدد   المع،فدددة مثدد  اقتصدد   المعلومدد     اقتصددد   
  الشددبك الفت،اضدد   والقتصدد   اللكت،وندد   والقتصدد   النت،ندد   والقتصدد   ال،قمدد   والسددب،ان   و 

نشدي تحد  تديثي، المع،فدة  الي واقتص   الةملموس    واقتص   الخب،   وحت  اقتص   النتب   ) وهو 
  ( إ  وفدد،  المعلومدد   تنشددا فقدد، النتبدد   ( H.Simonوالمعلومدد   وفدد  مقولددة ه،بدد،  سدد يمو  )
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اقتصددددد   المع،فدددددة وفددددد  الغ لدددددع تسدددددتخ   بط،يقدددددة متب  لدددددة  وكددددد  هدددددي  التسدددددمي   إنمددددد  تشدددددي، إلددددد 
(Interchangeable 24:2007   ( .)اله شم  والعزاو. ) 

 :المعرفي االقتصاد مفهوم

 المد   البشد،  ،أ" همد  اإلنتد ج فد  عد ملي  علد  مضد  فتد،ا  فد  القتصد   اعتمد  لقد 
ث نويدة   كعوامد  المد   الفكد،  و،أ"  والتعلدي واإلنت جيدة المع،فدة إل  ينظ، وك   ال،خيصة  والعم لة

 وسيط،  لقو  مقي س،  وأصبح  وال،تق ء  التق   إل   فع قو  ه للة مص ، المع،فة أصبح  اآل  أم 
 (.32 :2001)الخضي،   األم 

د  المع،فد  القتصد   يعد   اآلوندة األخيد،  فد  ظهد، القتصد  ية العلدو  فد،وع مد  ج يد ،ا ف،ع،
 عمد   كد  كد  نشد ط  وفد  وفد  اقتصد    كد  فد  ف عة جزء،ا وأصبر   يات ف  ف عة كة فيصبر
 مدع توافق،د  أكثد، ويجعلد  مد  الف عليدة مزيد ،ا لد  يعطد  مشد،وع كد  فد  أس سدي،  عنصد،،ا وأصدبر

 15:2007).والعزاو   )اله شم  والمجتمع الن " احتي ج  

  القتص   علد  األفكد ، تتع   تع،يف   القتص   المع،ف  ولكنه  ت و، جميعه  حدو  اعتمد 
والمع،فدة والبتك ، والتقنية الح يثة ك عد لد  أس سية للنمو القتص     وم  أه  تع،يف ت  بين  " نظ   
تعليمددد  قددد ل  علددد  الوسددد ل  التقنيدددة والبحددد  العلمددد  لإلفددد    مددد  قددد ،ا  األفددد،ا  بيعمددد ،ه  المختلفدددة 

فددد  الدددوظيف  تطددددوي،ا للحيددد   الوطنيدددة واإلنسدددد نية بوصدددفه  الثددد،و  القتصددد  ية الف علددددة للدددتمك  المع، 
نت جه "   . 27:2004)  اله شم  )ب كتس ع المع،فة واستخ امه  وا 

 القد ل  بصدو،  القتصد   بيند  المع،فد  القتصد   ع،فد  فقد  2008)  والليثد   الشدم، ( أمد 
 والتطدوي،  البحد  توظيد  وسد ل  خة  م  البش،   العق  ب ستخ ا  المع،فة عنص، عل  أس سية
 الت  المتغي،ا  جميع استيع ع عل  الميهلة والق  ،  الكوا ، ب ستخ ا  المت حة  القتص  ية والموا، 
 .والسي سية القتص  ية والجتم عية النواح  مجم  عل  تط،أ

 بهد   وابتك ،هد  وتوظيفهد  المع،فدة علد  الحصدو  حدو  يد و، الدي  القتصد   ويع،  بين   
 متطدو،   تكنولوجيدة وتطبيقد   ث،يدة معلوم تيدة خ مدة مد  اإلفد    خدة  مد  يد  الح نوعيدة تحسدي 

 التغييد،ا  مد  مجموعدة إلحد ا  العلمد  البحد  وتوظيد  للمد    كد،أ" البشد،  العقد  واسدتخ ا 
 العولمدة تحد ي   مدع وانسدج م  اسدتج بة أكثد، ليصدبر القتصد     المحديط فد  اإلسدت،اتيجية
 . (26: 2007 والعزاو   اله شم  . )تص  وال المعلوم   وتكنولوجي 
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 Education Reform for Knowledge Economy المع،فد  ويعد،  القتصد  
(ERFKE)  واسدتخ امه    فيهد   والمشد ،كة المع،فدة علد  الحصدو  حو  ي و، الي  القتص   " بين
نت جهد  وابتك ،هد   وتوظيفهد    مد  خدة  اإلفد     مد ك فدة بمج لتهد  الحيد   نوعيدة تحسدي  بهد   وا 

 ثمدي   مع،فد  كد،أ" مد   البشد،  العقد  واسدتخ ا  متطدو،   وتطبيقد   ث،يدة  معلوم تيدة خ مدة
 القتصد    المحديط فد  التغييد،ا  اإلسدت،اتيجية مد  مجموعدة إلحد ا  العلمد  البحد  وتوظيد 
 التصد ل  و  المعلوم   وتكنولوجي  العولمة  مع تح ي   وانسج م  استج بة أكث، ليصبر وتنظيم 
 .  (12:2001 )ميتم   التك مل  الشمول  بمفهومه  المست امة .والتنمية المع،فة  وع لمية

نت جهددد  وتوظيفهددد  2003وع،فددد  ب،نددد م  األمددد  المتحددد   النمددد ل  ) ( بينددد  " نشددد، المع،فدددة وا 
 بكف يددددة فدددد  جميددددع مجدددد ل  النشدددد ط المجتمعدددد : القتصدددد    والمجتمددددع المدددد ن   والسي سددددة والحيدددد  
الخ صددة  وصددول لت،قيددة الح لددة اإلنسدد نية بدد ط،ا   أ  إق مددة التنميددة اإلنسدد نية بدد ط،ا   ويتطلددع يلددك 

 بن ء الق ،ا  البش،ية الممكنة  والتوزيع الن جر للق ،ا  البش،ية ". 

نت جهد   الدي  القتص   المع،ف  بين  : القتص   ويع،  الب ح  ي،تكدز علد  بند ء المع،فدة وا 
ة  السددتغة  األمثدد  لإلمك ندد   بهدد   تطددوي، المددوا،  البشدد،ية لتحسددي  نوعيددة مدد  خدد  وتوظيفهدد 

 .الحي   بمج لته  المختلفة

ولكنهدد  تدد و، جميعهدد  حدددو  اعتمددد     ومدد  المةحددظ تبدد ي  التع،يفدد   السدد بقة فدد  التف صددي 
 الي  لمع،فةاقتص   ا حق  ح اثة ف  يلك ي،جع إل  السبع ولع   القتص   عل  األفك ، والمع،فدة

 واإلنض ج . التبلو، م،حلة ف  مف هيم  م  كثي، م زال 

 

 ر مفهوم االقتصاد المعرفي :تطوُ 

خددة  التطددو، القتصدد    الطويدد  كدد   التغيدد، فدد  الع مدد  األس سدد  لإلنتدد ج هددو  المحدد   
 اإلنتددد جع مدد   هددد هددديا التطددو،. ففددد  القتصدد   الز،اعددد  ك ندد  األ،ف  فدد األكثدد، تدديثي،ا وتحكمددد  

ال،لي"   اإلنت جال،لي"  وف  القتص   الصن ع  ك   ،أ" الم   ونمويج  الممث  ب للة هو ع م  
القتص   الج ي  اقتصد   المع،فدة  ليصدبر قطد ع  ف ع م  اإلنت ج ال،لي"  ه حي  أ  المع،فة  ف 

 (. 2007:29والعزاو    اله شم القتص   الج ي .)  ف المع،فة هو القط ع ال،ابع 
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 :56:2009 )الق،ن    (م،اح  ثة  إل  المع،ف  القتص   تطو، م،اح  تصني   ويمك

 ظهد،  وهي  الم،حلة والحكمة  والتنوي، المع،فة أج  م  المع،فة ك ن  وفيه  : التكوين مرحلة .1
 .الصن عية الثو،  قي   قب  التنوي، عص، ف 

 التطبيقية  تسم  ب لمع،فة م  وه  ة وه  ف ومنهجية منظمة المع،فة ك ن  وفيه  : النمو مرحلة. 2
 .الصن عية الثو،  عص، به  تميز والت 

 يمكد  ولمع،فدة كيد  ياتهد   المع،فدة أجد  مد  المع،فدة تطبيد  أصدبر وفيهد  : النضـج مرحلـة .3
 هد  الم،حلدة وهدي  عصد، المع،فدة  بهد  وتميدز محد     أهد ا  لتحقيد  صدو،  أفضد  فد  تطبيقهد 
 .الع لم  عل  القتص   وهيمنت  ة المع،ف اقتص   ييوع م،حلة

 محو،ي  عل  تقو  المع،ف  القتص   فلسفة ( أ 684:2011  وي،  ) الكيةن  ومصطف 
نت جهد  وتوظيفهد  المع،فة  عل  الحصو  س،عة :أولهما أس سيي   معلوم تيدة  خ مدة مد  يدوف،  بمد  وا 

 خة  م  السو   ويلك بح ج   ةالمع،ف ،بط: وثانيهما والتص ل   المعلوم   وتكنولوجي  ث،ية 
 التغييد،ا  مد  مجموعدة العلمد  إلحد ا  البحد  وتوظيد  للمد    كد،أ" البشد،  العقد  إلد  نظ،تهد 

  .القتص    المحيط طبيعة ف  اإلست،اتيجية

 أ  م   (Chapman & Pearce, 2001: 11)وبي،"  ش بم   م  ك  م  ييك   وهيا
 المهد ،  والتكنولوجيد  واسدتخ ا  المسدتم،ي   والتج ي  البتك ، استخ ا  عل  ي،كز المع،ف  القتص  
 .وزي  ت  العقل  النت ج نوعية قيمة ،فع بغية ب ستم،ا،

   التوقعددد   تشدددي، إلددد  أ  النمدددو والتطدددو، فددد  بددد يددد،  الب حددد   وفددد  سدددي   هددديا التطدددو،
تصد  ي   ق لمدة علد  المستقب  يتج  نحو التحدو  المتزايد  لقتصد  ي   الد و  المتق مدة أل  تكدو  اق

 المع،فة .

 :المعرفي االقتصاد أهمية

لق  أصبر القتص   المع،ف  الج يد  واقعد  حيد  ملموسد    وا  كد   يبد و للدبعف اند  مد  زا  
تح  التكوي  والتشدكي    وا  هديا القتصد   ينمدو بمعد ل  سد،يعة  واند  يتفدو  علد  القتصد  ي   

 اله شدددم )  المحسوسدددة  أو مددد  الن حيدددة النوعيدددة الملموسدددةسدددواء مددد  الن حيدددة الكميدددة  األخددد،  ك فدددة
 ( .   27:2007والعزاو  
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 القتصد   المع،فد   مضد مي  تي يد  الدي  ال و، خة  م  المع،ف  القتص   أهمية وتب،ز
 متزايد  بشدك  توليد ه  والتد  يجد،  المجد ل   مختلد  فد  متق مة تقني   م  تف،ز  وم  ومعطي ت  
 ( .2007 )خل   ومتس ،ع

 والعزاو   يلك)اله شم  وم  يجنيه  الت  الفوال  ف  المع،ف  القتص   أهمية تح ي  ويمك 
 ( :2010 وآخ،و   الص ف )   28:2007)

نت جهد  وتوظيفهد  المع،فدة نشد، علد  يسد ع  أند  .1  المد   علد  حد و   و  كلهد  المجد ل  فد  وا 
 .البعي 

 وظ ل  ج ي   . ويستح   الق يمة  الوظ ل  ف  التغيي، ويح   اإللكت،ون  التب    يحق  .2

 .المستهلك لحتي ج   والستج بة واإلب اع  التطو، عل  الميسس   يس ع  .3

 .والجوه،ية الم،غوبة التعليمية النوات  المع،ف  القتص   يحق  .4

 لمهد ،ا وا للمهد  المطلوبدة  التوظيد  اإلنت ج واتج هد   وطبيعدة النمدو   ،جة تح ي  ف  ييث،  .5
 .تواف،ه  يجع الت 

 يعط  المستهلك ثقة أكب، وخي ،ا  أوسع . .6

 :المعرفي االقتصاد خصائص

يشه  الع ل  اليو  ثو،  معلوم تية وتكنولوجية له  ب ل  األث، ف  سلوك األفد،ا  وعلد  تعد مله  
يتطدددو، مدددع المحددديط الجتمددد ع  والت،بدددو  والثقددد ف  الدددي  يعيشدددو  فيددد   فيصدددبر ثمدددة اقتصددد   ج يددد  

بسدد،عة وعلدد  نطدد   واسددع وهدديا النددوع مدد  القتصدد   إنمدد  يددنهف علدد  أكتدد   تكنولوجيدد  المعلومدد   
والتصدد   ب عتب ،هدد  المنصددة األس سددية التدد  منهدد  ينطلدد  يلددك النددوع مدد  القتصدد   الددي  يتميددز بددي  

   النشد ط أ  يعند  فهديا مجتمدع علد  المع،فدة وصد  نطلد  وحينمد  مكون تد  أهد  تشدك  المع،فدة
مد   ( إلد  عد  ا، 26:2004ويشدي، ) حيد ،   المجتمدع هديا فد  المطلدوع التميدز م،كدز المع،فية هد 

 خص لص القتص   المع،ف  والمتعلقة ب لت،بية منه  :
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 (Specialized knowledge ):  التخصصية   المعرفة .1

 المع،فة أم  م  التخصص  ع لية  ،جة عل  تكو  أ  يجع إيج ب  أث، يا  المع،فة تكو  لك 
 .مع،فة تسم  فة الح، 

 :(Learning organizations )التعلم  منظمات .2

 األفد،ا  مد  مجموعدة عد  عبد ،  بينهد  الدتعل  منظمدة Druker & senge )) وسدين   ،كد، يعد،  
 ميسسدة  ضدم  كف،يد  حيد  يعملدو  بهد   المحديط الخد ،ج  العد ل  ومدع بعضده   مدع يتفد علو 
نت جهد  المع،فدة الفد،ص لكتشد   لهد  تتد   وفيهد  ليه  إ ب لنتم ء ويشع،و   ويتصدفو  وتطبيقهد   وا 

 .اآلخ،ي  عل  المستم، والنفت   للتعل  و افعية ق ،  له  بي 

 : ( Team Work )فريق  في العمل .3

 وزا،  نش،ت  الي  ومنه  التق،ي، العم   سو  و ،اس   المق ،نة ال ولية ال ،اس   إلي   ع  م  وهيا 
 1998) األم،يكية  الع ملة القو  أزمة إست،اتيجية لمواجهة  :الن " ف  الستثم ، (األم،يكية العم 
 تعد ي  ضد،و،  علد  أكد   كمد  متع وندة  مجموعد   فد  ض،و،  العمد  أ  عل  ال ،اسة أك   وق 

 .مستقبة مواقفه  ف  خ،يجوه  سيواجه  مع م  والتعلي  لتتف  التعل  أس ليع

 : (Inquiry ) ءاالستقصا .4

د  أ  يمكد  ول لهد   ومسدتخ   للمع،فدة مندت  بيند  المع،فدة مجتمدع يتسد  حيد    للمع،فدة يكدو  منتج،
 . محكم،  توظيف،  الستقص ء توظي  ب و 

 (Continuous Learning) :المستمر التعلم .5

 المستم، عل ب،ام  الت تقوية إل  م سة ح جة هن ك أ   2002 )  ال ول   تق،ي،)البنك أثب  حي 
 بصو،  وتح يثه  مع ،فه  عل  تج ي  المهنيي  بمس ع   ويقو  النظ م  للتعلي  ، يف،  يصبر بحي 
 .مستم، 

 : (ICT )والمعلومات االتصاالت تقنيات. 6
 وتقنيد   ميد ا  التصد ل  فد  ويحد   حد   الدي  التقد   المع،فد  القتصد   سدم   أبد،ز فمد 

 .والعملية والجتم عية الحي   الشخصية من ح  ك فة ف  ب ،ز ك بش نفسه  ف،ض  فق  المعلوم   
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الدددي  أصدددبر واقعددد  حيددد  ملموسددد  مددد  خدددة  كت بددد    المع،فددد القتصددد    خصددد لصتتضدددر 
 وآخد،و    الح مد  2006) بكد،ا   البد حثي  المعنيدي  بهديا الج ندع التد  يمكد  إجم لهد  فيمد  يلد  :

 (.2010 وآخ،و   الص ف    2007والعزاو   اله شم    2007

يتمتع بم،ونة ف لقة وق ،  علد  التطويدع وعلد  التكيد  مدع المتغيد،ا  والمسدتج ا  الحي تيدة التد   .1
 .يتس ،ع مع   تغيي،ه  ويتك ث  حج  تيثي،ه  

 فيد  شد ء فكد  قدواني  الصد فة  علد  يعتمد  ول العشدوالية  عوامد  المع،فد  القتصد   يعد،  ل .2
 .عومت ب وم،اقع ومنظ  مخطط

 وتوزيع لنظ   ومحو، والعم  واإلنج ز  التواص   ووسيلة المع،فة  مجتمع ،مز ه  التكنولوجي  .3
 .ك فة المج ل  ف  المعلوم   وتوظي  واست،ج ع

 التد  الهن سدة( إعد    (للتنظدي  منهد   ج يد   أشدك   حدو  البحد  ويجد،  ،ليسدية  سدمة التنظدي  .4
 .الح يثة اإل ا،ية للتنظيم   تصلر

 .والمه ،ية الي وية أيض،  لألعم   الض،و،  استم،ا، مع المطلوبة  العم  نوعية هو العقل  العم  .5

 ) .والمتخصصة والم ،بة الم ه، )الميهلة الع ملة القو  عل  العتم   .6

 والمستهلكي  ح ج   األسوا  لستشع ، للتسوي  ف ع  نظ   واعتم   الع لمية والمن فسة النفت   .7
 .م،ا،ب ست

 المع،فية الخ م   وصول إل  وصن عته  السلع إنت ج م  القتص    النش ط تطو، ف  اإلسه   .8
 .المتج    الط قة استثم ، إل  إض فة وصن عته  

 واتصد ل  نظد   معلومد ت  بن ء أج  م  بف علية المعلوم   وتكنولوجي  اإلنت،ن  شبكة توظي   .9
 .والستج بة وال قة الس،عة ف ل 

 .والتنمية للتغي، كمح،ك والتطوي، العلم  البح  عملية اعتم   .10

 بيهميدة اإل ،اك  الج مر وب لوع  وب لخي   اإل ،اكية وب لق ،  ب ليك ء المع،ف  القتص   ي،تبط .11
 . وأ،ق  هو أفض  م  لتحقي  والمب  ،   والخل  الخت،اع
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 والجته   وط،  متنوعة وس ل  خة  م   إليه الوصو  يمك  المع،ف  القتص   ف  القو  .12 
 القمة . إل  للوصو  وس ل  مهمة العقو  واستخ ا  وال ،اسة والبح  والمث ب، 

 
 ويضيف الباحث إلى ما سبق، أن من سمات االقتصاد المعرفي ما يلي: 

 العتم   بصو،  أس سية عل  الستثم ، ف  الموا،  البش،ية . 1.

 ي  ي  المع،فة م  خة  اعتم   التعلي  والت ،يع المستم،ي  .مواكبة التطو،ا  ف  م 2.

 مم  يعزز تطوي، اإلمك ن   . ا،تف ع  خ  أصح ع المع،فة  3.

   تشجيع البح  العلم  والتطوي، كمح،ك أس س  للتغيي، والتنمية .   4.

 فوائد االقتصاد المعرفي :

الستف    من  عل  م   الس،عة التد  تتع   فوال  القتص   المع،ف  وتعتم  ق ،  أ  بل  ف  
(  34: 2007يمكدددد  مدددد  خةلهدددد  التحددددو  إلدددد  اقتصدددد   تعليمدددد  وقدددد  يكدددد، ) اله شددددم  والغددددزاو   

 مجموعة م  فوال  القتص   المع،ف  منه  :

ي ع  م،حلة الطفولة المبك،    نظ،ا للتيثي، القو  والستع ا  للتعل  مني ب اية  المع،ف القتص    1.
 ينج  عن  تحسي  نج   المتعلمي  خة  م،اح  التعلي  .العم، ف

 تحسي  نوعية الخ م   الض،و،ية لم،حلة الطفولة المبك،  . 2.

 تحقي  تغي،ا  وتحسين   أس سية وض،و،ية للمستقب  . 3.

 تحقي  مخ،ج   ونوات  تعليمية م،غوبة وجوه،ية . .4

 يحق  التب    الكت،وني  . .5

نت جه  .يقو  عل  نش، المع،  .6  فة وتوظيفه  وا 

 ي،غ  الميسس   عل  التج ي  والبتك ، . .7

 ل  أث، ف  تح ي  النمو واإلنت ج والتوظي  والمه ،ا  .  .8
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 ففد . المجد ل  كد  فد  مد  التغييد، واسدع،  ب ب،د  أ خد  المع،فد  القتص   أ  وي،  الب ح 
 بيلد   يا ليصدبر التقليد   التعليم  ق حو  المو   المع،ف  القتص   أ  نج  والتعلي  الت،بية مج  
 حدو  الدتعل  وتم،كدز العنكبوتية  الشبكة ط،ي  ع  وتب    التعل  الفع    التعل  :مه  متع    تعلمي 

 .المجتمع احتي ج  

 ويضيف الباحث الفوائد التالية لالقتصاد المعرفي:

 الستخ ا  الفع   لتكنولوجي  المعلوم  . 1.

مق ،ندددة بفددد،وع العلدددو  اإلنسددد نية  بة الملتحقدددي  بفددد،وع العلدددو  وال،ي ضدددي  إصدددة  الخلددد  فددد  نسددد 2.
 .  والت  تع  ق ع   التق   التقن  الي  يغي  اقتص   المع،فة والجتم عية

 :المعرفي االقتصاد عناصر

 إلد ل يقتص، القتص   المع،ف  عل  الق ع   المع،فية ب ل ،جدة األولد   ولكند  يتعد   يلدك 
فددة فدد  الوقدد  المن سددع وبدد لجو   المن سددبة مددع م،اعدد   النمددو بمعدد ل  سدد،يعة لتواكددع امددتةك المع، 

متطلبدد   ومتغيدد،ا  واقعندد  المع صدد،   وب لتدد ل  نجدد  بددي  القتصدد   المع،فدد  يتكددو  مدد  جملددة مدد  
  :فيم  يل   إجم له  يمك  العن ص، الت  تعم  كنظ   متك م  والت 

 .واإلب اع للتطو،  اعمة مجتمعية تحتية بيلة تواف،  .1

 المع،فة  لهي  وهو المستهلك المع،فة  لقتص    اعمة ق ع   أكب، ف لمجتمع ميي    بش،ية قو  .2
 .ثم،اته  م  المستفي  وهو

 الق ،  وتوظيفه   وامتةك وامتةكه  المع،فة  صن عة عل  الق  ، البش،  الم   ،أ" تهيلة  .3
 .والت،كيع والتصمي  والتطوي،  ك ، والبت والتحلي   وال،بط التس ي  عل 

 النتش ،  اللكت،ون  الواسع ال،بط إل  إض فة والتطوي،  العلم  للبح  ف علة منظومة توظي   .4
 .جميعه  المجتمع ألف،ا  النت،ن  إل  الوصو  وسهولة

 ةالمجتمعيدة ال،سدمي الميسسد   مختلد  فد  ) وتطبيقد ،  فكد،،ا ( المدتعل  المجتمدع ثق فدة نشد، .5
 .( 2011المبسل   ( ةوالخ ص
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 :  المعرفيمهارات االقتصاد 

 حيد  تغيد، قد  المطلدوع والدتعل  المهد ،ا  ندوع فدإ  المع،فد  القتصد   نحدو للتحدو  نتيجدة
 والتطدو،ا  السد،يعة  التكنولوجي   مع والتع م  المشكة   وح  التفكي،  مه ،ا  عل  ي،كز أصبر

ع ا  واجتم عية  سلوكية ومه ،ا   القتصد   تطبيد  يواجد  الدي  التحد   فدإ  لديا   خد ص مهن  وا 
 بدي  أقدو  عةقد   بند ء و العمد  سدو  ومتطلبد   ال ،اسدية المن ه  بي  التواف  ف  يتمث  المع،ف 

 (.32:2012   ) السع   وال وس،  العم  وأ،ب ع التعليمية الميسس  

 غيد، الضد،و،ية القيدو  مد  صالدتخل الد و  مد  يتطلدع المع،ف  القتص   إل  الولوج ولع ل 
 بمسدتوي   تتمتدع والمجتمعد   التد  ف لد و  جميعهد   للتطدو،ا  المقيد   والتق ليد  التقلي يدة  والقدواني 
 المع،فد   القتصد   فد  التديثي، والتديث، علد  قد ،  األكثد، هد  الم،ندة القدواني  وتمتلدك ع ليدة  ثق فية
 تدول  أ  يعن  مم  المع،ف   القتص   عم  إل وال الم   ،أ" اقتص   م  التحو  م  يتطلع وهيا

 التحدو  إسدت،اتيجية لتطبيد  التعليمد  النظ   م،ونة م  خة  ويلك الك فية  العن ية التعليم  النظ  
 علد  القد ،  لد يه  جمديعه  الطلبدة أ  مد  للتيكد  التعلدي  سي سد   المع،فد   وتطدوي، القتصد   إلد 

 مه ،ا  الح سوع  عل  استثن ء  و  المعلمي  وتيهي  تص ل  وال المع،فة مع تكنولوجي  التع م 
 المع،فدة تكنولوجيد  مجد   فد  ومهد ،اته  قد ،اته  لتطدوي، جميعهد  الةزمدة بد لتجهيزا  وتزويد ه 

   .  67):2003ميتم  )  و 2004 :15) القض   ( والتص ل 

  : " مجموعدددة مددد  (  مهددد ،ا  القتصددد   المع،فددد  بينددد 4: 2010  وجدددة  ويعددد،  ) البنددد 
المع ،  والعملي   والتج ه   الةزمة لتطبي  المع،فة فد  مواقد  حي تيدة تسدتلز  اسدتخ ا  مهد ،ا  

 ح  المشكلة ومه ،ا  التفكي، الن ق  والب اع  "  .

التدد  مجموعددة مدد  المعدد ،  والعمليدد   بينهدد :  مهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد  الب حدد  يعدد، و 
وكي ، ومع،في ، ووج اني ، وتزوي ه  بسة  يمكنه  مد  إنتد ج المع،فدة ولدي" تسه  ف  تطوي، المتعل  سل

تعلدد  كيدد  تددتعل   إ ا،  مهدد ،ا   مواقدد  حي تيددة تسددتلز  اسددتخ ا  اسددتهةكه  وب لتدد ل  اسددتخ امه  فدد 
  تكنولوجيدددددد  العمدددددد  الجمدددددد ع  حدددددد  المشددددددكة  المعلومدددددد    التفكيدددددد، البدددددد اع   صددددددنع القدددددد،ا،  

 .التفكي، الن ق  التيثي، الشخص   القي       التص   المعلوم  

ف لمندد ه  والكتددع الم ،سددية والميدد ا  الت،بددو  كلهدد  تتحمدد  قسددط  كبيدد،ا مدد  مسددلولية إعدد ا  
الط لددع لحيدد   تمكندد  مدد  مواكبددة التغيدد،ا  المتسدد ،عة فدد  كدد  ج نددع مدد  جوانددع الحيدد   وهدديا ييكدد  

المع،فددة التدد  تسدده  فدد  تطددوي،ه  سددلوكي  ضدد،و،  إت حددة الف،صددة للطلبددة لكتسدد ع مهدد ،ا  اقتصدد   
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 "البقد ء لألعلد  ل لألعظد   "ومع،في  ووجد اني  وتزويد ه  بسدة  يمكدنه  مد  اسدتيع ع حكمدة العصد،
  .( 34 2007أ  لم  ينت  المع،فة ل لم  يستهلكه  ف  ظ  اقتص   السو  ) اله شم  والعزاو   

 محو، الهتم   ك ن  تبع   م  ألقت  م و  المع،ف   القتص   فك،  أ  ب ليك، الج ي، وم 
 لسد  العمد  وزا،  الصد  ،  عد  ال ،اسد   مد  مجموعدة أوصد  مدثة،  أم،يكد  ففد  الد و   مد  لكثيد،
 ثدة  وجدو  ضد،و،  عد  هدي  ال ،اسد   خضد مت وقد  .لهد  الةزمدة والمهد ،ا  المع،فدة بدي  الفجدو 
 والجدو   والفك،يدة  األ بيدة  المهد ،ا  :وهد  ضدمنه  التعلدي  ومد  جميعهد  المهد  فد  أصيلة مه ،ا 

 المعلومد    نظد  هد  ع مدة كف يد   لتحقيد  سد بقة هد  متطلبد   المهد ،ا  وهدي  .الشخصدية
  Yim-Teo, 2004: 13).) :الشخصية التص ل   والصف   وتكنولوجي 
 
العم   بض،و،  تقض  ميك،  ( 1991 ) ع   التعلي  مجل" أص ، فق  است،الي  ف  أم 

 اللغة والتص ل   :وه  والصن عية  الف، ية المتطلب   تواكع حت  اآلتية الكف ي   وفي،ت عل 
 الشخصية والمه ،ا  المشكة   ح ل  مه ،ا  الحض ،ية  المع،فة والتكنولوجية  العلمية المع،فة

(.(Warner, 1994:41 
 

 ضد،و، ب تقضد  مديك،  ( 1991 ) عد   النيوزلند   التخطديط مجلد" ،أصد  مم ثد  وبنحدو
 مهد ،ا  :وهد  المع،فد   القتصد   عصد، إلد  ال ولدة تنتقد  حتد  ب لكف يد   اآلتيدة  الهتمد  

 التفكي، واإلب اع مه ،ا  اللغوية  المه ،ا  المعلوم    تكنولوجي  واإل ا،   العم  التص    مه ،ا 
 (Yim-Teo, 2004: 13).المشكة  ح ل  ف 
 

 الةزمدة ب لكف يد   ق لمدة ( 1989 ) عد   الت،بيدة وزيد، أصد ، فقد  المتحد   المملكدة ف  أم 
 تكنولوجي  التص    :الكف ي   هي  من ضت وق  .المع،ف  لةقتص   وفق ،  التعلي  لمهنة يتص   لم 

 ب،ع يدة ممد ثة،  نحدوا،  ألم نيد  نحد  فقد  وأخيد،ا،   الفد،  تعلل  لتحسي  مجموع   ف  والعم  المعلوم   
 هدي  اشدتمل  وقد  ( 1990). عد   التعلدي  لمهندة األس سدية الكف يد     لبيد مشد،وع ،  الت،بيدة وزا، 

 العمد  عل  والق ،  والمسيولية والتع و    التص  العملية  المه ،ا  وتطبي  تنظي  :عل  الكف ي  
 (Warner, 1994: 41).ضغوط  وتحم 
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 لمع،ف  ك آلت  : (  مه ،ا  القتص   ا3:2005 وزا،  الت،بية والتعلي  األ، نية)وق  ح    
 . تعل  كي  تتعل  .1
 . إ ا،  المعلوم   .2
 . اإلب اع .3
 . الوع  التنظيم  .4
 . تكنولوجي  المعلوم   .5
 . التص   .6
 . التيثي، الشخص  .7
 . القي    .8
  

 نحدو وتدوجيهه  الديات   الدتعل  مهد ،ا  الطلبدة إكسد ع مد  بد  لولديلك يد،  الب حد  أند  
تب ع ز اإلب اع والتمي  فد  الف،ي   والتوسدع ب،و  العم  الطلبة ف  تغ،" ج ي   تعل  است،اتيجي   وا 

 واستخ امه  التكنولوجي  توظي 

 ( معي ،ا، ،ليسي ، وه  : 11سيت  الح ي  ف  هي  ال ،اسة ع  )

العمدد       حدد  المشددكة  صددنع القدد،ا،   التفكيدد، البدد اع  إ ا،  المعلومدد    ) تعلدد  كيدد  تددتعل    
 . (  التفكي، الن ق    القي      التيثي، الشخص  تكنولوجي  المعلوم     التص   جم ع   ال

 . تعلم كيف تتعلم : 1

علدد  فهدد  واسددتيع ع  مددتعل مسدد ع   ال إلدد  هدد  ت يدد،  الب حدد  بددي  مهدد ،  تعلدد  كيدد  تددتعل 
 ة المسدددتم،  وعلددد اكتسددد ع كف يددد   الدددتعل  المسدددت ي  والت،بيددد علددد  ت مسددد ع وب لتددد ل   مفددد هي  التعلدددي 

 المستم،.استخ امه  وتوظيفه  ف  مم ،سة التعل  

 المعلومات : إدارة. 2

 -(IM) وق  يش ، له  ب لختص ،( Information management) :ب إلنجليزية المعلوم   إ ا، 
 وا  ا،  وتوزيددع المعلومدد   مدد  مصدد  ،ه  المختلفددة ولمدد  يحت جهدد  بوصددفه  مددو، ا،  يقصدد  بهدد  جمددع

 .إست،اتيجي ، للميسسة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9


 

  38 



 إلددد مجموعدددة مددد  األنشدددطة والعمليددد   والمم ،سددد   التددد  تهددد   نهددد : " ويع،فهددد  الب حددد  بي
. " المعلومد   وتنظيمهد  واسدتغةله  السدتغة  األمثد   وا  ا، فد  جمدع  لد   المدتعل  الكفد ء  تحقيد 
التدد ف  الكبيدد، للمعلومدد   عبددد،     بددإ ا،  المعلومدد   فددد  األونددة األخيدد،  نتيجددةاز ا  الهتمدد وأندد  

 . اإلنت،ن  ووس ل  التص ل  الح يثة

 .التفكير االبداعى : 3

 اإلبدد اع أ  إلدد   وقدد  ي،جددع سددبع يلددك   اإلبدد اعالتفكيدد، ل يوجدد  تع،يدد  جدد مع لمفهددو  
البدد حثي  بدد ختة  م ا،سدده  الفك،يددة  اخددتة  وجهدد   نظدد، إلدد ظدد ه،  متعدد    الجوانددع   وكدديلك 

هو مظه، سلوك  ف  نش ط الف،  يظه، مد  خدة  تع ملد  مدع أفد،ا  المجتمدع و  ، ومنطق ته  النظ،ية
 . يتص  ب لج   إنت ججمو  الفك، مع  أوويتس  ب لح اثة وع   النمطية 

ند  عمليدة يتحقد  ج ي . أو أ ي ع،ل  التفكي، اإلب اع  بين  الستع ا  والق ،  عل  إنت ج ش ء
أو أندد  تحقيدد  إنتدد ج ج يدد  وي  قيمددة مدد  أجدد   النتدد ج مدد  خةلهدد  . أو أندد  حدد ل ج يدد  لمشددكلة مدد  

 . (19  1989المجتمع. )،وشك   

عمليددة يهنيددة يددت  فيهدد  توليدد  أكبدد، ويدد،  الب حدد  أندد  يمكدد  تع،يدد  التفكيدد، البدد اع  بيندد :" 
  م،ونة واألص لة حو  مشكلة م  " .ع   ممك  م  األفك ، الت  تتميز ب لطةقة وال

 . صنع القرار :4

نمدد مفهددو  صددنع القدد،ا، ل يعندد  اتخدد ي القدد،ا، فحسددع   إ  أو  Organizationهددو تنظددي  وا 
معق   للغ ية تت خ  فيه  عوام  متع      نفسية وسي سية واجتم عية واقتص  ية    Processعملية 

 فدد يحتمدد  توقعهدد   التدد غيدد، المحدد     وهدد  تلددك كمدد  تتضددم  عن صدد، القيمددة  والحقيقددة والظدد،و  
  وا  عمليدة صدنع القد،ا،ا  عمليدة  ين ميكيدة حيد  تتضدم  فد  م،احلهد  المختلفدة يه  صد نع القد،ا،

بم،حلددة اتخدد ي القدد،ا، وفدد  جميددع هددي  الم،احدد   وتنتهدد تفدد عة  متعدد    تبدد أ مدد  م،حلددة التصددمي   
بدددي  اثندددي  أو أكثددد، مددد  مجموعددد   البددد ال   تحتدددو  علددد  اختيددد ، حدددي، و قيددد  ألحددد  البددد ال  مددد 

 (.135: 1978) ،وي  

وفددد  الختيددد ، األفضددد  مددد  بدددي  البددد ال  المط،وحدددة و هددد" صدددنع القددد،ا، أ  الب حددد  يددد، و 
 تحكمه  مجموعة م  القواع  واألوام، واأل وا  " .  الت مجموعة م  الخطوا  العملية المتت بعة 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
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 حل المشكالت : .5

يقدددو  بددد  الفددد،   مدددنظ  نشددد ط يهنددد  مع،فددد :"  بينهددد حددد  المشدددكة  مهددد ،  الب حددد  ويعددد، 
بهد   الوصدو   مستخ م ، المعلوم   والمع ،  الس بقة فد  التغلدع علد  موقد  ج يد  وغيد، مديلو 

 إل  ح لة اتزا  مع،ف  تزو  الف،  ب لمه ،ا  األ الية لمواجهة الضغوط والمعيق   بكف ية ع لية.

 . العمل الجماعي :6

تتظدددد ف، فيدددد  جهددددو  مجموعددددة مدددد  األفدددد،ا  كدددد  حسددددع  نشدددد ط أ لب حدددد  بيندددد :" ويع،فدددد  ا
مدد  خددة  التخطدديط الجيدد  بهدد   إنتدد ج عمددة، ابدد اعي ، لتحقيدد  أهدد ا  محدد     اختص صدد  و ق ،اتدد 

  متك مة، يتميز ب لجو   واإلتق   . 

 : االتصال7.

 أو والتج هد   األفكد ،و  المعلومد   انتقد   خةلهد  يدت  التد  العمليدةويع،فد  الب حد  بيند : 
 يا  ،مدوز ب سدتخ ا  من سدبة اتصد   وقندوا  وسد ل  ط،يد  عد  مسدتقب  إلد  مصد ، مد  المه ،ا 
 .المطلوع التيثي، إلح ا  متف ع   ين ميك  وبشك  بينهم   مشت،ك معن 

 مسدتقب     م،سد ( منهد  أ  عد  السدتغن ء يمكد  ل التد  األس سدية مكون تهد  لهد  عملية والتص  
. )،س لة   اتص     قن

 . تكنولوجيا المعلومات :8

 أ  التع،يد  فد  وجد ء المعلومد    تكنولوجيد  لمفهدو  تع،يف،د  اليونسدكو منظمدة قد م 
 الصدن عية  واألقمد ، الكمبيدوت،  ومنهد  اإللكت،ونيدة  التكنولوجيد  تطبيد  :هد  المعلومد   تكنولوجيد 
 واسدت،ج عه  وتخزينهد    وال،قميدة التن ظ،يدة   المعلومد إلنتد ج المتق مدة التكنولوجيد  مد  وغي،هد 
 .آلخ، مك   م  ونقله  وتوزيعه 

نت ج  من سب  للتةح  والتك م  بي  ك  م  تكنولوجي  الح سب   اآللية وتع،  أيض ، بينه  :" 
 .(1994: 153  اله   وتكنولوجي  التص   )

تكنولوجي  المعلوم   =  : تيةاآلوبهيا يمك  التعبي، ع  تكنولوجي  المعلوم   ب لمع  لة 
 ( .Anderson,1987:17الح سوع + التص   )
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ويعد،  الب حد  تكنولوجيد  المعلومد   بينهدد : توظيد  التكنولوجيد  ووسد ل  التصد   الح يثددة 
 مجدد   فدد  مهدد ،ا الو  قدد ،ا ال تطددوي،ويلددك بهدد   المعلومدد    وتخزينهدد   واسددت،ج عه   إلنتدد ج

 . والتص ل المع،فة تكنولوجي 

 . التأثير الشخصي :9

اآلخد،ي  مد  خدة  توظيد   فد التديثي، قد ،  علد  ال هدوي،  الب حد  بدي  التديثي، الشخصد  
السدتج ب    إبد اءويتمث  يلك م  خة  امتةك مجموعة م  المه ،ا  منهد :  اللغة توظيف ، صحيح ، 

  القي    وأخي المب  ،  .المن سبة للمثي،ا  الخ ،جية  والطةقة اللفظية والفص حة  والق ،  عل  

 :   قيادة. ال10

بمعن هدد  العدد   تعندد  العمدد  مددع اآلخدد،ي  والتدديثي، فدديه  لتحقيدد  أهدد ا   مفهددو  القيدد    إ 
،شدد  ه ،ي  وتددوجيهه    ويعدد،  الب حدد  القيدد    بينهدد  : القدد ،  علدد  التدديثي، علدد  اآلخددمحدد    مدد   وا 

بكف ء  وف علية لتحقي  األه ا   ويع  التوجي  جوه، عملية  أج  كسع تع ونه  وحفزه  عل  العم 
 القي    .

  . التفكير الناقد : 11

عمليدد    الددي  ييسدد، المسددلو ( بيندد  " نددوع مدد  التفكيدد،  238  2003  حبيددع)ويع،فدد  
الددديات  والحس سدددية    خ صدددة  وكددديلك علددد  التقدددوي الوصدددو  للقددد،ا، ويعتمددد  علددد  معددد يي، ومحكددد 

 " .للمواق  المتنوعة

بند ء اسدتخ ا  التحليد  والتقيدي  وم،اجعدة الديا   عملية عقلية تقدو  علد ويع،ف  الب ح  بين : 
التمهد  تع،يد  التفكيد، الن قد  بيند     كم  يمكد التفكي، المستق عل  عل  المةحظة والمنط  والق ،  

  .وتعليقه  لحي  التحق  م  األم، األحك   ص ا،ف  إ

  

 : ركائز االقتصاد المعرفي

وهد  علد  النحدو (Four pillars) يسدتن  القتصد   المع،فد  فد  أس سد  علد  أ،بعدة ،كد لز 
 ( .34  2009الت ل : )المح،و   

http://kenanaonline.com/users/alikordi/tags/11391/posts
http://kenanaonline.com/users/alikordi/tags/11391/posts
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نظدد   فعد   مد  الد،وابط التج ،يددة مدع الميسسد   الك  يميد  وغي،هدد   االبتكار)البحـث والتطـوير(:1. 
مددد  المنظمددد   التددد  تسدددتطيع مواكبدددة ثدددو،  المع،فدددة المتن ميدددة واسدددتيع به  وتكييفهددد  مدددع الحتي جددد   

 المحلية.

وهدددو مددد  الحتي جددد   األس سدددية لإلنت جيدددة والتن فسدددية القتصددد  ية. حيددد  يتعدددي  علددد   التعلـــيم:2.
، علدددد  إ مدددد ج الحكومدددد   أ  تددددوف، اليدددد  الع ملددددة المدددد ه،  واإلب اعيددددة أو ،أ" المدددد   البشدددد،  القدددد  

وتن م  الح جة إل   م  تكنولوجي  المعلومد   والتصد ل  فضدة   التكنولوجي   الح يثة ف  العم 
 ع  المه ،ا  اإلب اعية ف  المن ه  التعليمية وب،ام  التعل  م   الحي  .

: التددد  تسددده  نشددد، وتجهيدددز البنيـــة التحتيـــة المبنيـــة علـــى تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت3.
لوم   والمع ،  وتكييفد  مدع الحتي جد   المحليدة  لد ع  النشد ط القتصد    وتحفيدز المشد ،يع المع

 عل  إنت ج قي  مض فة ع لية.
والتدد  تقددو  علدد  أسدد" اقتصدد  ية قويددة تسددتطيع تددوفي، كدد  األطدد، الق نونيددة  لحاكميــة الرشــيدة:ا4.

سي سدد   التدد  تهدد   إلدد  جعدد  والسي سددية التدد  تهدد   إلدد  زيدد    اإلنت جيددة والنمددو. وتشددم  هددي  ال
تكنولوجي  المعلومد   والتصد ل  أكثد، إت حدة ويسد،  وتخفديف التع،يفد   الجم،كيدة علد  منتجد   

 تكنولوجي  و زي    الق ،  التن فسية للميسس   الصغي،  والمتوسطة.
 :المعرفي لمجتمع االقتصاد المتطلبات األساسية 

إلجددد،اءا  واإلصدددةح   التددد  ل بددد  منهددد  بنددد ء اقتصددد   مع،فددد  حددد ي  يتطلدددع عددد  ا مددد  ا
 أ  إل   ( 2008 لب   أبو إلغة  الفجوا  بي  م  هو ك ل  وم  يجع أ  يكو   ويشي،) ،سة 

 مد  كثيفدة شدبكة تكدوي  مد  ب ايدة المع،فد  القتصد   التوجد  نحدو ظد  فد  أس سدية مط لب،د  هند ك
 ب إلض فة التنمية  لخ مة الموج  لعلم ا البح  عل  العتم   مع المعلوم   والتص    تكنولوجي 
 .والتص   المعلوم   تكنولوجي  مع التع م  بميهة  المزو   الم ه،  إل  العقو 

  2007) )الصد و   : يلدز  فإند  المع،فد  القتصد   نحدو الت،بويدة األنظمدة توجد  ظد  وفد   
 .(47: 2007اله شم  والعزاو   )

 أنحد ء جميدع األطد،ا  فد  لجميدع التصد ل  خد م     إيصد يعند  الدي  ال،قمد  السدتع ا  .1
 .الميسس  النظ  

 مكد   فد  لجميدع العد ملي  الخد م   تقد ي  علد  العمد  إلد  تهد   والتد  اإلليكت،ونيدة اإل ا،  .2
 .المطلوبة والكف ء  ب لس،عة وجو ه 
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 .و،ق  ل ،قم  مجتمع بن ء إل  ته   الت  اإلليكت،ونية األعم  .3

 .الميسسية العم  لقو  التن فسية الق ،ا  ل،فع اإلليكت،ون  التعلي  .4

 إع    هيكلية اإلنف   الع   وت،شي   وزي    اإلنف   المخصص لتعزيز المع،فة وتوجي  .. 5

العمدد  علدد  خلدد  ،أ" المدد   البشدد،  وتطددوي،  بنوعيددة ع ليددة وقدد ،ا  كبيدد،  مدد  خددة  التدد ،يع  .6
  .والتطوي،

 ،سدة   وأبدو( يد،  المع،فدة مجتمدع متطلبد   تحقيد  فد  سديةال ،ا المند ه   و، وعد 
 المختلفدة  مهد ،ا  التواصد  المعلمدي  إكسد ع علد  التيكيد  ط،يد  عد  يدت  يلدك أ  ( 2008لدب  

 العلمد  التفكي، عل  المتعلمي  المجتمع  وت ،يع هيا إل  لل خو  الميهلة العلمية ب لموا  والهتم  
كسد به   مبد أ مد  انطةق،د  المتعلمدي  لد   الديات  الدتعل  اإليجد ب  نحدو لتجد  ا تنميدة مدع مه ،اتد   وا 
 .والمم ،سة الح،ية

 فد  إعد ا  الت،بدو  النظد    و، عد  الحد ي  عند  أند  إلد ( 2009:31)الق،ند   ويشدي،
 أ  كمد  وجد   التعليمد  أينمد  النظد   قلدع تحتد  الم ،سة أ  نج  المع،فة  اقتص   لمجتمع الشعوع
 أ  إل .تعليمد  نظد   أ  عنصد،ا ،ليسدي  فد  تشدك  التعلدي  ميسسد   وبد ق   معد  والج الكليد  
 ل يه   اإلله   تحفز الت  ه  ب  وتوجي  اهتم م ته  المتعلمي  عقو  بتشكي  تب أ الت  ه  الم ،سة
 تكو  أ  الم ،سة استط ع  م  فإيا المع،فة  اقتص   نحو مجتمع لةنطة  المتينة القواع  وت،س 
 أ  القدو  يمكد  كلد   يلدك علد  وبند ءا .التعلدي  لتحسدي  يعد  ميشد،ا هديا للمع،فدة فدإ  األو  ت المند

 اقتصد   المع،فدة نحدو التحدو  إ  قلند  إ  نبد ل  ل لديا مسدتقبلن   ستق،، الت  ه  م ا،سن  وج مع تن 
 .بشك  خ ص والم ،سة ع   بشك  التعليم  النظ   إصة  م  ينطل  أ  يجع

 :المعرفي داالقتصا أبعاد

 حت  كم  ينبغ  استغةله  يجع ومتش بكة مختلفة أبع  ،ا المع،ف  لةقتص   أ  الخب،اء ي، 
 أبدو   2004 ت،كمد ن  ( هدي  األبعد   كمد  يد،   أهد  ومد  الد ول  المجتمدع هد م  علد  نبقد  ل

 :2010 )ال ي   نو،   2009 الق،ن     2009 حةو  

 للقيمة ال،لي" السلعة والمص ، ه  المع،ف  القتص   ف  علومةالم تعتب، إي :االقتصادي البعد. 1
يجد   المضد فة   المعلومدة يندت  الدي  المجتمدع أ  يعند  القتصد    وهديا وت،شدي  العمد   فد،ص وا 
 .نفس  ويف،ف ين ف" أ  يستطيع المختلفة ونش ط ت  ش،ايي  اقتص     مختل  ف  ويستعمله 
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 فد  التكنولوجيد   وتطبيقهد  وسدي    انتشد ، يعند  المع،فد    القتصد أ  إي :التكنولـوجي البعـد .2
 وتطويعهد  وتكييفهد  ب لوسد لط المعلوم تيدة  الهتمد   ضد،و،  يعند  وهديا الحيد    مجد ل  مختلد 
 .مجتمع لك  الموضوعية الظ،و  حسع

 فد  ةالثق فدة المعلوم تيد مد  معيندة  ،جدة سدي    المع،فد  القتصد   يعند  إي :االجتمـاعي البعـد. 3
 .لإلنس   اليومية الحي   ف  و و،ه  المعلوم    وأهميته  بتكنولوجي  الوع  مستو  وزي    المجتمع 

 والهتمد   للمعلومدة والمع،فدة  معتب،  أهمية إعط ء المع،ف  القتص   يعن  إي : الثقافي البعد . 4
 العلد  توزيدع فد  والع الدة واإلبد اع  ح،يدة التفكيد، إمك نيدة وتدوفي، لألشدخ ص  اإلب اعيدة ب لقد ،ا 
  .كك  والمجتمع والميسسة للف،  اليومية الحي   ف  الوع  والثق فة نش، يعن  كم  والمع،فة 

 بد  وت اوله  فحسدع  المعلومة إنت ج عل  يقتص، ل المع،ف  القتص   أ  يتبي  سب  مم 
 يتطلدع ممد  الصدحير  جد  فد  الم ويسدتغله  المعلومدة  هدي  يندت  م  وتحت،  تقي  ثق فة إل  يحت ج
 .الحي   من ح  ك فة ف  ب و،ه  ب لمع،فة  وييم  ييم  وسي س  وثق ف  اجتم ع  محيط إيج  

 : المعرفيقتصاد االعيوب 

أ  اقتصدددد   المع،فددددة بيصددددول  الةملموسددددة  إلدددد (  2007:46 يشددددي، ) اله شددددم  والعددددزاو  
  يقد   مزايد  وخصد لص متميدز  وعن صد،  الصدف، إلد و،قمي ت  يا  التكلفدة الح يدة الضدليلة األقد،ع 

قو  تعم  علد  تغييد، القتصد   التقليد   وأسسد  . ومدع يلدك فد   هند ك ميخدي علد  اقتصد   المع،فدة 
 يمك  أ  نوجزه  ب لت  :

خفف األسع ، وب لت ل  خفف  إل مستوي   ضليلة ج ا يي    إل أ  خفف التكلفة الح ية  أوال :
علددد  المع،فدددة فددد  أحيددد   كثيددد،    ول يسدددتثن  مددد  يلدددك إل الشددد،ك    األ،بددد   فددد  الشددد،ك   الق لمدددة

الخةقة للمع،فة الج ي   )البتك ،( تعطيهد  ف،صدة التفد،  المع،فد  ومد  ثد  فد،ف ،بدر المحتكد، ولدو 
انخفددد ف تكلفدددة  إلددد لفتددد،  قصدددي،  حسدددع مفهدددو  شدددومبيت،  وفددد  غيددد، تلدددك الح لدددة فددد   يلدددك يدددي   

عددد    تخصدديص األ،بددد   ممددد  يددنعك" مددد،  أخددد،  علددد   لددد إالمنتجدد   ال،قميدددة ممددد  يددي    إتدددة  وا 
 انخف ف األسع ،  .

أ  أصو  المع،فة الق بلة لةستنس خ ) كم  ف  المع،فة الص،يحة وقواع  البي ن   وب،مجيد    ثانيا :
نوع مد  الخ ،جيد   وهدي  السدمة  إل التطبي  ( س،ع   م  تتحو  ج،اء التشبيك والتكنولوجي  ال،قمية 

 مع،فة ع مة تستخ   ف  المي ا  الع   . إل ن  تحو  المع،فة الخ صة تع
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ويعندد  يلددك أ  حددوافز السددتثم ، فدد  تطددوي، المع،فددة الج يدد   سددتواج  المزيدد  مدد  العقبدد   
منتجدد   مع،فيددة ع مددة مق ،نددة ب لمنتجدد   التدد  تقليدد ه  يتطلدددع  إلدد جدد،اء تعدد،ف المع،فددة الج يدد   

ول ( كم  أنه  تكدو  أقد  ق بليدة بسدبع الحم يدة الق نونيدة )العقبدة الث نيدة(  استثم ،ا  كبي،  ) العقبة األ
  .ب ستثن ء المع،فة الضمنية الت  ف  عقو  األف،ا  فه  غي، ق بلة للتقلي 

أ  قدد نو  تزايدد  العوالدد  جدد،اء التكلفددة الح يددة المنخفضددة التدد  تقدد،ع مدد  الصددف، ك ندد  تدد فع  ثالثــا :
التج   نحو تبن  النسخ المج نية   مم  يعن  القفز عل  حقو  الملكيدة  إل ش،ك   المع،فة ال،قمية 

الفك،ية بمعن  أ  حقو  الملكية الفك،ية ف  العص، الصن ع  ل  يع  مةلم  لعص، المع،فة ال،قميدة 
 الشبكية . –

 التوسدع   غيد، العتي  يدة فد  إلد ته يد ا  النمدو األسد  : أ  النمدو األسد  الدي  قد  يشدي،  رابعا :
القتصدد   واإلنت جيددة الف لقددة فدد  القتصدد  ي   الق لمددة علدد  المع،فددة   يحمدد  فدد  طي تدد  هددو األخدد، 

 ته ي ا  ع ي   .

أ  المع،فدددة فددد  توزيع تهدددد  المختلفدددة مددد  جهدددة والمع،فددددة الج يددد   التددد  تددديت  ب لمنتجدددد    خامســـا :
بشك  كبي،   ولكنه   إنش ء ف،ص األعم   إل والخ م   والعملي   الج ي   م  جهة أخ،  ستي   

تقويف الكثي، م  األعم   التقلي ية الق لمة واستثم ،اته  وخ صدة تلدك األعمد    إل ب لمق ب  ستي   
توسدديع مقبدد،   إلدد التدد  يمكدد  أ  تحدد  المع،فددة ال،قميددة محلهدد  بمعندد  أ  كدد  ابتكدد ، جددي،  يددي   

 األعم   الس بقة ل  . 

 

ي، التعلي  نحو القتص   المع،فد  تديت  اسدتج بة ال،يية الج ي   لتطو ونخلص مم  سب  بي  
 ميد ا  يشده  الدي  يمتد ز بد لتغي، المسدتم،  فكد   لزامد ، أ  الحد ل يشده ه  عصد،ن   التد  لتحد ي  ل

صة  عملي   تطوي، المن ه   . م خةته  جميع تن و ي ش م  إط ، ضم  مستم،  وا 
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 / المنهج واالقتصاد المعرفى : المحور الثالث

  ممد  زا  أهد  مد  يميدز المند ه  فد  القد،  الحد    والعشد،ي  ال ين ميكيدة )سد،عة التغيد،( م 
  ويتضدم  هديا المحدو، بيهميدة المند ه  وضد،و،  تطوي،هد  بمد  يتن سدع مدع متطلبد   العصد، الوع 

الح ي  ع  المنه  وعةقت  ب لقتص   المع،ف   وم  ثد  الحد ي  عد  فلسدطي  والقتصد   المع،فد  
  التد  تحققهد  فلسدطي  فد  اعتند   القتصدد   المع،فد    ومد  ثد  تسدليط الضدوء علد  مشدد،وع والفوالد

 المملكة الع،بية السعو ية ف  التحو  نحو القتص   المع،ف    وفيم  يل  تفصية، ليلك.

المع،فد   ب لتد ف  يتميدز عصد، فد  ملحدة عمليدة ال ،اسدية المند ه  تطدوي، عمليدة تعتبد،
والجتم عيدة  الثق فيدة الحيد   مند ح  ك فدة علد  كبيد، تديثي، لد   ل    والدي المجد جميدع فد  والتقند 

 وهدو األمد،. العلو  من ه  وخ صة ال ،اسية المن ه  عل  أث،ه  أنعك" والت  والت،بوية والقتص  ية
 وطد،  ت ،يسده  المختلفدة العلدو  بمجد ل  الهتمد   بضد،و، ( 219  2009:  إب،اهي  (تيك   الي 
   عد  التخلد  وطلبتن  أنفسن  ونبع  الحض ،  ،كع مس ي،  م  نتمك  المستوي     حت  ك فة عل 
 وعلد  جميدع العلدو  بمند ه  النهدوف إلد    يسدع  هد    تخطديط خدة  مد  إل يلدك يديت  ول

 علد  مواجهدة قد  ، المجتمع تق   ف  و و،  ب لعل   ميم  واع   جي    بن ء م  يمكنن   بم  المستوي  
 . ص،الع تح ي  

محد     أهد ا  تحقيد  نحدو موجهد ،  يكدو  أ  لبد  ند جر تطدوي، أ  أ  فيهد  ،يدع ل ممد 
ل ال،ييدة وضدو  علد  يسد ع  -األهد ا  تح يد  -كوند    ومقبولدة علد   يعتمد  العمد  أصدبر وا 
 فد  تد ،ي" تجنبد  نو  الي  األم، وهو والجه   للوق  ضي ع هيا وف  والخطي والمح ولة العشوالية
 ( .16:  2011سعي    ). العلو 

 بشك  للتعل  ع،يض   ه ف   يع ا  زوالتمي الجو   أ (  138: 2005 خط بية  ) ويشي،
 مد  كد  اتفد  ولقد  وت ،يس  من هج  ف  ظ ه،ا،  وتفوق ،  ع لية جو   يمتلك أ  ب،ن م  أ  وعل  ع   
 هديا يسدلك  أ  عيجد الدي  التجد   بشدي  اختلفدوا ولكدنه  الهد في   هديي  علد  والمييد ي  النقد  

 .المع،فة تلك تعزز الت  الش،وط أو والتعل  ب لمع،فة ج ا،  األكث، العلو  موضوع وبشي  الب،ن م  

 لديا   الت،بويدة للعمليدة األس سدية المقومد   أحد  واعتب ،هد  الت،بويدة المند ه  ألهميدة ونظد،ا،   
 ومحتدوا  ونظ مد  علدي الت لسي سدة مسدتم،  ( م،اجعدة2001 :253 أبدو السدعو )يد،   كمد  تتطلدع
 التنميدة عد  أحد ا  مسدلولة الت،بويدة الدنظ  أصدبح  حيد    وتجويد   وتج يد   وتقوميد  وتطدوي، 
 ومستقبل  .  لإلنس   الش ملة
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 انعكد "   ألنهد التعلميدة التعليميدة العمليدة فد  ه مد ،  محدو،ا،  الح يثدة الت،بويدة المند ه  وتمث 
التكنولدوج   المجتمدع ظد  فد  المتسد ،عة وتج يد اته  بشدكله  فهد  العمليدة  تلدك وتجسدي  لمضدمو 

 وق ،اته  المتج     واتج ه ته  وميوله  الطلبة احتي ج   مواكبة إل  ته   المع،فية  الثو،  وعص،
 وتطدوي،   والتعلدي  وتج يد   الت،بيدة نظد   إلصة  األ ا  الف علة أيض ،  وه  مجتمع ته   واحتي ج  

المنشدو    وتحتد  المند ه  جدزءا، كبيد،ا، مد  اهتمد   القد لمي   الت،بويدة جد  والنت  األهد ا  تحقيد  بغية
عل  الت،بية والتعلي    ألن  ل يمك  ح  مشكة  التعلدي  بمعدز  عد  المند ه   والتد  تد،تبط بيغلدع 
قض ي  التعلي  بشدك  أو بداخ،   وتتحمد  جدزءا، كبيد،ا، مد  مسديولية قصدو، التعلدي  فد  تحقيد  أهد ا  

 (.2: 2003مجتمع)الغي ف  الف،  وال

لح جدة  بمواءمتهد  المند ه  هدي  واضدعو بد أ عند م  التقلي يدة العلدو  مند ه  إصدة  بد أ لقد 
 المختلفة ويلك المجتمع لح ج   نفس  الوق  ف  ومواءمته  ,والجتم عية ,والنفسية ,العقلية الط لع
 التغي، الجتمد ع  ومشكة  ,نولوجي والتك العل  بي  المتب  لة العةقة فه  عل  الف،  مس ع   به  

 ( . ,Tairab2001,Ediger,2002 2001 اهلل عط (بع مة والمجتمع والتكنولوجي  العل  ومشكة 

)المبن  عل  المع،فة (  المع،ف إل  القتص   ليلك ي،  الب ح  بين  م  متطلب   النتق   
المع،فدددددة   والكفددددد ء    والمهددددد ،  األنظمدددددة الت،بويدددددة ويلدددددك بتحقيددددد  مسدددددتوي   ع ليدددددة مددددد     تطدددددوي،

وهددديا يتطلدددع تغييددد،  و، المعلددد    والمدددتعل    وتطدددوي، طددد،  وأسددد ليع   التكنولوجيدددة   والح سدددوبية 
التعلي    والبيلة الصدفية   وتجهيزاتهد    والمند ه    والكتدع .فلكد  نظد   ت،بدو  فلسدفة ينبثد  عنهد    

 ولك  فلسفة ت،بوية غ ي   تسع  لتحقيقه  .

( أ  المنه  ف  ع ل  القتص   المع،ف  هو نظ    2007:157) اله شم  والعزاو   وي،  
الفددد،ص التددد  تمنحهددد  الم ،سدددة فددد  حيددد   المدددتعل  المتغيددد،  مددد  خدددة  األنشدددطة والخبددد،ا  والتف عددد  
ب ستخ ا  وس لط متعد    معلوم تيدة لدتعل  المع،فدة وتوظيفهد  واسدتخ امه  والتفكيد، بد لتفكي، فد  إطد ، 

  ولق  أصبر المنه  ف  عص، القتص   المع،ف  حي   الطلبة الق لمة علد  تقنيد   الح سدوع قيم  
والنت،ن  واست،اتيجي   الت ،ي" المتم،كز  حو  المتعل  لزي    ق ،ت  عل  اإلب اع والبتك ، والتفكي، 

علدد  المدد     وحدد  المشددكة  مقت،نددة بقددي  المواطنددة الصدد لحة واإلنسدد نية المتضدد منة   فددزا  بمفهومددة
ال ،اسدددية وأنشدددطة القددد ،ا  العقليدددة الددد ني    جواندددع التفكيددد، ونمدددو الددديك ءا  المتعددد    معتمددد ا علددد  

 مج   الح سوع وشبكة المعلوم   . ف التطو، الكبي، 

 الخطو  يع  المنه ج حي  المع،فة  لقتص   المنه  تشكي  إع    يتطلع التعلي  تطوي، إ 
 إليد  والمشد ، (Tine & Yim,2004)  ويد   تد ي  يكد، وقد  التعلدي   تطدوي، فد  األولد 



 

  47 



 علد  التد ،يع علد  مفهدو  خةلهد  مد  و،كدزا الجيد   المدنه  خصد لص  2009)  ف )النعيمد   
 وظيفد  ق لدع مد  المدتعل  نقد  وجوه،يدة  تسدتطيع أس سية مه ،ا  واعتب،اه  الوظيفية الق ،  مه ،ا 

 قد ،  ليعدزز المجتمدع  فد  م،غوبدة تعليميدة مخ،جد  تحقيد   علد  يعمد  أ  المدنه  آخ، وعل  إل 
 الدي  الف عد  التد ،يع للمدتعل  يتدير أ  المدنه  وعلد  الحيد    مد   التعل  مت بعة ف  و،غبت  المتعل 
 إجد،اء يتبند  أ  المدنه  وعلد  ومع،فيدة  عمليدة مهد ،ا  فد  وتحليلد  تطبيقد   مد  المدتعل  يمكد 

 مدوزعي  مد  المعلمدي   و، الج يد  اإلجد،اء ويحدو  فيه   لم،غوعا التعليمية النت ل  لتحقي  مةلم،  
 .التعلي  لعملية مسهلي  إل  للمعلوم  

 ف  التغيي، م  واسع،  ب ب،  أ خ  المع،ف  القتص   أ  Smyre,2002:31)وي،  سم ي، )
  التعليمد حدو   الموقد  المع،فد  القتصد   أ  نجد  والتعلدي  الت،بيدة مجد   ففد    المجد ل  كد 

 الشدبكة ط،يد  عد  وتبد    الدتعل  الفعد    الدتعل  :مهد  متعد    تعلميد  بيلد   يا ليصدبر التقليد  
 .المجتمع احتي ج   حو  التعل  وتم،كز   العنكبوتية

 المع،فة تتميز اقتص   عل  المبنية أ  المن ه  ( 2007:164ويشي، ) اله شم  والعزاو   
 :ييت  بم 

 المدتعل  الم،حلدة وخصد لص هدي  فد  العلدو  طبيعدة م،اعد   مدع يدةوظيف بط،يقدة المدنه  بند ء  .1
 .وصف ت 

 ب لج نع الهتم   وخ ،جه   مع الم ،سة  اخ  للمتعل  والمق مة ك فة للخب،ا  المنه  يتن و   .2
 .العمل  التطبيق 

 .وح ج ت  وميول  الط لع حو  المتمحو، المحو،  المنه  اعتم    .3

 .وميوله  واتج ه ته  الطلبة مه ،ا  تنمية .4

 .الطلبة بي  الف، ية الف،و  م،اع   .5

 .والتعلي  التعل  است،اتيجي   ف  التنوع .6

 .العص، متطلب   مع للتيقل  الض،و،ية المه ،ا  الف،  إكس ع .7

 الق    الزم  للعي  ف  الطلبة وتهيلة والمعلوم   التص ل  ثو،  لعص، المنه  تكيي  .8
 .مع  والتكي 
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الي  ي،كز عل  أ   يا يتطلع التحو  م  منه  الموا  المنفصلة إل  المنه  المحو، وه
الط لع هو محو، العملية التعليمية   حي  يح   المنه ج المحو،  م  ينبغ  عل  الط لع مع،فت  

 .  وم  ينبغ  أ  يكو  ق  ،ا عل  فعل  

ي   لمعلم  المنه  ف  ( إل  ع   م  التوص 175:2007كم  أش ، ) اله شم  والعزاو   
 عص، القتص   المع،ف  وه  :

 أول : تح ي  العملي   العقلية الت  يستطيع طةبه  تي يته  قب  تعليمه  أي  م    ج ي   .

 ث ني  : ض،و،  السم   للط لع بي  يتعل  بنفس  م  خة  التج،يع العمل  .

 وتنقيع ع  المع،فة .ث لث  : أ  ينظ، للعملية التعليمية عل  أنه  عملية بح  

 ،ابع  : أ  ييت  ب لنش ط الحس  أول   ث  ييت  بع   النش ط اللغو  ف  ت ،ي" العلو  .

خ مس  : أ  يوظ  المختب، والوس ل  التعليمية ليخ م  الط،يقة الستكش فية   ولي" الط،يقة 
 التيكي ية   وعليه  م،اع   م  يل  :

 الوظ ل  المنزلية . .1

 ي،ا  .تع   المث .2

 إ ا،  البيلة الصفية . .3

 .استخ ا  المعلوم تية  .4

 اإلف    م  المع ،ف . .5

ضدم    : األول األمـرأمد،ي   فد  فيدتلخص المع،فد  القتصد   ضدوء فد  المعلد   و، أمد 
 مختلفدة إلد  أنمد ط الولدوج مد  لتمكيند  الط لدع قد ،ا  تطوي، يعن  وهيا  .للمع،فة الط لع اكتس ع

 أ  يمكد  النتيجدة وهدي    التعليميدة للعملية متوقعة نتيجة تصبر المع،فة أ  يعن  م م المع،فة  م 
 بيصو  خ صة قواني  إل  لأل اء القتص    الةزمة للمع،فة الس،يع التحو  ت،جمة تم  إيا تتحق 
 . التعليميدة العمليدة فد  الف عد  العنصد، يكدو  يجدع أ  المعلد  أ  فهدو :الثاني األمر أم   الت ،ي"

 ميهة،  يكو  وأ  جهة  م  به  المتخصص المع،فة أنم ط وبشك  س،يع يطو، أ  من  يتطلع وهيا
 (Bonal & Ramba, 2003:11). أخ،  جهة م  لت ،يسه 
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 : المعرفي واالقتصاد فلسطين

 و،اء مد  المع،فدة  لتجند  اقتص   نحو التوج  ف  تتس ب  وم زال  األ،ف أم  تس بق  لق 
 ال،ييدة خلد  فد  كبيد،،ا الحكومد    و،،ا لعبد  وقد  واقتصد  ية  واجتم عيدة سي سدية فوالد  يلدك

 ،ي  وحد    المع،فدة  مجتمدع إق مدة ف  كم  استثم،  النتق    هيا أج  م  الوطنية اإلست،اتيجية
 والمختلقدة الج يد   التقنيد   واسدتخ م  والجتم عيدة  للتنميدة القتصد  ية ب لنسبة الميمو  المستقب 

 2011) . الحمو  ( األه ا  هي  لبلو 

 أ  البلد ا  مد  الد،غ  وعلد  أند  إلد  2011 ) المبسدل   (و 2008) ) الحسدين   ويشدي،
 أ  إل  سدك   العد ل  تعد ا  مد  % 3.5 سدك نه  ويشدك    العد ل  مسد حة مد  %5 تشدك  الع،بيدة
 ممد  الع لميدة   السد ح  الج يد   علد  ب لمعطيد   الن مية البل ا  بقية غ،ا، عل  فوجا ق  معظمه 

 .السو  الع لمية توجه   ب عتم   اإلس،اع إل  منه  ب لع ي  أ  
 

المك ندة المتميدز  للت،بيدة التد  أ ،كد  ال و  اليو  وبمد  فيهد   ولدة فلسدطي  وي،  الب ح  بي  
تحت  الص ا،  ف  منظومة اإلست،اتيجي   التنموية  ل،تب طه  ب لعنص، البشد،   والدي  يعد  مد  أهد  

ن ص، األس سية ف  إح ا  التنمية  وكيلك ل،تب طه  بجميع مج ل  الحي   المختلفة   ولهيا نج  الع
أ  هي  ال و  ق  أعلن  أ  أولوي ته  الح سمة ه  إصة  التعلي  وم  هي  ال و  عل  سبي  المث   

  كن ا   الي ب     وم  ل الحص، : فنلن ا   اي،لن ا   سنغ فو،    وم ليزي    وكو،ي  الجنوبية  وأم،يك  
 وغي،ه  م  بل ا  الع ل . ...ال و  الع،بية : األ،     واإلم ،ا    السعو ية 

 المعلوم تيدة واعتمد   للجميدع المع،فدة إت حدة علد  قد ل  فلسدطين  معلومد   مجتمدع بند ء إ 
 األلفية مطلع ومع المي  ي  مختل  ف  تطلع ت  وتحقي  الفلسطين  ب لشعع ،ليسية للنهوف وسيلة
 القتص  ية التحول  أف،زته  كبي،  تح ي   مواجهة ف  نفسه  وج   الم   و مةمر تغي،  الث لثة

 مدع مةمحهد  ظهد،  وقد  العد ل   اجتد   الدي  العولمدة التقنيدة ومد  الطفد،  ف،ضته  الت  الجتم عية
 والمتةحقدة السد،يعة ا للتطدو،  كد   ولق  .الح يثة ك لنت،ن  والمعلوم   التص ل  تقني   انتش ،

 األ،ف  بقد ع شدت  فد  الند " به  يعم  ويتواص  الت  الط،يقة عل  العمي  أث،ه  المج   هيا ف 
 مفد هي  علد  يعتمد  الدي  "القتصد   المع،فد " أب،زهد  ج يد   اقتصد  ية نمد يج ظهدو، إلد  أ   ممد 
 اقتصد   يحققهد  أ  يتوقدع لتد ا التن فسدية الميدز  إ  ،لدي"  اقتصد    كمندت  المع،فدة وتبد    إنتد ج

 حضد،  تطدوي، لبد،ام  تبنيهد  العد ل  حدو  م يندة وسدتي  خمسدة إعدة  فد  سد هم  للمد   المع،فدة
 الم ينة تلك وه  المعرفة مدن" ع يع،  أصبر لم  تحوله  إل  ته   المع،فة اقتص   عل  تعتم 
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 ي،تبط والت  لمواطنيه   المع،فة ةإلت ح المتطو،  الوس ل  وتمتلك المع،ف  القتص   عل  الت  تعتم 
 المكتبد   مد  واسدعة شدبكة تدوف، والتد  .المعلومد   وتقنيدة التصد ل  وسد ل  مواطنوهد  عبد، بهد 

 وهد  .للتعلدي  م،كزيدة إسدت،اتيجية ضدم  الم،تبطدة والجتم عيدة و الثق فيدة التعليميدة والم،افد  الع مة
 مد  تمكدنه  التد  واأل وا  اإلمك نيد   وتمدنحه  لمواطنيهد  الثقد ف   التندوع تحتد،  التد  الم يندة

 .  م ينته  ف  المع،فة مجتمع بن ء ف  الف علة المش ،كة

( http://www.almualem.net/tanmiya1.html) 

 المجتمدع بند ء خدة  مد  تبد أ والتد  الفلسدطينية الع،فيدة المد   وجدو  أهميدة تبد،ز هند  مد 
 ( 2001) لب    : وه  اله مة ال،ك لز بعف هن ك ي فلسط ف  "مجتمع مع،ف " ولبن ء الفلسطين  

 . الص لر الحك  خة  م  والتجمع والتعبي، ال،أ  كح،ية ال،ليسية الح،ي   وضم   إطة   .1

 .الطوي  الم   عل  والتعل  التعلي  نت ل  تسته   التعلي  م  ع لية نوعية نش،  .2

 . المعلوم تية عص، اكبةومو  والتنمية البحو  وت وي  محلية العلو  جع  .3

 . المع،فة عل  المبن  اإلنت ج ال  الس،يع التحو  .4

 الوضدع تقد ي، علد  مبند  ومتعمد  اآلفد   ومتفدتر أصدي  عد   فلسدطين  مع،فد  نمدويج وضدع .5
  لتطوي،  . الفلسطين 

 ضد،و،  هن ك الفلسطين  المع،ف  المجتمع لتحقي  إست،اتيجية ،يية عل  الحصو  وبه  
 لبند ء حيويدة أ وا  والتصد ل  المعلومد   تقنيد   وتعتبد، المعلوم تيدة  علد  عصد، نفتد  ال إلد 

 التقنيدة تسدمر حيد  البشد،ية  التنميدة واسدتم،ا،ية بند ء فيد  الدي  يجد،  وقد  فد  المع،فد  المجتمدع
ضد فة أخد،   مواقدع مد  حصد  البي ند   عبد، المع،فدة أندواع بدي  بد لجمع لألفد،ا   عبد، لهد  قيمدة وا 
 عل  والتص ل  المعلوم   تقنية فه  ع   يجع يلك  و،غ والتح ي   والت،جمة األولوي    عت،تي
 والتندوع التفد عة  لتحسي  .كوس ل  تستخ   أنه  إي يلك  م  النقيف عل  ب  إحة   أ وا  أنه 

 http://www.ictdar.org/about.ar.htm . المض فة والقيمة

 الق،  ل خو  استع ا ،ا المعلوم تية ق ع ت  تنظي  عل  الزم  م  عق  مني فلسطي   أب  وق 
 الدوطن  المعلومد   م،كدز خدة  مد  الدوطن  المعلومد   نظد   ببند ء بد أ حيد  والعشد،ي  الحد   
 م  الط،ي  أ  إل  صوالخ الع   القط عي  ف  الوطنية الميسس   م  الكثي، بن ء ف  يس ه  والي 

http://www.ictdar.org/about.ar.htm
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 التقنيد   فد  والتقد ،ع التجمدع نحدو العد لم  التوجد  مدع وخ صة كبي،  ف لتح ي   .وش ق،  طوية زا 
 اليوميدة األفد،ا  حيد   علد  ه لد  تديثي، لد  التقد ،ع هديا .وتكنولوجيتد  ب لمعلومد   المتعلقدة األس سدية
 علد  اإللكت،ونيدة والصدفح   إللكت،ونيدةا التجد ،  نحدو  ، متسد ،ع  ، تقد م نشده  فدنح  عملهد   وأسدلوع
 اإللكت،ونيدة والمواقدع اإللكت،ونيدة واإلعةند   اإللكت،ونيدة األسدوا  عد  ونتحد   اإللكت،ونيدة الشدبكة
 والتعلدي  اإللكت،ونيدة والمكتبد   اإللكت،ونيدة والبندوك ال،قميدة  والعملدة اإللكت،ونيدة الوثد ل  وتبد   

  وغي،هد اإللكت،ونيدة  الحكومدة وخطدة الم ا،"  إل  الح سوع خ  وا   بع   ع  والتعلي  اإللكت،ون  
 ( .21:2002  البش،ية التنمية ) تق،ي،

 :المعرفي االقتصاد اعتناق في فلسطين تحققها التي الفوائد

 : المعرفي الوعي ونشر الثقافة مجال في. 1

 قتصد   ال التعد و  نحدو التوجد  فد  أس سد  عنصد، هد  المشدت،كة الفلسدطينية الثق فدة
 فد  العصد،ية التقنيد   مد  ب إلفد    الفلسدطينية للثق فدة المشدت،كة السدم   وا   تعزيدز   الفلسدطين 

 أحد  يشدك  ) ميد ي  المد لت  ( المتعد    الوسد لط وأنظمدة المعلومد   والتصد ل  تكنولوجيد  مجد  
 . الفلسدطين    القتصد  التعد و  و عد  المع،فدة الفلسدطينية بند ء اقتصد   نحدو األس سدية التوجهد  
  : المقت،حة التوجه   يل  فيم  ونوجز

 يشك  مم  المختلفة  الفلسطين  البل ا  ف  الثق فية الفع لي   بي  اتص   قنوا  خل  تشجيع  أوال :
 . الفلسطينية للثق فة المشت،كة السم   األس س  لتعزيز الش،ط

 والتقنيدة العلميدة التوعيدة   مجد فد  إعةميدة حمدة  إطدة  علد  اإلعدة  وسد ل  حد  ثانيـا :
 اإللكت،ونيدة والتجد ،  المع،فدة اقتصد   مثد  الج يد   المفد هي  علد  المعلومد   والت،كيدز وخد م  
والجتم عيدة  القتصد  ية البند  عل  ط،أ  الت  الكبي،  ظ  التغي،ا  ف  المعلوم    ويلك ومجتمع
 بند  تطدوي، علد  العمد  • Info – Structure صدن و  إنشد ء خدة  مد  التوجد  هديا وتشدجيع

 .والخ ص الحكوم  القط ع   في  يس ه  المعلوم   خ ص

 جميع ف  و و،ي   كتع م  وال،قمية المطبوعة الثق فية الموا  وتوزيع وانتق   التب    تسهي  ثالثا :
 .منه  المطبوعة النسخ وزي    الموا   هي  عل  الطلع توسيع يسه  مم  الوط  الفلسطين  أنح ء

  

 



 

  52 



 : العلمي والبحث التعليم مجال في. 2

 فد  األس سد  المفصد  فهدو   السد بقة التوجهد   إلنجد ز الد ين ميك  األسد " التعلدي  يشك 
 وبند ء التعليميدة ميسسد ت  تطدوي، الفلسدطين  المجتمدع يسدتطيع مد  وبقد ،   مجتمدع المسدتقب  بند ء

 . التطوي، نحو توج  أ  م  أ سهة الط،ي  يصبر م    بق ، سليمة تعليمية است،اتيجي  

 المع،فدة لتعمدي  مسدتقبلية سي سدة اعتند   خدة  مد  فوالد  مد  فلسدطي  حققد ت أ  يمكد  مد 
 هديا فد  وتند و  .الجغ،اف  وموقع  ميهةت  استغة  ل  يتير الي  النفت   اإلقليم   نحو والتج  
 :التوال  عل  اإلط ،

 والمجد ل  والتعلدي  األعمد   عد ل  فد  ثدو،  تقنيدةال اإلبد اع   تحد   سدو   :األنشـطة تفاعـل .1
 الت،بويدة والميسسد   التج ،يدة الميسسد   بدي  :مدثة متف علدة  متيندة ،وابدط الت،فيهيدة وتنشدا

 التقنيد   لتعمدي  مةلمدة تعليميدة بد،ام  واعتمد   القدواني  إصدة  مد  الضد،و،  لكد  ...والج معيدة
 والتص ل . للمعلوم   الح يثة

 الثق ف   م  ج ي   نم يج خل  إل  الح يثة التص ل  تقني   اعتم   يي   : الثقافي علالتفا .2
 .أس س   و، لفلسطي  ك   لط لم  المج   هيا وف  الخ ،ج   الع ل  عل  ثق ف  وانفت   وتب   

 يخلد  مد  بد لجو    مميدز  لخد م   انطدة  نقطدة يكدو  أ  لفلسدطي  يمكد   :اإلقليمـي التفاعل .3
حمديف   )العد لم   و،  ي،سدخ كمد   )التصد ل  مجد   فد ( اإلقليمد  المحديط نشديط،  مدع عة تفد 

.) .  

 التةميدي أ  إلد  وال ،اسد   البحدو  م،كدز فد  البحد  ف،يد  أعد   الدي  التق،يد، أشد ، وقد 
 النمد يج فد  النظد، إلعد    ح جدة م سدة هند ك وأ  والعشد،ي   الحد    القد،  فد  تحد ي   يواجهدو 

  و، هن ك المع،ف  القتص   ف  أن  كم  القتص   المع،ف   نمويج مع لتتةء  التعلي  ف   يةالتقلي
 القتصد   لتواكدع وصدقله   مه ،اتد  وتحد ي  إعد    وهدو ضد،و،  ع تقد   علد  يقدع للمعلد  ج يد 

 .الت ،ي" أصو  مه ،ا  عل  حي  الت ،يع م  المع،ف 

 علد  اختصد ، قد  ،  تجعلهد  التد  المزايد  مد  ب لع يد  السدعو ية الع،بيدة المملكدة وتتمتدع
 –   2010التنميدة الت سدعة  خطدة حد    وقد  المع،فد   القتصد   نحدو تحولهد  سدبي  فد  المسد فة
 : القتص   المع،ف  نحو التحو  أج  م  الع مة األه ا  م  ع  ،ا  2014
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 اكتسد ع المجتمدع فد  فد،ا أل المت حدة الخيد ،ا  وتوسديع المع،فدة   ونشد، البشد،ية التنميدة تعزيدز .1
 .والخب،ا  والمه ،ا  المع ، 

 .والجتم عية القتص  ية القط ع   جميع ف  وتوطين  المع،فة نق  جهو  تعزيز .2

 .القتص  ية والجتم عية الحقو  ف  المع،فة إنت ج ف  المملكة ق ،ا  مستو  ،فع .3

 .والخ ص القط عي  الع   ف  والخ مية اإلنت جية األنشطة ف  ومحتواه  المع،فة مستو  ،فع .4

 لتقنيدة المعلومدد   التحتيدة البنيدة عد  فضددة والتنظيميدة  واإل ا،يدة التقنيدة البيلدة تدوفي، .5
 .والتص ل 

 زيد    عد  فضدة المع،فدة  بيهميدة المدواط  وعد  وزيد    المند ط   بدي  المع،فيدة الفجو  تقليص .6
 ( .2010 والتخطيط    القتص الع،ب   )وزا،  ال،قم  المحتو 

 تح يد  السي سد   علد  السدعو ية الع،بيدة المملكدة  أبد  األهد ا  هدي  تحقيد  وألجد 
 المع،فة  عل  الق ل  نحو القتص   للتوج  تمه  الت  المش،وع   م  الع ي  وتنفيي والست،اتيجي   

 المتوازندة  التنميدة قيد وتح القتصد  ية  تنويع الق عد   تسته   الت  الستثم ،ية المش،وع   ومنه 
 التعلي  و،بط الحي    م   والتعل  المن ه  بتطوي، تتعل  القض ي  الت  بعف ع تقه  عل  ووضع 
وامدتةك  التحليليدة  القد ،ا  تنميدة فد  لإلسده   ويلدك التعلدي   وتخصيص وتع،يع المع،فة  ب لتنمية 
 فد  منظومدة التعلدي  وتطدوي، عمد   األ و،يد    المبد  ،  ،و  تعزيدز عد  فضدة العمليدة  المهد ،ا 
 الج مع  بع  م  ب لتعلي  كبي،   وانته ء جهو ،ا تتطلع الت  المبك،  الطفولة م  ب ء،ا م،احله  مختل 
 أكب،. واهتم م،  توسع،  يتطلع الي 

مد   عد   إلد  ال،ابعدة  و،تد   فد  ( 2009 )القتصد    ال،يد ف منتد   خلدص وقد 
 :منه  المع،ف  القتص   نحو مملكةال بتحو  المتعلقة التوصي  

 يكدو  أ  األعلد   واقتد،  القتصد    المجلد" مظلدة تحد  ميسسد  كيد   إنشد ء :األولى التوصية
 .المع،ف  لةقتص   الوطنية اللجنة مسم  تح 

 البشد،  و،أ" المد   السدتثم ، كفد ء  ل،فدع والتد ،يع  التعلدي  منظومدة إصدة  :الثانيـة التوصـية
 . المع،ف  القتص   نحو و للتح تمهي ،ا



 

  54 



 %( 3% ( إلد ) 0.3مد  )  تد ،يجي،  لت،تفع والتطوي، البح  عل  اإلنف   زي     :الثالثة التوصية
 فد  الخد ص القطد ع مضد عفة مسد همة ضد،و،  مدع ه  1450 عد   اإلجمد ل  المحلد  الند ت  مد 

 .األك  يمية البحو  تموي 

  م  ت ،يجي،  المعلوم   لت،تفع وتقنية التص    وتطوي، يةتنم عل  اإلنف   زي     :الرابعة التوصية
 .  /2029 ه 1450ع   المحل  الن ت  م   (% 2.5 )إل  % ( لتص 0.5)

 التقد ،ي، بعدف إلد  اسدتن  ا 1985 عد   ففد  العلدو   من ه  تطوي، ح،كة استم،  وق  هيا
 ال ،اسد   وبعف   1983 ع   ص ، الي "Nation at Risk" خط،  ف  أمة تق،ي، أهمه  وك  

 National Assessment of Educational"الت،بددو   للتقدد   الددوطن  التقددوي  وأهمهدد 
Progress-: NAEP"  العلو  لتق   األم،يكية المنظمة ب أ American Association "   for 

the Advancement of Science: AAAS" الثق فدة علد  ،كدز الدي  2061 مشد،وع بتنفيدي 
  األميد،كيي  لكد  العلد  عندوا  تحد  تق،يد، 2061 مشد،وع عد  وصد ، .مضدمو ك العلميدة

"Science for All Americans: SFAA"  مد   من سدب  مسدتو  األفد،ا  إكسد ع إلد  هد   الدي
الثق فدة  أهد ا  فيد  ت،جمد  كتد ع المشد،وع ع  ص ، كم  العلو   مج ل  جميع ف  العلمية الثق فة
)بوجدو     K –12 عشد، الثد ن  إلد  األطفد   ،يد ف مد  صدفو لل تعليميدة أهد ا  إلد  العلميدة

 1998) .    واأليوب  

مدد  خددة  مدد  تدد  ع،ضدد  عدد  معدد يي، مهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد  تبدد،ز أهميددة هدديا التوجدد  
الع يدد  مجتمدع ل يد   فد فك،يدة كبيد،     حيد  تمثد  هدي  المهدد ،ا  جهدو ا، الحد ي  فد  ميد ا  المند ه  

 تف صيله  مع اتفقن  سواء عليه  عملوا خي ،ا  ول يه  مواضيع مختلفة  ف  ( م  الكف ءا  ) الخب،اء
 م،احد  عبد، وتقد يمه  العلدو   وتعلدي  تعلد  كيفيدة فد  حجد، الزاويدة المعد يي، هي   وتمث  نتف  ل  أ 

 أو الفلسدطين   للمنهد ج إضد ف   إحد ا  إل  ال ،اسة هي  ف  الب ح  يه   ول   المختلفة ال ،اسة
   وفلسفت  ثق فت  مجتمع ف  ي ،" لمنه ج األص  طب  نسخة عم  إل  أو من   أجزاء ي ح إل 
نمد  التعليمد  النظد   ينق  ه   لي" وكيلك مجتمعن   ع  تم م  تختل  الحي      اكبد، السدتف    وا 
   ال ،اسد   هدي  مثد  إل  الح جة أم" ف  نح  وق  ف  وخب،اته  اآلخ،ي  تج ،ع م  ك مم ق ،

  .ولمستقبلن  ألبن لن  نقبله  مستوي   إل  به  ون،ق  من هجن  م  ونطو، لنحس 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

يع،ف هيا الفص  ال ،اس   الس بقة يا  العةقة بموضدوع ال ا،سدة وهدو مهد ،ا  القتصد     
ومددد   اكتسددد ع طلبدددة بغدددز  المع،فددد  المتضدددمنة فددد  محتدددو  كتدددع العلدددو  للم،حلدددة األس سدددية العليددد  

 التعليميدة العمليدة فد  المع،فد  قتصد  ال بتوظيد  الم،تبطدة أ  ال ،اسد   إلالصد  الع شد، لهد   
 فد  ج يد  ياتد  موضدوع بحد  هدو والدي  خد ص  بشدك  المع،فد  القتصد  مهد ،ا  عد    وب بشدك 

 هدي  بعدف اسدتع،اف مد  المفيد  ولعللد  .جد ا،  محد و   زالد  مد  والمحليدة الع لميدة الت،بويدة األنظمدة
 . ال ،اس  

 : م وه ي ،ليسي ي محو،  إل  عليه   يحص أ  استط ع الت  ال ،اس   هي  الب ح  وقس 

 .  المعرفيالمحور األول : الدراسات التي اهتمت باالقتصاد  .1

 مناهج وكتب العلوم .  تقويمو  تحليلالمحور الثاني : الدراسات التي اهتمت ب2. 

 التعليق العام على الدراسات السابقة .3. 

 
  .عرفى المحور األول : الدراسات التي اهتمت باالقتصاد الم

 ( : 2011دراسة القيسي )  .1

ينبغد   التد  والمةمدر المتضدمنة المع،فد  القتصد   مةمدر استقصد ء إلد  ال ،اسدة هد ف 
الع،بيدة  ب لمملكدة الثد نو  التعلدي  تطدوي، بمشد،وع الشد،عية العلدو  مقد،،ا  محتدو  فد  تضدمينه 
 مقد،،ا  محتدو  بتحليد   حد الب قد   حيد  الوصدف  اتبدع الب حد  المدنه  يلدك ولتحقيد  السدعو ية 

 المع،فد  والتد  القتصد   مةمدر فيه  صن  لل ،اسة أ ا  الغ،ف لهيا الب ح  الش،عية وأع  العلو 
د  ( 78 ) عد  ه  بلد  أ   إلد  ال ،اسدة توصدل  وقد    ،ليسدية مجد ل  سدبعة علد  توزعد  ملمح،

 الوطن  المج   حي  ك   ف  اتك،ا،،  ( 949 )تك،ا،ات  بلغ  حي  منه  حظ،  األوف، المع،ف  المج  
 مقد،،ا  كديكث، (1 )الفقد  مقد،، جد ءتكد،ا،ا،  و  62 ))تك،ا،اتد  بلغد  حيد  تضدمين،  المجد ل  أقد 

 يليد    تكد،ا،،ا ( 996 )تك،ا،اتد  مجمدوع بلد  حي  المع،ف  القتص   لمةمر تضمين،  الش،عية العلو 
 مجمدوع وبلد  (1 )التوحيد  مقد،، يليد  تكد،ا،،ا  (865 )تك،ا،اتد  مجمدوع وبلد  (1 )الحد ي  مقد،،
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 توصدل  .تكد،ا،،ا( ( 742 تك،ا،اتد  مجمدوع وبلد  (1 )التفسدي، مقد،، يليد  تكد،ا،،ا  ( 742 )تك،ا،اتد 
 العلدو  مقد،،ا  محتدو  فد  تضدمينه  ينبغد  والتد  المع،فد  القتصد   بمةمدر ق لمدة إلد  ال ،اسدة
 لمح ، .م ( 27 )بلغ  المختصي  نظ، وجهة م  الش،عية

 
 ( :2011دراسة الكيالنى ومصطفى ) .2

 ضدوء فد  أل وا، المعلد  اإلسدةمية الت،بيدة معلمد  مم ،سدة  ،جدة علد  التعد،  إلد  ال ،اسدة هد ف 
ولتحقي  أه ا  ال ،اسة اتبع الب حثد   المدنه  الوصدف    مش،فيه  نظ، وجهة م  المع،ف  القتص  

 أ ا  أمد   مشد،ف ،  ( 62 ) عد  ه  والبد ل  ميةاإلسدة الت،بيدة م  مش،ف  ال ،اسة عينة تكون  حي   
 أ  النتد ل  أظهد،  .وثب تهد  صد قه  مد  التيكد  تد  فقد،  (  (38  مد  اسدتب نة مكوندة فك ن  ال ،اسة
نظد،  وجهدة مد  المع،فد  القتصد   ضدوء فد  المعلد  أل وا، اإلسدةمية الت،بيدة مم ،سة معلمد   ،جة

 معلمد   ،جدة مم ،سدة فد  إحصد لية  للدة يا  و فد،  وجدو  وع   متوسطة  ب ،جة ك ن  مش،فيه 
 الميهد  لمتغيد،  تعدز  نظد، مشد،فيه  وجهدة مد  المع،فد  القتصد   ضدوء فد  اإلسدةمية الت،بيدة
 المعل   أ وا، اإلسةمية  الت،بية معل  ) القتص   المع،ف   :ال الة الكلم   اإلش،افية والخب،  العلم 

 األ،  ( .

 ( :2011دراسة بركات وعوض ) .3

 الع،بيدة الج معد   بعدف ف  الت ،ي" هيلة أعض ء م  عينة ،أ  استطةع ال ،اسة  ه ف
ولتحقيد  أهد ا  ال ،اسدة    المع،فدة مجتمدع تنميدة فد  الج معد   هدي  تم ،سد  الدي  الد و، حو  واقع

 تمعمج تنمية ف   و، الج معة لتقيي  تطبي  استبي   ت  الغ،ف لهيا اتبع الب حث   المنه  الوصف  
 . الع،بيدة ف  بعف الج مع   يعملو  ت ،ي" هيلة عضو ( 132 ) قوامه  بل  عينة عل  المع،فة

 التد ،ي" كد   أعضد ء هيلدة تقد ي،ا  وفد  الع،بيدة الج معد    و، أ  ال ،اسدة نتد ل  أظهد،  وقد 
 تنميدة مجتمدع مجد   فد  متوسدط بمسدتو  الد و، هديا وكد   الفد،   إعد ا  مجد   فد  قدو  بمسدتو 
د  المع،فدة  توليد  فدة ومجد  المع،   و لد  .متوسدط بمسدتو  كد   الد و، لهديا العد   المسدتو  بدي  علم،

 فد  الع،بيدة الج معد    و، تقد ي،ا  فد  الجنسدي  بي  إحص لي،   الة ف،و  عل  وجو  النت ل  أيض، 
 تنميدة مجد ل  فد  التقد ي،ا  هدي  فد  جوه،يدة فد،و  وجدو  وعد   الف،  لصد لر الديكو،  إع ا  مج  
 فد،و  وجدو  النتد ل  وأظهد،  . الجن" لمتغي، تبع،  الع   وف  ال و، وتولي  المع،فة المع،فة مجتمع
عد ا  المع،فدة توليد  :المجد لي  فد  ال ،اسدة عيندة تقد ي،ا  فد  إحصد لي،   الدة  لمتغيد، تبع،د  الفد،  وا 

 و وجد عد   أخد،  جهدة مد  أظهد،  النتد ل  بينمد  العلميدة  التخصصد   لصد لر ويلدك التخصدص
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 لمتغيد، تبع،د  العد   وفد  الد و، مجتمدع المع،فدة تنميدة مجد   فد  التقد ي،ا  هدي  فد  جوه،يدة فد،و 
 وفد  فد  جميدع المجد ل  ال ،اسدة عيندة تقد ي،ا  فد  فد،و  وجدو  النتد ل  بيند  كمد  . التخصدص

 فد الج معد    ويلدك لصد لر الجغ،افد  للموقدع تبع،د  المع،فدة مجتمع تنمية ف  للج مع   الع   ال و،
 .الع،ب  الخلي  بل ا 

 ( :2010دراسة البنا وجالل )  4.

الث نوية ف   ه ف  ال ،اسة إل  تقص  مه ،ا  اقتص   المع،فة ف  كتع ال،ي ضي   للم،حلة
اتبع الب حث   المنه   لتحقي  أه ا  ال ،اسةو األ،   م  خة  تحلي  محتواه  ووجهة نظ، معلميه 

لتح ي  وجه   نظ، المعلمي   ح اهم  لتحلي  المحتو  و األخ، أ اتي  إ ت  تطوي، الوصف    حي 
معلمدة مد  م ،سد  و م ،سد   الصدفي  الثد ن   (30)معلمد  و (25و قد  تكوند  عيندة ال ،اسدة مد  )
 ( معلمد 223بد ق  الفد،وع( علد  الت،تيدع لتحليد  الكتد بي  ومد  )( الثد نو  )علمد ( و الثد ن  الثد نو 

 الثدد نو  )علمدد ( و الثد ن  الثدد نو  )بدد ق  الفدد،وع( علد  الت،تيددع ي ،سدو  الثدد ن  معلمدة (228 و)
و التعلددي  الخدد ص وأظهدد،   3عمدد    2عمدد    1لتح يدد  وجهدد   نظدد،ه  مدد  مدد ي،ي   ت،بيددة عمدد   

وأ  ت،تيدع المجد ل  مد  حيد   النتد ل  أ  جميدع المهد ،ا  الدوا،   فد  األ اتدي  متدوف،  فد  الكتد بي 
 األمثلة الت ،يب   الم،اجعة والختبد ، الديات  للصد  الثد ن   المس ل  تحلي  المحتو  هو التم ،ي  و

الدديات  للصدد   األمثلددة  التدد ،يب    الم،اجعددة والختبدد ، علمدد (  و التمدد ،ي  و المسدد ل  ) الثدد نو 
المعلمددي    وأظهدد،  النتدد ل  وجددو   الثدد ن  الثدد نو  )بدد ق  الفدد،وع( وهددي  النتدد ل  تطدد ب  وجهددة نظدد،

ال ،اسدة للصدفي  الثد ن  الثد نو  )علمد ( والثدد ن    لي  بدي  متوسدط اسدتج ب   عيندةفد،و   الدة إحصد
 . لتف ع  الجن" والخب،  الث نو  )ب ق  الف،وع( تعز 

 ( :2009دراسة القرني )  .5

 ب لمملكدة الث نويدة المسدتقب  فد  مد ا،" الت،بدو  التحو  متطلب   ه ف  ال ،اسة إل  مع،فة
ولتحقي  لتنفيدي   مقت،حدة آليدة وضدع ثد  ومد  اقتصد   المع،فدة  عصد، طلبه يت الت  السعو ية الع،بية

 األكد  يميي  مد  عيندة عشدوالية علد  ال ،اسدة تطبيد  تد  وقد  يلدك اتبدع الب حد  المدنه  الوصدف  
 وقد  خبيد،،ا   ( 32 )وعد  ه  إ ا،ا  التعلدي  وندواع مد ،اء مد  قصد ي  وعيندة  ( 160 )وعد  ه 
 نحدو تن زلي،د : التحدو  ت،تيب،د  م،تبدة اآلتد  فد  الت،بويدة تتمثد  التحدول  أهد  أ  إلد  ال ،اسدة توصدل 
 للكينوندة الدتعل  نحدو التحدو  المع،فدة ث    (89.2%)بنسدبة E-SCHOOLاللكت،ونيدة  الم ،سدة
  (% 88.6 )بنسبة المع،فة وابتك ، إنت ج نحو التحو  ث    (88.8%)بنسبة اآلخ،ي  مع والتع ي 

المع،فة  مجتمع لبن ء المجتمعية نحو التحو  ث   ((% 87.8 بنسبة  المستم، ل نحو التع التحو  ث 
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 التمكدي  نحدو التحدو   وأخي،،ا (% 86.6 )بنسبة للعم  التعل  نحو التحو  ث    (% 87.6 )بنسبة
 . % ( (83.8 بنسبة اإل ا، 

 ( : 2009 دراسة النعيمات ) .6

التعليميدة  العمليدة عن صد، فد  لمع،فد ا القتصد   أثد، علد  التعد،  إلد  هد ف  ال ،اسدة
 للخبد،اء واإلقلدي  ب لنسدبة التعليميدة والم،حلدة التعليميدة والخبد،  العلمد  والميهد  الجدن" بد ختة 
 أ اتدي  الب حد  اسدتخ   ولتحقيد  يلدك اتبدع الب حد  المدنه  الوصدف   حيد  والمعلمدي   الت،بدويي 
د   ( 1542)  مد  ةال ،اسد عيندة تكوند  وقد  والمق بلدة(    )اإلسدتب نة  و معلمدة ( 2530 )و معلم،

  للدة فد،و  يا  وجو  إل  ال ،اسة توصل  وق  العشوالية ب لط،يقة اختي ،ه  ت  ت،بوي،  خبي،،ا (32)
 جميدع فد  اإلند    فلدة ولصد لر الجدن" لمتغيد،  (α=0.05) ال للدة مسدتو  عند  إحصد لية
 ولمتغيد، ككد   األ ا  فد  الميهد   بلدو  فلة رولص ل الميه  ولمتغي،  كك   األ ا  وف  المج ل  

 األس سية الم،حلة فلة ولص لر الم،حلة سنوا   ولمتغي، ( 10 )م  أكث، الخب،  فلة ولص لر الخب، 
 .كك  األ ا  ف  والجنوع الوسط إقلي  ولص لر اإلقلي  ولمتغي، األ ا  كك   ف  الث نوية الم،حلة وفلة
د  أظهد،  ال ،اسدة كم   عن صد، العمليدة فد  المع،فد  القتصد   ألثد، الت،بدويي  الخبد،اء ،اءآ فد  تنوع،

 .األ،   ف  التعليمية

 ( : 2008دراسة إبراهيم )  .7

 العلدو  الطبيعيدة تد ،ي" ( ف 5E,Sالتعل  )  و،  استخ ا  أث، استقص ء إل  ال ،اسة ه ف 
 األ،    الج معيدة فد  ت،بويةال العلو  ليةك طلبة ل   األس سية المع،ف  القتص   مه ،ا  تنمية ف 

 المكوندة عيندةال أفد،ا  علد  ال ،اسدة ط بقد  حيد   اتبع الب ح  المنه  التج،يب  اله   هيا ولتحقي 
 الت،بوية العلو  آلية م  ص  معل  تخصص الث نية السنة مستو  طلبة م  ط لب ، وط لبة (60) م 

 إحد اه  لتمثد  الطبيعيدة العلدو  مسد    ،سدت  شدعبتي  علد  مدوزعي  ال وليدة لوك لدة الغدو  الت بعدة
 ( واألخد، 5E,Sالدتعل  )   و،  ب سدتخ ا   ،سد  وط لبدة ط لبد ،  ((30 وعد  ه المجموعدة التج،يبيدة

 أظه،  وق   .التقلي ية ب لط،يقة نفس  المحتو  التعليم   ،س  وط لبة ط لب ،  ( (30وع  ه  ض بطة
مهد ،ا   فد  والضد بطة التج،يبيدة المجمدوعتي  طلبدة بدي  إحصد لية  للدة يا  فد،و  وجدو  النتد ل 

 ( ولصد لر المجموعدة5E,Sالتعل  )   و،  ب ستخ ا  الت ،ي" إل  ت عز  األس سية المع،ف  القتص  
 . الصلة يا  والمقت،ح   التوصي   م  ع   إل  ال ،اسة خلص  وق   التج،يبية
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 ( : 2007 دراسة أبو لبدة ) .8

 ضوء ف  س س األالث م   للص  العلو  كت ع ف  التطوي، مرمة إب،از إل  ال ،اسة ه ف 
ولتحقيد  أهد ا  ال ،اسدة اتبدع الب حد  المدنه   ت ،يسد   تواجد  التد  والصدعوب   المع،فد  القتصد  
 الثد م  للصد  المطدو، العلدو  كتد ع فد   ،س،د  ( 72 ) مد  عيندة ال ،اسدة تكوند    حيد الوصدف 
 عد   والمقد،، العلدو  كتد ع فد   ،س،د  (106 )بجزأيد  2006/2005فدد  األ،   األس سد 

د   ( 28 )الث نيدة وشدمل  بجزأيد  1995/1994 للصد  الثد م   العلدو  لمبحد  ومعلمدة معلم،
 مةمدر للمحتدو (6)  منهد  ملمحد  ( 73 )تند و  التطدوي، أ  إلد  ال ،اسدة خلصد  وقد  األس سد  
 (7 )و للتقوي   (9 )التعليمية  و والوس ل  والموا  لألس ليع ( 33 )و لأله ا   ( 18 )و المع،ف  
 تواجد  التد  الصدعوب   مد  وجدو  مجموعدة إل  ال ،اسة خلص  كم  والوح    الفص  نه ية ألسللة

 الح يثدة السدت،اتيجي   تنفيدي وصدعوبة طدو  المنهد ج  :مثد  العلدو  كتد ع تد ،ي" أثند ء المعلمدي 
 والتجد ،ع النشد ط   وكثد،  النجليزيدة  ب للغدة وو،و ه  المواقع اإلليكت،ونية وكث،  والت ،ي"  للتقوي 
 .الطةع عن  الح سوبية المه ،ا  كف ية وع   والمن قشة  وقض ي  البح  العلمية

 : ( 2006 دراسة الحاج ) .9

 ال،ابدع األس سد  الصد  مند ه  كتدع فد  التقنيدة المةمدر عد  الكشد  إلد  ال ،اسدة هد ف 
ولتحقيد  الهد ا  مد  ال ،اسدة اتبدع  المع،فد   قتصد  ال منحد  مدع توافقهد  ومد   حد يث،  المطدو، 

 الميه  يحملو  مم  ومعلمة معلم،  ( 40) م  عينة ال ،اسة تكون  الب ح  المنه  الوصف   حي 
 ال ،اسدة توصدل  وقد  األ،    فد  المطدو، األس سد  ال،ابدع الصد  منه ج  وي ،سو  (Intel)التقن 
 اسدتخ ا  النت،ند  : علد  ،كدز  األس سد  ال،ابدع صد ال مند ه  كتدع فد  التقنيدة أ  المةمدر إلد 

 إلد  ال ،اسدة أش ،  كم  وعم  التج ،ع  العلم  البح  مه ،ا  وتطوي، الح سوع ب،ام  واستخ ا 
 كد  وبدي  حد يث،   المطدو،  األس سد  ال،ابدع فد  الصد  الموجدو   التقنيدة المةمدر بدي  توافد  وجدو 
 وكد   التعلدي   ف  الح ي  التكنولوجي  توظي  إل  عوي  المع،ف  الي  القتص   أه ا  م  ه  
 .ب ،جة متوسطة التواف  هيا

 ( :  2005دراسة عربيات )  .10

 القد ل  القتصد   معد يي، ضدوء فد  للم،حلدة الث نويدة األحيد ء كتد ع تقوي  إل  ه ف  ال ،اسة
ل ،اسدة اتبدع الب حد  ولتحقيد  أهد ا  ا والمعلمدي   المشد،في  الت،بدويي  نظد، وجهدة مد  المع،فدة عل 

د  ( 80 ) مد  ال ،اسدة عيندة تكوند  المدنه  الوصدف   حيد    المشد،في  مد  (4 ) و ومعلمدة معلم،
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 نت ل  وك ن  مج ل     8 )عل  ) توزع  فق،  ( 67 )م  مكونة استب نة الب ح  وأع  الت،بويي  
 ت،تيب،  م،تبة المع،فة عل  ل الق  مع يي، القتص   تمث  تق ي، مقي " ألبع   المعلمي  تق ي،ا  ت،تيع
 -الكتد ع مق مدة -التعليميدة الوسد ل  -لغدة الكتد ع  -اإلخد،اج وط،يقدة الكتد ع شدك  ( تن زلي،د 

 ب لمشد،في  يتعلد  فيمد  . أمد  )اإلخد،اج وط،يقدة األسدلوع -األنشدطة -التقدوي  وسد ل  -المحتدو 
 المع،فدة علد  القد ل  القتصد   ،معد يي لتمثد  المشد،في  تقد ي،ا  أ  أوضدح  النتد ل  فقد  الت،بدويي 
وسد ل   -التعليميدة الوسد ل  -الكتد ع لغدة -اإلخد،اج وط،يقدة الكتد ع ت،تيب،د  تن زليد ) شدك  م،تبدة
 ال ،اسدة توصدل  كمد  .  )اإلخد،اج وط،يقدة األسدلوع -األنشدطة -المحتدو  -الكتد ع مق مة-التقوي 
 معد يي، لتمثد  تقد ي،اته  فد  لمعلمد  وا المعلمدي  بدي  إحصد لية  للدة يا  فد،و  توجد  ل أند  إلد 

 .المق يي" أبع   جميع عل  األحي ء كت ع ف  المع،فة عل  الق ل  القتص  

 :Yim-Teo  (2004 )دراسة ييم تيو  .11

 الصدن ع  التعلدي  مند ه  هيكلدة إع    ف  المع،ف   القتص    و، بي   ل إ  ،اسةال ه ف 
  ولتحقيد  الت،بدويي  والخبد،اء المعلمدي  نظد، مد  وجهدة سدنغ فو،  فد  المسدتخ مة التد ،ي" وأنمد ط

 مةحظة للمعلمي  بط قة ال ،اسة  استخ م اله   م  ال ،اسة اتبع الب ح  المنه  الوصف   حي 
 . ( وخبي،  خبي،ا،  (22الت،بويي  الخب،اء ومع معه  ومق بة    ومعلمة معلم ،  ( 80 ) ع  ه  الب ل 

 علد  الق لمدة األسد ليع مد  النتقد    بضد،و،  المعلمدي  لد   عد  قن  وجدو  النتد ل  أبد،ز أظهد، 
 الط لدع إكسد ع علد  ق لمدة ج يد   إلد  أسد ليع العملد  والتد ،يع النظد،  التعلدي  بدي  مد  الفصد 
 .والصن عية  والمنهجية الجتم عية  المه ،ا 

 Gal Bearth (1999: )دراسة جال بيرث  .12

  والعشد،ي   الحد    القد،  فد  سيسدو  الدي  قتصد  ال نوعيدة هد ف  ال ،اسدة إلد  مع،فد  
مد ي،،ا  ( 20 )مد  ال ،اسدة عيندة تكون  ولتحقي  أه ا  ال ،اسة اتبع الب ح  المنه  الوصف   حي 

 قطد ع ال ،اسدة أ  نتد ل  وأظهد،  الكيف )المق بلدة(   التحليد  أسدلوع الب حد  اسدتخ   لميسسدة  
 الوظد ل  معظد  وأ  واألجو، المت نيدة  البسيطة لمه ، ا يا  الوظ ل  عل  يعتم  يع  ل  الخ م  
 واإل ا،  والهن سدة والح سدب   العلدو  ميد  ي  مد  سدييتو  الديي  المهنيدي  علد  تعتمد  الج يد  

 تسدتب   سدو  المت نيدة المهد ،ا  يووا بهد  يقدو  األعمد   التد  أمد  .واإلعدة  والتعلدي  والستشد ،ا 
 يعد،   م  مق ا، عل  ل يتعل  م  عل  مستقبة الف،  تقيي   ( وسيت المفك،  التقنية)اآلل  ب ألعم  

مد   سد،يع بشدك  الوظ ل  م  الج ي  النوع يتحو  وسو  المع،فية الع ملة المميز  للقو  السمة وهي 
 .لح  المشكة  مع،فة إل  وتحويله  المعلوم   ابتك ، إل  المحسوسة الم  ية المنتج   إع ا 
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 ات المحور األول :التعليق على دراس

 . باالقتصاد المعرفى كتوجه حديث في المناهج المحور األول : الدراسات التي اهتمت 

 بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها :1. 
ميد ا  كتوج  ح ي  ف   ب لقتص   المع،ف م  الع،ف الس ب  لهي  ال ،اس   الت  اهتم  

أهمية تطوي، ،اسة الح لية م  حي  المضمو    وهو   فق  اتفق  ال ،اس   الس بقة مع ال   المن ه 
(  2008  فنج  ب   ال ،اسة الح لية اتفق  مع  ،اسة )إب،اهي   المع،ف من هجن  ف  ضوء القتص   

( فد  الت،كيدز علد  مهد ،ا  القتصد   المع،فد  ب ل ،اسدة   بينمد  نجد   2010و ،اسة ) البن  وجة   
(  2006( و ،اسة ) الح ج    2007( و ،اسة ) أبولب     2011 ،اس   أخ،  ك ،اسة ) القيس   

 ق  ،كز  عل  مةمر القتص   المع،ف  ب ل ،اسة .  

 بالنسبة لمنهج الدراسة:. 2

هي  ال ،اسة مدع اغلدع ال ،اسد   السد بقة فد  إتب عهد  للمدنه  الوصدف  التحليلد    كمدنه   تفق ا
( و ،اسدة  Gal Bearth ,  1999ة )جد   بيد، من سع لمثد  هديا الندوع مد  ال ،اسد     مثد   ،اسد

( و ،اسدددة ) أبدددو لبددد     2006( و ،اسدددة ) الحددد ج   2005( و ،اسدددة ) ع،بيددد     2004)يدددي  تيدددو 
 2009( و ،اسدة ) الق،ند    2009( و ،اسة ) النعيم     2010( و ،اسة ) البن  وجة    2007

( و ،اسددة ) القيسدد   2011طف   ( و ،اسددة ) الكيةندد  ومصدد 2011( و ،اسددة ) ب،كدد   وعددوف  
 (. 2011( و ،اسة )العم،   2011 

التدد  اسددتخ م  المددنه  التج،يبدد  إلدد  ج نددع المددنه    (2008  إبدد،اهي وتختلدد  مددع   ،اسددة )  
 الوصف . 

 بالنسبة ألدوات الدراسة :3. 
 (   2011ال ،اسددة الح ليددة فدد  اسددتخ ا  أ ا  تحليدد  المحتددو  مددع  ،اسددة ) القيسدد    اتفقدد 

( و ،اسدة ) أبدو  2010كم  اتفق  مع األ ا  األول  )أ ا  تحلي  المحتو (مع  ،اسدة ) البند  وجدة   
( فقدد  اشددت،ك  هددي  ال ،اسددة  مددع  ،اسددة  )  ختبدد ،  أمدد  األ ا  الث نيددة لل ،اسددة ) ال(  2007لبدد    
لل ،اسددة مثدد  ( كددي ا   السددتب ن واختلفدد  مددع بعددف ال ،اسدد   التدد  اسددتخ م  )  ( 2008  إبدد،اهي 
( و ،اسدددة ) ب،كددد   وعدددوف   2011( و ،اسدددة ) الكيةنددد  ومصدددطف    2011العمددد،      ،اسدددة )
 واختلفددد  مدددع بعدددف ال ،اسددد    ( 2005( و ،اسدددة ) ع،بيددد    2006( و ،اسدددة )الحددد ج   2011

( و ،اسدددة  Gal Bearth,  1999)جددد   بيددد،  ك ،اسدددة  المق بلدددة كدددي ا  لل ،اسدددة التددد  اسدددتخ م 
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( األ ا  الث نيددددة  واختلفدددد  مددددع بعددددف  2004( األ ا  الث نيددددة و ،اسددددة )يددددي  تيددددو  2007)الق،ندددد   
 .( 2004ال ،اس   الت  استخ م  بط قة المةحظة ك ،اسة )يي  تيو 

 بالنسبة للعينة المختارة :4. 
تف وتدددد  ال ،اسدددد   السدددد بقة مدددد  حيدددد  المجتمددددع والعينددددة فبعضدددده  اقتصدددد،  علدددد  المندددد ه  

الت  اتفق  مع ال ،اسة الح ليدة  ( 2007و ،اسة ) أبو لب      (  2011   قيس الال ،اسية ك ،اسة )
الكيةندددد  (  و  ،اسددددة )2011   لعمدددد، اك ،اسددددة ) المعلمددددي  والمشدددد،في وبعضدددده  اقتصدددد، علدددد     

( و ،اسددة ) أبددو  2010( و ،اسددة ) البندد  وجددة    2009و ،اسددة ) الق،ندد     (2011   ومصددطف 
وبعضددددده  اآلخددددد،    ( 2005( و ،اسدددددة ) ع،بيددددد      2006) الحددددد ج    ( و ،اسدددددة2007لبددددد     

( وبعضده   2009و ،اسدة ) الق،ند     (2011   ب،كد   وعدوف ،اسدة )ك اقتص، عل  أك  يميو  
 . ( 2008اآلخ، اقتص، عل  الطةع ك ،اسة ) إب،اهي    

 بالنسبة لنتائج الدراسة : 5.

ي  النت ل  ويلك تبع ، ألهد ا  ال ،اسدة وأغ،اضده  فيم  بينه  م  حاختلف  ال ،اس   الس بقة 
 إحص ليةوجو  ف،و  يا   للة  ف (  2009فنج  بي  ال ،اسة الح لية اتفق  مع  ،اسة )النعيم   

فدد  تددواف، جميددع مهدد ،ا   ( 2010  كمدد  نجدد  بينهدد  اتفقدد  مددع  ،اسددة )البندد  وجددة   اإلندد  لصدد لر 
حدي  نجد  بدي  معظد  ال ،اسد   اختلفد  نت لجهد   فد   وتدةمتف المحتو  بنسع  ف القتص   المع،ف  

(  و ،اسددة)الكيةن  2011 القيسدد ك ،اسة) إج،الهد عد  بعضدده  الدبعف تبعدد ، ألهدد افه  والغد،ف مدد  
(  و ،اسدددددددددة 2009 الق،نددددددددد (  و ،اسدددددددددة )2011(  و ،اسدددددددددة)ب،ك   وعدددددددددوف 2011ومصدددددددددطف  

 ( . 2008 إب،اهي )

 في هذا المجال على النحو التالي : استفاد الباحث من الدراسات السابقة 6.
استف   الب ح  م  ال ،اس   الس بقة ف  بن ء اإلط ، النظ،  الخ ص ب لقتص   المع،ف   ك ،اسة ) 

( و ،اسدة )الكيةند   2009( و ،اسدة ) الق،ند    2010(   و ،اسة ) البن  وجة   2011القيس   
سدد بقة فدد  بندد ء أ وا  ال ،اسددة المتمثلددة فدد  ( كمدد  تدد  السددتف    مدد  ال ،اسدد   ال 2011ومصددطف   

( لمحتددو  كتددع العلددو  للم،حلددة األس سددية العليدد  المع،فدد إعدد ا  ق لمددة بمعدد يي، ) مهدد ،ا  القتصدد   
( واسدتف   الب حد  مد  ال ،اسد   السد بقة  2010( و ،اسة ) البن  وجدة   2011ك ،اسة ) القيس   

و تفسددددي، نتدددد ل  ال ،اسددددة الح ليددددة  وكمدددد  سدددد هم  كدددديلك فدددد  اسددددتخ ا  المددددنه  المن سددددع لل ،اسددددة  
 ال ،اس   الس بقة ف  مس ع   الب ح  ف  اختي ، األس ليع اإلحص لية المن سبة.
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 :تقويم مناهج وكتب العلوم و  تحليلب المحور الثاني : الدراسات التي اهتمت
 ( :  2012دراسة موسى ) .1

طينية واإلس،اليلية للص  ال،ابع األس سد  إل  تقوي  محتو  كتع العلو  الفلس ه ف  ال ،اسة
 الوصدف  المدنه  الب حد  اسدتخ   ال ،اسدة تسد يل  عد  ولإلج بدة،  (TIMSSفد  ضدوء معد يي، )

 اشدتمل  حيد   العلدو  منهد ج لمحتدو  (TIMSS- 2011) بمعد يي، ق لمدة بإعد ا  قد   حيد    التحليلد 

علددو  األ،ف  العلددو  الفيزي ليددة   وه )علددو  الحيدد   مجدد ل  ةعلدد  سددت معيدد ،ا توزعدد  ((99علدد 
المحتددو   لددنف" (TIMSS 2011) معدد يي، اسددتب ن  بندد ء تدد    التطبيدد  والسددت ل ( كمدد المع،فددة 

 (211)مد  فتكوند  عشدوالية بط،يقدة ال ،اسدة عيندة اختيد ، وتد  المحتدو   تحليد  ق لمدة ب إلضد فة إلد 

 ،فدر    غدز  شد، ( لمد ي،ي   الت بعدة يدةالحكوم المد ا،" العلدو  فد  معلمد  مبحد   مد  معلمد ، ومعلمدة
(معلمددد  30اختيدد ، عينددة ال ،اسددة بط،يقدددة عشددوالية فتكوندد  مدد  ) تددد  كمدد   خدد   يددون"  الوسددط (

 تد  م  معلم  مبح  العلو  ف  المد ا،" الت بعدة لم يندة الن صد،  فد  الد اخ  المحتد    كمد  ةومعلم

وقد    التحليد  لعمليدة خضدع ا  يلدال،ابدع ال كت ع العلدو  الفلسدطين  واإلسد،اليل  للصد  محتو  اختي ،
  ( فددددد  محتدددددو  كتددددد ع العلدددددو  الفلسدددددطينTIMSS-2011تدددددواف، معددددد يي،)  أسدددددف،  النتددددد ل  عددددد  :

واإلسدد،اليل  للصدد  ال،ابددع األس سدد  لكدد  مدد  بعدد  المحتددو  وبعدد  العمليدد   المع،فيددة  حيدد  بلغدد  
الفلسدددطين  لكددد  مددد  بعددد   لدددو فددد  محتدددو  كتددد ع الع  TIMSS-2011النسدددبة الع مدددة لتدددواف، معددد يي،

 % وه  نسبة قليلة ج ا.43.43المع،فية  المحتو  وبع  العملي  

 ( : 2012دراسة العمار )  2.

 أبع   ظ    ف  ث نو  األو  للص  الفيزي ء كت ع محتو  تقوي  إل  ،اسةال    هي  ه ف 
 كت ع محتو  بتحلي  ق م    حي    التحليل الوصف  َ  المنه َ  ال  ،اَسة اتبع  الفيزي ل  وق  الت َنوُّ،
 ضم     لق لمة   وفق،   )ال  ،اَسة عينة( ه 1331 ع   لطبعة )بجزأي ( ث نو  األو  للص  الفيزي ء
 .ف،عية قضية 56) )و ،ليسة  قضية ( 12 ) و الفيزي ل   للتنوي، أبع   ثةثة

 محتدو  فد  الفيزيد ل  الت َندوُّ، بعد  أ بدي  المواَزندة فد  خلدة،  هند ك أ    ال  ،اَسدة نتد ل  وأظ َهَ،   
 ضوء وعل  المحتو   ف  األبع   هي  تمثي  ف  وت      (بجزأي ( األو  ث نو  للص  الفيزي ء كت ع
 محتدو  فد  األبعد   هدي  لتضدمي  م قتَدَ،  ب َطد،   تصدوُّ،   يلدك  م ع َلجدة ح ولد   ال  ،اَسدة النتد ل   هدي 
َصد   ال  ،اَسدة كمد  ثد نو   األو  للصد  الفيزي ء كت ع  تحد  المن َ ، جدة تضدمي  القضد ي  بضد،و،  َأو 
  )بجزأي (ث نو  األو  الفيزي ء للص  كت ع محتو  ف  م ع لجة بي  تحظَ  وَل  الفيزي ل   الت َنوُّ، أبع  

 مدع محتدو  الكتد ع  فد  ثد نو  بشدك  م ع لجت هد  َتم د  التد  للقضد ي  ،ليسدة م ع لجدة تدوفي، وضد،و، 
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 األو  للصد  الفيزيد ء كتد ع محتدو  فد  الفيزيد ل  الت َندوُّ، أبعد   تمثيد  عند  علد  الموازندة الحد،ص
 ل   الفيزي ل  الت َنوُّ، مستو  قي " :ب لت ل  ت عَن   ،اس   ال  ،اَسة إج،اء تق َت،    أيض، )بجزأي ( ث نو 
 م قتد،  ب،ند م  وبند ء الث نويدة  لم،حلدةا لد   طدةع الفيزيد ل  مستو  الت َنوُّ، وقي " الفيزي ء  م َعل م 
ع ا  الم،حلة الث نوية  طةع ل   الفيزي ل  الت َنوُّ، أبع   لتنمية  الت َنوُّ، أبع   لتضمي  وح   مقتَ،حة وا 

 .ث نو  األو  للص  الفيزي ء كت ع ف  الفيزي ل 

 ( :2011دراسة العمري ) 3.

لتحقيد   األولد   الثةثدة الصدفو  علدو  كتدع مةلمدة  ،جدة عد  الكشد  إل  ال ،اسة ه ف 
  الوصدف اتبع الب ح  المدنه   ال ،اسة م  اله   ولتحقي  المعلمي   نظ، وجهة م  التعل  نت ج  
 المحتو   ( مج ل  ثةثة ف  توزع  خم س   بت ،ي  فق،  28  م  تكون  استب نة إع ا  ت  حي 

 فد  األولد  الثةثدة الصدفو  ي ،سدو  ومعلمدة  معلمد  ( 193 ) العيندة حجد  بل ) التقوي  األنشطة 
  ،جدة أ  النتد ل  وأظهد،  .األولد  إ،بد  لمنطقدة والتعلدي  لم ي،يدة الت،بيدة الت بعدة الحكوميدة المد ا،"
 ع  جوه،ي  اختةف  تختل  ل المعلمي   نظ، وجهة م  الثةثة األول   صفو  علو  كتع مةلمة
  (α=إحصد لي  عند  مسدتو   الدة وجو  ف،و  ع   لنت ل ا كم  أظه،  .( 3.75 ) المقبو  المستو 
 )الخبد،  الصد   الجدن" (المسدتقلة  ال ،اسدة مد  متغيد،ا  أل  تعدز  المةلمدة  ،جدة فد  ( 0.05
 .الف،عية عل  المج ل  أ  كك  عل  األ ا  يلك أك   سواء

 :(2011) دراسة سعيد 4.

(  8-(5لصدفو  العلدو  لمحتدو  ةالع لميد المعد يي، تدواف، مد   مع،فدة إلد  ال ،اسدة هد ف 
 وعلو  الحي   الفيزي لية وعلو  العلو  ( لمج ل  (NSES العلمية  للت،بية القومية المع يي، بمش،وع
 فد  (  8-(5لصدفو  األس سدية العليد  للم،حلدة العلدو  مند ه  محتدو  فد    )والفضد ء األ،ف
 ولتحقي  يلك .المن ه  الفلسطينية و ومحت الع لمية المع يي، محتو  بي  الختة  ومع،فة.فلسطي 

 المعد يي، القوميدة ق لمدة علد  الب حثدة ب لحصدو  ق مد  التحليل  حيد  الوصدف  المدنه  اسدتخ ا  تد 
 )العلدو  الفيزي ليدة  لمجد ل (  8-(5المحتدو  لصدفو   بمعد يي، الخ صدة (NSES للت،بية العلمية

 تحليد  فد  أ ا  ووضدعه  صد قه  مد  التيكد و  والفضد ء (   وت،جمتهد  األ،ف  وعلدو  الحيد    وعلو 
 للم،حلدة األس سدية العلدو  كتدع محتدو  فد  المعد يي، تدواف، هدي  مد   علد  للتعد،  اسدتخ م 

 و بجزأيد  األو (  8-(5للصدفو  العلدو  بكتدع المتمثلدة ال ،اسدة عيندة عل  تطبيقه  ت  حي .العلي 
 المعد يي، تدواف، نسدبة فد  تدواز   عد  وجدو  وأسدف،  النتد ل  عد  كتدع  (8) بلغد  والتد  الثد ن 

 : للمجد   ب لنسدبة العليد  األس سدية الم،حلدة محتدو  كتدع علدو  فد  العلميدة الت،بيدة لمعد يي، ال،ليسية
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 وكديلك100%)  إلد   (6.41% بدي  النسدبة الفيزي ليدة حيد  ت،اوحد  مجد   العلدو  معد يي، مثد 
ب لنسدبة  والفضد ء األ،ف علدو  لمجد   ال،ليسدية المعد يي،:الصد  ال ،اسد  مث  إلد  مسدتو  ب لنسدبة
 . % ( 100% إل   0) بي  النسبة حي  ت،اوح  الس بع للص 

 : ( 2009دراسة شحادة ) .5

 ضوء بفلسطي  ف  األس سية للم،حلة الع مة العلو  منه ج محتو  تقوي  إل  ال ،اسة ه ف 
 تد    الوصدف    حيد ولتحقيد  الهد   مد  ال ،اسدة اتبدع الب حد  المدنه الصدح   التندو، متطلبد  
 والث لد  والثد ن  ب لصدفو  األو  ممثلدة الد ني  األس سية للم،حلة الع مة العلو  منه ج محتو  تحلي 
 اختبد ، بند ء تد  وعليد    الصدح  متطلبد   التندو، ق لمدة وف  للمحتو  تحلي  أ ا  عل  بن ء وال،ابع
 (8 ) والتعلدي  الت،بيدة وزا،  مد ا،" مد  عيندة علد  ال،ابدع األس سد  الصد  لطلبدة الصدح  التندو،
 وخ،جد    ط لبدة  ( 200)  و ط لدع ( 200 ) مقسدمة وط لبة ( ط لع ( 400عينة عل  م ا،"

 اآلتيدة :)النظ فدة ال،ليسدة المجد ل  فد  الصدح  التنو، متطلب   تح ي  ت  : اآلتية ال ،اسة ب لنت ل 
 ) األولية اإلسع ف   الم نية  لت،بيةا   البيلة تلو    اإلنس   جس    الصحية التغيية   الشخصية

 األس سد  األو  للص  العلو  منه ج   ومحتو  الف،عية المتطلب   م  مجموعة تضم  منه  وكة
   متطلدع ( 61 ) التحليد  بق لمدة الصحية المتطلب   م  جملة صح  متطلع ( 19 ) تضم  ق 

 جملدة مد  صح  متطلع ( 18 ) تضم  ق  األس س  الث ن  للص  العلو  الع مة منه ج ومحتو 
 ( متطلع صح 02تضم  ) ق  الث ل  للص  الع مة العلو  منه ج ومحتو    الصحية المتطلب   
 وصو  بع   كيلك وخ،ج  صح   متطلع ( 23 ) تضم  ال،ابع للص  العلو  منه ج ومحتو   

 وخ،جد    ( % 75 ) اإلتقد   لمسدتو  الصدح  التندو، فد  األس سد  ال،ابدع الصد  طلبدة مسدتو 
  اإلن   . لص لر وك ن  الجن" لمتغي، يعز  إحص لية فيه   للة يا  ف،و  بوجو 

 (ً:ً 2009 )العرجاً دراسةً.6

الثد م   للصد  العلدو  كتد ع محتدو  جدو   مسدتو  علد  التعد،  إلد  ال ،اسدة هدي  هد ف 
 الب ح  اتبع يلك ولتحقي  له  الطلبة اكتس ع وم   الع لمية  المع يي، ضوء ف  بفلسطي  األس س 
 واختبد ، محتو  تحلي  أ ا  م  والت  تكون  ال ،اسة أ وا  بن ء ت  فق    التحليل  الوصف  المنه 
 أبعد   أ،بعدة علد  توزيعهد  تد  فقد،  (   40)مد  تكوند  حيد   TIMSS  (2003) العلميدة المع،فدة
 ف  ليحل  (TIMSS)  تب ،اخ تح ي  خة  م  الع لمية ب لمع يي، ق لمة بإع ا  الب ح  ق   ث   م 

 اسدتخ ا  تد  فقد  ال ،اسدة أسدللة علد  لإلج بدة و   األس سد  الثد م  للصد  العلدو  كتد ع ضدوله 
 نسدع أ  النتد ل  أظهد،  قد   و (  ) واختبد ، والمتوسط   الحسد بية  الملوية   والنسع التك،ا،ا 
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( كد لت  :  والكيميد ء ألحيد ءوا األ،ف والعلدو  لفيزيد ء) ا موضدوع   فد  الع لميدة المعد يي، تدواف،
 .الت،تيع عل % ( %34.5   %31.2   %7.9   26)

 :( 2008) أبو جحجوح دراسة .7

 فد  كتدع تضمينه  ينبغ  الت  والتك ملية األس سية العل  عملي   تح ي  إل  ال ،اسة  ه ف
 تعلدي  األس سد ال لم،حلدة العلدو  كتدع فد  العملي   تلك تواف، م   عل  والوقو  األس سية  العلو 

 أسدلوع الب حد  اتبدع حيد ولتحقي  اله   مد  ال ،اسدة اتبدع الب حد  المدنه  الوصدف      بفلسطي 
 وثب تهد  صد قه  مد  التيكد  تد  والتد  لديلك  محتدو  خ صدة لتحليد  أ ا  صدم  فقد  المحتدو   تحليد 

 التد  والتك مليدة األس سدية العلد  عمليد   ق لمدة التحليد  مد  فل   تكون   حي  المن سبة ب ألس ليع
 علد  األ ا  هدي  طبقد  ( عمليدة   و11) علد  موزعدة   ميشد،ا، ) 44 (مد  الب ح  والمكوندة أعد ه 
 والنسع التك،ا،ا  استخ ا  ت  البي ن   ولجمع للم،حلة األس سية  العلو  بكتع المتمثلة ال ،اسة عينة

 العلد  عمليد   أ  البحد   إليهد  توصد  التد  النتد ل  مد  أهد  وكد  .إحصد لية كمع لجد   الملويدة
   التج،يع   البي ن   تفسي،   المةحظة : النحو الت ل  مجتمعة عل  العش،  العلو  كتع ف  و،  
بنسدع  الفد،وف فد،ف التنبدي  المتغيد،ا  ضدبط     التصدني  األ،قد   استخ ا    والست ل  القي "
 تيع .الت،  %( عل 0.4% 2% 2% 3% 4% 5% 7% 9.6% 11% 25% 31ملوية )

 :   (2007 )وصبيح صالح  دراسة .8

الخد م"  للصد  الفلسدطين  العلدو  مدنه  محتدو  مةلمدة مد   تح يد  إلد  ال ،اسدة هد ف 
 الوصدف  التحليلد   المدنه  الب حثتد   اتبعد  يلدك ولتحقي    العلو  لمحتو  الع لمية للمع يي، األس س 

 ثب تهد  ب ألسد ليع و صد قه  مد  التيكد  تد  تد وال   بديلك خ صدة محتدو  لتحليد  أ ا  بتصدمي  ق متد  فقد 

 أ،بعدة مد  التد  تيلفد  و العلميدة للت،بيدة القومية المع يي، ق لمة م  التحلي  فل   تكون  المن سبة حي 

تضد    والعلدو  الطبيعيدة( والتد  والفضد ء األ،ف  وعلدو  الحيد   وعلدو  العلمد   )البحد  وهد  محد و،
 طبقد  المعد يي، هدي  تدواف، مد   ولمع،فة . المعي ، أل اء ف،ع   ،معي (15) عل  موزعة ميش،ا،  ( 50)

 تمثد  والتد  والثد ن  األو  بجزأيد  الخد م" للصد  بمنه ج العلو  المتمثلة ال ،اسة عينة عل  األ ا  هي 

 أهد  مد  وكد  .إحصد لية كمع لجد   الحسد بية المتوسدط   تد  اسدتخ ا  البي ن   لجمع و ال ،اسة  عينة

 محتدو  ( فد  9.3بلد  ) مجتمعدة المعد يي، لتدواف، العد   المتوسدط أ  إليه  ال ،اسدة توصل  الت  النت ل 

 اتسد   عد   يعكد" ممد  متوسدطة  ك ند  التدواف،  ،جدة أ  يعند  وهديا للصد  الخد م" العلدو  مدنه 

 األس سد  الخد م" للصد  العلدو  مدنه  لمحتدو  الع لميدة المعد يي، مدع مد  حد  العلو  إلد  منه  محتو 

 البحد  ( الت ليدة المحد و، مد  محدو، كد  فد  المعد يي، هدي  تدواف، لمد   العد   كد   المتوسدط ي حد  فد 
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 (4 2.75 2.75 3.14كد آلت  ) الطبيعيدة (  والعلدو  والفضد ء األ،ف  علدو  الحيد   وعلدو     العلم 
 . الت،تيع عل 

 ( :  2006دراسة بخيتان )  .9

 الممتد   مد  األس سدية للم،حلدة "الج يد  طين الفلسد العلدو  منهد ج" تقيدي  إلد  ال ،اسدة هد ف 
فد   العلدو  مد    ومعلمد  مشد،ف  نظد، وجهدة مد  الع شد، الصد  وحتد  األس سد  األو  الصد 
للعد    ,الغ،بيدة الضدفة شدم   مح فظد   فد  الفلسدطينية الوطنيدة للسدلطة الت بعدة الحكوميدة المد ا،"
 فد  الحكوميدة المد ا،" مد معل مد  عشدوالية خدة  عيندة مد  ويلدك 2005, 2006 ال ،اسد 

أ اتدي  همد  السدتب ن  و  فلسدطي  وقد  اسدتخ م  ال ،اسدة فد  الغ،بيدة الضدفة فد  مح فظد   الشدم  
 الحس بية المتوسط   ط،ي  حس ع ع  ,ت ،،  الوصف  المنه    حي  استخ م  ال ،اسة اختب ،  
 الت  النت ل  أه  وك ن  ," " ،ب ستخ ا  اختب  أخ،  ت ،،  األح    التب ي  وتحلي  ,الملوية والنسع
 ) بلغد  ال ،اسدة عيندة نظد، وجهدة مد  الج ي  الفلسطين  العلو  منه ج ف علية أ  :ال ،اسة أظه،ته 

 المشد،في  تقيدي  متوسط أ  إي ,(% 72.1 ) بنسبة أ   ،ج   خم" أعل  ح   ،جة م  ( 3.60
      بلد  الدي  المعلمدي  تقيدي  مد  أعلد  ك   (% 75.76 ) نسبت  م  أ   ،جة  ( 3.78) بل  الي 

 . (α = 0.038) إحص لية وب للة (% 71.88 )  ،جة وبنسبة ( 3.59)  

 : ( 2004دراسة اللولو )  .10

 للم،حلدة الفلسدطينية العلدو  مند ه  لمحتدو  التقويميدة التقد ي،ا  تح يد إلد   هد ف  ال ،اسدة
 المسدتح ث   ضدوء فد   )السد بع –  الثد م– الت سدع( الصدفو  وتشدم  األس سد  مد  التعلدي  العليد 

 تح يد  تد  حيد  ولتحقيد  الهد   مد  ال ،اسدة اتبعد  الب حثدة المدنه  الوصدف    العلميدة المع صد، 
 وهد  لهدي  الصدفو  مند ه  العلدو  محتدو  فد  تضدمنه  الواجدع المع صد،  العلميدة المسدتح ث  
 الز،اعيدة والعلدو  لو،اثيدة والعلدو ا والهن سدة الفضد ء وا،تيد   والتصد ل  والط قدة البيلدة مسدتح ث  

عيندة  تجيدع عليهد  معد يي، لق لمدة المسدتح ث   هدي  تحويد  ثد  العلميدة  الت،بيدة ومسدتح ث   الطبيدة
   وبعد  العليد  األس سدية الم،حلدة فد  للعلو  معلمة ( 36 ) معلم،   ( 24 ) م  تكون  الت  ال ،اسة

هدي   تدواف، مد   لتح يد  ال ،اسدة أسدللة علد   بدةاإلج تد  الملويدة النسدع وحسد ع التحليد  اإلحصد ل 
 أ  ال ،اسدة نتد ل  وأظهد،  .كك  الم،حلة ف  تواف،ه  م   تح ي  ث  ح    ص  عل  لك  المع يي،

 فد  المن سدبة الهتمد    ،جدة تيخدي لد  الز،اعيدة والعلدو  الو،اثيدة والط قدة والهن سدة مسدتح ث   البيلدة
 التصد ل  ومسدتح ث   متوسدطة ب ،جدة تدواف،  الطبيدة أمد  مسدتح ث   العلدو  المند ه  محتدو 
 جي  . العلمية تواف،  ب ،جة والت،بية الفض ء وا،تي  
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 ( : 2002 ) حسن دراسة .11

 و التكنولوجيد  المجتمدع و العلد  بدي  التك مد  مد خ  اسدتخ ا  أثد، تح ي  إل  ال ،اسة ه ف 
    األس سد  مد  التعلدي  الث نيدة الم،حلدة يديتةم لد   اإلبد اع  التفكيد، تنميدة علد  العلو  ت ،ي" ف 

 تحصيل  اختب ،  ھ ال ،اسة أ وا  وك ن   التج،يب ولتحقي  أه ا  ال ،اسة اتبع الب ح  المنه  
 مد  األو  الصد  تةميدي مد  عشدوالية عينة عل  ال ،اسة طبق  ق  و اإلب اع   للتفكي، مقي " و

 قد  و   ط لبدة و ط لبد ،  ( 400 ) القد ه،  مح فظدة "مد ا،  بإحد   الث نيدة للتعلدي  األس سد  الم،حلدة
 التفكي، عل  الطلبة ق ،ا  تنمية و التحصي  زي    ف  صي غته  المع   فع لية الوح   ال ،اسة أثبت 

 .اإلب اع 

 : ((  Newton & Blake & Brown,2002 و براون  وبالك نيوتن دراسة .12

 العلدو  بفهد  األس سدية للم،حلة العلو  ،،ا مق اهتم   ه ف  ال ،اسة إل  التع،  عل  م  
 أ  ال ،اسدة هدي  افت،ضد  وقد  ,العلميدة المفد هي  بدي  العةق   وا  ،اك ,التفسي، خة  م  واستيع ب 
 ,العلدو  لمنهد ج تعلديمه  ( فد  الكتع المطبوعة) المص  ، عل  ج ،ا بشك  كبي، يعتم و  المعلمي 

 أجد  العلدو    ومد   ،و" شد،حه  أثند ء تلك الكتع وعأسل نف" ف  ت ،يسه  يستخ مو  فه  ليلك
كتدع  محتدو  تحليد ل الوصدف  التحليلد   ب سدتخ ا  المدنه  الب حد  قد   ال ،اسدة مد  الهد   تحقيد 
 -7عم، مد   ف  ت ،" والت  لألطف   األس سية الم،حلة ف  العلمية المواضيع جميع تحو   ،اسية
 العلميدة القصدص ال ،اسدة م  واس تبع   ,كت ب،  ( 76 ) ع  ه  بل  حي  وويلز انكلت،ا سنة ف  11

 فد   فق،  ( 10000 ) ع  ه  بل  فق،ا  إل  المحتو  تحلي  ال ،اسة والموسوع   العلمية وتن ول 
 الكتدع معظد  أ  إلد  ال ،اسدة توصدل  كتد ع  وقد  لكد  فقد،  ( 181 ) كت ب،د  بمعد   ( 53) 

 علمية حق ل  تحو  فق،ا  تتضم  الكتع معظ   أ كم  ,مب ش، بشك  المعلوم   تس،  (%97.8)
 (3.2 %) نسدبت  مد  علد  احتدو  المقيمدة الكتدع وأ  ,محتدو  الكتد ع مد  (85.4 %) نسدبت  بمد 
 ,علميدة قدواني  شك  عل  ولي" علمية حق ل  شك  عل  تم  صي غته  الت  الش،طية الفق،ا  م 
 تفسدي، علد  تد   التد  والفقد،ا  (3.3 %) فنسدبته  ونتد ل  أسدب ع علد  تد   التد  الفقد،ا  أمد 

 % ( . 1.8فنسبته  ) وغ ي   أه ا  عل  ت   الت  والفق،ا  . 1.3%)فنسبته )  األسب ع
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 التعليق على دراسات المحور الثاني :

 تقويم مناهج وكتب العلوم.و  تحليلالمحور الثاني : الدراسات التي اهتمت ب

 بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها :. 1

  فقدد   اهتمدد  بتقددوي  وتحليدد  مندد ه  وكتددع العلددو   العدد،ف السدد ب  لهددي  ال ،اسدد   التدد  مدد
اتفق  ال ،اس   الس بقة مع ال ،اسدة الح ليدة مد  حيد  المضدمو    وهدو الوقدو  علد  محتدو  كتدع 

 (   و ،اسدة 2006بخيتد     (  و ،اسدة( 2011 ،اسة )سعي     مث العلو  للم،حلة األس سية العلي 
(   و ،اسدة ) نيدوت    2002(   و ،اسة ) حس    2004(   و ،اسة )اللولو 2008 حجو  أبو ج(

(   بينمد  نجد   ،اسد   أخد،  تن ولد  الم،حلدة األس سدية 2007 وصدبير صد لر ((   و ،اسة 2002
و ،اس   تن ول  م،حة التعلي  الث نو   (2001، العم، ) (  و  ،اسة 2009ال ني  ك ،اسة )شح     

 (. 2012العم ،   ك ،اسة )
 : بالنسبة لمنهج الدراسة. 2

اشت،ك  هي  ال ،اسدة مدع ال ،اسد   السد بقة فد  إتب عهد  للمدنه  الوصدف  التحليلد    كمدنه  
 أبو جحجو  ((   و  ،اسة2011من سع لمث  هيا النوع م  ال ،اس     مث   ،اسة  ،اسة )سعي   

(   و  ،اسة )بخيت     2007وصبير    لرص  ((   و  ،اسة2004(   و  ،اسة )اللولو  2008  
(   و ،اسددددددة ) شددددددح       2002(   و ،اسددددددة ) نيددددددوت    2012(   و  ،اسددددددة  ) العمدددددد ،   2006
 ( . 2009(   و ،اسة ) الع،ج     2012(   و ،اسة ) موس    2009

.الت  استخ م  المنه  التج،يب    (2002   حس وتختل  مع   ،اسة )

 الدراسة : بالنسبة ألدوات. 3

اشت،ك  هي  ال ،اسة مع معظد  ال ،اسد   السد بقة فد  اسدتخ ا   أ وا  ال ،اسدة المتمثلدة فد   
(   و  ،اسددة 2008أبددو جحجددو   ((   و ،اسددة2011أ ا  تحليدد  المحتددو    مثدد   ،اسددة )سددعي   

(   (  Newton & Blake & Brown,2002 و بد،او   وبدةك   و ،اسدة نيدوت  ( 2004)اللولو 
(   2007(  و ،اسدددة ) صددد لر وصدددبير   2012(   و ،اسدددة ) العمددد ،   2009اسدددة ) شدددح     و ، 

(   و ،اسدة ) حسد   2006كم  اشت،ك  ف  األ ا  الث نية لل ،اسة )الختب ،( مع  ،اسة ) بخيت     
 ،اسة ) العم،  ي ا  مث  (   واختلف  مع بعف ال ،اس   الت  استخ م  ) الستب ن  ( ك 2002  
(   واختلفد  مدع بعدف ال ،اسد   التد  اسدتخ م  )مقيد "  2006(   و ،اسة ) بخيت     2011  

 .( 2002التفكي، الب اع  ( كي ا  لل ،اسة مث   ،اسة )حس   
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 بالنسبة للعينة المختارة : .4

تف وتدددد  ال ،اسدددد   السدددد بقة مدددد  حيدددد  المجتمددددع والعينددددة فبعضدددده  اقتصدددد،  علدددد  المندددد ه  
(    2004(   و  ،اسة )اللولو 2008  أبو جحجو ( (   و  ،اسة2011ي    ال ،اسية ك ،اسة )سع

(     2002(  و ،اسة ) نيوت     2012  و ،اسة ) العم ،   2007)   وصبير ص لر  (و  ،اسة
(   وبعضددده  علدددد   2009 ،اسددددة )شدددح     (  و  2002)حسددد   وبعضددده  علددد  الطددددةع ك ،اسدددة 

 ( . 2011و ،اسة ) العم،    (   2006المعلمي  ك ،اسة )بخيت    

 بالنسبة لنتائج الدراسة : 5.

اختلف  ال ،اس   الس بقة فيم  بينهد  مد  حيد  النتد ل  ويلدك تبعد ، ألهد ا  ال ،اسدة والغد،ف 
 إعدد ا ه  فدد (  2009و ،اسددة) شددح    ( 2012اتفدد   ال ،اسددة الح ليددة مددع  ،اسة)موسدد  منهدد  فنجدد  

بنسدبة قليلددة   بينمد  نجد  بد   ال ،اسدة الح ليدة اتفقد  مددع الكتدع محتدو   فد لق لمدة المعد يي، وتواف،هد  
عدد   وجددو  اتددزا  بددي  نسددبة تددواف، المعدد يي،  فدد (  2011  و ،اسددة )سددعي  (2012 ،اسددة )العمدد ، 

 الت (  2011 العم، ال ،اسة الح لية مع  ،اسة ) اختة وم  جهة أخ،  نج  ال،ليسية والف،عية   
ع ل تختلدد  اختةفدد ، جوه،يدد ، عدد  المسددتو  المقبددو    بينمدد  تتفدد  مددع أظهد،  أ   ،جددة مةلمددة الكتدد

 إحص لية تعز  لمتغي، الجن" لص لر اإلن   .وجو  ف،و  يا   للة  ف ( 2009 ،اسة )شح    

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في هذا المجال على النحو التالي :. 6

ف  بن ء أ وا  ال ،اسة  وء اإلط ، النظ،  الخ ص استف   الب ح  م  ال ،اس   الس بقة ف  بن 
  واسدددتف   الب حددد  مددد  ال ،اسددد   السددد بقة فددد  اسدددتخ ا  المدددنه  أ ا  التحليددد  والختبددد ،المتمثلدددة فددد  

المن سدددع لل ،اسدددة  و تفسدددي، نتددد ل  ال ،اسدددة الح ليدددة  وكمددد  سددد هم  ال ،اسددد   السددد بقة فددد  مسددد ع   
 المن سبة . الب ح  ف  اختي ، األس ليع اإلحص لية

 التعقيب العام على الدراسات السابقة :

 أوال : أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

 من حيث موضوع الدراسة وأهدافها :1. 
فدد  كتددع العلددو   مهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد ف، اهدد ف  هددي  ال ،اسددة إلدد  الوقددو  علدد  مدد   تددو 

  ولدديلك فقدد  اتفقدد  بعددف   اكتسدد ع طلبددة الصدد  الع شدد، لهدد ة العليدد  وكدديلك مدد األس سددي للم،حلددة
ال ،اسد   السد بقة مدع ال ،اسدة الح ليدة مد  حيدد  المضدمو   وهدو الوقدو  علد   مد   تدوف، معدد يي، 
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( فدد  كتددع العلددو  أو بعددف موضددوع ت  فدد  ضددوء هددي  المعدد يي،  مثدد  مهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد )
  ( . 2010جة   ( و ،اسة ) البن  و  2008) إب،اهي    ،اسة 

 من حيث  مجتمع الدراسة وعينتها :2. 
 مدع  ،اسدة  للم،حلدة األس سدية العليد اشت،ك  هي  ال ،اسة ف  عينته  المتمثلة فد  كتدع العلدو  

و  ،اسدددددة  (2008 أبدددددو جحجدددددو  (و  ،اسدددددة (  2009و ،اسدددددة )شدددددح          (2011)سدددددعي    
و ،اسددددة  (  2007اسددددة ) صدددد لر وصددددبير     و ،  ( 2012العمدددد ،   (  و ،اسددددة ) 2004)اللولددددو 
 . (2002)نيوت    

 من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:3. 
اشددت،ك  هدددي  ال ،اسددة مدددع اغلددع ال ،اسددد   السدد بقة فددد  اسددتخ امه  للمدددنه  الوصددف   كمدددنه  

 أبددو جحجددو   ((   و  ،اسددة2011من سددع لمثدد  هدديا النددوع مدد  ال ،اسدد     مثدد   ،اسددة )سددعي  
  و  ،اسدة )بخيتد   )  2007 وصدبير ص لر ((   و  ،اسة 2004و  ،اسة ) اللولو  (     2008

( و ،اسددة  2004( و ،اسددة )يددي  تيددو  Gal Bearth,   1999(   و ،اسدة )جدد   بيدد،   2006  
و ،اسددة ) البندد    ( 2007و ،اسددة ) أبددو لبدد       ( 2006( و ،اسددة ) الحدد ج    2005)ع،بيدد    
( و ،اسدة ) ب،كد    2009و ،اسة ) الق،ن      ( 2009ة ) النعيم     و ،اس  ( 2010وجة    
( و ،اسدددة 2011( و ،اسدددة ) القيسددد    2011( و ،اسدددة ) الكيةنددد  ومصدددطف    2011وعدددوف  
 ( . 2011  )العم، 

التددد  اسدددتخ م  المدددنه  التج،يبددد  إلددد  ج ندددع   (2008   إبددد،اهي  ،اسدددة )  عددد وتختلددد     
 ( . 2002 ،اسة ) حس       وكيلك الوصف   المنه  

 من حيث أداة الدراسة :4. 
اشت،ك  هي  ال ،اسة مع معظ  ال ،اس   الس بقة ف  استخ ا   أ وا  ال ،اسة المتمثلة ف   أ ا  

(   و  ،اسددة 2008   أبددو جحجدو  ((   و ،اسددة 2011تحليد  المحتددو    مثدد   ،اسددة )سدعي    
(   (  Newton & Blake & Brown,2002 او  و بد،  وبدةك   و ،اسة نيوت  ( 2004)اللولو 

(    2002أمدد  األ ا  الث نيددة لل ،اسددة ) الختبدد ، ( فقدد  اشددت،ك  هددي  ال ،اسددة مددع  ،اسددة ) حسدد    
 (. 2006و ،اسة )بخيت     
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 من حيث النتائج : 5.

 اتفق  هي  ال ،اسة مع معظ  ال ،اس   السد بقة فد  وجدو  فد،و   الدة إحصد لية تبعد ، لمتغيد،
(  كمدد  واتفقدد  2009(  و ،اسددة ) شددح     2009  مثدد   ،اسددة )النعيمدد    الجددن" لصدد لر اإلندد  

  (2012(  و ،اسدددددددددددددة )موسددددددددددددد  2010وجدددددددددددددة    ال ،اسدددددددددددددة الح ليدددددددددددددة مدددددددددددددع  ،اسدددددددددددددة ) البنددددددددددددد 
( فدددد  تددددواف، جميددددع المعدددد يي، قيدددد  ال ،اسددددة فدددد  2011(  و ،اسددددة ) سددددعي   2012و ،اسددددة)العم ، 
 . ( 2011 العم، النت ل  مع  ،اسة ) ف ينم  اختلف    ب غي، متزنةالمحتو  بنسع 

 

 به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة : تميزتما 

 الصد  لطلبدة الموجهدة ختبد ،ال أ ا  اسدتخ امه  فد  السد بقة ال ،اسد   عد  الح ليدة سةال ،ا ميز ت 

 . األس س  ع ش،ال
  مهدد ،ا ) بمعدد يي، واضددحة ق لمددة ببندد ء ق مدد  حيدد  السدد بقة ال ،اسدد   عدد  الح ليددة ال ،اسددة اختلفدد 

  ،"يد لد  الي  األم،   العلي  ةاألس سي م،حلةلل العلو  كتع ف  واف،ه ت الواجع (المع،ف  القتص  

 . الب ح  عل  ح  عل  قب  م 

  بتحليددد  ق مدد  حيددد  المحتددو  تحليدد  أسدددلوع فدد  السددد بقة ال ،اسدد   عدد  الح ليدددة ال ،اسددة اختلفدد 

 ال ،اسددد   أمددد    العلدددو  لكتدددع  (المع،فددد  القتصددد   مهددد ،ا بمع يي،) ةق لمددد ضدددوء فددد   المحتدددو 

 . (2006  )بخيت    ،اسة ف  الح   هو كم  ق لمة ب و  التحلي  فك   الس بقة
  المددنه  وفدد   ،"ت دد  تددال العليدد  ةاألس سددي للم،حلددة العلددو  عكتدد تحليدد ب الح ليددة ل ،اسددةا هددي  تميددز 

 القتصدددد   مهدددد ،ا ) ضددددوء فدددد  عالكتدددد  هددددي حليدددد لت ألولدددد ا ال ،اسددددة وهدددد    الج يدددد  الفلسددددطين 

      .(المع،ف 
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

 

 الدراسة منهج  

 الدراسة مجتمع  

 الدراسة عينة  

 الدراسة أدوات  

 الدراسة خطوات  

 اإلحصائية المعالجة 
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

 

أجد   مد  المسدتخ مة ال ،اسدة إلجد،اءا  مفصدة،  توضديح ،  الفصد  اهدي فد  الب حد  يتند و 
   وأ وا  ال ،اسدة   وعيندة ال ،اسدة  ومجتمدع مدنه  ال ،اسدة تشدم  ال ،اسدة والتد  أهد ا  تحقيد 
جد،اءا  بن لهد   المسدتخ مة لجمدع البي ند   وكيفيدة ال ،اسدة وثب تهد    صد قه  مد   والتيكد  تطبيقهد  وا 

 تحليد  فد  ال ،اسدة اسدتخ مته  التد  اإلحصد لية المع لجد   إلد  وصد  وخطدوا  ال ،اسدة   إضد فة
 :الس بقة للعن ص، تفصيلي ،  وصف ،  البي ن   واستخةص النت ل     وفيم  يل 

 :الدراسة منهج

( 126: 1999عد "   (يشدي، كمد  وهدو الوصدف   المدنه  ال ،اسة هي  ف  الب ح  استخ  
 اعتم  ا،  صةحيته  والوث ل  للحك  عل  ك لكتع  ،وسةالم الظ ه،  كمية بصو،  يص  أسلوع بين 
 .و،و  أشي ء معينة تك،ا،ا  ع   كإيج   المتغي،ا   م  ع   عل 

للصدفو  : الثد م     العلدو  كتدع" ال ،اسدة عيندة مد  المعلومد   بجمدع الب حد  قد   حيد 
   المعلومد   هدي  وتفسدي، بتحليد  قد   المحتدو   ثد  تحليد  أسدلوع ب سدتخ ا  الت سدع   الع شد، "  

فد  تحليد   يسدتخ   المحتدو  تحليد  أسدلوع أ  (84: 2004 طعيمد  )ييكد  وعد،ف نت لجهد   حيد 
 مدع المعد يي، الع مدة ال ،اسدية المقد،،ا  هدي  توافد  بشدي  حكد  إصد ا، ال ،اسدية  بهد   المقد،،ا 
 .ع   بوج   ،اس  منه  أ  به  يلتز  أ  ينبغ  والت  ال ،اسية  للمن ه 

 علد  اإلج بدة فد  األفضد    الب حد  أ  اسدتخ ا  أسدلوع تحليد  المحتدو  هدوولديلك وجد
المتضدمنة فد  محتدو   المع،فد مهد ،ا  القتصد    تدواف، بمد   والمتعلقدة الح ليدة  ال ،اسدة تسد يل 

 .العلي  بغز  وم   اكتس ع طلبة الص  الع ش، له   األس سية كتع العلو  للم،حلة

 مجتمع الدراسة:

الفلسدددطينية المقددد،،  علددد  طلبدددة  العلدددو منددد ه   ،اسدددة الح ليدددة بجميدددع كتدددع تمثددد  مجتمدددع ال
المطب  ف  و  األو  والث ن (  ) بجزأي  األس س  " الث م    الت سع   الع ش،" الم،حلة األس سية العلي 

 كتع . 6  والب ل  ع  ه      2013 -2012الع   ال ،اس  



 

  76 



مددددددددد ي،ي   لع شددددددددد، فددددددددد  تددددددددديل  مجتمدددددددددع ال ،اسدددددددددة مددددددددد  جميدددددددددع طلبدددددددددة الصددددددددد  اكمددددددددد  و 
وط لبة المسجلي  ل   وزا،   ( ط لب ، 17615 حي  بل  ع  ه  ) )،فر خ نيون" الوسط  ش،  غز (

( مجتمدع ال ،اسدة لطلبدة 4:1) ،قد      ويوضدر جد و 2012-2013 الت،بية والتعلدي  للعد   ال ،اسد 
   . 2012-2013ال ،اس الص  الع ش، األس س  للع   

 (4:1جدول )

 . م2013/2012الدراسيسة لطلبة الصف العاشر األساسي للعام مجتمع الدرا

 العدد المديرية

 3871 ،فر

 3734 خ   يون"

 5129 الوسط 

 4881 ش،  غز 

 17615 المجموع

 *حسع إحص لية وزا،  الت،بية والتعلي  .                      

 :الدراسة عينة

 م :يتض الي  ال ،اسة مجتمع م  ال ،اسة عينة تكون 

علد  طلبدة الصدفو  : الثد م    الت سدع    المقد،،  العلدو  محتو  كتع ف  الموضوع   جميع :أوال 
كتدع بمعد    6  الع ش، األس س  ) الجدزء األو  والثد ن ( مد  المنهد ج الفلسدطين    والبد ل  عد  ه  

 كت بي  لك  ص   ،اس   . 

مدد ي،ي   لصدد  الع شدد، األس سد  فدد  ا تد  اختيدد ، عيندة عشددوالية مدد  المد ا،" التدد  تد ،": ثانيــا 
بواقدع م ،سددتي  مد  كد  م ي،يددة إحد اهم  للديكو، واألخدد،    شدد،  غدز (  الوسدط   خد نيون"  )،فدر 
 %( مدد  المجتمددع األصددل   وتدد  اختي ،هدد  بط،يقددة عشددوالية  5) حيدد  شددكل  عينددة ال ،اسددة لإلندد  

( ط لبدد ، 404عي  كدد لت  : )مددوز   الطلبددة( مدد  880حيدد  قدد   الب حدد  بتطبيدد  أ ا  ال ،اسددة علدد  )
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األس سدد  للعدد    ع شدد،لصدد  الا لطلبددة( عينددة ال ،اسددة 4:2) ،قدد    ويوضددر جدد و  ( ط لبددة476و)
  .2013/2012ال ،اس  

 (4:2جدول )

 .م2013/2012عينة الدراسة لطلبة الصف العاشر األساسي للعام الدراسي 

عدد  المدرسة المديرية
 الطالب

 المجموع عدد الطالبات

 "ع"شه اء ،فر األس سية للبني  رفح

 "أ"للبن   س سيةاأل " الق

91 

- 

- 

102 

193 

 

 كم   ن ص، األس سية"أ" خان يونس

 األس سية للبن  "أ" اب  خل و 

91 

- 

- 

96 

187 

 للبني "عخ ل  ب  الولي  الث نوية  الوسطى

 مم و  صي   الث نوية للبن  "أ"

117 

- 

- 

 139 

256 

 نوية للبني "عالث  شه اء الزيتو  شرق غزة

 عي  ج لو  األس سية للبن  "ع

105 

- 

- 

139 

244 

 880 476 404 المجموع

 

 أدوات الدراسة :

 أداتين للدراسة وهما:قام الباحث ببناء لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها       

، " األس سد  فد  ضدوء للصدفو  " الثد م    الت سدع   الع شد العلدو  محتدو  لكتدع تحليد  أ ا  1.
 .  المع،ف مه ،ا  القتص   

 .كت ع العلو  للص  الع ش، األس س الواجع تواف،ه  ف   المع،ف اختب ، مه ،ا  القتص    2.
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للصفوف " الثامن ، التاسع ، العاشر " األساسي فـي ضـوء  العلوم  كتب محتوى تحليل أداة  :أوال
 .  المعرفيمهارات االقتصاد 

الصـفوف " الثـامن ، التاسـع ،  علد  المقد،،  العلدو  كتدع محتدو  لتحليد  ب حد لا اسدتخ     
معد يي، مد  أبعد    بعد ا،  عشد، حد أعلد   اشدتمل  التد  و تحليد  المحتدو   أ ا  األس سد  العاشـر "

 الكتدع  كديلك اشدتمل  علد محتدو  المتوقع تضمنه  ف  و (  ERFKE) المع،ف مه ،ا  القتص   
وح   التسجي    ضوابط عمليدة    التحلي  و فل ت  وح     التحلي  عينة    التحلي عملية م  اله  

 بيبع  هد  ( المعرفـي) مهـارات االقتصـاد معد يي، مع ل  تكد،ا، ق لمة ل،ص  تضمن  كم  التحلي   
 الكتع . محتو  ف 

 :التالية متبعا  اإلجراءات األداة هذه ببناء الباحث قام قد و

 رات االقتصاد المعرفى :بناء قائمة معايير مها .1

 البح  و اإلطةع خة  م  (ERFKE ) المع،ف مع يي، مه ،ا  القتص    ق لمة بن ء ت 
 ف  المص  ، الت لية : المج   هيا ف 

 اسدة  مثد  المع،فد  العةقدة ب لقتصد   يا  والكتدع واألبحد   وال ،اس   الت،بو   األ ع م،اجعة، 
و ،اسة ، ( 2005   و ،اسة ع،بي  ) (2011  ومصطف  )  و ،اسة الكيةن)  2011القيس  ) 

( وكت ع اله شم   2008( و ،اسة إب،اهي  ) 2009(    و ،اسة الق،ن  )2011ب،ك   وعوف )
 . (2012(  و ،اسة العم ي،  وآخ،و )2012  و ،اسة الصم    )( 2007والعزاو  )

   المختلفة للم،اح  العلو   من ه  ووث ل  التعلي  بوزا،  الت،بية والتعلي    سي سة م،اجعة. 
    الت،بويي  والخب،اء  والمختصي  المحكمي  آ،اء م  الستف. 
 المع،فد  عةقدة ب لقتصد   لهد  التد  والع،بيدة الع لميدة والمشد ،يع التجد ،ع بعدف عل  الطةع– 

 السد،يع المعلومد   لط،يد  الستشد ،  المجلد" علد  الطدةع يلدك ومد  -ال ،اسدة موضدوع
((IHAC   القتصد   المع،فد  نحدو الت،بدو  ومشد،وع التطدوي، بكن ا(ERFKE))   ،والدي  بد أل 

   . 1 /2003/7بتطبيق  ف    األ، نية والتعلي  الت،بية وزا،   ب أ 
    فد  منهجيتهد  لةسدتف    مد  المحتدو  تحليد  مجد   فد  السد بقة ال ،اسد   بعدف علد  الطدةع 

 (. 2006(   و ،اسة بخيت   ) 2011ك ،اسة سعي ) التحلي  قوال  بن ء
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 : القائمة ضبط .2

 لمهد ،ا  القتصد   ،ليسدي ،  معيد ،ا،  (11) بتح يد  ب حد ال قد   السد بقة األسد" ضدوء وفد 
ين ،ج تحد  كد   العلو  للم،حلة األس سية العلي  و كتع محتو  ف  المتضمنة (ERFKE ) المع،ف 

 ( 100 ) األوليدة علد  صدو،ته  فد  األ ا   تضدمن حيد  معي ، م  يشدكل  مد  الميشد،ا  الف،عيدة 
معد يي، ) مهد ،ا   لق لمدة األوليدة عد،ف الصدو،    حيد  تد  ( معيد ،ا، (11 علد   توزعد  ا، ميشد، 

 ،جدة  حدو  الد،أ  إلبد اء يلدك ( و4)،قد  المحكمدي  ملحد  مد  مجموعدة علد  ( المع،فد القتصد   
مليددددة التحكددددي  علدددد  إجدددد،اء بعددددف أسددددف،  ع  وقدددد   األهميددددة   و ،جددددة الوضددددو    و ،جددددة النتمدددد ء

وتد   التع ية    فقد  تد  تعد ي  بعدف العبد ،ا  المتعلقدة ب لصدي غة فد  ضدوء آ،اء غ لبيدة المحكمدي 
 .  ول  يش، أح  بإض فة مع يي، أخ،   حي  بعضه  اآلخ،

 :للقائمة النهائية الصورة .3

األهميدة   و ،جدة المتعلقدة ب ،جدة  و المحكمدو  إليهد  أشد ، التد  التعد ية  إجد،اء بعد 
(   2الوضو    و ،جة النتم ء   ت  وضع الق لمة فد  صدو،ته  النه ليدة الموضدحة فد  ملحد  ،قد  )

 :( ميش،ا، موزعة ك لت ل 60و)   عش، معي ،ا،  ح أ النه لية م  صو،ته  ف  المع يي، و تكون  ق لمة

 (  ميش،ا 7 معي ، تعل  كي  تتعل  ويشتم  عل )  . 
 ( ميش،ا 3 ) لوم   ويشتم  عل معي ، إ ا،  المع  . 
 (  ميش،ا 4 معي ، التفكي، الب اع  ويشتم  عل )  . 
 (  ميش،ا  6معي ، صنع الق،ا، ويشتم  عل )  . 
 (  ميش،ا 8 معي ، ح  المشكة  ويشتم  عل )  . 
 ( ميش،ا6  معي ، العم  الجم ع  ويشتم  عل )  . 
 ، (  ميش،ا 6ويشتم  عل  )  التص   معي  . 
 ( ميش،ا4  ي ، تكنولوجي  المعلوم   ويشتم  عل  )مع  . 
 (  ميش،ا  6 معي ، التيثي، الشخص  ويشتم  عل ) . 

 (  ميش،   3معي ، القي    ويشتم  عل ) ا . 

 (  ميش،ا  7 معي ، التفكي، الن ق  ويشتم  عل ) . 
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 هي : ل المحتوى وفق مجموعة من الخطواتسارت عملية إعداد أداة تحلي

 :التحليل من الهدف يدتحد1. 
( ERFKE) المع،فد مع يي، مه ،ا  القتصد    تواف، م   تح ي إل   التحلي  عملية ته  

 للم،حلة األس سية العلي  ف  فلسطي . العلو  كتع محتو  مسبق ، ف  المع   الق لمة   وف 

 :التحليل تحديد عينة2. 
كتدع العلدو   محتدو  نة فد المتضدم الموضدوع   ال ،اسدية  بجميدع التحليد  عيندة تمثلد 

-2012للصفو  ) الث م    الت سع   الع ش، ( األس س  ف  فلسطي  والمطبقة ف   الع   ال ،اس  
وحددد ا  كتدددد ع العلددددو  للصددد  الثدددد م  األس سدددد  موضددددع  ( 4:3) ،قدددد    ويوضدددر جدددد و    2013

 التحلي  .

 (4:3جدول )                            

 الثامن األساسي  يني للصفالعلوم الفلسط كتاب وحدات

 

 الوحدة

عدد  الجزء األول
مواضيع 
 الوحدة

عدد  الجزء الثاني الوحدة
مواضيع 
 الوحدة

 عنوان الوحدة عنوان الوحدة

 3 الغة  الجو  األولى 3 الخلية األولى

 2 الح،كة الموجية والصو  الثانية 4 تنوع الك لن   الحية الثانية

 3 الضوء والبص،ي   الثالثة 2 ي،ية العن ص، الثالثة

 3 المجموعة الشمسية الرابعة 3 التف عة  الكيمي لية الرابعة

 - - الخامسة 3 جيولوجي  األ،ف الخامسة

 11 االجمالى 15 االجمالى

 

 وح ا  كت ع العلو  للص  الت سع األس س  موضع التحلي .  ( 4:4) ،ق  ويوضر ج و  
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 (4:4جدول )

 التاسع األساسي  الفلسطيني للصف العلوم كتاب وحدات

 

 الوحدة

عدد  الجزء األول
مواضيع 
 الوحدة

عدد  الجزء الثاني الوحدة
مواضيع 
 الوحدة

 عنوان الوحدة عنوان الوحدة

 2 وس ل  التص   األولى 2 طبيعة العل  األولى

 4 الكه،ب ء المتح،كة الثانية 3 أجهز  جس  اإلنس   الثانية

 3 وت،كيب  الزه، النب    الثالثة 3 ة  الكيمي ليةالتف ع الثالثة

 2 النجو  والمج،ا  الرابعة 2 المنخفض   الجوية الرابعة

 11 االجمالى 10 االجمالى

 وح ا  كت ع العلو  للص  الع ش، األس س  موضع التحلي .  ( 4:5) ،ق  ويوضر ج و  

 (4:5جدول )

 األساسي العاشر  العلوم الفلسطيني للصف كتاب وحدات

 

 الوحدة

عدد  الجزء األول
مواضيع 
 الوحدة

عدد  الجزء الثاني الوحدة
مواضيع 
 الوحدة

 عنوان الوحدة عنوان الوحدة

 4 الو،اثة األولى 5 مص  ، الط قة المتج    األولى

 2 الكيمي ء العضوية الثانية 8 الحس ب   الكيمي لية الثانية

 2 الموالع الثالثة 4 قواني  الح،كة الثالثة

 3 الح،ا،  الرابعة 3 أجهز  جس  اإلنس   الرابعة

 11 االجمالى 20 االجمالى
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 :التحليل تحديد فئات .3

 المع،فد معد يي، مهد ،ا  القتصد    ق لمدة هد  ال ،اسدة هدي  فد  التحليد  فلد   تعتبد،
ERFKE) (   تحلي  كتع سيت  والت  مسبق ،  المع)ضوله  ف  ) ال ،اسة عينة . 

 :التحليل تحديد وحدة4 . 

  والفقد،    والشخصدية الفكد،   أو  والموضدوع الكلمدة:هد  التحليد  لوحد   أندواع خمسة توج 
 كتع تحلي  الفق،  الك ملة كوح   اختي ، ت  ( وق 255:  2004طعيم    (والزم  المس حة ومقي "
 لطبيعدة ال ،اسدة لمةءمته   نظ،ا،  التحلي  فل   ،ص  ف  إليه  ال ،اسة   والت  يستن  هي  ف  العلو 

 الح لية.

 :التسجيل وحدة تحديد .5 

 ظهو،  يعتب، و   القي " و للع  يخضع  و الب ح  يخت ،  و المحتو  ف  جزء أصغ، ه 
) مصد لحة   الفقد،  أو الجملدة أو الكلمدة مثد  التحليد  نتد ل  ،سد  فد  معيندة  للدة تك،ا،  أو أو غي ب 
 هدي  فد    و صدفحة إلد  تمد   قد  التد  المعند  المت،ابطدة  ،ا العبد هد  الفقد،  ( و120: 2002
 .للتسجي  كوح   الفق،  اعتم   ت  ال ،اسة

 :التحليل عملية ضوابط .6

 وهدي  العمليدة  هدي  تحكد  ضدوابط وجدو  مد   لبد  جيد  بشدك  التحليد  عمليدة تدت  ولكد    
 : يل  الضوابط م 

لددو  للصددفو  ) الثدد م    الت سددع   الع شدد، (  إطدد ، المحتددو  العلمدد  لكتددع الع فدد  التحليدد  تدد  -
  وال،سوم   واألشدك    الفص  والوح  األس س    مع استبع   الفه،"   ومق مة الكت ع   وأسللة 

 الموجو   ف  المحتو  . 
للصدفو  ) الثد م    الت سدع   الع شد، ( األس سد  بفلسدطي    العلدو  كتدع محتدو  التحليد  يشدم  -

 .   الث ن و األو  بجزأي  
 المحتوى : تحليل صدق أداة .7

 مد  أجلد   فتقدي" مد  أعد   الدي  للغد،ف األ ا  تحقيد  مد   "األ ا   بصد   ويقصد 
 صد   علد  ب لعتمد   األ ا  صد   تقد ي، تد  (   وقد 118: 1997)األغد   "فقدط وضدع  لقي سد 
 مند ه ال فد  المتخصصدي  مد  مجموعدة عل  األولية صو،ته  ف  األ ا  ع،ض  المحكمي   حي 
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 الت،بية وبعدف مشد،ف  و معلمد  العلدو    بكلي   الت ،ي" هيلة أعض ء م  وط،  ت ،ي" العلو  
 قد   (  وقد  التحليد  )فل   بنو ه  وم،اجعة لأل ا  الص   الظ ه،  م  للتيك    ويلك4)،ق ) ملح 
 .تع يل  طلع م  بتع ي  الب ح 

 : المحتوى تحليل أداة ثبات .8

نفد"  فد  األ ا  نفد" ب سدتخ ا  القيد " تكد،ا، عند  النتد ل  نفد" علد  بد  الحصدو  يقصد 
 تحليد  أ ا  أو ثبد   الثبد   مع مد  بحسد ع الب حد  التحليد   قد   ثبد   مد  الظد،و . وللتيكد 

 يدت  يلدك وبعد  ب لتحليد   مخدتص آخد، يقدو  المحتو   م  خة  ثب   التس   عبد، األفد،ا   حيد 
 الفلد   مجمدوع عد   عل  المحللي  مقسوم ،  بي  التف   م،ا  ع   خة  م  الثب   مع م  حس ع
آخد، بتحليد  عيندة  زميد  مدع قد   الب حد  الح ليدة ال ،اسدة أل ا  التحليد  ثبد   مد  للتيكد .المحللدة

  األس سد  الفلسدطين   العلدو  للصدفو  ) الثد م    الت سدع   الع شد، ( ال ،اسة ممثلدة بمحتدو  كتدع
(  4:6) ،ق  هولست   والج و  التحليلي  ب ستخ ا  مع  لة بي  ف  مع م  الت بحس ع ق   يلك وبع 

 نق ط التف   والختة  ف  تحلي  كتع العلو  الفلسطينية  . يوضر 

 :الزمن عبر الثبات .أ

مد      بتحليد  الب حد  يقدو  أ  أ  الدزم   ع مد  بد ختة  الثبد   مع مد  حسد ع يدت  وفيه 
 قد   الب حد  الح ليدة ال ،اسة أل ا  التحلي  ثب   م   وللتيك  تي متب ع  فت،تي  وعل  م،تي  التحلي 

 تطبيد  بإعد    قد   ثد    ومد للم،حلة األس سية العلي  ) الصد  الع شد،( بتحلي  محتو  كتع العلو 
 التف   مع م  بحس ع ق   يلك   وبع  األو  م  التحلي  أس بيع ثةثة مض  بع  أخ،  م،  األ ا 
التفد   و  نقد ط عد   مجموع عل  مقسوم ،  التحليلي  بي  م،ا  التف   ع   خة  م  التحليلي  بي 

  .(226: 2004 طعيم  ( هولست  مع  لة ب ستخ ا    الختة 

لمحتو  كت ع  والث ن  األو  الب ح  تحليل  بي  التف   مع م  يوضر (4:6،ق  ) وج و 
  .بجزأي  األو  والث ن   ع ش،العلو  للص  ال

 

 

 



 

  84 



 (4:6ل )جدو

 الزمن( عبر الثبات معامل ( التحليلين بين االتفاق نقاط

 نقاط االختالف نقاط االتفاق عملية التحليل المعايير

 الثانية األولى

 29 389 398 427 تعلم كيف تتعلم

 11 102 102 113 إدارة المعلومات

 2 84 86 84 التفكير االبداعى

 35 227 227 262 صنع القرار

 36 266 266 302 شكالتحل الم

 8 72 72 80 العمل الجماعي

 2 28 28 30 االتصال

 1 20 21 20 تكنولوجيا المعلومات

 5 31 31 36 التأثير الشخصي

 1 19 19 20 القيادة

 28 278 278 306 التفكير الناقد

 158 1525 1528 1680 المجموع

 

 %011 ×                          معامل الثبات =                 عدد نقاط االتفاق 

 عدد نقاط االتفاق + عدد نقاط االختالف

 % 11.00=   011 ×            0151   معامل الثبات =     

                                         0061             
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 ف  الث ن و  األو  التحليلي  بي  نسبة التف   ك ن  ع لية أ  (4:6،ق  ) ج و  م  ويتضر
 عمليدة علد  ثبد   يد ل   ممد  جيد   نسدبة وهد  ( 90.61 % ) حيد  بلغد  المحتو  مع يي، ضوء

 .عب، الزم   التحلي 

 :األفراد عبر الثبات. ب

ويقص  به  مد   التفد   بدي  نتد ل  التحليد  التد  توصد  إليهد  الب حد  وبدي  نتد ل  التحليد  
 بد ختة  المحتدو  تحليد  أ ا  أوثبد   بد  الث مع مد  حسد عالتد  توصد  إليهد  المختصدو  أ  

 عد   خدة  مد  الثبد   مع مد  حسد ع يدت  يلدك وبعد  ب لتحليد   آخد، مخدتص يقدو  حي  المحللي  
 التحليد  ثبد   مد  للتيكد   و  المحللدة الفلد   عد   مجمدوع علد  مقسدوم ،  المحللدي  بي  التف   م،ا 
للم،حلدة األس سدية بتحليد  محتدو  كتدع العلدو   لد  أخد، زميد  مدع الب حد  قد   الح ليدة ال ،اسدة أل ا 

  حيد  أسدف،  النتد ل  عد  وجدو  اتفد   الب حد  ه اتبع الت  الط،يقة وبنف"  العلي  )الص  الع ش،(
 التفد   مع مد  بحسد ع يلدك تد و   كبي، ف  عملي   التحليد  وهديا يد   علد  صد   عمليدة التحليد 

لتحلي  المضدمو  ب سدتخ ا  المع  لدة الت ليدة ) أبدو  (Holisti)هولست  مع  لة ب ستخ ا  محللي ال بي 
 (.1994ن هية  

 

 %011 ×      عدد نقاط االتفاق                                  معامل الثبات =   

 عدد نقاط االتفاق + عدد نقاط االختالف

 

 م مع ( اآلخ،  والمحل  الب ح  تحليل  بي  التف   مع م  يوضر (4:7،ق  ) والج و 
 .)األف،ا  عب، الثب  

 

 

 

 



 

  86 



 ( 4:7) جدول

  )األفراد عبر الثبات معامل( في تحليل كتاب العلوم للصف العاشر ينلالمحل بين االتفاق نقاط

 نقاط االختالف نقاط االتفاق عملية التحليل المعايير

 المحلل الثاني "المحلل األول"الباحث

 23 404 404 427 تعلم كيف تتعلم

 7 106 106 113 معلوماتإدارة ال

 1 84 85 84 التفكير االبداعى

 21 241 241 262 صنع القرار

 24 278 278 302 حل المشكالت

 9 71 71 80 العمل الجماعي

 5 25 25 30 االتصال

 2 18 18 20 تكنولوجيا المعلومات

 5 31 31 36 التأثير الشخصي

 1 20 21 20 القيادة

 25 281 281 306 التفكير الناقد

 123 1559 1561 1680 المجموع

 

 %15.06=   011 ×          0111 معامل الثبات =          

                                            0065 

 حيد    ع ليدة ك ند  التحليلدي  بدي  التفد   مع مد  أ  السد بقة النتيجدة مد  ويتضدر
 لسدتخ ا  الب حد  يطمدل  ممد  التحليد   مليدةع ثب   عل  ت   ع لية نسبة وه    92.68%بلغ 
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ويجعلهد  علد   ،جدة مد  الثقدة تكفد  ألغد،اف ال ،اسدة   وبديلك أصدبح  أ ا   .المحتدو  أ ا  تحليد 
الثدد م   الت سددع  ال ،اسددة من سددبة فدد  صددو،ته  النه ليددة لتحليدد  كتددع العلددو  للم،حلددة األس سددية العلي )

 .ERFKE المع،ف ص   ( الفلسطينية ف  ضوء مه ،ا  القت الع ش،

ق لمة  ف وبع  التيك  م  ثب   تحلي  المحتو  ت  وضع مع يي، مه ،ا  القتص   المع،ف  
 الكت ع المق،، . ف توضر تك،ا،ه  

 : التحليل إجراءات. 9

س ، تحلي  كتع العلو  للصفو  " الث م    الت سع   الع شد، " األس سد  فد  ضدوء معد يي، 
((ERFKE تحلي   المع   ليلك وف  م  يل  :عل  أس " أ ا  ال 

-8الحصددو  علدد  أحدد   طبعددة مدد  كتددع العلددو  المقدد،،  علدد  طلبددة الم،حلددة األس سددية العليدد  ) .1
   . 2013 2012( األس س  ف  فلسطي  ف  الع   ال ،اس  10

بمهد ،ا  ( 10-8للصدفو ) المحتدو  بمعد يي، الخ صدة ال،ليسدية المعد يي، ق لمدة وقد،اء   ،اسدة 2. 
 الم،حلة علو  وح ا  م  لك  وح   ك ملة أولية بق،اء  الب ح  ق   ث  م،ا  ع   المع،ف تص   الق

 . يتضمنه  الت  واألفك ، تنتم  إلي  الي  المج   عل  للتع،    )ال ،اسة عينة (العلي  األس سية

مد   كد  وتيمد  الكتد ع  وحد ا  م  وح   لك    )ال ،اسة عينة ( العلو  متينية لكتع ث نية ق،اء  3. 
للكش  ع  مد   تضدمنه  أو عد   تضدمنه  لمهد ،ا  القتصد    وموضوع     فصو  م  فيه  ج ء

 وحس ع تك،ا،ه  .  المع،ف 

تحليد   خدة  مد  العليد  األس سدية الم،حلدة علدو  كتدع محتدو  لمط بقدة التحليد  نتد ل  تد وي  4. 
 . ع م  م  المعي ، تواف، م   لتح ي  المحتو 

محتو   ف  مج   لك  )  المعي ،ية الف،عية ) الميش،ا  المع يي، تواف، لم   تك،ا،ا ال حس ع   5.
 .ال ،اسة لعينة العلو  كتع

 لعينة العلو  كتع معي ، ف  محتو  لك  وغي، المتوف،  المتوف،  الف،عية يش،ا الم ع   حس ع  .6
 .ال ،اسة

  (   spss  المعد يي، فد  ب،ند م  )تف،ي  نت ل  التحلي   ويلك بحس ع ع   م،ا  مد  تحقد  مد . 7
 وع   م  ل  يتحق  والنسبة الملوية ليلك .
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الواجب توافرها في كتاب العلوم للصف العاشر  المعرفياألداة الثانية: اختبار مهارات االقتصاد 
 : األساسي

 المع،فدد تدد  بندد ء الختبدد ، المخصددص لستيضدد   مدد   اكتسدد ع الطلبددة لمهدد ،ا  القتصدد    
ERFKE) )   المتضددمنة فدد  محتددو  كتدد ع العلددو  المقدد،، علدد  طلبددة الصدد  الع شدد، األس سدد  فدد

فلسطي    وبنو  الختب ، مستم   م  بنو  ق لمة المع يي، المع   مسدبق    وقد  صد   الب حد  فقد،ا  
   يو البد ال  األ،بعدة  متعد   م  الختي ، نوع م  موضوع ( اختب ، الختب ، بشك  موضوع  )

 : اآلتية لألسب ع م  الختب ،ا  النوع اهي الب ح  اخت ، ق  و

 .المصحر بياتية التيث، م  تخلو متع   م  الختي ، أسللة 1. 

 .ع لية ثب   و ص   مع ل  ل  األسللة م  النوع ياھ أ  ثب  2. 

 (.2001 سلط    أبو( ا ھاختب ، الم،ا  العلمية الم    محتو  م  كبي، جزء النوع ياه يغط  3. 

( ب لستف    م  بعف ال ،اس   الس بقة  المع،ف   ت  إع ا  اختب ، ) مه ،ا  القتص   وق
 طلبة الص  الع ش، األس س  وم   اكتس به  لبعف المع يي، الع لمية مث   ،اسة : الت  تن ول  

  . (2006)الص     (  و ،اسة 2009) محجز  

 ( : ERFKE) المعرفيد مهارات االقتصا اختبار بناء عرض لخطوات يلي فيما و

 :تحديد الهدف من االختبار .1

 مد   علد  التعد،  تهد   عمليدة توجيد  الختبد ، لطلبدة  الصد  الع شد، األس سد    إلد 
فد  محتدو  منهد ج   ERFKE)  ومع،فة مد   تدواف، معد يي، ) المع،ف لمه ،ا  القتص    اكتس به 

 العلو  المق،، عل  الص  الع ش، .

 :الختبارا أبعاد تحديد  .2

إحد     ھو التحلي  أ ا  ف  اھتح ي  ت  الت  األبع   عل  بن ء الختب ، أبع   تح ي  ت  لق 
) تعلددد  كيددد  تدددتعل   إ ا،  المعلومددد    التفكيددد، البددد اع   صدددنع القددد،ا،  حددد   :كددد آلت   عشددد،  بعددد ا، 
  القيددد       العمددد  الجمددد ع    التصددد     تكنولوجيددد  المعلومددد     التددديثي، الشخصددد  المشدددكة   

 التفكي، الن ق (. ويلك بع  عم  مجموعة بي،ية لةتف   عل  المح و، .
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( مفد،     خصصد  لكد  مفد،    ،جدة واحد   68وق  تكون  الصدو،  األوليدة لةختبد ، مد  )
 (  ،جة .68لتصبر ال ،جة الكلية )

 بناء فقرات االختبار : .3

متعد    مد  الختيد ، نمدط عل  صيغ    مف،   ( 68) م  لةختب ، األولية الصو،  تكون 
 ب ال  إح اه  تمث   أ،بعة ليه ي و   معينة فك،  أو موق  تشم  مق مة م  مف،   ك  تتكو    حي 
 . الصحيحة اإلج بة

 جدول تصنيف االختبار :. 4

قددد   الب حددد  ب لسدددتع نة بنتددد ل  التحليددد  بإعددد ا  جددد و  تصدددني  أسدددللة الختبددد ، الدددي  يبدددي  األوزا  
،قدد  جدد و  يي، مهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد   و سددبية وعدد   الفقدد،ا  الختب ،يددة لكدد  معيدد ، مدد  معدد الن
 يوضر يلك: (4:8)
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 ( 4:8 جدول )

 الوزن النسبي وعدد األسئلة لكل معيار من معايير مهارات االقتصاد المعرفي

 النسب المئوية توزيع األسئلة أبعاد مهارات االقتصاد المعرفي م

 25.4% 1-15 تعل  كي  تتعل  . 1

 %6.7 16-19 إ ا،  المعلوم   . 2

 5% 20-22 التفكي، الب اع  . 3

 15.6% 23-31 صنع الق،ا، . 4

 18.15% 32-42 ح  المشكة  . 5

 4.7% 43-45 العم  الجم ع  . 6

 1.8% 48-46 التص   . 7

 1.2% 51-49 تكنولوجي  المعلوم   . 8

 2.1% 54-52 ص  .التيثي، الشخ 9

 1.2% 57-55 القي    . 10

 18.2% 68-58 التفكي، الن ق  . 11

 100% 68 المجموع

) التصدد     تكنولوجيد  المعلومدد     التدديثي، اآلتيددة تد  إضدد فة سديالي  لكدد  مدد  المعد يي، مالحظــة : 
ا، علددد  بنددد ءتح يددد  مددد   الكتسددد ع مددد  خدددة  سددديا  واحددد    القيددد    (   ويلدددك لصدددعوبة  الشخصددد 
وكددديلك تجنبددد  إلمك نيدددة حدددي  بعدددف األسدددللة المنتميدددة لتلدددك المعددد يي، بعددد  إيجددد   مع مددد  التحليددد  

 الصعوبة والتمييز وب لت ل  حي  المعي ، بيكمل  .
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 . الصورة األولية لالختبار :5

ضدددوء نتددد ل  تحليددد   فددد  المع،فددد مهددد ،ا  القتصددد    اختبددد ، إعددد ا ضدددوء مددد  سدددب  تددد   فددد 
( فقدد،   لكدد  فقدد،  أ،بعددة أبدد ا   واحدد   منهدد   68صددو،ت  األوليددة علدد  ) فدد شددتم  المحتددو   حيدد  ا

( ويلددك 4)،قدد  صددحيحة  وبعدد  كت بددة فقدد،ا  الختبدد ، تدد  ع،ضدده  علدد  لجنددة مدد  المحكمددي  ملحدد  
 لستطةع آ،اله  حو  م   صةحية ك  م  :

 . ، ع   بنو  الختب 

 . ، م   صحة فق،ا  الختب ، لغوي 

 األب ا  لك  فق،  م  فق،ا  الختب ، . م    قة صي غة 

 . م   من سبة فق،ا  الختب ، لمستو  الطةع 

  ، الم،ا  قي سه  . لأله ا م   تمثي  فق،ا  الختب 

حيد  قد   الب حد  بتعد يله     اآلخد،بعضده    وحدي  تعد ي  بعدف الفقد،ا إلد وق  أش ، المحكمدو  
 ،  .( فق55ليصبر الختب ، بع  التحكي  مكون ، م  )
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 ( 4:9 جدول )

 تحكيم(الوزن النسبي وعدد األسئلة لكل معيار من معايير مهارات االقتصاد المعرفي)بعد ال

 

 

 

 النسب المئوية توزيع األسئلة أبعاد مهارات االقتصاد المعرفي م

 25.4% 1-10 تعل  كي  تتعل  . 1

 %6.7 11-13 إ ا،  المعلوم   . 2

 5% 14-16 التفكي، الب اع  . 3

 15.6% 17-23 صنع الق،ا، . 4

 18.15% 24-32 ح  المشكة  . 5

 4.7% 33-35 .العم  الجم ع   6

 1.8% 38-36 التص   . 7

 1.2% 40-39 تكنولوجي  المعلوم   . 8

 2.1% 43-41 التيثي، الشخص  . 9

 1.2% 46-44 القي    . 10

 18.2% 55-47 التفكي، الن ق  . 11

 100% 55 المجموع
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 : االختبار تجريب .6

مد    ،اسدةال تطبيد  مد  اإلي  أخدي بعد  استطةعية عينة عل  الختب ، بتطبي  الب ح  ق  
مد   ط لدع (60) مد  مكوندة السدتطةعية العيندة وك ند    (7 ) ،قد  ملحد  التعلدي  و الت،بيدة وزا، 
 ه تد  اختيد ،  للبندي  حيد  ""عاألس سديةشده اء ،فدر  م ،سدة مد  بغز  األس س  الع ش، الص  طلبة
 : إل   الستطةعی التج،يع   ه ق  و   عينة ال ،اسة خ ،ج م 

 .الختب ، زم  تح ي  1.

 .ال اخل  التس   مع مة  حس ع 2.

    .الختب ، ثب   حس ع. 3

 . تصحيح أسئلة االختبار :7

  بتصددددحير أسددددللة الختبدددد ،  قدددد   الب حدددد لدددد عطلبددددة العينددددة السددددتطةعية  أجدددد عبعدددد  أ  
حي  ح     ،جة واح   ( 5ملح  ،ق  ) وف  نمويج اإلج بة الصحيحة الي  أع   الب ح  الختب ،

(  ،جدة  وب إلضد فة 0-55لك  فق،   بيلك تكو  ال ،جة الت  حص  عليهد  الطدةع محصدو،  بدي  )
 إل  يلك ت  حس ع ع   التك،ا،ا  لإلج ب   الخ طلة لك  فق،  م  فق،ا  الختب ، .

 تحديد زمن االختبار :. 8

 طلبدة لجميدع التطبي  أثن ء مفتو  الوق  ت،ك و مح   وق  ف  التطبي  عملية ب أ  حي 
خم" طةع  آخ، و خم" طةع أو  استغ،ق  الي  الوق  تسجي  ت  حي    الستطةعية العينة

 : اآلتية  المع  لة ب ستخ ا  الزم  متوسط حس ع ت  ث  م  و

 دقيقة 52=      520=       موع الزمن بالدقائق    مج   متوسط الزمن =

 10           عدد الطالب              

استفسد ،ا   علد  والد،  لإلج بدة والسدتع ا  التعليمد   لقد،اء   قد ل  ثدة  إض فة ت  وق  هيا
 .  قيقة (55) هوو  الختب ، لتطبي  الكل  الزم  ح   وبيلك الطلبة 
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 : صدق االختبار. 9

 ق المحكمين: صد- أ

  وقدد   الب حدد  بدد لتحق  مدد  صدد   الختبدد ، يقصدد  بدد  أ  يقددي" الختبدد ، مدد  وضددع لقي سدد 
عدد  ط،يدد  ع،ضدد  علدد  مجموعددة مدد  الخبدد،اء والمختصددي  ومجموعددة مدد  مددوج  ومعلمدد  العلددو  

 إلب اء آ،اله  ومقت،ح ته   حي  ت  إج،اء التع ية  الةزمة.

 Internal Consistency Valifity  صدق االتساق الداخلي:- ب

يقص  بص   التس   ال اخل  قو  ال،تب ط بي   ،ج   ك  مج   وال ،جة الكلية لةختب ،    
وكيلك  ،جة ا،تب ط ك  فق،  م  فق،ا  الختب ، ب ل ،جة الكلية للمج   الي  تنتم  إلي   وسيت  

 ع،ف ك  واح   عل  ح  .

 مهارات االقتصاد المعرفي:الختبار  معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية.0
لق  ق   الب ح  بحس ع  مع م  ا،تب ط ك  فق،  م  فق،ا  الختب ، مع ال ،جة الكلية    

 . ( 4:10) ،ق  لةختب ، وه  كم  يوضحه  ج و 
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 (4:10جدول )
 فيمعامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار مهارات االقتصاد المعر 

 الرقم
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة معامل االرتباط الرقم مستوى الداللة

 2.25 الة عن   2.00 92 0.0.غير دالة عند  2.00 1

 2.21 الة عن   2.55 03 0.0.دالة عند  5..2 9

 2.21 الة عن   0..2 01 2.21 الة عن   2.50 0

 2.21 الة عن   2.57 09 2.21 الة عن   2.51 4

 2.21 الة عن   2.70 00 2.21 الة عن   0..2 5

 2.21 الة عن   2..2 04 2.21 الة عن   2.50 6

 2.21 الة عن   0..2 05 2.21 الة عن   ...2 7

 2.21 الة عن   0..2 06 2.21 الة عن   2.52 8

 2.21 الة عن   0..2 07 0.0. عند دالة 7..2 2

 2.21  الة عن  2.57 08 2.21 الة عن   7..2 13

 2.25 الة عن   2.00 02 2.21 الة عن   0..2 11

 2.21 الة عن   0..2 43 2.21 الة عن   0..2 19

 2.21 الة عن   2.02 41 2.21 الة عن   2..2 10

 2.21 الة عن   2.55 49 2.21 الة عن   0..2 14

 2.21 الة عن   2.75 40 2.21 الة عن   2.01 15

 2.21 الة عن   .2.5 44 2.21 الة عن   2.55 16

 2.21 الة عن   ...2 45 2.21 الة عن   2..2 17

 2.25عن   الة غي، 2.01 46 2.21 الة عن   2.01 18
 2.21 الة عن   2.00 47 2.21 الة عن   2.00 12 2.25

 2.25عن   الة غي، .2.0 48 2.21 الة عن   2.57 93
 2.25عن  لة ا غي، 2.20 42 2.21 الة عن   2.05 91 2222.25
 2.21 الة عن   2.50 53 0.0.دالة عند  0..2 99 222.25

 2.21 الة عن   .2.5 51 2.21 الة عن   2.07 90

 2.21 الة عن   2..2 59 2.21 الة عن   ...2 94

 2.21 الة عن   0..2 50 2.25 الة عن   ...2 95

 2.25 الة عن   ...2 54 2.21 الة عن   .2.0 96

 2.25عن   الة غي، 2.00 55 2.21عن    الة 2.51 97
    2.21 الة عن   0..2 98 2.25

 (.2.07.0بلغ  )  2.25ومستو   للة  50قيمة ، الج ولية عن   ،جة ح،ية 

 (.5.1..2بلغ  )  2.21ومستو   للة  50قيمة ، الج ولية عن   ،جة ح،ية 
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،جة الكلية لةختب ، ا،تب ط ، أ  جميع الفق،ا  م،تبطة مع ال  (4:10،ق  ) يتضر م  ج و   
  (55  49  48  46  1( ع ا الفق،ا  ) 0.05  0.01ة عن  مستو   للة )  ال،  للة إحص لي

عينة أف،ا  وهيا ي   عل  أ  الختب ، يمت ز ب لتس   ال اخل  مم  يطمل  الب ح  إل  تطبيق  عل  
 ال ،اسة.

 
 ية لمجالها في اختبار مهارات االقتصاد المعرفي: معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكل 1.
لق  ق   الب ح  بحس ع مع م  ال،تب ط بي  ك  فق،  م  فق،ا  الختب ، مع ال ،جة الكلية   

 .(4:11) ،ق  ج و ه  وه  كم  يوضحه  لمج ل
 (4:11جدول )

صاد المعرفيمعامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لمجالها في اختبار مهارات االقت

معامل  الرقم
 االرتباط

 مستوى الداللة معامل االرتباط الرقم مستوى الداللة

 0.01 الة عن   0.42 29 تعلم كيف تتعلم

0.01 0.64 30 0.05غي،  الة عن   0.20 1   الة عن  
 0.01 الة عن   0.65 31 0.01 الة عن   0.39 2
 0.01 الة عن   0.64 32 0.01 الة عن   0.53 3
 العمل الجماعي 0.01 الة عن   0.66 4
 0.01 الة عن   0.71 33 0.01 الة عن   0.43 5
 0.01 الة عن   0.68 34 0.01 الة عن   0.59 6
 0.01 الة عن   0.70 35 0.01 الة عن   0.49 7

 االتصال 
 0.01 الة عن   0.69 36 0.01 الة عن   0.52 8
 0.01عن    الة 0.70 37 0.05 الة عن   0.53 9
 0.01 الة عن   0.70 38 0.01 الة عن   0.59 10

 تكنولوجيا المعلومات إدارة المعلومات
 0.01 الة عن   0.79 39 0.01 الة عن   0.71 11
 0.01 الة عن   0.78 40 0.01 الة عن   0.71 12
 التأثير الشخصي 0.01 الة عن   0.59 13

 0.01 الة عن   0.77 41 التفكير االبداعي
 0.01 الة عن   0.81 42 0.01 الة عن   0.63 14
 0.01 الة عن   0.85 43 0.01 الة عن   0.78 15
 القيادة 0.01 الة عن   0.75 16

 0.01 الة عن   0.61 44 صنع القرار
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 0.01 الة عن   0.74 45 0.01 الة عن   0.69 17
 0.05  الة عن  0.51 46 0.01 الة عن   0.48 18
 التفكير الناقد 0.01 الة عن   0.68 19
 0.01 الة عن   0.61 47 0.01 الة عن   0.68 20
 0.05 الة عن   0.28 48 0.01 الة عن   0.72 21
 0.05غي،  الة عن  0.22 49 0.05 الة عن   0.58 22

 0.01 الة عن   0.55 50 0.01 الة عن   0.71 23 2.25
 0.01 الة عن   0.49 51 حل المشكالت

 0.01 الة عن   0.60 52 0.01 الة عن   0.54 24
 0.05 الة عن   0.39 53 0.01 الة عن   0.42 25
 0.01 الة عن   0.54 54 0.01 الة عن   0.68 26
 0.05 الة عن   0.51 55 0.01 الة عن   0.61 27
    0.01 الة عن   0.56 28



(.0.2732بلغت)0.05ومستوىداللة58قيمةرالجدوليةعنددرجةحرية

(.0.3541بلغت)0.01ومستوىداللة58قيمةرالجدوليةعنددرجةحرية



أ  جميع الفق،ا  م،تبطة مع ال ،جة الكلية لةختب ، ا،تب ط ،  (4:11،ق  ) ج و يتضر م  
  وهديا يد   علدد  (49  1ي  ) ت( عد ا الفقد، 0.05  0.01   للدة ) ة عند  مسدتو  ال،  للدة إحصد لي

 عينة ال ،اسة.أف،ا  الختب ، يمت ز ب لتس   ال اخل  مم  يطمل  الب ح  إل  تطبيق  عل  أ  
،تبطة مع ال ،جة الكلية لةختب ، أ  جميع الفق،ا  م (4:11( )4:10)ي يتضر م  الج ول  

( ع ا 0.05  0.01ة عن  مستو   للة ) ا،تب ط ،  ال،  للة إحص ليوالمج   الي  تنتم  إلي  
  وهيا ي   عل  أ  الختب ، يمت ز ب لتس   ال اخل  مم  يطمل  (55  49   48 46  1،ا  )الفق

 .(55  49   48 46  1)   بع  حي  الفق،ا  عينة ال ،اسةأف،ا  الب ح  إل  تطبيق  عل  
 

 معامل االرتباط بين كل مجال مع الدرجة الكلية الختبار مهارات االقتصاد المعرفي:2. 
لب حدد  بحسدد ع مع مدد  ال،تبدد ط بددي  كدد  مجدد   مدد  مجدد ل  الختبدد ، مددع ال ،جددة لقدد  قدد   ا   

 . (4:12) ،ق  الكلية وه  كم  يوضحه  الج و 
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 (4:12جدول )
 معامالت االرتباط بين كل مجال مع الدرجة الكلية الختبار مهارات االقتصاد المعرفي

 المجال
معامل االرتباط مع 

 الدرجة الكلية
 ةمستوى الدالل

 0.01 الة عن   0.86 تعلم كيف تتعلم

 0.01 الة عن   0.67 المعلومات إدارة

 0.01 الة عن   0.73 التفكير اإلبداعي

 0.01 الة عن   0.88 صنع القرار

 0.01 الة عن   0.63 حل المشكالت

 0.01 الة عن   0.76 العمل الجماعي

 0.01 الة عن   0.69 االتصال

 0.01 الة عن   0.44 تكنولوجيا المعلومات

 0.01 الة عن   0.78 التأثير الشخصي

 0.01 الة عن   0.65 القيادة

 0.01 الة عن   0.79 التفكير الناقد



(.0.2732بلغت)0.05ومستوىداللة58قيمةرالجدوليةعنددرجةحرية

(.0.3541بلغت)0.01ومستوىداللة58قيمةرالجدوليةعنددرجةحرية


( أ  جميع مع مة  ال،تب ط بي   ك  مج   وال ،جة 4:12) ،ق  يتضر م  الج و و  
 .0.01الكلية لةختب ،  الة إحص لي ، عن  مستو   للة 
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  test Reliabilityحساب ثبات االختبار:. 10

يقص  بثب   الختب ، أ  يعط  الختب ، النت ل  نفسه  تق،يبد ، إيا أعيد  تطبيقد  علد  الطلبدة 
بعدد  إعدد ا  الختبدد ، قدد   الب حدد  بتطبيدد   سدده  مدد،  ث نيددة  لقدد  تدد  التيكدد  بطدد،يقتي  لثبدد   الختبدد ،أنف

اختيدد،وا مدد  خدد ،ج عينددة  الع شدد،الصدد  مدد  ( ط لددع 60الختبدد ، علدد  عينددة اسددتطةعية قوامهدد )
ال ،اسدددددة  حيددددد  تددددد  تقددددد ي، ثبددددد   الختبددددد ، ب سدددددتخ ا  ط،يقدددددة التجزلدددددة النصدددددفية ومع مددددد  كدددددو ، 

 (.21سو )،يتش ، 

 Spilt Half Method أوال : طريقة التجزئة النصفية:

ت  استخ ا  ط،يقة التجزلة النصفية لحس ع ثبد   الختبد ، بعد  تج،يبد  علد  عيندة اسدتطةعية      
 وق  ت  حس ع قيمة مع مد  الثبد   الع ش،  ( م  طةع الص 60م  مجتمع ال ،اسة بل  ع  ه  )

 القيمة ت   عل  أ  الختب ، يتميز بثب   م،تفع.وهي  ، (0.92وبلغ  ) لةختب ،

 Richardson and Kuder:  21ريتشارد سون  -طريقة كودر :ثانيا  

  ويلك إليج   مع م  ثب   الختب ،  حي  حصد   21ط،يقة كو ، ،يتش ،   لق  استخ   الب ح   
،قد  جد و  للمع  لة الت ليدة: و كك  طبق ،  لل ،جة الكلية لةختب ، 21عل  قيمة مع م  كو ، ،يتش ،  سو 

 ( يوضر يلك: 4:13)

 (4:13جدول )

 قيمة معامل ثبات االختبار )معامل كودر ريتشارد سون( 

  1 - 0-= ك/ك 21ر 
 م ( –م ) ك 

ك 5ع  

 149.513:  التب ي  = 5ع       50: ع   الفق،ا  = ك      31.75: المتوسط =   محي  أ :  

 0.94= 21معامل كودر ريتشارد سون 

( وهدد  0.94لةختبدد ، ككدد  ك ندد  ) 21يتضددر ممدد  سددب  أ  مع مدد  كددو ، ،يتشدد ،  شددو  
 قيمة تطمل  الب ح  إل  تطبي  الختب ، عل  عينة ال ،اسة. 
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وبيلك تيك  الب ح  م  صد   وثبد   اختبد ، مهد ،ا  القتصد   المع،فد   وأصدبر الختبد ، 
 ( فق، . 50ف  صو،ت  النه لية مكون ، م  )

 حساب معامالت الصعوبة والتمييز:.  11
ولك  يحص  الب ح  عل  مع م  صعوبة ومع م  تمييز لك  فق،  مد  فقد،ا  الختبد ، قد   

% مدد  مجمددوع الطددةع  ومجموعددة  نيدد  27بتقسددي  الطددةع إلدد  مجمددوعتي  مجموعددة عليدد  ضددم  
 ط لع. 16% م  مجموعة  وق  بل  ع   طةع ك  مجموعة 27ضم  

 كل فقرة من فقرات االختبار:ل الصعوبةدرجة  -أ
 ة ك  فق،  م  فق،ا  الختب ، ب ستخ ا  المع  لة الت لية :حي  ق   الب ح  بحس ع  ،جة صعوب

 ة للفق،  =    صعوب ،جة ال
 ع   اإلج ب   الصحيحة ف  المجموعة العلي  + ع   اإلج ب   الصحيحة ف  المجموعة ال ني 

 ×122% 
 ع   األف،ا  ف  المجموعتي 

وك   اله   م  حس ع  ،جة الصعوبة لفق،ا  الختب ، هو حي  الفق،ا  الت  تق   ،جة 
 ( .170: 2008% )أبو  قة  80%  أو تزي  ع  20صعوبته  ع  

 معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار.ب. 
 حي  ق   الب ح  بحس ع مع م  تمييز ك  فق،  م  فق،ا  الختب ، ب لمع  لة الت لية:

 م  التمييز  =مع 
 ع   اإلج ب   الصحيحة ف  المجموعة ال ني  -ع   اإلج ب   الصحيحة ف  المجموعة العلي  

 نص  ع   األف،ا  ف  المجموعتي 

وكددد   الهددد   مددد  حسددد ع مع مددد  التمييدددز لفقددد،ا  الختبددد ، هدددو حدددي  الفقددد،ا  التددد  يقددد  مع مددد  

 ( .172 :2008% ألنه  تعتب، ضعيفة )أبو  قة 20تمييزه  ع  

 
 .( يوضر  ،ج   الصعوبة والتمييز لك  فق،  م  فق،ا  الختب ،4:14وج و  ،ق  )
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 (   4:14الجدول )
 حساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات االختبار

معامل  السؤال رقم
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

معامل  السؤال رقم
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1 .75 .38 26 .66 .69 

2 .56 .75 27 .56 .62 

3 .66 .56 28 .69 .63 

4 .72 .31 29 .53 .44 

5 .50 .50 30 .59 .69 

6 .50 .50 31 .66 .44 

7 .50 .63 32 .56 .62 

8 .63 .50 33 .63 .75 

9 .66 .69 34 .41 .56 

10 .50 .62 35 .62 .50 

11 .44 .63 36 .50 .50 

12 .69 .50 37 .63 .63 

13 .50 .62 38 .47 .69 

14 .66 .69 39 .47 .31 

15 .59 .69 40 .50 .50 

16 .69 .63 41 .63 .75 

17 .41 .44 42 .59 .69 

18 .53 .81 43 .50 .88 

19 .53 .69 44 .56 .62 

20 .53 .81 45 .53 .69 



 

  012 



21 .38 .50 46 .59 .81 

22 .66 .69 47 .53 .69 

23 .63 .50 48 .47 .69 

24 .47 .44 49 .31 .50 

25 .66 .69 50 .56 .50 

 

أ  مع مدد  الصددعوبة كدد   من سددب ، لجميددع الفقدد،ا   وك ندد   (4:14،قدد  )جدد و  مدد   يتضددر
 كدد   من سددع(  وتبددي  أ  مع مدد  تمييددز كدد  فقدد،  مدد  فقدد،ا  الختبدد ،  80 – 20تتدد،او  مدد  بددي  )

 % فم  فو  كح  أ ن  لتمييز الفق، .20  وك ن  تزي  ع  أيض ، 

 : خطوات الدراسة

الثددد م   اسدددته ف  ال ،اسدددة الح ليدددة مع،فدددة مددد   تضدددم  محتدددو  كتدددع العلدددو  للصدددفو  ) 
. ولتحقيدد   مدد   اكتسدد ع طلبددة الصدد  الع شدد، لهدد ( لمهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد  و الت سددع  الع شدد،

 أه ا  ال ،اسة ت  إتب ع الخطوا  اآلتية:

  فد  محتدو  كتدع العلدو  للصدفو  التد  ينبغد  تواف،هد القتصد   المع،فد  إعد ا  ق لمدة بمهد ،ا  .1
 :( األس س    ولتحقي  يلك 10-8)
   العةقدة ب لقتصد   يا  والكتدع واألبحد  تد  الطدةع علد  األ ع الت،بدو  وال ،اسد   السد بقة 

  و ،اسددة  (2011  و ،اسددة الكيةندد  ومصددطف  ))  2011 ،اسددة القيسدد  )  مثدد  المع،فدد 
( و ،اسدددة  2009(    و ،اسدددة الق،نددد  )2011)و ،اسدددة ب،كددد   وعدددوف ، ( 2005 ) ع،بيددد  
 . (2012  و ،اسة الصم   )( 2007العزاو  ) ( وكت ع اله شم  و 2008إب،اهي  )

   المختلفة للم،اح  العلو   من ه  ووث ل  التعلي  بوزا،  الت،بية والتعلي    سي سة م،اجعة. 
    الت،بويي  والخب،اء  والمختصي  المحكمي  آ،اء م  الستف. 
 المع،فد  عةقدة ب لقتصد   لهد  التد  والع،بيدة الع لميدة والمشد ،يع التجد ،ع بعدف عل  الطةع– 

 المعلومدد   لط،يدد  الستشدد ،  المجلدد" علدد  الطددةع يلددك ومدد  -ال ،اسددة موضددوع
 بد أل،   ((ARFKE)القتصد   المع،فد  نحدو الت،بدو  ومشد،وع التطدوي، بكند ا   IHAC)الس،يع)
   . 1 /2003/7بتطبيق  ف    األ، نية والتعلي  ت،بيةال وزا،   ب أ  والي 
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 بن ء ف  منهجيته  لةستف    م  المحتو  تحلي  مج   ف  الس بقة ال ،اس   بعف عل  الطةع 
 ( . 2006(   و ،اسة بخيت   ) 2011سعي ) ك ،اسة التحلي  قوال 

 
 أ ا  إعد ا  تن ولد  التد  حدو م،اجعدة الب خدة  مد  يلدك إع ا  الق لمة ف  صو،ته  األولية   و .2

وه : ) تعل  كي  تدتعل    عش، معي ،ا،  ح أوتتضم   ال،ليسة المع يي، تح ي  ت  ق  و المحتو  تحلي 
  إ ا،  المعلوم     التفكي، الب اع    صنع الق،ا،   ح  المشكة    العم  الجم ع    التص   

 ك  ع    التفكي، الن ق (   والميش،ا  المتف،عة   تكنولوجي  المعلوم     التيثي، الشخص    القي   
 طد،  تد ،ي" و مع مش،في  ومعلمي  ومتخصصد  المند ه  عق ه  ت  عم  و،  خة  م  معي ،
( .وتد  ع،ضده  علد  المحكمدي  ويلدك للتيكد  مد  صد   محتدو  األ ا  ملحد  12) ،قد  ملحد  العلو 
عددد    الصدددي غة اللغويدددة (   وتددد  اإلقددد،ا، بددد   الق لمدددة من سدددبة بعددد  تعددد ي  4،قددد  ) بعدددف المعددد يي، وا 

 لبعضه  اآلخ، .

فدد  محتددو  كتددع   ERFKE )إعدد ا  أ ا  تحليدد  المحتددو  بهدد   مع،فددة مدد   تددوف، معدد يي، ) . 3
( األس سدد    وللتيكددد  مددد  صدد   وثبددد   التحليددد    قدد   الب حددد  بتحليددد   8-10العلددو  للصدددفو  ) 

  لمعد يي، الثد ن  وفقد  و األو  الجدزء) الع شد، للصدفو  ) الثد م    الت سدع   العلدو  كتدع محتدو 
ERFKE) الدزم  حيد  بلد  مع مد  الثبدد    عبد، ب لتسد   التحليد  ثبد   مدد  التيكد  تد  ( و

(  كمدد  تددد  التيكددد  مددد  ثبددد   التحليددد  مددد  خدددة  الثبددد   عبددد، األفددد،ا  حيددد  قددد   الب حددد  90.61%)
 %( .92.68  الثب   )ب لتحلي  وق   زمي  آخ، ل  بتحلي  نف" العينة  وبل  مع م

 ت  ،ص  النت ل  وتفسي،ه  . .4 

( ( ERFKEإعد ا  اختبد ، موجهد  لطدةع وط لبد   الصد  الع شد، األس سد  خ صدة بمعد يي،  .5
الت  ينبغ  تواف،ه  ف  محتو  كت ع العلو  للص  الع ش، األس س    وفق،ا  الختب ، مستم   م  

علد  صدد قه  بند ء علدد  صد   المحكمددي    وتدد     وتد  الحكدد  ( ERFKE )فقد،ا  ق لمددة معد يي، 
حيدد  تددد  تحويدد  اسدددتج ب ته  إلددد   ( ط لبددد ، 60توزيددع الختبددد ، علدد  عينددد  اسددتطةعية مكوندددة مدد  )
فبلدد  مع مدد   الثبدد   الكلدد   كددو ، ،يتش ، سددو  ،جدد   كميددة   وتدد  اختبدد ، الثبدد   بواسددطة مع مدد  

الدد اخل  لةختبدد ، فتبددي  وجددو  اتسدد   (  وهددو مع مدد  ثبدد   م،تفددع وتدد  اختبدد ، التسدد   0.94%)
 اخل  ع ل  بي  ك  مج   وفق،ات  وبي   ،جة ك  مج   و ،جة المجموع الكل  لمجد ل  الختبد ، 

(  50بشددك  عدد   ويلددك بعدد  تعدد ي  بعددف الفقدد،ا  وب لتدد ل  يصددبر العدد   النهدد ل  لفقدد،ا  الختبدد ، )
 ( .3ملح  ،ق  )
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التعلددددي  للقيدددد   بتوزيدددع الختبدددد ، علدددد  طلبدددة الصدددد  الع شدددد، تددد  اخددددي اإلي  مدددد  وزا،  الت،بيدددة و  .6 
 ( .6األس س  ف  م ا،" قط ع غز  ملح  ،ق  )

  -2012 ) الع   م  الث ن  ال ،اس  الفص  ( بصو،ت  النه لية ف (ERFKE اختب ، ت  تطبي   .7
صد  مد  طلبدة  ال ط لبدة و ط لبد  (880) عد  ه  البد ل  و العيندة األس سدية أفد،ا  ( علد 2013

 الع ش، األس س  الت بعي  لوزا،  الت،بية والتعلي  .

 مد  الةزمدة اإلحص لية المع لج   إلج،اء الح سوع عل  ،ص   ،ج ت  و الختب ، تصحير ت  .8
 تحلي  النت ل  و ،استه  وتفسي،ه  .  (SPSS)  ال،ز  اإلحص لية  ب،ن م  خة 

اقتدد،ا  بعددف ال ،اسدد   المكملددة لمجدد    صددي غة التوصددي   فدد  ضددوء نتدد ل  ال ،اسددة   ومدد  ثدد  .9
 ال ،اسة الح لية .

 المعالجات اإلحصائية:

 :ف  هي  ال ،اسة استخ   الب ح  األس ليع اإلحص لية الت لية ويلك لختب ، صحة الف،ضي  

  ) ( ، اختب T- test sample   ONE  80لختب ، نسبة التمك.% 

  ) ( ، اختبT- test independent sample  تب ، الف،و  بي  أ اء اليكو، واإلن  .لخ 

 . اختب ، تحلي  التب ي  األح    شيفي 

 .مع مة  ال،تب ط 
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 الخامس الفصل

 ومناقشتها الدراسة نتائج
 

 ومناقشتها.  األول النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ومناقشتها الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال . 

 قشتهاالثالث ومنا النتائج المتعلقة بالسؤال .  

 الرابع ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال . 

 الخامس ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال .  

 الدراسة نتائج ملخص .  

 الدراسة توصيات.  

 الدراسة مقترحات . 
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 الخامس الفصل

 ومناقشتها الدراسة نتائج

 عد  اإلج بدة فد  تمثد وت إليهد   التوصد  تد  التد  للنتد ل  عد،ف وتفسدي، الفصد  هديا يتند و 

 إحصد لي ،  بي ن تهد  مع لجدةو  ال ،اسدة وا أ  تطبيد  عند  أسدف،  م  استخةص خة  م  أسللة ال ،اسة
( ERFKEمهد ،ا  ) علد  التعد،  فد  المتمثلدة ال ،اسدة أهد ا    لتحقيد  SPSS)وفد  ب،ند م  )

 ع،ف يل  وفيم   علي للم،حلة األس سية ال العلو  كتع محتو  ف  تواف،ه   وم   ب لمحتو  الخ صة

 . ومن قشته  ال ،اسة إليه  توصل  الت  للنت ل  تفصيل 

 السؤال األول وتفسيرها :  عن جابةنتائج اإلأوال  : 
 عل  م  يل  : األو ينص السيا  

  ؟للمرحلة األساسية العليافي محتوى كتب العلوم  واجب توافرهاما مهارات االقتصاد المعرفي ال

فد  مجدد   ب لحصددو  علد  ق لمدة معدد يي، المحتدو  سديا  السدد ب  قد   الب حد  ولإلج بدة علد  ال 
والخ صة ب لم،حلة األس سية العلي  م  خة  الطدةع  المن ه  ال ،اسية ف  ضوء القتص   المع،ف 
 والبح  ف  هيا المج   ف  المص  ، الت لية :

    العةقدة ب لقتصد   يا  كتدعوال تد  الطدةع علد  األ ع الت،بدو  وال ،اسد   السد بقة واألبحد 
  و ،اسددة  (2011  و ،اسددة الكيةندد  ومصددطف  ))  2011 ،اسددة القيسدد  )  مثدد  المع،فدد 
( و ،اسدددة  2009(    و ،اسدددة الق،نددد  )2011و ،اسدددة ب،كددد   وعدددوف )، ( 2005 ع،بيددد  )
 . (2012  و ،اسة الصم   )( 2007( وكت ع اله شم  والعزاو  ) 2008إب،اهي  )

   المختلفة للم،اح  العلو   من ه  ووث ل  التعلي  بوزا،  الت،بية والتعلي     سةسي م،اجعة. 
     الت،بويي  والخب،اء  والمختصي  المحكمي  آ،اء م  الستف. 
  المع،فد  عةقدة ب لقتصد   لهد  التد  والع،بية الع لمية والمش ،يع التج ،ع بعف عل  الطةع– 

 المعلومدد   لط،يدد  الستشدد ،  المجلدد"  علدد الطددةع يلددك ومدد  -ال ،اسددة موضددوع
 بد أل،   ((ARFKE)القتصد   المع،فد  نحدو الت،بدو  ومشد،وع التطدوي، بكند ا   IHAC)الس،يع)
   . 1 /2003/7بتطبيق  ف    األ، نية والتعلي  الت،بية وزا،   ب أ  والي 

  فد  نهجيتهد م لةسدتف    مد  المحتدو  تحليد  مجد   فد  السد بقة ال ،اسد   بعدف علد  الطدةع 
 ( . 2006(   و ،اسة بخيت   ) 2011سعي ) ك ،اسة التحلي  قوال  بن ء
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ومد  ثد  قدد   ببند ء ق لمددة بمهد ،ا  القتصد   المع،فدد  وقد  جدد،  تيصدي  كد  معيدد ، مد  خددة   
 الط ، النظ،  وق  م،  عملية بن ء الق لمة بع   م،اح  وه  :

مختصدد ، وتدد  التوصدد  الدد  الصددو،  النه ليددة  ( محكمدد ، 13التيكدد  مدد  صدد   الق لمددة بع،ضدده  علدد  )
( معيد ،ا، ،ليسددي ،  11حيد  تكوندد  الق لمدة مدد  )والثبدد     الد اخل للق لمدة بعد  اجدد،اءا  مد  التسدد   

 (:5:1) ،ق  ج و ف  كم  هو موضر  وك  معي ، ين ،ج تحت  ع   م  الميش،ا  الف،عية
 (5:1جدول )

 قائمة بمهارات االقتصاد المعرفي

 المؤشر المعيار

 تعلم كيف تتعلم

 يثي، ياك،  المتعلمي  لحع الستطةع .

 ينم  الق ،  عل  التعل  اليات  واستم،ا،يت  .

 يحفز عل  استخ ا  البيلة المن سبة للتعل  .

 يحفز عل  تطبي  م  يتعلم  الطلبة ف  حي ته  .

 يفع  أكب، ق ، م  الحوا" أثن ء عملية التعل  .

   يتعلم  الطلبة لتحسي  المعلوم   الت  ل  ت،كَز .ي،اجع م

 يح  عل  البح  وين ق  المع،فة بشك  نق   للتيك  .

 إدارة المعلومات

 ينم  الق ،  عل  استخ ا  تقنية المعلوم   .

 يتضم  بي ن   ومعلوم   تمت ز ب لجو   وال قة .

 يحتو  عل  أنشطة البح  ع  المعلوم   والتصني  .

تفكير ال
 االبداعى

 ينم  الق ،  عل  كت بة التق ،ي، واألبح  .

 ينم  الق ،  عل  تمييز وا  ،اك القض ي  الم،وحة.

 ينم  الق ،  عل  تولي  الع ي  م  األفك ، المتنوعة.
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 ينم  الق ،  عل  إض فة تف صي  ج ي   ومتنوعة لفك،  م  وبشك   قي .

 صنع القرار

 .خب،  ،  أه  الشيح  عل  است

 يشجع عل  تنفيي الق،ا،ا  السليمة.

 يح   الوس ل  الممكنة للوصو  إل  اله  .

 ينم  الق ،  عل  الت،ي  ف  إص ا، األحك  .

 يوف، المعلوم   الك ملة والصحيحة ع  الموضوع.

 يح   الخي ،ا  المت حة بن ء عل  المعلوم   المتواف، .

 حل المشكالت

 ، العلم .ينم  مه ،ا  التفكي

 يق   معلوم   متسلسلة ومتك ملة.

 يشجع عل  الج،أ  والمث ب،  والمب  ، .

 ينم  الق ،  عل  اكتش   مص  ، المع،فة.

 ينم  الثقة ب لنف" والعتم   عل   اليا .

 يس ع  المتعلمي  للوصو  إل  النت ل  وتطبيق ته .

 ت ل .يح  عل  التخطيط وجمع المعلوم   للتوص  للن

 يح  عل  استخ ا  وس ل  تقنية ح يثة للبح  والستقص ء.

 العمل الجماعي

 يشجع عل  المش ،كة النشطة.

 يثي،  افعية المتعلمي  للعم  الجم ع . 

 يشجع عل  تب    المعلوم   بي  المتعلمي .

 ي،كز عل  مس ع   المتعلمي  أو ال ف ع عنه .

 ايج بية نحو الم ،سة واإل ا،  والمعل .يسه  ف  التعبي، ع  اتج ه   
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 ي عو إل  النظ، إل  األخط ء عل  أنه  ف،ص للتعلي  وليس  لتوجي  اللو  أو النق .

 االتصال

 . يوط  العةقة بي  الم ،سة والمجتمع

 . ينم  الق ،  عل  إ ا،  عملية التص  

 .ينم  الق ،  عل  النق  البن ء و ع  يلك ب أل لة 

  . جع عل  التعبي، والتواص  مع اآلخ،ي  بع   ط، يش

 . ينم  مه ،ا  الستم ع واستقب   ال،س ل  م  اآلخ،ي 

 . يشجع عل  اإلع ا  الجي  للموضوع المطلوع ط،ح  مسبق 

تكنولوجيا 
 المعلومات

 .يقي   قة مص  ، المعلوم   

 .يشجع عل  استخ ا  التكنولوجي  لتنظي  البح  

 . ل  استخ ا  التكنولوجي  ف  تحلي  البح يشجع ع

 . يشجع عل  استخ ا  المص  ، اللكت،ونية المن سبة  لتح ي  المعلومة المطلوبة

التأثير 
 الشخصي

 . ي عو إل  فه  الع ل  المحيط

 .ييك  عل  الطةقة اللفظية والفص حة 

 . ينم  الق ،  عل  القي      وأخي المب  ، 

 . ج   الحلو  للمشكة  بشك  م، ي عو إل  إي

 . يوظ  اللغة توظيف  صحيح  ف  التيثي، عل  اآلخ،ي 

 . ي عو إل  إب اء الستج ب   المن سبة للمثي،ا  الخ ،جية

 القيادة

 . يعزز أهمية م،اع   مش ع، اآلخ،ي 

 .يسه  ف  تب    الخب،ا  بشك  ايج ب  

 اآلخ،ي  . يعزز العم  التع ون  ومع لجة مشكة 
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 التفكير الناقد

 . يح   المعلوم   المتعلقة ب لموضوع

 . يس ع  عل  تنمية التفكي، الن ق  والتب،ي،

 .ينوع ف  األسللة الت  تسه  ف  فه  أعم  

 . ينم  الق ،  عل  تح ي  موثوقية المص  ،

 .يعزز الق ،  عل  التح ي  ال قي  للمشكة  

 .  كف ية البي ن   ونوعيته  ينم  الق ،  عل  تح ي

 . يعزز الق ،  عل  تمييز أوج  التش ب  والختة 

 
 مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال األول :

ال ،اسدد   السدد بقة والموضددحة  فدد اسددتع،اف معدد يي، مهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد    خددة مدد 
  وجد  الب حد  الكثيد،  (2008ة )ابد،اهي  (  و ،اسد2010ك ،اسدة )البند  وجدة   النظد، الطد ،  ف 

 المع يي، اآلتية : ف   حي  تك   معظمه  تتف   ،اس  ال م  التق طع   بي  هي 
 . معي ، ح  المشكة  .1
 . معي ، التفكي، الن ق  .2
 . معي ، التفكي، الب اع  .3

ات االقتصــاد اســتخدام بعــض معــايير مهــار  فــيوتختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة 
 : اآلتيالمعرفي ومنها 

 . معي ، تعل  كي  تتعل  .1
 . معي ، التيثي، الشخص  .2
 . معي ، إ ا،  المعلوم   .3
 صنع الق،ا، . . معي ،4
 . الجم ع . معي ، العم  5
 . معي ، التص   .6
 . معي ، تكنولوجي  المعلوم   .7
  . معي ، القي    .8
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مع يي، مه ،ا  القتص   المع،ف  نج  أ  نتيجدة هدي   ف    وم  خة  مةحظة نق ط التف
تح يددد  معددد يي، مهددد ،ا  القتصددد    فددد ال ،اسددد   السددد بقة  إليددد ال ،اسدددة تتفددد  مدددع معظددد  مددد  توصدددل  

  . (2010و ،اسة ) البن  وجة  (2011  و ،اسة ) العم،    (2008 إب،اهي )المع،ف  مث   ،اسة 
 

 وتفسيرها :  الثانيال السؤ عن جابة نتائج اإل:  ثانيا  
 عل  م  يل  : الث ن ينص السيا  

 ما مدى تضمن محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي لمهارات االقتصاد المعرفي ؟
علددد  هددديا السددديا  قددد   الب حددد  ب سدددتخ ا  أ ا  تحليددد  محتدددو  كتددد ع العلدددو  للصددد   ولإلج بدددة 
لهيا الغ،ف  ثد  تد   إع ا ه ت   الت ( لمع،ف امع يي، )مه ،ا  القتص    األس س  ف  ضوء الث م 

 معيد ،وحسد ع التكد،ا،ا  والنسدع الملويدة لكد   األس سد تحلي  محتدو  كتد ع العلدو  للصد  الثد م  
 المع يي، . م 
  

التك،ا،ا  والنسع الملوية والت،تيع لمه ،ا  القتص   المع،ف   (5:2) ،ق  ويوضر ج و 
 م  األس س  .المتضمنة ف  كت ع العلو  للص  الث 
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 (5:2جدول )

التكرارات والنسب المئوية والترتيب لمهارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى كتاب العلوم 
 للصف الثامن األساسي

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات المعيار الرقم

 1 25.79 611 تعلم كيف تتعلم .1

 4 12.24 290 إدارة المعلومات .2

 6 5.66 134 التفكير االبداعى .3

 5 11.99 284 صنع القرار .4

 2 17.56 416 حل المشكالت .5

 7 5.02 119 العمل الجماعي .6

 9 2.41 57 االتصال .7

 11 1.27 30 تكنولوجيا المعلومات .8

 8 2.78 66 التأثير الشخصي .9

 10 1.39 33 القيادة .10

 3 13.89 329 التفكير الناقد .11

 - 100% 2369 لمجموعا

 فد أ  النسدبة الع مدة لتدواف، معد يي، مهد ،ا  القتصد   المع،فد   (5:2) ،ق  يتضر م  ج و  
قدد  تضددمنه  محتددو   (11وأ  المعدد يي، )منخفضددة   األس سدد محتددو  كتدد ع العلددو  للصدد  الثدد م  

كيدد  تددتعل  الم،تبددة األولدد  معيدد ، تعلدد   فدد جدد ء حيدد  كتدد ع العلددو  للصدد  الثدد م  بنسددع مختلفددة  
  .%(1.27)علوم   ف  الم،تبة األخي،  بنسبةتكنولوجي  الم%(  وح  معي ، 25.79)  تبلغ  نسبو 
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أ  النسددبة الملويددة لمعيدد ،  التفكيدد، البدد اع  والعمدد  ( 5:2كمدد  يتضددر لندد  مدد  جدد و  ،قدد  ) 
ي    وكدديلك النسددبة بدد ( علدد  التددوال 5.02% – 5.66%) نسددبتيهم  حيدد  بلغدد  متق ،بددة الجمدد ع 
علدد  التددوال    (2.78% -2.41% يثي، الشخصدد  حيدد  بلغدد  نسددبتيهم  )التصدد   والتدد معيدد ، 

 – 1.27%وكددددديلك النسدددددبة بدددددي  معيددددد ،  تكنولوجيددددد  المعلومددددد   والقيددددد    حيددددد  بلغددددد  نسدددددبتيهم  )
حيددد  بلغددد     وكددديلك النسدددبة بدددي  معيددد ،  إ ا،  المعلومددد   وصدددنع القددد،ا،( علددد  التدددوال %1.39
  .  ( عل  التوال  11.99%- 12.24%نسبتيهم  )

تفصدددية، للميشددد،ا  الف،عيدددة المكوندددة لكددد  معيددد ، مددد  معددد يي، مهددد ،ا  القتصددد    يلددد وفيمددد   
التكد،ا،ا  والنسدع الملويدة لكد  ميشد، مد  الميشد،ا  لكد  معيد ،  (5:3) ،قد    يبدي  جد و المع،ف  

 . األس س محتو  كت ع العلو  للص  الث م   ف 
 (5:3جدول )

لمهارات  األساسي مدى تضمن محتوى كتاب العلوم للصف الثامنات والنسب المئوية لالتكرار 
  المعرفياالقتصاد 
 

 المؤشر المعيار

 الثامن

 الجزء الثاني الجزء األول

 النسبة% ت النسبة% ت

تعلم كيف 

 تتعلم

 27.17 72 21.67 75.يثيرذاكرةالمتعلمينلحباالستطالع

 13.21 35 18.21 63.لتعلمالذاتيواستمراريتهينمىالقدرةعلىا

 9.43 25 8.96 31.يحفزعلىاستخدامالبيئةالمناسبةللتعلم

 3.77 10 1.44 5.يحفزعلىتطبيقمايتعلمهالطلبةفيحياتهم

 24.15 64 26.30 91.يفعلأكبرقدرمنالحواسأثناءعمليةالتعلم

لتحسينالمعلوماتالتيلميراجعمايتعلمهالطلبة

.تركز 

41 11.85 34 12.83 

ويناقشالمعرفةبشكلنقدييحثعلىالبحث

للتأكد.

40 11.56 25 9.43 

 43.37 265 56.63 346 المجموع
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إدارة 

 المعلومات

 8.27 12 2.07 3.ينمىالقدرةعلىاستخدامتقنيةالمعلومات

 73.79 107 80.69 117.ودةوالدقةيتضمنبياناتومعلوماتتمتازبالج

يحتوىعلىأنشطةالبحثعنالمعلومات

.والتصنيف

25 17.24 26 17.93

 50 145 50 145 المجموع

التفكير 

 االبداعى

 20 16 25.93 14ينمىالقدرةعلىكتابةالتقاريرواألبحاث.

 40 32 37.04 20ينمىالقدرةعلىتمييزوإدراكالقضاياالمروحة.

 11.25 9 9.26 5ينمىالقدرةعلىتوليدالعديدمناألفكارالمتنوعة.

ينمىالقدرةعلىإضافةتفاصيلجديدةومتنوعة

لفكرةماوبشكلدقيق.

15 27.78 23 28.75

 59.70 80 40.3 54 المجموع

 صنع القرار

 42.65 3.91 5.يحثعلىاستثارةأهلالخبرة

 4.49 7 3.12 4اراتالسليمة.يشجععلىتنفيذالقر

 43.59 68 28.91 37يحددالوسائلالممكنةللوصولإلىالهدف.

 15.38 24 7.81 10ينمىالقدرةعلىالتريثفيإصداراألحكام.

 22.43 35 50.78 65يوفرالمعلوماتالكاملةوالصحيحةعنالموضوع.

المعلوماتىيحددالخياراتالمتاحةبناءعل

متوافرة.ال

7 5.47 18 11.54

 54.93 156 45.07 128 المجموع

حل 

 المشكالت

 9.23 18 5.88 13ينمىمهاراتالتفكيرالعلمي.

 30.77 60 38.91 86يقدممعلوماتمتسلسلةومتكاملة.

 6.15 12 0.45 1يشجععلىالجرأةوالمثابرةوالمبادرة.

 16.41 32 19.46 43ينمىالقدرةعلىاكتشافمصادرالمعرفة.

 8.72 17 6.79 15ينمىالثقةبالنفسواالعتمادعلىالذات.
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 15.90 31 16.74 37يساعدالمتعلمينللوصولإلىالنتائجوتطبيقاتها.

يحثعلىالتخطيطوجمعالمعلوماتللتوصل

للنتائج.

24 10.86 15 7.69 

وسائلتقنيةحديثةللبحثميحثعلىاستخدا

ستقصاء.واال

2 0.90 105.13

 46.87 195 53.12 221 المجموع

العمل 

 الجماعي

 58.33 35 84.75 50يشجععلىالمشاركةالنشطة.

 15 9 3.39 2يثيردافعيةالمتعلمينللعملالجماعي.

 10 6 5.08 3يشجععلىتبادلالمعلوماتبينالمتعلمين.

 11.66 7 6.78 4عنهم.مساعدةالمتعلمينأوالدفاعىيركزعل

ةيسهمفيالتعبيرعناتجاهاتايجابيةنحوالمدرس

واإلدارةوالمعلم.

0 0 2 3.33 

يدعوإلىالنظرإلىاألخطاءعلىأنهافرصللتعليم

وليستلتوجيهاللومأوالنقد.

0 0 1 1.66

 50.42 60 49.58 59 المجموع

 االتصال

 17.95 7 11.11 2.تمعيوطدالعالقةبينالمدرسةوالمج

 12.82 5 5.55 1.ينمىالقدرةعلىإدارةعمليةاالتصال

 20.51 8 16.66 3.ينمىالقدرةعلىالنقدالبناءودعمذلكباألدلة

يشجععلىالتعبيروالتواصلمعاآلخرينبعدة

.طرق

8 44.44 5 12.82 

ينمىمهاراتاالستماعواستقبالالرسائلمن

.ناآلخري

0 0 9 23.08 

يشجععلىاإلعدادالجيدللموضوعالمطلوبطرحه

.مسبقا

4 22.22 5 12.82

 68.42 39 31.58 18 المجموع



 

  006 



تكنولوجيا 

 المعلومات

 0 0 0 0.يقيمدقةمصادرالمعلومات

 40 10 40 2.يشجععلىاستخدامالتكنولوجيالتنظيمالبحث

 20 5 20 1.فيتحليلالبحثيشجععلىاستخدامالتكنولوجيا

يشجععلىاستخدامالمصادرااللكترونيةالمناسبة

.لتحديدالمعلومةالمطلوبة

2 40 10 40

 83.33 25 16.66 5 المجموع

التأثير 

 الشخصي

 28.89 13 14.29 3.يدعوإلىفهمالعالمالمحيط

 0 0 0 0.يؤكدعلىالطالقةاللفظيةوالفصاحة

 22.22 10 0 0.درةعلىالقيادة،وأخذالمبادرةينمىالق

 35.55 16 61.90 13.يدعوإلىإيجادالحلولللمشكالتبشكلمرن

يوظفاللغةتوظيفاصحيحافيالتأثيرعلى

اآلخرين

0 0 4 8.89 

يدعوإلىإبداءاالستجاباتالمناسبةللمثيرات

.الخارجية

5 23.81 2 4.44

 68.18 45 31.82 21 المجموع

 القيادة

 0 0 0 0.يعززأهميةمراعاةمشاعراآلخرين

 55 11 69.23 9.يسهمفيتبادلالخبراتبشكلايجابي

45 9 30.77 4يعززالعملالتعاونيومعالجةمشكالتاآلخرين.

 60.60 20 39.4 13 المجموع

 التفكير الناقد

 41.24 73 43.42 66.يحددالمعلوماتالمتعلقةبالموضوع

 7.91 14 3.29 5.يساعدعلىتنميةالتفكيرالناقدوالتبرير

 36.72 65 34.21 52.ينوعفياألسئلةالتيتسهمفيفهمأعمق

 0 0 0 0.ينمىالقدرةعلىتحديدموثوقيةالمصادر

 3.95 7 6.59 10.يعززالقدرةعلىالتحديدالدقيقللمشكالت
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 0 0 0 0.تحديدكفايةالبياناتونوعيتهاينمىالقدرةعلى

10.17 18 12.50 19.يعززالقدرةعلىتمييزأوجهالتشابهواالختالف

 53.8 177 46.2 152 المجموع

 
 مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني :

 ،ا  القتصد   مهديوضر النسبة الع مة لتواف، مع يي، ) الي ( 5:2) ،ق  ج و  إل ب ل،جوع 
جميدددع معددد يي، مهددد ،ا     يتضدددر أ األس سددد محتدددو  كتددد ع العلدددو  للصددد  الثددد م   فددد ( المع،فددد 

  حيد  حد  معيد ، تعلد  األس سد محتدو  كتد ع العلدو  للصد  الثد م   ف القتص   المع،ف  متواف،  
 فدد  وجدد ء معيدد ، تكنولوجيدد  المعلومدد  %( 25.79الم،تبددة األولدد  وبلغدد  نسددبت  ) فدد كيدد  تددتعل  

المنهدد ج الفلسددطين  طبيعددة  إلدد يلددك  فدد   وي،جددع السددبع  %(1.27الم،تبددة األخيدد،  وبلغدد  نسددبت )
فد   المتعلمي  لحدع السدتطةع   إث ، وق ،ت  عل  تفعي  أكب، ق ، ممك  م  الحوا" وق ،ت  عل  

 التشددددجيع علدددد  اسددددتخ ا  التكنولوجيدددد  الح يثددددة ول يقددددي   قددددة مصدددد  ، حددددي  نجدددد  بيندددد  يفتقدددد، إلدددد 
 .   المعلوم  

" بدي  الميشد،نجد   فيمـا يتعلـق بمعيـار تعلـم كيـف تـتعلم( 5:3) ،قد  يتضدر مد  جد و كم  
يفعددد  أكبددد، قددد ، مددد  الحدددوا" أثنددد ء عمليدددة الدددتعل " قددد  حصددد  علددد  أعلددد  نسدددبة تدددواف، وقددد  بلغددد  

حددي  حصدد  الميشدد، " يحفددز علدد  تطبيدد  مدد  يتعلمدد  الطلبددة فدد  حيدد ته  " علدد   فدد %(  25.49)
  . (%2.45بة تواف، وق  بلغ  )أ ن  نس

نجدد  بددي  الميشدد، "يتضددم  بي ندد   ومعلومدد   تمتدد ز  معيــار إدارة المعلومــاتب فيمــا يتعلــق
حددددي  حصدددد   فدددد (  77.24%)قدددد  حصدددد  علدددد  أعلدددد  نسددددبة تددددواف، وقدددد  بلغدددد  بدددد لجو   وال قددددة"

 (.5.17%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   الميش،"ينم  الق ،  عل  استخ ا  تقنية المعلوم   "

ــداعى ــر االب ــار التفكي ــق بمعي وتمييددز  إ ،اكينمدد  القدد ،  علدد  نجدد  بددي  الميشدد، " فيمــا يتعل
حي  حص  الميشد،  ف (  38.8%)ق  حص  عل  أعل  نسبة تواف، وق  بلغ  "القض ي  المط،وحة

 .(10.44%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ "ينم  الق ،  عل  تولي  الع ي  م  األفك ، المتنوعة" عل  
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"يح   الوسددد ل  الممكنددة للوصدددو  إلددد  نجددد  بددي  الميشددد، فيمـــا يتعلـــق بمعيـــار صـــنع القـــرار
(  فدد  حددي  حصدد  الميشدد،"يح  36.97%)قدد  حصدد  علدد  أعلدد  نسددبة تددواف، وقدد  بلغدد الهدد  " 

  (.3.17%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   عل  استش ،  أه  الخب، "

قد  شد،" يقد   معلومد   متسلسدلة ومتك ملدة" نجد  بدي  المي  فيما يتعلق بمعيار حل المشكالت
(  فدد  حددي  حصدد  الميشدد،"يح  علدد  اسددتخ ا  35.1%)حصدد  علدد  أعلدد  نسددبة تددواف، وقدد  بلغدد 
 (.2.88%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   وس ل  تقنية ح يثة للبح  والستقص ء"

قدد  طة" نجدد  بددي  الميشدد،" يشددجع علدد  المشدد ،كة النشدد فيمــا يتعلــق بمعيــار العمــل الجمــاعي
(  فد  حدي  حصد  الميشد،"ي عو إلد  النظد، إلد  71.4%)حص  عل  أعل  نسبة تواف، وقد  بلغد 

أ ندددد  نسددددبة تددددواف، وقدددد  علدددد   األخطدددد ء علدددد  أنهدددد  فدددد،ص للتعلددددي  وليسدددد  لتوجيدددد  اللددددو  أو النقدددد  "
 (. 0.84%)بلغ 

آلخد،ي  نج  بي  الميش، " يشجع عل  التعبي، والتواص  مدع ا فيما يتعلق بمعيار االتصال 
(  ف  حي  حص  الميش،"ينم  الق ،  22.8%)حص  عل  أعل  نسبة تواف، وق  بلغ  بع   ط، "

 (. 10.52%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   عل  إ ا،  عملية التص   "

يشددجع علدد  اسددتخ ا  "  الثدد ن  نجدد  بددي  الميشدد، فيمــا يتعلــق بمعيــار تكنولوجيــا المعلومــات
يشدددجع علددد  اسدددتخ ا  المصددد  ، اللكت،ونيدددة المن سدددبة لتح يددد   وال،ابدددع" "التكنولوجيددد  لتنظدددي  البحددد 

(  فدددد  حددددي  حصدددد  40%)علدددد  أعلدددد  نسددددبة تددددواف، وقدددد  بلغدددد  حصددددةقدددد   المعلومددددة المطلوبددددة"
 (. 0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   " يقي   قة مص  ، المعلوم  الميش،"

يدددد عو إلددد  إيجددد   الحلددددو   نجددد  بدددي  الميشددد، " فيمـــا يتعلـــق بمعيــــار التـــأثير الشخصــــي 
(  فددد  حدددي  حصددد  43.9%)حصددد  علددد  أعلددد  نسدددبة تدددواف، وقددد  بلغددد  للمشدددكة  بشدددك  مددد، "

 (. 0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   الميش،"ييك  عل  الطةقة اللفظية والفص حة "

ــار  ــق بمعي ــادةفيمــا يتعل  "يسدده  فدد  تبدد    الخبدد،ا  بشددك  ايجدد ب نجدد  بددي  الميشدد، "  القي
 يعزز أهمية م،اع   (  ف  حي  حص  الميش،"60.60%)  أعل  نسبة تواف، وق  بلغ حص  عل

 (.0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   " مش ع، اآلخ،ي 

 " يح   المعلوم   المتعلقة ب لموضوع"  نج  بي  الميش، فيما يتعلق بمعيار التفكير الناقد 
ينمد  القد ،  "ا  ال،ابدع حصد  الميشد،  (  فد  حدي 42.2%)حص  عل  أعلد  نسدبة تدواف، وقد  بلغد 



 

  009 



علدد   والسدد  "" ينمدد  القدد ،  علدد  تح يدد  كف يددة البي ندد   ونوعيتهدد "" علدد  تح يدد  موثوقيددة المصدد  ،
 (.0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ 

الثددد ن  أكثددد، تضدددمن ، بدددي  الجدددزء جزلددد  كتددد ع العلدددو  للصددد  الثددد م  نجددد   وب لمق ،ندددة بدددي 
(  فيمددد  بلغددد  تكددد،ا،ا  1207الجدددزء األو  حيددد  بلغددد  تك،ا،اتددد  )لمهددد ،ا  القتصددد   المع،فددد  مددد  

 .تك،ا،ا، ( 1162الجزء األو  )

 

 وتفسيرها :  الثالثالسؤال عن جابة نتائج اإل:  ثالثا  
 عل  م  يل  : الث ل ينص السيا  

 العلوم للصف التاسع األساسي لمهارات االقتصاد المعرفي ؟ما مدى تضمن محتوى كتاب 
  هدديا السدديا  قدد   الب حدد  ب سددتخ ا  أ ا  تحليدد  محتددو  كتدد ع العلددو  للصدد  ولإلج بددة علدد

الت سع األس س  ف  ضوء معد يي، )مهد ،ا  القتصد   المع،فد ( التد  تد  إعد ا ه  لهديا الغد،ف  ثد  تد  
 تحلي  محتو  كت ع العلو  للص  الت سع األس س  وحس ع التك،ا،ا  والنسع الملوية لك  معيد ، مد 

 المع يي، .

 (التكدد،ا،ا  والنسددع الملويددة والت،تيددع لمهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد 5:4) ،قدد  ويوضدر جدد و  
 المتضمنة ف  كت ع العلو  للص  الت سع األس س  . 
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 (5:4جدول )

التكرارات والنسب المئوية والترتيب لمهارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى كتاب العلوم  
 للصف التاسع األساسي

 
أ  النسدبة الع مدة لتدواف، معد يي، مهد ،ا  القتصد   المع،فد  فد   (5:4) ،ق  يتضر م  ج و  

( قدد  تضددمنه  محتددو  11وأ  المعدد يي، )فضددة  األس سدد  منخ ت سددعمحتددو  كتدد ع العلددو  للصدد  ال
 حدد  المشددكة جدد ء فدد  الم،تبددة األولدد  معيدد ، حيدد  بنسددع مختلفددة   ت سددعكتدد ع العلددو  للصدد  ال

%( 1.13%(  وح  معي ، تكنولوجي  المعلوم   ف  الم،تبة األخيد،  بنسدبة )22.55ت  )بلغ  نسبو 
. 

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات المعيار لرقما

 2 21.11 411 تعلم كيف تتعلم .1

 5 10.27 200 إدارة المعلومات .2

 7 3.85 75 التفكير االبداعى .3

 4 13.40 261 صنع القرار .4

 1 22.55 439 حل المشكالت .5

 6 5.39 105 العمل الجماعي .6

 9 1.69 33 االتصال .7

 11 1.13 22 جيا المعلوماتتكنولو  .8

 8 2.26 44 التأثير الشخصي .9

 10 1.59 31 القيادة .10

 3 16.74 326 التفكير الناقد .11

 - 100% 1947 المجموع
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لمعيددد ،  تعلددد  كيددد  تدددتعل  وحددد   ( أ  النسدددبة الملويدددة5:4كمددد  يتضدددر لنددد  مددد  جددد و  ،قددد  ) 
( علدد  التددوال    وكدديلك النسددبة 22.55% – 21.11%المشددكة  متق ،بددة حيدد  بلغدد  نسددبتيهم  )

 -1.69% ) تكنولوجي  المعلوم   والقي    متق ،بة حي  بلغ  نسبة كد  مدنه التص   و  معي ،بي  
    .( عل  التوال %1.59 – %1.13
ف،عيدددة المكوندددة لكددد  معيددد ، مددد  معددد يي، مهددد ،ا  القتصددد   وفيمددد  يلددد  تفصدددية، للميشددد،ا  ال 

التكد،ا،ا  والنسدع الملويدة لكد  ميشد، مد  الميشد،ا  لكد  معيد ،  (5:5) ،قد  المع،ف    يبدي  جد و 
 األس س  . ت سعف  محتو  كت ع العلو  للص  ال

 (5:5جدول )
ألساسي لمهارات ا تاسعالتكرارات والنسب المئوية لمدى تضمن محتوى كتاب العلوم للصف ال

 االقتصاد المعرفي
 

 المؤشر المعيار

 التاسع

 الجزء الثاني الجزء األول

 النسبة% ت النسبة% ت

تعلم كيف 
 تتعلم

 8.47 15 6.84 16 يثي، ياك،  المتعلمي  لحع الستطةع .

 17.51 31 20.94 49 ينم  الق ،  عل  التعل  اليات  واستم،ا،يت  .

 20.90 37 13.25 31   البيلة المن سبة للتعل   .يحفز عل  استخ ا

 1.70 3 2.99 7 يحفز عل  تطبي  م  يتعلم  الطلبة ف  حي ته  .

 25.99 46 33.76 79 يفع  أكب، ق ، م  الحوا" أثن ء عملية التعل  .

ي،اجع م  يتعلم  الطلبة لتحسي  المعلوم   الت  ل  
 ت،كَز .

41 17.52 30 16.95 

البح  وين ق  المع،فة بشك  نق    يح  عل 
 .  منه  للتيك 

11 4.70 15 8.47 

 43.06 177 56.94 234 المجموع
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إدارة 
 المعلومات

 6.30 8 5.48 4 ينم  الق ،  عل  استخ ا  تقنية المعلوم   .

 80.31 102 84.93 62 يتضم  بي ن   ومعلوم   تمت ز ب لجو   وال قة .

 13.39 17 9.59 7 ع  المعلوم   والتصني  .يحتو  عل  أنشطة البح  

 63.5 127 36.5 73 المجموع

التفكير 
 االبداعى

 5.88 2 24.39 10 ينم  الق ،  عل  كت بة التق ،ي، واألبح  .

 52.94 18 31.71 13 ينم  الق ،  عل  تمييز وا  ،اك القض ي  الم،وحة.

 26.47 9 36.59 15 عة.ينم  الق ،  عل  تولي  الع ي  م  األفك ، المتنو 

ينم  الق ،  عل  إض فة تف صي  ج ي   ومتنوعة 
 لفك،  م  وبشك   قي .

3 7.31 5 14.71 

 45.33 34 54.66 41 المجموع

 صنع القرار

 2.38 3 2.22 3 يح  عل  استث ،  أه  الخب، .

 2.38 3 5.18 7 يشجع عل  تنفيي الق،ا،ا  السليمة.

 37.30 47 25.19 34 للوصو  إل  اله  .يح   الوس ل  الممكنة 

 7.14 9 4.44 6 ينم  الق ،  عل  الت،ي  ف  إص ا، األحك  .

 42.86 54 61.48 83 يوف، المعلوم   الك ملة والصحيحة ع  الموضوع.

 7.94 10 1.48 2 يح   الخي ،ا  المت حة بن ء عل  المعلوم   المتواف، .

 48.27 126 51.73 135 المجموع

حل 
 المشكالت

 5.80 12 11.97 28 ينم  مه ،ا  التفكي، العلم .

 41.06 85 40.60 95 يق   معلوم   متسلسلة ومتك ملة.

 5.80 12 1.71 4 يشجع عل  الج،أ  والمث ب،  والمب  ، .

 17.87 37 14.53 34 ينم  الق ،  عل  اكتش   مص  ، المع،فة.
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 2.90 6 2.99 7 اليا .ينم  الثقة ب لنف" والعتم   عل   

 16.42 34 11.11 26 يس ع  المتعلمي  للوصو  إل  النت ل  وتطبيق ته .

 7.25 15 15.81 37 يح  عل  التخطيط وجمع المعلوم   للتوص  للنت ل .

يح  عل  استخ ا  وس ل  تقنية ح يثة للبح  
 والستقص ء.

3 1.28 6 2.90 

 46.7 205 53.3 234 المجموع

 العمل
 الجماعي

 74.10 40 86.27 44 يشجع عل  المش ،كة النشطة.

 11.11 6 5.88 3 يثي،  افعية المتعلمي  للعم  الجم ع . 

 5.55 3 5.88 3 يشجع عل  تب    المعلوم   بي  المتعلمي .

 3.70 2 1.96 1 ي،كز عل  مس ع   المتعلمي  أو ال ف ع عنه .

ية نحو يسه  ف  التعبي، ع  اتج ه   ايج ب
 الم ،سة واإل ا،  والمعل .

0 0 3 5.55 

ي عو إل  النظ، إل  األخط ء عل  أنه  ف،ص 
 للتعلي  وليس  لتوجي  اللو  أو النق .

0 0 0 0 

 51.42 54 48.58 51 المجموع

 االتصال

 5.55 1 13.33 2 .يوط  العةقة بي  الم ،سة والمجتمع

 0 0 0 0 .ينم  الق ،  عل  إ ا،  عملية التص  

 27.80 5 40 6  .ينم  الق ،  عل  النق  البن ء و ع  يلك ب أل لة

 61.11 11 13.33 2  .يشجع عل  التعبي، والتواص  مع اآلخ،ي  بع   ط، 

 0 0 0 0 .ينم  مه ،ا  الستم ع واستقب   ال،س ل  م  اآلخ،ي 

 5.55 1 33.33 5 .يشجع عل  اإلع ا  الجي  للموضوع المطلوع ط،ح  مسبق 

 54.54 18 45.46 15 المجموع
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تكنولوجيا 
 المعلومات

 0 0 0 0  .يقي   قة مص  ، المعلوم  

 46.15 6 44.45 4 .يشجع عل  استخ ا  التكنولوجي  لتنظي  البح  

 15.38 2 22.22 2 .يشجع عل  استخ ا  التكنولوجي  ف  تحلي  البح 

ية المن سبة  يشجع عل  استخ ا  المص  ، اللكت،ون
 .لتح ي  المعلومة المطلوبة

3 33.33 5 38.46 

 59.09 13 40.9 9 المجموع

التأثير 
 الشخصي

 50 10 33.33 8 .ي عو إل  فه  الع ل  المحيط

 0 0 0 0  .ييك  عل  الطةقة اللفظية والفص حة

 15 3 20.83 5 .ينم  الق ،  عل  القي      وأخي المب  ، 

 30 6 29.17 7 .  الحلو  للمشكة  بشك  م، ي عو إل  إيج 

 0 0 0 0 .يوظ  اللغة توظيف  صحيح  ف  التيثي، عل  اآلخ،ي 

ي عو إل  إب اء الستج ب   المن سبة للمثي،ا  
 الخ ،جية

4 16.67 1 5 

 45.45 20 54.55 24 المجموع

 القيادة

 0 0 0 0 .يعزز أهمية م،اع   مش ع، اآلخ،ي 

 75 9 84.21 16  .    الخب،ا  بشك  ايج ب يسه  ف  تب

 25 3 15.79 3 .يعزز العم  التع ون  ومع لجة مشكة  اآلخ،ي 

 38.71 12 61.29 19 المجموع

التفكير 
 الناقد

 63.58 103 62.80 102 يح   المعلوم   المتعلقة ب لموضوع .

 1.85 3 3.66 6 .يس ع  عل  تنمية التفكي، الن ق  والتب،ي،

 24.10 39 26.83 44  .ينوع ف  األسللة الت  تسه  ف  فه  أعم 

 0 0 0 0 .ينم  الق ،  عل  تح ي  موثوقية المص  ،
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 3.70 6 1.83 3  .يعزز الق ،  عل  التح ي  ال قي  للمشكة 

 0 0 0 0  .ينم  الق ،  عل  تح ي  كف ية البي ن   ونوعيته 

 6.79 11 4.88 8 .ش ب  والختة يعزز الق ،  عل  تمييز أوج  الت

 50 163 50 163 المجموع

 

 مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث :

( الي  يوضر النسبة الع مة لتواف، مع يي، )مهد ،ا  القتصد   5:4) ،ق  ب ل،جوع إل  ج و 
عددد يي، مهددد ،ا  المع،فددد ( فددد  محتدددو  كتددد ع العلدددو  للصددد  الت سدددع األس سددد   يتضدددر أ  جميدددع م

حد  القتص   المع،ف  متواف،  فد  محتدو  كتد ع العلدو  للصد  الت سدع األس سد   حيد  حد  معيد ، 
%( وجددد ء معيددد ، تكنولوجيددد  المعلومددد   فددد  22.55فددد  الم،تبدددة األولددد  وبلغددد  نسددبت  ) المشددكة 

 ع الكتدد فدد وجددو  هددوام   %(   وي،جددع السددبع فدد  يلددك إلدد 1.13الم،تبددة األخيدد،  وبلغدد  نسددبت )
 وينمد  مهد ،ا  التفكيد،أ  المحتدو  يقد   معلومد   متسلسدلة  تتضدم  أنشدطة جمدع المعلومد    كمد 

المص  ، اللكت،ونيدة المن سدبة لتح يد     ف  حي  نج  بين  يفتق، إل  التشجيع عل  استخ ا  العلم 
    المعلومة المطلوبة .

فعد  أكبد، بدي  الميشد،" ي   فيما يتعلق بمعيار تعلم كيف تـتعلم( 5:5كم  يتضر م  جد و  )
%(  فد  30.41ق ، م  الحوا" أثن ء عملية التعل " ق  حصد  علد  أعلد  نسدبة تدواف، وقد  بلغد  )

حي  حص  الميش، " يحفز عل  تطبي  م  يتعلم  الطلبدة فد  حيد ته  " علد  أ ند  نسدبة تدواف، وقد  
 %( .2.43بلغ  )

م  بي ند   ومعلومد   تمتد ز بد لجو   يتضدبي  الميش،"  إدارة المعلوماتفيما يتعلق بمعيار 
ينمد  القد ،  %(  ف  حي  حصد  الميشد، " 82" ق  حص  عل  أعل  نسبة تواف، وق  بلغ  )وال قة

 %( .6" عل  أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ  ) عل  استخ ا  تقنية المعلوم  

ة عد  يوف، المعلومد   الك ملدة والصدحيحنجد  بدي  الميشد،" فيما يتعلـق بمعيـار صـنع القـرار
(  فد  حدي  حصد  الميشد،"يح  52.25%)ق  حص  عل  أعل  نسدبة تدواف، وقد  بلغد " الموضوع

 (. 2.29%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   عل  استش ،  أه  الخب، "
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قد  نجد  بدي  الميشد،" يقد   معلومد   متسلسدلة ومتك ملدة"  فيما يتعلق بمعيار حل المشكالت
(  فددد  حددي  حصددد  الميشددد،"يح  علددد  اسدددتخ ا  41%)حصدد  علددد  أعلددد  نسدددبة تددواف، وقددد  بلغددد 

 (.2.05%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   وس ل  تقنية ح يثة للبح  والستقص ء"

قدد  نجدد  بددي  الميشدد،" يشددجع علدد  المشدد ،كة النشددطة"  فيمــا يتعلــق بمعيــار العمــل الجمــاعي
النظدد، إلدد  (  فدد  حددي  حصدد  الميشدد،"ي عو إلدد  80%)حصدد  علدد  أعلدد  نسددبة تددواف، وقدد  بلغدد 

أ ندددد  نسددددبة تددددواف، وقدددد  علدددد   األخطدددد ء علدددد  أنهدددد  فدددد،ص للتعلددددي  وليسدددد  لتوجيدددد  اللددددو  أو النقدددد  "
 (. 0%)بلغ 

ينمدد  القدد ،  علدد  النقدد  البندد ء و عدد  يلددك نجدد  بددي  الميشدد، "  فيمــا يتعلــق بمعيــار االتصــال
 الثدد ن ا  (  فدد  حددي  حصدد  الميشدد، 33.33%)حصدد  علدد  أعلدد  نسددبة تددواف، وقدد  بلغدد  "ب أل لددة

والخد م"" ينمد  مهدد ،ا  السدتم ع واسددتقب   ال،سد ل  مدد   "ينمد  القد ،  علدد  إ ا،  عمليدة التصدد   "
 (. 0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   اآلخ،ي "

" يشجع عل  استخ ا  التكنولوجي  نج  بي  الميش، فيما يتعلق بمعيار تكنولوجيا المعلومات
(  فدددد  حددددي  حصدددد  45.45%)ة تددددواف، وقدددد  بلغدددد حصدددد  علدددد  أعلدددد  نسددددبلتنظددددي  البحدددد " قدددد  

 (. 0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   الميش،"يقي   قة مص  ، المعلوم   "

ــار التــأثير الشخصــي  "فهدد  العدد ل  المحدديطنجدد  بددي  الميشدد، " يدد عو إلدد   فيمــا يتعلــق بمعي
علدد  "ييكدد  الث ن  (  فدد  حددي  حصدد  الميشدد،40.91%)حصدد  علدد  أعلدد  نسددبة تددواف، وقدد  بلغدد 

علد   والخ م""يوظ  اللغة توظيف ، صدحيح ، فد  التديثي، علد  اآلخد،ي " الطةقة اللفظية والفص حة "
 (. 0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ 

ــادة ــار القي ــق بمعي  نجدد  بددي  الميشدد، " يسدده  فدد  تبدد    الخبدد،ا  بشددك  ايجدد ب " فيمــا يتعل
لميشد،"يعزز أهميدة م،اعد   (  فد  حدي  حصد  ا80.64%)حص  عل  أعل  نسبة تواف، وقد  بلغد 

 (.0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   مش ع، اآلخ،ي  "

 نجد  بدي  الميشد، " يحد   المعلومد   المتعلقدة ب لموضدوع" فيما يتعلق بمعيار التفكير الناقـد
(  ف  حي  حص  الميشد،ا  ال،ابدع "ينمد  القد ،  62.88%)حص  عل  أعل  نسبة تواف، وق  بلغ 
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علدد   ة المصدد  ، "والسدد  "" ينمدد  القدد ،  علدد  تح يدد  كف يددة البي ندد   ونوعيتهدد "علدد  تح يدد  موثوقيدد
 (.0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ 

وب لمق ،ندددة بدددي  جزلددد  كتدددد ع العلدددو  للصددد  الت سدددع نجدددد  بدددي  الجدددزء األو  أكثددد، تضددددمن ، 
ا،ا  الجدزء (  فيم  بلغد  تكد، 998لمه ،ا  القتص   المع،ف  م  الجزء الث ن  حي  بلغ  تك،ا،ات  )

 . تك،ا،ا،  (949) الث ن 

 وتفسيرها :  الرابعالسؤال عن جابة نتائج اإل:  رابعا  
 عل  م  يل  : ال،ابعينص السيا  

 ما مدى تضمن محتوى كتاب العلوم للصف العاشر األساسي لمهارات االقتصاد المعرفي ؟
كتددد ع العلدددو  للصددد  ولإلج بدددة علددد  هددديا السددديا  قددد   الب حددد  ب سدددتخ ا  أ ا  تحليددد  محتدددو   

الع ش، األس س  فد  ضدوء معد يي، )مهد ،ا  القتصد   المع،فد ( التد  تد  إعد ا ه  لهديا الغد،ف  ثد  
تدد  تحليدد  محتددو  كتدد ع العلددو  للصدد  الع شدد، األس سدد  وحسدد ع التكدد،ا،ا  والنسددع الملويددة لكدد  

 معي ، م  المع يي، . 
 

،تيع لمه ،ا  القتص   المع،ف  (التك،ا،ا  والنسع الملوية والت5:6) ،ق  ويوضر ج و 
 األس س  . لع ش،كت ع العلو  للص  ا محتو  المتضمنة ف 
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 (5:6جدول )

التكرارات والنسب المئوية والترتيب لمهارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى كتاب العلوم 
 األساسي عاشرللصف ال

 
 بالترتي النسبة المئوية التكرارات المعيار الرقم

 1 25.41 427 تعلم كيف تتعلم .1

 5 6.72 113 إدارة المعلومات .2

 6 5.00 84 التفكير االبداعى .3

 4 15.59 262 صنع القرار .4

 3 18.15 302 حل المشكالت .5

 7 4.76 80 العمل الجماعي .6

 9 1.78 30 االتصال .7

 10 1.19 20 تكنولوجيا المعلومات .8

 8 2.14 36 التأثير الشخصي .9

 10 1.19 20 القيادة .10

 2 18.21 306 التفكير الناقد .11

 - %100 1682 المجموع

  
أ  النسدبة الع مدة لتدواف، معد يي، مهد ،ا  القتصد   المع،فد  فد   (5:6) ،ق  يتضر م  ج و  

( قدد  تضددمنه  محتددو  11وأ  المعدد يي، )األس سدد  منخفضددة   ع شدد،محتددو  كتدد ع العلددو  للصدد  ال
 تعلدد  كيدد  تددتعل جدد ء فدد  الم،تبددة األولدد  معيدد ، حيدد  بنسددع مختلفددة   ع شدد،لعلددو  للصدد  الكتدد ع ا

فدد  الم،تبددة  ومعيدد ، القيدد    معيدد ، تكنولوجيدد  المعلومدد  كددة، مدد  %(  وحدد  25.41ت  )بلغدد  نسددبو 
 %(.1.19األخي،  بنسبة )
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والتفكيدد،  ( أ  النسددبة الملويددة لمعيدد ،  حدد  المشددكة 5:6كمدد  يتضددر لندد  مدد  جدد و  ،قدد  ) 
( علدد  التددوال    وكدديلك النسددبة بددي  18.21% – 18.15%متق ،بددة حيدد  بلغدد  نسددبتيهم  ) الن قدد 

 -1.78% معيدد ، التصدد   وتكنولوجيدد  المعلومدد   والقيدد    متق ،بددة حيدد  بلغدد  نسددبة كدد  مددنه  )
  وكدددديلك النسددددبة الملويددددة لمعيدددد ،  التفكيدددد، البدددد اع  والعمدددد  ( علدددد  التددددوال %1.19 – %1.19

   ( عل  التوال  4.76% – 5%الجم ع  متق ،بة حي  بلغ  نسبتيهم  )
 

وفيمددد  يلددد  تفصدددية، للميشددد،ا  الف،عيدددة المكوندددة لكددد  معيددد ، مددد  معددد يي، مهددد ،ا  القتصددد    
التكد،ا،ا  والنسدع الملويدة لكد  ميشد، مد  الميشد،ا  لكد  معيد ،  (5:7)،قد  المع،ف    يبدي  جد و  

 األس س  . ع ش،لف  محتو  كت ع العلو  للص  ا
 (5:7جدول )

لمهارات  األساسي عاشرالتكرارات والنسب المئوية لمدى تضمن محتوى كتاب العلوم للصف ال
 االقتصاد المعرفي

 المؤشر المعيار

 العاشر

 الجزء الثاني الجزء األول

 ت
النسبة
% 

 النسبة% ت

تعلم كيف 
 تتعلم

 19.17 46 9.01 17 يثي، ياك،  المتعلمي  لحع الستطةع .

 20.83 50 16.58 31 استم،ا،يت  . ينم  الق ،  عل  التعل  اليات  و

 13.75 33 14.44 27 يحفز عل  استخ ا  البيلة المن سبة للتعل  .

 1.25 3 0.53 1 يحفز عل  تطبي  م  يتعلم  الطلبة ف  حي ته  .

 15.83 38 39.04 73 يفع  أكب، ق ، م  الحوا" أثن ء عملية التعل  .

 24.58 59 11.76 22 ي،اجع م  يتعلم  الطلبة لتحسي  المعلوم   الت  ل  ت،كَز .

 4.58 11 8.56 16 يح  عل  البح  وين ق  المع،فة بشك  نق   للتيك  

 56.20 240 43.80 187 المجموع
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إدارة 
 المعلومات

 5.26 4 16.22 6 ينم  الق ،  عل  استخ ا  تقنية المعلوم   .

 81.58 62 40.54 15 تضم  بي ن   ومعلوم   تمت ز ب لجو   وال قة .ي

 13.16 10 43.24 16 يحتو  عل  أنشطة البح  ع  المعلوم   والتصني  

 67.25 76 32.75 37 المجموع

التفكير 
 االبداعى

 17.02 8 27.03 10 ينم  الق ،  عل  كت بة التق ،ي، واألبح  .

 51.06 24 13.51 5 ا  ،اك القض ي  الم،وحة.ينم  الق ،  عل  تمييز و 

 31.92 15 43.24 16 ينم  الق ،  عل  تولي  الع ي  م  األفك ، المتنوعة.

ينم  الق ،  عل  إض فة تف صي  ج ي   ومتنوعة لفك،  
 م  وبشك   قي .

6 16.22 0 0 

 55.95 47 44.05 37 المجموع

صنع 
 القرار

 2.34 3 1.49 2 .يح  عل  استث ،  أه  الخب، 

 1.56 2 2.99 4 يشجع عل  تنفيي الق،ا،ا  السليمة.

 25 32 24.63 33 يح   الوس ل  الممكنة للوصو  إل  اله  .

 8.59 11 11.19 15 ينم  الق ،  عل  الت،ي  ف  إص ا، األحك  .

 59.38 76 54.48 73 يوف، المعلوم   الك ملة والصحيحة ع  الموضوع.

 3.12 4 5.22 7 المتوف، . ا  المت حة بن ء عل  المعلوم  يح   الخي ، 

 48.85 128 51.15 134 المجموع

حل 
 المشكالت

 2.17 3 3.05 5 ينم  مه ،ا  التفكي، العلم .

 47.83 66 44.51 73 يق   معلوم   متسلسلة ومتك ملة.

 1.45 2 2.44 4 يشجع عل  الج،أ  والمث ب،  والمب  ، .

 18.84 26 17.68 29 عل  اكتش   مص  ، المع،فة. ينم  الق ، 
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 2.90 4 3.66 6 ينم  الثقة ب لنف" والعتم   عل   اليا .

 20.29 28 17.07 28 يس ع  المتعلمي  للوصو  إل  النت ل  وتطبيق ته .

 5.80 8 9.15 15 يح  عل  التخطيط وجمع المعلوم   للتوص  للنت ل .

 0.72 1 2.44 4 تقنية ح يثة للبح  والستقص ء.يح  عل  استخ ا  وس ل  

 45.69 138 54.31 164 المجموع

 

 

العمل 
 الجماعي

 81.58 31 78.57 33 يشجع عل  المش ،كة النشطة.

 7.89 3 9.52 4 يثي،  افعية المتعلمي  للعم  الجم ع . 

 5.26 2 9.52 4 يشجع عل  تب    المعلوم   بي  المتعلمي .

 5.26 2 2.38 1 مس ع   المتعلمي  أو ال ف ع عنه .ي،كز عل  

يسه  ف  التعبي، ع  اتج ه   ايج بية نحو الم ،سة 
 واإل ا،  والمعل .

0 0 0 0 

ي عو إل  النظ، إل  األخط ء عل  أنه  ف،ص للتعلي  
 وليس  لتوجي  اللو  أو النق .

0 0 0 0 

 47.5 38 52.5 42 المجموع

 االتصال

 26.67 4 13.33 2 بي  الم ،سة و المجتمع . يوط  العةقة

 13.33 2 6.66 1 ينم  الق ،  عل  إ ا،  عملية التص   .

 26.67 4 26.67 4 ينم  الق ،  عل  النق  البن ء و ع  يلك ب أل لة .

 26.67 4 26.67 4 يشجع عل  التعبي، والتواص  مع اآلخ،ي  بع   ط،  

 0 0 6.66 1 اآلخ،ي     ال،س ل  م ينم  مه ،ا  الستم ع واستقب

 6.66 1 20 3 يشجع عل  اإلع ا  الجي  للموضوع المطلوع ط،ح  مسبق  

 50 15 50 15 المجموع
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تكنولوجيا 
 المعلومات

 0 0 0 0 يقي   قة مص  ، المعلوم   .

 37.5 3 33.33 4 يشجع عل  استخ ا  التكنولوجي  لتنظي  البح  .

 25 2 16.67 2 التكنولوجي  ف  تحلي  البح  . يشجع عل  استخ ا 

يشجع عل  استخ ا  المص  ، اللكت،ونية المن سبة  
 لتح ي  المعلومة المطلوبة .

6 50 3 37.5 

 40 8 600 12 المجموع

 

 

التأثير 
 الشخصي

 50 9 16.67 3 ي عو إل  فه  الع ل  المحيط .

 0 0 0 0 ييك  عل  الطةقة اللفظية والفص حة .

 11.11 2 16.67 3 ينم  الق ،  عل  القي      وأخي المب  ،  .

 27.78 5 50 9 ي عو إل  إيج   الحلو  للمشكة  بشك  م،  .

 0 0 5.56 1 يوظ  اللغة توظيف  صحيح  ف  التيثي، عل  اآلخ،ي  

 11.11 2 11.11 2 ي عو إل  إب اء الستج ب   المن سبة للمثي،ا  الخ ،جية 

 50 18 50 18 لمجموعا

 القيادة

 0 0 0 0 يعزز أهمية م،اع   مش ع، اآلخ،ي  .

 62.5 5 66.67 8 يسه  ف  تب    الخب،ا  بشك  ايج ب  .

 37.5 3 33.33 4 يعزز العم  التع ون  ومع لجة مشكة  اآلخ،ي  .

 40 8 60 12 المجموع

التفكير 
 الناقد

 57.26 67 57.14 108 يح   المعلوم   المتعلقة ب لموضوع .

 4.27 5 2.64 5 يس ع  عل  تنمية التفكي، الن ق  والتب،ي،.

 34.18 40 32.80 62 ينوع ف  األسللة الت  تسه  ف  فه  أعم  . 

 0 0 0 0 ينم  الق ،  عل  تح ي  موثوقية المص  ، .
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 0 0 0.53 1 يعزز الق ،  عل  التح ي  ال قي  للمشكة  .

 0 0 0 0 عل  تح ي  كف ية البي ن   ونوعيته  . ينم  الق ، 

 4.27 5 6.88 13 يعزز الق ،  عل  تمييز أوج  التش ب  والختة  .

 38.23 117 61.77 189 المجموع

 

 : رابعمناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ال

، )مهد ،ا  القتصد   ( الي  يوضر النسبة الع مة لتواف، مع يي5:6) ،ق  ب ل،جوع إل  ج و 
األس سددد   يتضدددر أ  جميدددع معددد يي، مهددد ،ا   ع شددد،المع،فددد ( فددد  محتدددو  كتددد ع العلدددو  للصددد  ال

تعلد  القتص   المع،ف  متواف،  ف  محتو  كتد ع العلدو  للصد  الت سدع األس سد   حيد  حد  معيد ، 
 جي  المعلوم  معي ، تكنولو كة، م  %( وج ء 25.41ف  الم،تبة األول  وبلغ  نسبت  ) كي  تتعل 

فد   أنشدطة%(   وي،جدع السدبع فد  يلدك إلد  وجدو  1.19)بلغ   نسب بف  الم،تبة األخي،   والقي   
  فدد   يسددتخ   البيلددة المن سددبة للددتعل   كمدد  أ  المحتددو  تحدد  علدد  البحدد  وتندد ق  المع،فددةالكتدد ع 

  كمددد  أ  عددد ون تبددد    الخبددد،ا  والعمددد  الت ع علددد تشدددج التددد األنشدددطة حدددي  نجددد  بينددد  يفتقددد، إلددد  
ستخ   المصد  ، اللكت،ونيدة المن سدبة لتح يد  ول ي  المحتو  ل يعزز أهمية م،اع   مش ع، اآلخ،ي 

 المعلومة المطلوبة .   

يفعد  "بدي  الميشد، فيمـا يتعلـق بمعيـار تعلـم كيـف تـتعلم( 5:7) ،قد  كم  يتضر م  جد و 
%(  25.99عل  نسبة تدواف، وقد  بلغد  )" ق  حص  عل  أأكب، ق ، م  الحوا" أثن ء عملية التعل 

" علد  أ ند  نسدبة تدواف، " يحفز علد  تطبيد  مد  يتعلمد  الطلبدة فد  حيد ته ف  حي  حص  الميش، 
 %( .0.94وق  بلغ  )

نجدد  بددي  الميشدد، "يتضددم  بي ندد   ومعلومدد   تمتدد ز  فيمــا يتعلــق بمعيــار إدارة المعلومــات
(  فدددد  حددددي  حصدددد  68.14%)، وقدددد  بلغدددد قدددد  حصدددد  علدددد  أعلدددد  نسددددبة تددددواف بدددد لجو   وال قددددة"

 (.8.85%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ الميش،"ينم  الق ،  عل  استخ ا  تقنية المعلوم   " عل  

توليد  الع يد  مد  نجد  بدي  الميشد، "ينمد  القد ،  علد   فيما يتعلق بمعيـار التفكيـر االبـداعى
(  ف  حي  حصد  الميشد، 36.90%)ق  حص  عل  أعل  نسبة تواف، وق  بلغ  "األفك ، المتنوعة
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أ ن  نسدبة تدواف، وقد  " عل  إض فة تف صي  ج ي   ومتنوعة لفك،  م  وبشك   قي "ينم  الق ،  عل  
 (.7.14%)بلغ 

يوف، المعلومد   الك ملدة والصدحيحة عد  نجد  بدي  الميشد،" فيما يتعلق بمعيـار صـنع القـرار
(  فد  حدي  حصد  الميشد،"يح  56.87%)ق  حص  عل  أعل  نسدبة تدواف، وقد  بلغد " الموضوع

 (. 1.91%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   عل  استش ،  أه  الخب، "

قد  نجد  بدي  الميشد،" يقد   معلومد   متسلسدلة ومتك ملدة"  فيما يتعلق بمعيار حل المشكالت
(  فد  حدي  حصد  الميشد،"يح  علد  اسدتخ ا  46.03%)حص  عل  أعل  نسبة تواف، وق  بلغد 

 (.1.65%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   ح يثة للبح  والستقص ء"وس ل  تقنية 

قدد  نجدد  بددي  الميشدد،" يشددجع علدد  المشدد ،كة النشددطة"  فيمــا يتعلــق بمعيــار العمــل الجمــاعي
ا  الخدد م" "يسدده  فدد  (  فدد  حددي  حصدد  الميشدد، 80%)حصدد  علدد  أعلدد  نسددبة تددواف، وقدد  بلغدد 

"ي عو إل  النظ، إلد  األخطد ء  ا،  والمعل " والس  "التعبي، ع  اتج ه   ايج بية نحو الم ،سة واإل
 (. 0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   عل  أنه  ف،ص للتعلي  وليس  لتوجي  اللو  أو النق  "

ينم  الق ،  علد  النقد  البند ء و عد  "  ا  الث ل نج  بي  الميش،  فيما يتعلق بمعيار االتصال
عل  أعلد  نسدبة  حصة بي، والتواص  مع اآلخ،ي  بع   ط، "وال،ابع" يشجع عل  التع "يلك ب أل لة

مه ،ا  الستم ع واستقب   ال،س ل  مد  (  ف  حي  حص  الميش،"ينم  26.66%)تواف، وق  بلغ 
 (. 3.33%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   " اآلخ،ي 

المصد  ، يشجع عل  اسدتخ ا   نج  بي  الميش، " فيما يتعلق بمعيار تكنولوجيا المعلومات
(  45%)حص  عل  أعل  نسبة تواف، وق  بلغ ق   اللكت،ونية المن سبة لتح ي  المعلومة المطلوبة"

 (. 0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   ف  حي  حص  الميش،"يقي   قة مص  ، المعلوم   "

  نج  بي  الميش، " ي عو إل  إيج   الحلو  للمشدكة فيما يتعلق بمعيار التأثير الشخصي
(  فدد  حددي  حصدد  الميشدد،"ييك  38.88%)حصدد  علدد  أعلدد  نسددبة تددواف، وقدد  بلغدد  بشددك  مدد، "

 (.0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   عل  الطةقة اللفظية والفص حة "
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ــادة ــار القي ــق بمعي  نجدد  بددي  الميشدد، " يسدده  فدد  تبدد    الخبدد،ا  بشددك  ايجدد ب " فيمــا يتعل
(  فددد  حدددي  حصددد  الميشددد،"يعزز أهميدددة م،اعددد   65%)حصددد  علددد  أعلددد  نسدددبة تدددواف، وقددد  بلغددد 

 (.0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ عل   مش ع، اآلخ،ي  "

 نجد  بدي  الميشد،" يحد   المعلومد   المتعلقدة ب لموضدوع" فيما يتعلق بمعيـار التفكيـر الناقـد
(  ف  حي  حص  الميشد،ا  ال،ابدع "ينمد  القد ،  57.19%)حص  عل  أعل  نسبة تواف، وق  بلغ 

علدد     تح يدد  موثوقيددة المصدد  ، "والسدد  "" ينمدد  القدد ،  علدد  تح يدد  كف يددة البي ندد   ونوعيتهدد "علدد
 (.0%)أ ن  نسبة تواف، وق  بلغ 

وب لمق ،ندددة بدددي  جزلددد  كتددد ع العلدددو  للصددد  الع شددد، نجددد  بدددي  الجدددزء األو  أكثددد، تضدددمن ، 
فيم  بلغد  تكد،ا،ا  الجدزء  ( 847لمه ،ا  القتص   المع،ف  م  الجزء الث ن  حي  بلغ  تك،ا،ات  )

 . تك،ا،ا،  (835) الث ن 

  
ضددوء النتدد ل  التدد  توصدد  إليهدد  الب حدد  نجدد  أ  محتددو  كتددع العلددو  للم،حلددة األس سددية  وفد  

التد  اتفد  عليهد  المحكمدي  الت،بدويي    العلي    ق  تضمن  جميع مع يي، مه ،ا  القتصد   المع،فد 
محتددو  كتد ع العلدو  للصد  الثد م  الم،تبدة األولد  مدد    حيد  احتد  ومتف وتدةولكد  بنسدع ضدعيفة 

(  وجدد ء فدد  الم،تبددة الث نيددة محتددو  2369لمهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد  بتكدد،ا، بلدد  )حيدد  تضددمن  
(  فددد  حدددي  احتددد  محتدددو  كتددد ع العلدددو  للصددد  1947كتددد ع العلدددو  للصددد  الت سدددع بتكددد،ا، بلددد  )

وعدد   علدد  ضددع  المندد ه  الفلسددطينية  ا يدد ل وهددي   (1682بتكدد،ا، بلدد  ) الع شدد، الم،تبددة األخيدد، 
صدددي غة لهدددي  المنددد ه  وتطوي،هددد   إعددد   اسدددتيف له  لمتطلبددد   عصددد، اقتصددد   المع،فدددة  ممددد  يتطلدددع 

        .المجتمع الفلسطين  بحي  تتةء  مع التغي،ا  التكنولوجية والتقنية المع ص،  ومتطلب   
 

 :اقشتها ومن الخامس السؤال عن اإلجابة نتائجا  : خامس
 عل  م  يل  : الخ م"ينص السيا  

 ما مدى اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي لمهارات االقتصاد المعرفي ؟
 و لإلج بة ع  هيا السيا  ت  صي غة الف،ضية الت لية :

ــة الصــف العاشــر لمهــارات االقتصــاد المعرفــي لمســتوى  األساســي ال يصــل مســتوى اكتســاب طلب
 .%80التمكن 
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تخ ا  اختبدد ، " " لعينددة السدديا  واختبدد ، صددحة الف،ضددية الم،تبطددة بدد  تدد  اسدد علدد  هددياو لإلج بددة 
 يوضر يلك .( 5:8) ،ق  ج و واح   و 

 (5:8جدول ) 
متوسط درجة تحصيل الطلبة والدرجة المتوقعة واالنحراف المعياري والمتوسط المتوقع وقيمة 

 رفياختبار مهارات االقتصاد المعاختبار "ت" لعينة واحدة في 
درجــــــــــــة  المج  

 الحرية
المتوســــــــــــــط 

 المالحظ
االنحـــــــــــــــــــراف 

 المعياري
المتوســـط  داللة قيمة "ت"

 المتوقع
 الوزن

 .55.0 2. 2.21 1.005. 0.00 07.01.0 070 (52الختب ،)
 . 1.0.5تس و   2.25ومستو   للة  070قيمة "   " لعينة واح   عن   ،جة ح،ية 
 .00..0تس و   2.21ومستو   للة  070 قيمة "   " لعينة واح   عن   ،جة ح،ية

 
مهددد ،ا  القتصددد   اختبددد ،  فددد أ  متوسدددط تحصدددي  الطلبدددة  (5:8) ،قددد  جددد و يتضدددر مددد    

( 40(  ،جة وه  أصغ، م  قيمدة ال ،جدة الفت،اضدية والتد  تسد و  )27.9148) يس و   المع،ف 
( وهد   الدة  41.295(   كم  يتضر أ  قيمدة " " المحسدوبة تسد و  ) 12.08523بف ،  قيمت  )

  توجددد  فدد،و  لصددد لر المتوسددط الفت،اضددد   وهددديا يدد ل  علددد  صدددحة   وهددديا يعندد  بينددد 0.01عندد  
ــة الصــف العاشــر لمهــارات االقتصــاد المعرفــي لمســتوى  الف،ضددية: ال يصــل مســتوى اكتســاب طلب
 .%80التمكن 

 
علد   اسدةعيندة ال ،  إج بد   أفد،ا خة  ب ،اسة أ  المج ل  تحص  عل  أعل   ،جة م  و 

  حيدد  تددد  إيجددد   قيمدددة المتوسددط الحسددد ب  والنحددد،ا  المعيددد ،  اختبدد ، مهددد ،ا  القتصددد   المع،فددد 
 (.5:9)،ق  ج و  النسب  كم  يوضحه   والوز 
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 (5:9الجدول )
مهارات االقتصاد قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجاالت 

 ( 661) ن= المعرفي

ـــة  المجاالت   الدرجـــة الكلي
 للمجاالت

المتوســــــط 
 الحسابي

االنحـــــراف 
 المعياري

 

ـــــــــــــــوزن  ال
 الترتيب   يالنسب

 4 58.08 1.85 5.23 9.00 تعلم كيف تتعلم 1

 7 54.28 93. 1.63 3.00 المعلومات إدارة 2

 6 54.70 92. 1.64 3.00 التفكير اإلبداعي 3

 2 66.27 1.79 3.98 6.00 صنع القرار 4

 3 58.46 2.12 5.26 9.00 حل المشكالت 5

 8 52.61 93. 1.58 3.00 العمل الجماعي 6

 9 51.67 93. 1.55 3.00 االتصال 7

 11 25.30 75. 76. 3.00 تكنولوجيا المعلومات 8

 1 69.32 1.04 2.08 3.00 التأثير الشخصي 9

 5 57.22 71. 1.14 2.00 القيادة 10

 10 51.16 1.57 3.07 6.00 التفكير الناقد 11

 ** 55.83 8.68 27.91 50.00 الدرجة الكلية 

 
تتفدد و  مدد   مهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد أ  مجدد ل    (5:9)،قدد  جدد و  ويتضددر مدد          

 ف  المج ل  ق  بلغ  كك عل  الفق،ا   اإلج ب  حي  قوته    حي  ك   متوسط  ،جة 
وهددديا يعنددد  أنددد  ل يصددد  الدددوز  (   55.83( وبلددد  الدددوز  النسدددب  للمجددد ل  ككددد  )27.91)

 . النسب  لإلج ب   عل  ال ،جة الكلية لةختب ، إل   ،جة التمك 
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 بدراسة أي المجاالت كانت اإلجابات أفضل سيتم ترتيبها تنازليا  وهي : و 
( 69.32)  والدوز  النسدب  بلد  (2.08التيثي، الشخص   حيد  كد   المتوسدط الحسد ب  ). 1

 % الفت،اض .80تو  التمك  م  مس وهو أق 
( وهددو 66.27  والددوز  النسددب  بلدد  )(3.98صددنع القدد،ا، حيدد  كدد   المتوسددط الحسدد ب  ). 2

 % الفت،اض .80أق  م  مستو  التمك  
( وهو 58.46  والوز  النسب  بل  )(5.26. ح  المشكة  حي  ك   المتوسط الحس ب  )3

 % الفت،اض .80أق  م  مستو  التمك  
( 58.08  والدوز  النسدب  بلد  )  ( 5.23كي  تتعل  حي  ك   المتوسط الحس ب  ) تعل . 4

 % الفت،اض .80وهو أق  م  مستو  التمك  
( وهو أق  مد  57.22  والوز  النسب  بل  )(1.14القي    حي  ك   المتوسط الحس ب  ). 5

 % الفت،اض .80مستو  التمك  
( 54.70  والددوز  النسددب  بلدد  )(1.64لحسدد ب  )التفكيدد، اإلبدد اع  حيدد  كدد   المتوسددط ا. 6

 % الفت،اض .80وهو أق  م  مستو  التمك  
( 54.28  والدددوز  النسدددب  بلددد  )(1.63المعلومددد   حيددد  كددد   المتوسدددط الحسددد ب  ) . إ ا، 7

 % الفت،اض .80وهو أق  م  مستو  التمك  
( 52.61ب  بلدد  )  والددوز  النسدد(1.58العمدد  الجمدد ع  حيدد  كدد   المتوسددط الحسدد ب  ). 8

 % الفت،اض .80وهو أق  م  مستو  التمك  
( وهدو أقد  51.67  والدوز  النسدب  بلد  )(1.55التص   حي  ك   المتوسدط الحسد ب  ). 9

 % الفت،اض .80م  مستو  التمك  
( وهو 51.16  والوز  النسب  بل  )(3.07التفكي، الن ق  حي  ك   المتوسط الحس ب  ). 10

 % الفت،اض .80التمك  أق  م  مستو  
  والددددوز  النسددددب  بلدددد  ( 0.76تكنولوجيدددد  المعلومدددد   حيدددد  كدددد   المتوسددددط الحسدددد ب  ). 11
 % الفت،اض .80( وهو أق  م  مستو  التمك  25.30)
 

 اإلجابة على السؤال الخامس :المتعلقة بنتائج المناقشة 
  طلبدة الصد  الع شد، مدنخفف  ل  النت ل  عل  أ  مستو  مهد ،ا  القتصد   المع،فد  لد        

%(  وي،جر الب ح  بي  هن ك عد   أسدب ع و،اء تلدك 80ويلك بمق ،نة نت ل  الطلبة مع ح  الكف ية )
كت ع العلدو  محتو  مه ،ا  القتص   المع،ف  ف  النت ل    أم  السبع األو  فهو انخف ف مستو  
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فهدو عد   مع،فدة السدبع الثد ن   للص  الع شد، ممد  يدي   إلد  انخفد ف مسدتواه  عند  الطدةع  أمد 
 أ  تدد ،ي" إلدد  ب إلضدد فة  ،ليسدد المعلمددي  بهددي  المهدد ،ا  وت،كيددزه  علدد  حفددظ المعلومدد   بشددك  

الم،حلدة الث نويدة بشدك  عد   وفد  الصد  الع شد، علد  وجد  الخصدوص يعتمد   فد المق،،ا  العلمية 
انخفد ف مسدتو   إلد تدي    تد الب إلض فة إل  م  سب  ف   مد  األسدب ع  اإللق ءب ،جة كبي،  عل  

  وتتفد  هدي  مدع عد   تدوف، الوقد  الكد ف  لديلك الطلبة زي    الكث فدة الصدفية وكث فدة المدنه  ال ،اسد 
  (. 2010النت ل  مع  ،اسة )البن  وجة  

        
 : ومناقشتها السادس: نتائج اإلجابة عن السؤال  سادسا  

 عل  م  يل  : س  " ينص السيا  ال
فـي اكتسـاب طلبـة الصـف  α)= 0.05)روق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة هل توجد ف

 العاشر األساسي  لمهارات االقتصاد المعرفي تعزى لمتغير الجنس؟
 و لإلج بة ع  هيا السيا  يت  صي غة الف،ضية الت لية :

 فـي اكتسـاب طلبـة الصـف α)= 0.05)فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  ال توجـد
 لجنس.العاشر األساسي  لمهارات االقتصاد المعرفي تعزى لمتغير ا

ولإلج بة عل  هيا السيا  واختب ، صحة الف،ضية الم،تبطة ب  ت  استخ ا  اختب ، " " للكش  عد  
 يوضر يلك.( 5:10) ،ق  ج و بي  الجنسي  و  اإلحص لية  للة الف،و 

 
 

 (5:10 الجدول )
في مستوى عينة الدراسة  إجاباتكشف عن الفرق بين متوسطي نتائج استخدام اختبار " ت " لل

 مهارات االقتصاد المعرفياكتساب 

نوع  معيارال
المتوسط  العدد التطبيق

 الحسابي
االنحراف 
 مستوي الداللة قيمة " ت " المعياري

 تعلم كيف تتعلم

 

 4.397 1.80 4.93 404 ذكر
 1.86 5.48 476 أنثى 0.01دالة عند  

 لمعلوماتإدارة ا

 

 3.953 96. 1.50 404 ذكر
 0.01دالة عند 

 89. 1.74 476 أنثى
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التفكير 
 اإلبداعي

 0.01دالة عند  8.546 91. 1.36 404 ذكر
 87. 1.88 476 أنثى

 صنع القرار

 

 6.261 1.84 3.57 404 ذكر
 0.01دالة عند 

 1.68 4.32 476 أنثى

 حل المشكالت

 

 7.310 2.15 4.71 404 ذكر
 0.01دالة عند 

 1.98 5.73 476 أنثى

 العمل الجماعي
 0.01دالة عند  4.919 93. 1.41 404 ذكر
 90. 1.72 476 أنثى

 0.01دالة عند  2.636 90. 1.46 404 ذكر االتصال
 95. 1.63 476 أنثى

تكنولوجيا 
 المعلومات

غير دالة عند  0.330 77. 75. 404 ذكر
 74. 77. 476 أنثى 0.05

 0.01دالة عند  5.078 1.11 1.89 404 ذكر التأثير الشخصي
 95. 2.24 476 أنثى

 0.01دالة عند  2.521 77. 1.08 404 ذكر القيادة
 64. 1.20 476 أنثى

 0.01دالة عند  4.834 1.59 2.79 404 ذكر التفكير الناقد
 1.52 3.30 476 أنثى

 0.01دالة عند  7.99 8.63 25.46 404 ذكر الدرجة الكلية
 8.18 30.00 476 أنثى

 . 1.96تس و   0.05ومستو   للة  320قيمة "   " لعينتي  عن   ،جة ح،ية 
 .2.576تس و   0.01ومستو   للة  321قيمة "   " لعينة واح   عن   ،جة ح،ية 
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 فيما يتعلق بمجال تعلم كيف تتعلم:
 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو( 4.93) يسدد و  عينددة الدديكو، إج بدد   فدد  الحسدد ب  المتوسددط كدد  

 تسدد و  المحسددوبة"   "  قيمددة وك ندد (  5.48) يسدد و  الددي  لعينددة اإلندد   التطبيدد  فدد  الحسدد ب 
فد،و  يا   للدة إحصد لية عند   توجد  أند  يعند  وهديا   0.01 عند  إحصد لي   الة وه (  4.397)

 شد، األس سد   لمهد ،ا  القتصد   المع،فد  فد  اكتسد ع طلبدة الصد  الع 0.05 ) مستو   للدة ) 
 .لص لر اإلن   لجن"تعز  لمتغي، ا

 
 :إدارة المعلوماتفيما يتعلق بمجال 

 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو( 1.50) يسدد و  عينددة الدديكو، إج بدد   فدد  الحسدد ب  المتوسددط كدد  
 تسدد و  ةالمحسددوب"   "  قيمدة وك ندد (  1.74  ) يسدد و  الدي  لعينددة اإلندد   التطبيد  فدد  الحسد ب 

فد،و  يا   للدة إحصد لية عند   توجد  أن  يعن  وهيا   0.01 عن  إحص لي   الة وه (   3.953)
فد  اكتسد ع طلبدة الصد  الع شد، األس سد   لمهد ،ا  القتصد   المع،فد   0.05 ) مستو   للدة ) 
 .لص لر اإلن   لجن"تعز  لمتغي، ا

 
 :التفكير اإلبداعيفيما يتعلق بمجال 

 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو( 1.36) يسدد و  عينددة الدديكو، إج بدد   فدد  لحسدد ب ا المتوسددط كدد  
 تسدد و  المحسددوبة"   "  قيمدة وك ندد (  1.88  ) يسدد و  الدي  لعينددة اإلندد   التطبيد  فدد  الحسد ب 

فد،و  يا   للدة إحصد لية عند   توجد  أند  يعند  وهديا   0.01 عند  إحصد لي   الة وه (  8.546)
تسد ع طلبدة الصد  الع شد، األس سد   لمهد ،ا  القتصد   المع،فد  فد  اك 0.05 ) مستو   للدة ) 
 .لص لر اإلن   لجن"تعز  لمتغي، ا

 
 :صنع القرارفيما يتعلق بمجال 

 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو( 3.57 ) يسدد و  عينددة الدديكو، إج بدد   فدد  الحسدد ب  المتوسددط كدد  
 المحسدددددوبة"   "  قيمدددددة وك نددددد (   4.32) يسددددد و  الدددددي  لعيندددددة اإلنددددد   التطبيددددد  فددددد  الحسددددد ب 
فد،و  يا   للدة إحصد لية  توجد  أند  يعند  وهديا   0.01 عن  إحص لي   الة وه ( 6.261)تس و 

فدددد  اكتسدددد ع طلبددددة الصدددد  الع شدددد، األس سدددد   لمهدددد ،ا  القتصدددد    0.05)عندددد  مسددددتو   للددددة ) 
 .لص لر اإلن   لجن"المع،ف  تعز  لمتغي، ا
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  :حل المشكالت فيما يتعلق بمجال 
 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو( 4.71) يسدد و  عينددة الدديكو، إج بدد   فدد  الحسدد ب  وسددطالمت كدد  

 تسدد و  المحسددوبة"   "  قيمددة وك ندد (   5.73) يسدد و  الددي  لعينددة اإلندد   التطبيدد  فدد  الحسدد ب 
فد،و  يا   للدة إحصد لية عند   توجد  أند  يعند  وهديا   0.01 عند  إحصد لي   الة وه (  7.310)

  اكتسد ع طلبدة الصد  الع شد، األس سد   لمهد ،ا  القتصد   المع،فد  فد 0.05 ) مستو   للدة ) 
 .لص لر اإلن   لجن"تعز  لمتغي، ا

 
  :العمل الجماعيفيما يتعلق بمجال 

 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو( 1.41) يسدد و  عينددة الدديكو، إج بدد   فدد  الحسدد ب  المتوسددط كدد  
 تسدد و  المحسددوبة"   "  قيمدة ندد وك (  1.72  ) يسدد و  الدي  لعينددة اإلندد   التطبيد  فدد  الحسد ب 

فد،و  يا   للدة إحصد لية عند   توجد  أند  يعند  وهديا   0.01 عند  إحصد لي   الة وه (  4.919)
فد  اكتسد ع طلبدة الصد  الع شد، األس سد   لمهد ،ا  القتصد   المع،فد   0.05 ) مستو   للدة ) 
 .لص لر اإلن   لجن"تعز  لمتغي، ا

 
  :االتصالفيما يتعلق بمجال 

 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو(  1.46) يسدد و  عينددة الدديكو، إج بدد   فدد  الحسدد ب  المتوسددط   كدد
 تسدد و  المحسددوبة"   "  قيمددة وك ندد (   1.63) يسدد و  الددي  لعينددة اإلندد   التطبيدد  فدد  الحسدد ب 

فد،و  يا   للدة إحصد لية عند   توجد  أند  يعند  وهديا   0.01 عند  إحصد لي   الة وه (  2.636)
فد  اكتسد ع طلبدة الصد  الع شد، األس سد   لمهد ،ا  القتصد   المع،فد   0.05 ) مستو   للدة ) 
 .لص لر اإلن   لجن"تعز  لمتغي، ا

 
 :تكنولوجيا المعلوماتفيما يتعلق بمجال 

 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو( 0.75 ) يسدد و  عينددة الدديكو، إج بدد   فدد  الحسدد ب  المتوسددط كدد  
 تسدد و  المحسددوبة"   "  قيمدة وك ندد (   0.77 ) يسدد و  الدي  لعينددة اإلندد   التطبيد  فدد  الحسد ب 

فدد،و  يا   للددة إحصدد لية  توجدد ل  أندد  يعندد  وهدديا   0.01 عندد  إحصدد لي   الددة وهدد (  0.330)
فددد  اكتسددد ع طلبدددة الصددد  الع شددد، األس سددد   لمهددد ،ا  القتصددد    0.05 )عنددد  مسدددتو   للدددة ) 
 لجن".المع،ف  تعز  لمتغي، ا
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  :الشخصيالتأثير فيما يتعلق بمجال 
 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو(  1.89) يسدد و  عينددة الدديكو، إج بدد   فدد  الحسدد ب  المتوسددط كدد  

 تسدد و  المحسددوبة"   "  قيمددة وك ندد (   2.24) يسدد و  الددي  لعينددة اإلندد   التطبيدد  فدد  الحسدد ب 
فد،و  يا   للدة إحصد لية عند   توجد  أند  يعند  وهديا   0.01 عند  إحصد لي   الة وه (  5.078)

فد  اكتسد ع طلبدة الصد  الع شد، األس سد   لمهد ،ا  القتصد   المع،فد   0.05 )  للدة )  مستو 
 .لص لر اإلن   لجن"تعز  لمتغي، ا

 
  :القيادةفيما يتعلق بمجال 

 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو( 1.08) يسدد و  عينددة الدديكو، إج بدد   فدد  الحسدد ب  المتوسددط كدد  
 تسدد و  المحسددوبة"   "  قيمددة وك ندد (  1.08) يسدد و  الددي  لعينددة اإلندد   التطبيدد  فدد  الحسدد ب 

فد،و  يا   للدة إحصد لية عند   توجد  أند  يعند  وهديا   0.01 عند  إحصد لي   الة وه (  2.521)
فد  اكتسد ع طلبدة الصد  الع شد، األس سد   لمهد ،ا  القتصد   المع،فد   0.05 ) مستو   للدة ) 
 .لص لر اإلن   لجن"تعز  لمتغي، ا

 
  :تفكير الناقدلا بمجال يتعلق فيما

 المتوسددط مدد  أقدد  وهددو( 2.79) يسدد و  الدديكو، عينددة إج بدد   فدد  الحسدد ب  المتوسددط كدد  
 تسدد و  المحسددوبة"   "  قيمدة وك ندد (  3.30)   يسدد و  الدي  اإلندد   لعينددة التطبيد  فدد  الحسد ب 

  عند إحصد لية  للدة يا  فد،و  توجد  أند  يعند  وهديا   0.01 عند  إحصد لي   الة وه (  4.834)
 المع،فدد  القتصدد   لمهدد ،ا   األس سدد  الع شدد، الصدد  طلبددة اكتسدد ع فدد (  0.05)  للددة مسددتو 
 .اإلن   لص لر الجن" لمتغي، تعز 

 
  :بالدرجة الكليةفيما يتعلق 
 المتوسدط مد  أقد  وهدو(  25.46) يسد و  عينة الديكو، إج ب   ف  الحس ب  المتوسط ك  

 تسدد و  المحسددوبة"   "  قيمددة وك ندد (  30.00) يسدد و  الددي  لعينددة اإلندد   التطبيدد  فدد  الحسدد ب 
فدد،و  يا   للدة إحصدد لية عندد   توجدد  أندد  يعند  وهدديا   0.01 عندد  إحصد لي   الددة وهد (  7.99)

فد  اكتسد ع طلبدة الصد  الع شد، األس سد   لمهد ،ا  القتصد   المع،فد   0.05 ) مستو   للدة ) 
 تعز  لمتغي، الجن" لص لر اإلن  .
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 تائج المتعلقة باإلجابة على السؤال السادس :مناقشة الن

فد   α)= 0.05)ف،و  يا   للة إحص لية عن  مسدتو   للدة  توج أوضح  النت ل  بين  
تعددز  لمتغيدد، الجددن" لصدد لر  اكتسدد ع طلبددة الصدد  الع شدد، األس سدد   لمهدد ،ا  القتصدد   المع،فدد 

تكنولوجيد  المعلومد   التد    ا معيد ،مد  عد المع،ف جميع مع يي، مه ،ا  القتص    ف  ويلك اإلن  
فدد   α)= 0.05)فدد،و  يا   للددة إحصدد لية عندد  مسددتو   للددة  توجدد أشدد ،  النتدد ل  إلدد  أندد  ل 

 . واإلن  بي  كة، م  اليكو،  المع،ف لمه ،ا  القتص    طلبةالاكتس ع 

  بددي  (  نجدد5:9جدد و  ،قدد  ) فدد  واإلندد  وبدد لطةع علدد  النسددبة الملويددة لكدد  مدد  الدديكو، 
 يسدد و  إج بدد   عينددة الدديكو، فدد  الحسدد ب  المتوسددط كدد  حيدد   اإلندد  النسددبة الكليددة ك ندد  لصدد لر 

   (30.00) يسدد و  الددي  لعينددة اإلندد   التطبيدد  فدد  الحسدد ب  المتوسددط مدد  أقدد  وهددو(  25.46)
  ا، علد  ال ،اسدة وأقد ، علد  حفدظ المعلومد أكث، جلد  اإلن  أ   إل يلك  ف ويعز  الب ح  السبع 

عدد   وجددو  فدد،و  يا   للددة إحصدد لية بددي  الدديكو، واإلندد   فدد   مدد  الدديكو،  وقدد  أظهدد،  النتدد ل 
( 0.75 ) يس و  إج ب   عينة اليكو، ف  الحس ب  المتوسطمعي ، تكنولوجي  المعلوم   حي  ك   

يلك وق  يعز  ( 0.77) يس و  الي  لعينة اإلن   التطبي  ف  الحس ب  المتوسط م  قلية،  أق  وهو
 إلد  واميلديأ  الديكو،  إلد  ب إلضد فةمحتدو  كتد ع العلدو   فد مد   تدواف، المعيد ،  فد إل  الضدع  

  وتتفد  نتد ل  ال ،اسدة الح ليدة مدع ال ،اسد   السد بقة الح سوع والنت،ند  أكثد، مد  اإلند   استخ ا  
)ب،كدد      فيمدد  تختلدد  مددع  ،اسددة(2010(  و ،اسددة )البندد  وجددة  2009ومنهدد   ،اسددة )النعيمدد   

            ( الت  أظه،  وجو  ف،و   الة إحص لي  لص لر اليكو، .2011وعوف 
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 توصيات الدراسة :

 ف  ضوء م  أسف،  عن  ال ،اسة الح لية م  نت ل   يوص  الب ح  بم  يل  :

مدع  الدي  ينسدج  العلمد  المحتدو  واختيد ، المند ه  تصدمي  الستف    م  نت ل  هي  ال ،اسة فد 1. 
العلميدة  الثق فدة بط،يقدة تدوف، المحتدو  هديا تنظدي  وكيفيدة الع لميدة  والعشد،ي  الح    الق،  متغي،ا 

 للمتعلمي .
بمهد ،ا  القتصد    الكتدع هدي  و عد    ال ،اسدية ه المند  بصدي غة الخ صدة المعد يي، م،اجعدة2. 

 . التفكي، و لبح ا ف  ط،يقةم    و ك والمع،فة للعل  الواقعية الصو،  ظه ،إ و   المع،ف 
 مثد  له ضدو  فد  الم ،سد  العلدو  كتدع محتدو  بند ء يمكد  ج يد   هد  اتج  تبند  علد  التيكيد 3. 

 .القتص   المع،ف     العلم  التنو،   التكنولوجي  و المجتمع و العل  بي  التف ع 
 معلمد ل ف،صدة لتدوفي،ضد،و،  تضدمي  مهد ،ا  القتصد   المع،فد  فد  بد،ام  إعد ا  المعلمدي  4. 

 مه ،ا  القتص   المع،ف  .  عل  للتع،  ع مة وللت،بويي  والطلبة خ صة العلو 
 المعلد   توجيد ةلداأل  هدي  إعد ا  عند  ي،اعد  أ  علد    العلدو  معلمد  أ لدة تدوفي، ضد،و،  5.
فد   تسد ع  للتد ،ي" طد،  و أسد ليع اسدتخ ا  و   للعلد  الصدحيرفهدو  الم تيكيد  علد  مسد ع ت و 

 يه إل التوص  استنت ج المع،فة و ف تسه   الت عملي   العل  و  الستقص لية الط،  غ،" استخ ا 
 .هعي م  طب  عل  يه تلق م  ب ل
تقنيددد   المع،فددد  وتكثيددد  موضدددوع   المنددد ه  الم،تبطدددة ب ل الدددوع التيكيددد  علددد  نشددد، ضددد،و،  6. 

  . الح يثة 
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 : مقترحات الدراسة

أسددف،  عنهدد  واسددتكم ل، لهدد  يمكدد  اقتدد،ا   التدد النتدد ل  ضددوء أهدد ا  ال ،اسددة الح ليددة و  فدد 
 البحو  الت لية : 

 .  ،اسة أسب ع الضع  الع   ف  مستو  اكتس ع الطلبة لمه ،ا  القتص   المع،ف  .1

 . ب،ن م  يسته   تنمية فه  الطلبة لمه ،ا  القتص   المع،ف   والتحق  م  فع لية الب،ن م  .2

 األسدلوع ب سدتخ ا  القتصد   المع،فد    ،ا مهد الطلبدة تكسدع التد  هجيةمنالة األنشطة . تعزيز3
 . العلم 

 أثند ء  هدل قه تطبدي ومد   مهد ،ا  القتصد   المع،فد ل العلدو  معلمد   فهد مسدتوي    ،اسدة. 4
 . هت ،يس

 نبعد  التد  الع مدة  ا ھاأل ضدوء فد  المختلفدة التعلي  م،اح  ف  العلو  جھلمن  تقويمية  ،اسة. 5
 استيف له  لمتطلب   عص، اقتص   المع،فة .وم     نه م

علد  تعزيدز مسدتو  تمكد  الطلبدة مد  تحو   و  قد ،  المعلمدي   الت .  ،اسة األسب ع والمعوق   6
 مه ،ا  القتص   المع،ف  .

المندد ه  الفلسدطينية علدد  وجد  العمددو  وكتدع العلددو  ال ،اسدد   الوصدفية التحليليددة لمحتدو   إجد،اء. 7
ج  الخصوص لمع،فة م   تضمنه  لمع يي، مه ،ا  القتص   المع،ف    ويلك للتع،  عل  عل  و 

 . فيم  بع  تقوي  المن ه  ف نق ط القو  والضع  فيه  حت  يس ع  يلك 
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 : أوال :المراجع العربية
 لـدى واإلبـداع السـلوك تنميـة فـي المعرفـة إدارة عمليـات دور ( 2007 ). أحدة  . إبد،اهي  1

 .ا،بي  – الع،ا  ف  الع لم  الع ل  التعلي  ميتم، ف  مق   بح  .القيادات الجامعية
( فد  تنميدة 5E,s( : أث، ت ،ي" العلو  الطبيعية ب سدتخ ا   و،  الدتعل  ) 2008. إب،اهي   بس   ) 2

 مجلـة معيدة فد  األ،     مهد ،ا  القتصد   المع،فد  األس سدية لد   طلبدة كليدة العلدو  الت،بويدة الج
 ( . 4) ع 22مجل      )اإلنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة

 تدريس في النهاية مفتوحة المشكلة حل مدخل استخدام فعالية ( 2008 ) . عطي   إب،اهي  . 3
 بالمملكـة الثـانوي األول الصـف طالبـات لـدى االبتكـاري والتفكيـر الدراسي التحصيل الفيزياء على

   111-143.  (139) ،الت ،ي" وط،  المن ه  ف   ،اس   .عربية السعوديةال
   طوالتطبيـق النظريـة األولـى األربعـة للصـفوف العلوم تدريس أساليب.( 2009 . إب،اهي  ليند )4
 .  ال،   عم   والتوزيع للنش، الع،ب  المجتمع  مكتبة1
لدد  فدد  كتددع العلددو  لم،حلددة التعلددي  (. مدد   تددواف، عمليدد   الع2008أبوجحجددو    يحدد  محمدد  ). 5

ــــة جامعــــة النجــــاح لألبحــــاثاألس سدددد  بفلسددددطي    ــــوم االنســــانية مجل (  5  ع) 22لدددد (  مج)العل
 (.1420-1385ص)

متدوف،   2010 يسدمب،  10   زي ، المعرفة؟ مجتمع من العرب أين.( 2009 )ك،ي  حةو   . أبو6
    http://www.mokarabat.comعب، :

تطبيـق المـدارس  تقويم الكتب المدرسية الجديدة ومـدى(.2009   عب  الجليد )أبو حم ا  جم .7
الددوطن  لتنميددة المددوا،  البشدد،ية   الم،كددزلهــا ضــمن مشــروع تطــوير التعلــيم نحــو اقتصــاد المعرفــة 

 .152 الع    منشو،ا  الم،كز سلسلة  األ،    .عم  

 غز    فلسطي  . عة آف   مطب  1ط   القياس والتقويم الصفي. (2008سن ء) أبو  قة . 8

مســتوى التنـــور العلمـــى لـــدى طلبـــة الصـــف التاســـع فـــى ( . 2001. أبددو سدددلط    عبدد  النبددد  )9
  ،سددد لة م جسدددتي، )غيددد، منشدددو، (   كليدددة الت،بيدددة  الج معدددة السدددةمية  غدددز   محافظـــة شـــمال غـــزة

 فلسطي  .
أنشـطة  فاعليـة فـي معرفـةال إدارة عمليـات . دور" ( 2008 )حمد  عليد      يوس  ف ،   . أبو10

 .األ،     الث ن  الع،ب  الميتم،  "الشرقية القدس في األهلية المؤسسات
 الثامن األساسي للصف العلوم كتاب في التطوير مالمح.  ( 2007 )عيسد  ن  ية لب    . أبو11
 غيد، م جسدتي، ،سد لة  تواجـه تدريسـه التـي والصـعوبات المعرفـي االقتصـاد ضـوء فـي األردن فـي
 .األ،   إ،ب   الي،موك  ج معة نشو،  م
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  مكتبدة أنجلدو المصد،ية  1"  طالقيـاس والتقـويم التربـوي(" .100. أبو ن هيدة  صدة  الد ي ) 12
 الق ه، .

 (1 ).   طوالحلول والتقنيات التحديات :المعرفة إدارة .( 2009 )مصب   خض، . إسم عي  13
 . األ،   عم    والتوزيع  للنش، الح م   ا،
 مـن العلمـي الثـانوي األول للصف الفيزياء كتاب تقويم ( 1999 ). محم  الك،ي  أيوع عب . 14

 منشدو،  ج معة غيد، م جسدتي،  ،سد لةفلسـطين شمال في والطلبة والمعلمين المشرفين وجهة نظر
 . النج   الوطنية ن بل" فلسطي 

  الج معدة السدةمية   ٢ ط  أدواتـه مناهجه عناصره التربوي البحث (.( 1997. األغ  إحس  15
 غز   فلسطي  .

 لد ني  الوفد ء  ا،   التعلـيم فـي المعرفـة إدارة ( 2007 ) .حسدي  وسدةمة حسد  . البدبةو  16
 .مص، اإلسكن ،ية  الطب عة

مدد   م،اعدد   كتددع ال،ي ضددي   للم،حلددة الث نويددة فدد  ( : 2010)  البندد    جبدد، وجددة    خ لدد . 17
ــد فــي لمع،فدد    األ،   لمهدد ،ا  القتصدد   ا ــاهج األول المنعق ــي مــؤتمر المن ــل ألقيــت ف ــة عم ورق

 .األردن
الرابـع  الصـف منـاهج كتـب فـي التقنيـة المالمـح .( 2006 )جدوا  سوسد  محمد   . الحد ج18

 م جسدتي، ،سد لة  االقتصـاد المعرفـي منحـى مع توافقها ومدى األردن في حديث ا المطور األساسي
  .األ،   ب  إ،  الي،موك  ج معة منشو،   غي،
نبيد  عبد   ومتدول   جويعد   بد ، العتيبد   عب  الق  ،  زي     مصطف  معجع  . الح م   محم 19

 ط  المستقبل الحاضر واستشراف رؤية :السعودية العربية المملكة في التعليم (.( 2007 الخ ل 
 .السعو ية الع،بية المملكة ال،ش   مكتبة  (1)
 فـي تجـارب قراءة :المعرفة مجتمع وبناء البشرية التنمية. ( 2008 )عب  الحس  . الحسين  20

سرائيل العربية الدول  .لبن    الع،بية للعلو  ال ا،  (1 )ط  وماليزيا والصين وا 
  ا، عد ل  الكتدع .العربـي التعلـيم وتحـديات المعرفـة اقتصـاد .( 2011 )حمد و . الحمدو  عم،21

 .السعو ية الع،بية المملكة والتوزيع  للنش،
اإلسدكن ،ية   ج معدة المعرفـة ، مجتمـع خدمـة فـي الجامعـة ( 2000 ). اإللد  عبد  . الخشد ع 22

 اإلسكن ،ية  مص، .
الع،بيدة   النيد  مجموعدة (1 ). ط ،المعرفـة اقتصـاد .( 2001 )أحمد  محسد  . الخضدي،  23

 .مص، الق ه،  
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  الكتاب التعليمي صميموت التربوية المناهج بناء أسس.  ( 2007 )محمدو  محم  . الخوال   24
 .األ،   عم    والتوزيع للنش، المسي،   ا، (2).ط

 التي المعوقات تذليل في الجامعي واألستاذ الجامعة دور ( 2007 ). حس  صب   . الزبي   25
 تحد  ال،ابدع المديتم، فد  مق مدة علميدة و،قدة . التطـوير وسـبل والتكنولـوجي العلمـي تواجه البحـث

 للعلدو  الع،بيدة الميسسدة الع،بد   الدوط  فد  التكنولدوج  والتطدوي، علمد ال أفد   البحد  شدع ،
 .سو،ي  ف  الع ل  التعلي  وزا،  مع والتكنولوجي  ب لتع و 

  ا، صدف ء  0ط" المعرفـة إدارة فـي معاصـرة اتجاهـات. " (2008عدوا  ) محمد  الزيد  ا  . 26
 .األ،   عم      والتوزيع للنش،
 ب ولة التعلي  توجي  ف  للتعلي  األعل  المجل" جهو  (.2012  هي ). السع   عزيز  وال وس، 27
مفاهيم االقتصاد المعرفي وتطبيقاته وتحدياته   و،شة عم  بعنوا :" المع،ف  القتص   نحو قط،

 .10-11 ال وحة  أكتوب، فى دول مجلس التعاون الخليجى
الصدف    ا، مكتبدة  (1 )ط  فـيالمعر  االقتصـاد .( 2008 )ن  يد  والليثد   ه شد   . الشدم،  28

  .األ،   عم      والتوزيع للنش،
 العاشـر وفقـا للصـف العلـوم منهـاج تحليـل محتـوى(. 2006. الصد     مند  عبد  الفتد   )29

كليدة الت،بيدة   ،سد لة م جسدتي، غيد، منشدو،   لهـا الطلبـة اكتسـاب مـدى العلميـة و الثقافـة لمعـايير
 . الج معة اإلسةمية  غز    فلسطي 

 تعليم (2010 ) .محم  عب  اللطي  و بو،  محم   سلي  ق ،   محمو   . الص ف  عب  الحكي 30
 .األ،   والتوزيع  عم    للنش،  ا، الثق فة  (1 )ط . المعرفي االقتصاد عصر في األطفال

 الع،بيدة المفتوحدة  الج معدة .المعلومـات وتكنولوجيا المعرفة إدارة .( 2007 )ي س، . الص و  31
 .الكوي 

 ،جدة تطبيد  مبد  ئ القتصدد   المع،فد  فد  ج معددة . ((2012. الصدم      هشد   محمد  أحمدد 32
للتعلــيم  المجلــة الســعودية .األميدد،  نددو،  بندد  عبدد  الدد،حم  مدد  وجهددة نظدد، أعضدد ء هيلددة التدد ،ي"

 .125-144ص   7السعو ية  ع   العالي

  ا، وتعليمهـا، تعلمهـا المفـاهيم الكتسـاب المعرفيـة البنيـة ( 2004 ). محمد  . الطيطد  33
 .األم  األ،  

مكانيـة المعرفة إدارة.  ( 2008 )ي س، . العتيب  34 دراسـة  :السـعودية الجامعـات فـي تطبيقهـا وا 
 .السعو ية الق،   أ  ج معة  كتو،ا   ،وحةأط  "القرى أم جامعة على تطبيقية

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=468197
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=468197
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=468197
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مستوى جودة محتوى كتاب العلوم للصف الثـامن فـي ضـوء (. 2009الع،ج    محم  حس  ). 35
. ،س لة م جسدتي، غيد، منشدو،   كليدة الت،بيدة  الج معدة  المعايير العالمية ومدى اكتساب الطلبة لها

 اإلسةمية  غز    فلسطي .
  "المسدي،  ا،  0ط   المعرفة إدارة إلي المدخل. "  ( 2009 )وآخد،و    الست ، عب  العل  . 36

 .األ،   عم   
 في ثانوي األول للصف الفيزياء كتاب محتوى تقويم(. 2012. العم ،  شيم ء بن  عب  اهلل )37
ر الفيزيــائي أبعــاد ظــل   اإلمدد   محمدد  بدد  سددعو   ج معددة منشددو،   غيدد،   ،سدد لة م جسددتي، التََّنــوُّ

 .المملكة الع،بية السعو ية ال،ي ف  مية اإلسة
 ،جددددة امددددتةك معلمدددد  .(2012) مق بلة  عدددد ط  الخوالدددد     تيسددددي،  . العمدددد ي،   محمدددد  حسدددد 38

،فددة وتطبدديقه  لهدد  فدد  ت ،يسدده  مدد  وجهددة نظدد،ه  الم،حلدة األس سددية فدد  األ،   لمبدد  ئ اقتصدد   المع
 .243 - 280 ص ,26فلسطي  ع    والدراسات لألبحاثمجلة جامعة القدس المفتوحة  .أنفسه 

األولد   الثةثدة الصدفو  علدو  كتدع مةلمدة  ،جدة .(  2011)  الهد     علد  عبد   العمد،  .39
 ال ،اسد   سلسدلة  ( اإلسـالمية جامعـةال مجلـةالمعلمدي     نظد، وجهدة مد  الدتعل  نت جد   لتحقيد 
 2011 .يونيو 685– 659 ص  (2)الع    (19)   مجل   )اإلنس نية

دارة المعلومات لتكنولوجيا المشترك الستخدام. ا ( 2004 )إب،اهي  غس   . العم،  40 المعرفة  وا 
 ل ،اس   التطبيقيةا ج معة  كتو،ا   أط،وحة  "األردنية التجارية البنوك ألعمال عالية قيمة لتحقيق
 األ،   . عم   

 للبنـات التعليميـة اإلدارة لتطـوير كمـدخل المعرفـة إدارة ( 2008 ). ندوا  سدعي  الغ مد   . 41
 ،سد لة ،قسـم البنـات جـدة بمحافظـة المعرفـة إدارة اسـتخدام واقـع علـى جـدة : دراسـة بمحافظـة
 .السعو ية الق،   أ  ج معة م جستي، 

تطوير محتوى منهج العلوم في المرحلة االبتدائية في المملكة  .(  2003الغي ف   ،اشد  ) . 42
 الت،بية   كلية منشو،   كتو،ا  غي،   ،س لة العربية السعودية في ضوء االتجاهات العالمية الحديثة

 اإلم   محم  ب  سعو  اإلسةمية   ال،ي ف . ج معة  
الت،بدو  فد  مد ا،" المسدتقب  الث نويدة  متطلبد   التحدول ( :  2009. الق،ن    عل  ب  حس  ) 43

   مجلــة المعرفــةب لمملكددة الع،بيددة السددعو ية فدد  ضددوء تحدد ي   اقتصدد   المع،فددة )تصددول، مقتدد، (   
   ج معة أ  الق،  .(175)الع   

 العد    اإلنسـانية للعلـوم اليرمـوك أبحـاث مجلـة المع،فدة  اقتصد   ( 2004 ) .علد  . القض   44
  2-31.ص ا،ب   ك الي،مو  ج معة   (85)

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=314689
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=314689
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 ( 1ملحق رقم ) 

 المعرفيتصاد الصورة األولية لقائمة مهارات االق
 غز -دةدددددددددددددة اإلسةميدددالج مع

 ددد ددددددددددددددد   العدليددددددددعم    ال ،اس
 ددددة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الت،بيدددددددددددددددددددددددددددددددكلي

 قس  المند ه  وط،  الت ،ي"

 تحكيم قائمة معايير                                               

 المحت،  .  ............................................األست ي   

 : وبعد طيبة تحية

مع،فدة مهد ،ا  القتصد   المع،فد  المتضدمنة فد  محتدو  كتدع العلدو   إلد  تهد   ب ،اسدة الب حد  يقدو 
  محتدو  فد  تضدمينه  ينبغد  التد    والمهد ،ا للم،حلة األس سية العلي  بغز  وم   اكتس ع طلبدة الصد  الع شد، لهد 

  ،جددة علدد  متطلبدد   الحصددو  كتددع العلددو  للم،حلددة األس سددية العليدد  ) الثدد م    الت سددع   الع شدد، (   ضددم 
 . علو     م  الج معة اإلسةمية  - وط،  الت ،ي" المن ه  ف  الم جستي،

 الب ح  أع  المج   هيا ف  والخب،  المي انية المختصي  وآ،اء الس بقة وال ،اس   الس ب  األ ع ضوء وف 
 ولعلد    العلدو  كتدع محتدو  فد  الواجدع تواف،هد  القتصد   المع،فد  مهد ،ا  مد  عد   علد  ق لمدة معد يي، تحتدو 

ب اء الت لية  المه ،ا  ق،اء  ييم  ف ن  المج   هيا ف  وال ،اية الخب،  م  أصح ع بينك  الب ح   : ،أيك  فيم  يل  وا 

    ا،تب ط المه ،ا  بموضوع ال ،اسة " ،جة األهمية " .م  -1

 ووضوحه  "  ،جة الوضو  " . اللغوية الصي غة مةلمة -2

 الميش،ا  للمعي ، "  ،جة النتم ء ". انتم ء م   -3 

 .ال ،اسة أ ا  تطوي، ف  تسه  وتع ية  مةحظ   -4

    . ميش،ا  أخ،  ت،  م  األهمية تضمينه  ف  مع يي، األ ا 5-

 . العلمي البحث خدمة في لجهودكم والتقدير الشكر خالص مع

 سعي  توفي  شقفة : الب ح                                                                             

 0599566125   /جوا 

Said2139878@hotmail.com

mailto:Said-lyan2009@hotmail.com
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 المؤشرات معيارال
 درجة االنتماء درجة الوضوح درجة األهمية

 المالحظات
 مهمة

غير 
 مهمة

 واضحة
غير 
 واضحة

 ال تنتمي تنتمي

 

 

 

تعلم كيف 
 تتعلم

        . يحفز عل  استخ ا  البيلة المن سبة للتعل 
        .يفع  أكب، ق ، م  الحوا" أثن ء عملية التعل  

        .  المع،فة بشك  نق   للتيك  منه  يح  عل  البح  وين ق
        . يق   فتي  ياك،  الط لع ف  المع،فة

        . يختب، معلوم   الطلبة بي  الحي  واألخ،
        . يحفز عل  تطبي  م  يتعلم  الطلبة ف  حي ته 

َكز  ي،اجع         .م  يتعلم  الطلبة لتحسي  المعلوم   الت  ل  ت، 

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

         .يتضم  بي ن   ومعلوم   تمت ز ب لجو   والصحة  
        ي َمك  م  تصمي  النظ  وقواع  البي ن   المستخ مة لتق ي  المعلوم   بشك  منظ  
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إدارة 
 المعلومات

        . يحتو  عل  أنشطة البح  ع  المعلوم    والتصني   والفه،سة
        . آلي   تطوي، وتنفيي المش ،كة ف  المعلوم  ين ق  

        .ينم  الق ،  عل  استخ ا  تقنية المعلوم   
        . يقي  نظ  المعلوم   ويقت،  م  يلز  لتطوي،ه 
        . يح  عل  استخ ا  موا،  المعلوم   المت حة

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 

التفكيـــــــــــر 
 االبداعى

        . الق ،  عل  إنت ج الع ي  م  األفك ، المتنوعة ينم 
        . ينم  الق ،  عل  إنت ج أفك ، غي، ميلوفة أو حلو  ف،ي   للمشكة 

        . ينم  الق ،  عل  إض فة تف صي  ج ي   ومتنوعة لفك،  م  وبشك   قي 
        .ينم  الق ،  عل  وضع عن وي  ج ي   لألفك ، المختلفة 

        ينم  الق ،  عل  س،عة إ ،اك م  ل ي ،ك  اآلخ،ي  ف  تح ي  نق ط الضع 
        .ينم  الق ،  عل  ع   إص ا، األحك   المتس،عة 
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............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 

صنع 
 القرار

        . يوف، المعلوم   الك ملة والصحيحة ع  الموضوع
        . عل  المعلوم   المتواف،  يح   الخي ،ا  المت حة بن ء

        . يح   المتطلب   الةزمة ف  الق،ا، ليكو  مقبول
        .يح   الوس ل  الممكنة للوصو  إل  اله   

        .يح   مع يي، التقوي  لف،ز األفك ، 
        . يقو  األفك ، ب ستخ ا  المع يي، المخت ، 

        . الخب،  يح  عل  استث ،  أه 
        . يشجع عل  تنفيي الق،ا،ا  السليمة

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

        .يح  عل  التخطيط وجمع المعلوم   للتوص  إل  النت ل   
        .ينم  الق ،  عل  اكتش   مص  ، المع،فة 
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حل 
 المشكالت

        . يستخ   وس ل  التقنية الح يثة لح  المشكة 
        .يس ع  عل  تج،يع أكث، م  ط،يقة للوصو  للح  

        . ينم  الق ،  عل  التعل  اليات  واستم،ا،يت 
        . ينم  مه ،ا  التفكي، العلم 

        .يشجع عل  الج،أ  والمث ب،  والمب  ،  
        .ينم  الثقة ب لنف" والعتم   عل  اليا  

        . مع،فة ب لحي   العمليةي،بط ال
        . يح  عل  استخ ا  وس ل  التقنية الح يثة ف  البح  والستقص ء

        . ينم  الق ،  عل  كت بة األبح   والتق ،ي،
ص ا، األحك   وتب،ي،ه            .يس ع  الطلبة عل  اتخ ي الق،ا،ا  وا 

        . يلك الم ،سة والمجتمعيوط  العةقة بي  المعل  والمتعل  وك
        . يق   معلوم   أكث، بيق  وق  وجه  وتكلفة
        .يحتو  عل  معلوم   متسلسلة ومتك ملة 

        . يول  ل   الط لع ق ،ا  ح  المسيلة بشك  مستق 

............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................ 

العمل 
 الجماعي

        . علمي يشجع عل  تب    المعلوم   بي  المت
        . ي،كز عل  المس ع   أو ال ف ع ع  المتعلمي 

        . يس ه  ف  التعبي، ع  اتج ه   ايج بية نحو الم ،سة واإل ا،  والمعل 
        . يتمتع ب افعية ع لية لأل اء الجي 
        .يم ،" ال،ق بة والتوجي  اليات  
        . الجم عة يظه، القبو  أله ا  وق،ا،ا 
        . يشجع عل  المش ،كة النشطة 

        .يس ه  عل  التص   المفتو  والك م  مع أعض ء الجم عة 
ي عو إل  النظ، إل  األخط ء عل  أنه  ف،ص للتعلدي  وليسد  ف،صد  لتوجيد  

 . اللو  أو النق 
       

        .يزي  م  الثقة بق ،  ونزاهة الجم عة 

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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 االتصال

يشجع عل  التعبي، والتواص  مع اآلخ،ي  ع  ط،ي  الكت بة   لغة الجسد    
 . أو اإلش ،ا 

       

        . ينم  مه ،ا  الستم ع لستقب   ال،س ل  م  اآلخ،ي 
        .يس ع  عل  مع،فة م  يشع،وا ب  أو يفك،وا في  أثن ء الحوا، 

        . الق ،  عل  إ ا،  عملية التص   ينم 
        . ينم  الق ،  عل  تطوي، أ وا  التص   وتطويعه  إلتم   اتص   ن جر

        . ينم  مه ،ا  التيكي  عل  اليا   و  التص ،ع مع اآلخ،ي 
        . ينم  الق ،  عل  النق  البن ء و ع  يلك ب أل لة

        . لجي  للموضوع المطلوع ط،ح  مسبق يشجع عل  اإلع ا  ا
        . ينم  مه ،  إج    ف  اإلنص  

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

تكنولوجيا 
 المعلومات

        . يقي  " قة   موضوعية   شمولية وف ل   " مص  ، المعلوم  
        .يطو، است،اتيجي   البح  واستع    المعلوم   

        .   عل  تقيي  نوعية مص  ، النت،ن ينم  الق ، 
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        يشجع عل  استخ ا  المص  ، اللكت،ونية المن سبة لتح ي  المعلومة المطلوبة .
        . يشجع عل  استخ ا  التكنولوجي  لتنظي  البح 
        . ينم  الق ،  عل  تمييز المص  ، التكنولوجية

        . تحلي  المعلوم   ف وجي  يشجع عل  استخ ا  التكنول
        .تقيي  ك  م  العملي   والمنت   ف يشجع عل  استخ ا  التكنولوجي  

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

التأثير 
 الشخصي

        . ييك  عل  قو  الشخصية والج،أ  والق ،  عل  مواجهة المواق  المختلفة
        . لمب  ، ينم  الق ،  عل  القي      وأخي ا
        .يوظ  اللغة توظيف  صحيح  

         . ييك  عل  الطةقة اللفظية والفص حة
        .ي عو إل  فه  الع ل  المحيط 

        .ي عو إل  إب اء الستج ب   المن سبة للمثي،ا  الخ ،جية 
        . ي عو إل  إيج   الحلو  للمشكة  بشك  م، 
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        .  عل  أهمية الت،بية األس،ية السليمة ييك
        . ينم  العةق   اإلنس نية متمثلة ب لثقة ب لنف" والحت،ا  المتب   

        .يعزز مه ،  الق و  الحسنة 

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 القيادة

        . يعزز أهمية م،اع   مش ع، اآلخ،ي 
        . مع لجة مشكة  اآلخ،ي يعزز العم  التع ون  و 

        .ي عو إل  م اومة ال ،اسة والتعل  لتحسي  األ اء 
        . ييك  عل  أهمية تق ي  ق و  حسنة لآلخ،ي 

        . يسه  ف  تب    الخب،ا  بشك  ايج ب 
         . ي عو إل  ضبط النف" و ع   التعصع

         . بكف ء  وف عليةييك  عل  أهمية إ ا،  الوق  
         . الجم عة أعض ءينم  الق ،  عل  التيثي، عل  

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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التفكير 
 الناقد

 

 

 

 

 

        .يعزز الق ،  عل  التح ي  ال قي  للمشكة  والمس ل  
        . يعزز الق ،  عل  تمييز أوج  الشب  والختة 

        .    المتعلقة ب لموضوعيح   المعلوم
         . ينوع ف  األسللة الت  تسه  ف  فه  أعم 

        . ينم  الق ،  عل  تق ي  معي ، للحك  عل  نوعية المةحظ   والستنت ج  
        .ينم  الق ،  عل  تح ي  م   ا،تب ط العب ،ا  وال،موز مع السي   الع  

  القض ي  واألفك ، الت  ل  تظه، بص،احة ف  الب،ه   ينم  الق ،  عل  تح ي
 وال لي  .

       

        . ينم  مه ،  تمييز الصي  المتك،، 
        .ينم  الق ،  عل  تح ي  موثوقية المص  ، 
        . يس ع  عل  تنمية التفكي، الن ق  والتب،ي،

        .   ف  مع لجة النصوصينم  الق ،  عل  تح ي  كف ية البي ن   ونوعيته

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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  ( 2ملحق رقم ) 

 الصورة النهائية لقائمة معايير مهارات االقتصاد المعرفي
 

 المعيار
 المؤشرات

 درجة االنتماء درجة الوضوح درجة األهمية
 المالحظات

غير  مهمة
غير  واضحة مهمة

ال  تنتمي واضحة
 تنتمي

 

 

 تتعلمتعلم كيف 

        يثي، ياك،  المتعلمي  لحع الستطةع .
        ينم  الق ،  عل  التعل  اليات  واستم،ا،يت  .
        يحفز عل  استخ ا  البيلة المن سبة للتعل  .

        يحفز عل  تطبي  م  يتعلم  الطلبة ف  حي ته .
        يفع   أكب، ق ، م  الحوا" أثن ء عملية التعل  .

َكز .         ي،اجع م  يتعلم  الطلبة لتحسي  المعلوم   الت  ل  ت، 
        يح  عل  البح  وين ق  المع،فة بشك  نق   للتيك  منه  .

 

 إدارة المعلومات

        ينم  الق ،  عل  استخ ا  تقنية المعلوم   . 
        يتضم  بي ن   ومعلوم   تمت ز ب لجو   وال قة .  

        يحتو  عل  أنشطة البح  ع  المعلوم    والتصني .

تعلم كيف 
 تتعلم
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 التفكير االبداعى

        ينم  الق ،  عل  كت بة األبح   والتق ،ي،.
        ينم  الق ،  عل  تمييز وا  ،اك القض ي  المط،وحة .
        ينم  الق ،  عل  تولي  الع ي  م  األفك ، المتنوعة .

          إض فة تف صي  ج ي   ومتنوعة لفك،  م  وبشك   قي  ينم  الق ،  عل

 

 صنع القرار

        يح  عل  استش ،  أه  الخب،  .
        يشجع عل  تنفيي الق،ا،ا  السليمة .

        يح   الوس ل  الممكنة للوصو  إل  اله   .
        ينم  الق ،  عل  الت،ي  ف  إص ا، األحك   .

        المعلوم   الك ملة والصحيحة ع  الموضوع .يوف، 
        يح   الخي ،ا  المت حة بن ء عل  المعلوم   المتواف،  . 

 

 

 حل المشكالت

        ينم  مه ،ا  التفكي، العلم  .
        يق   معلوم   متسلسلة ومتك ملة  .

، أ  والمث ب،  والمب  ،  .          يشجع عل  الج 
        نم  الق ،  عل  اكتش   مص  ، المع،فة . ي

        ينم  الثقة ب لنف" والعتم   عل  اليا  .
        يس ع  المتعلمي  للوصو  إل  النت ل  وتطبيق ته  .
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        يح  عل  التخطيط وجمع المعلوم   للتوص  إل  النت ل  .
        البح  والستقص ء .يح  عل  استخ ا  وس ل  التقنية الح يثة ف  

 

 

 العمل الجماعي

        يشجع عل  المش ،كة النشطة .
        يثي،  افعية المتعلمي  للعم  الجم ع  .  

        يشجع عل  تب    المعلوم   بي  المتعلمي  .
        ي،كز عل  مس ع   المتعلمي  أو ال ف ع عنه  . 

          ايج بية نحو الم ،سة واإل ا،  والمعل  .يسه  ف  التعبي، ع  اتج ه 
يدد عو إلدد  النظدد، إلدد  األخطدد ء علدد  أنهدد  فدد،ص للتعلددي  وليسدد  لتوجيدد  

 اللو  أو النق  .
       

 

 االتصال

        الم ،سة والمجتمع . يوط  العةقة بي 
        ينم  الق ،  عل  إ ا،  عملية التص    .

        نق  البن ء و ع  يلك ب أل لة .ينم  الق ،  عل  ال
        يشجع عل  التعبي، والتواص  مع اآلخ،ي  بع   ط،  .
        ينم  مه ،ا  الستم ع لستقب   ال،س ل  م  اآلخ،ي  .

 يشجع عل  اإلع ا  الجي  للموضوع المطلوع ط،ح  مسبق  .
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تكنولوجيا 
 المعلومات

        معلوم   .يقي   قة مص  ، ال
        يشجع عل  استخ ا  التكنولوجي  لتنظي  البح  .

        يشجع عل  استخ ا  التكنولوجي  ف  تحلي  المعلوم   .
        يشجع عل  استخ ا  المص  ، اللكت،ونية المن سبة لتح ي  المعلومة المطلوبة 

 

 

 التأثير الشخصي

        ي عو إل  فه  الع ل  المحيط .
        ييك  عل  الطةقة اللفظية والفص حة .

        ينم  الق ،  عل  القي      وأخي المب  ،  .
        ي عو إل  إيج   الحلو  للمشكة  بشك  م،  .

        يوظ  اللغة توظيف  صحيح  ف  التيثي، عل  اآلخ،ي  .
        ا  الخ ،جية .ي عو إل  إب اء الستج ب   المن سبة للمثي، 

 

 القيادة

        يعزز أهمية م،اع   مش ع، اآلخ،ي  .
        يسه  ف  تب    الخب،ا  بشك  ايج ب  .

        يعزز العم  التع ون  ومع لجة مشكة  اآلخ،ي  .
        يح   المعلوم   المتعلقة ب لموضوع . 

        الن ق  والتب،ي، . يس ع  عل  تنمية التفكي،
        ينوع ف  األسللة الت  تسه  ف  فه  أعم  .
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 التفكير الناقد

 

        ينم  الق ،  عل  تح ي  موثوقية المص  ، .
        يعزز الق ،  عل  التح ي  ال قي  للمشكة  .

        ينم  الق ،  عل  تح ي  كف ية البي ن   ونوعيته  .
        أوج  التش ب  والختة  .يعزز الق ،  عل  تمييز 
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 (3ملحق رقم )

 المعرفيختبار مهارات االقتصاد ال الصورة النهائية                         
 غزة-اإلسالميــة الجامعــــة

 العليا                                                   الدراسات - التربية كلية

 یسالتدر طرق و المناھج قسم
 الطالب / ة : أخي/ تى

 السة  عليك  و،حمة اهلل وب،ك ت    وبع  :

 . المعرفيلمھارات االقتصاد  اكتساب الطلبة  مدى قياس إلى االختبار ھذا یھدف

نم  لغ،ف البح  العلم  فقط .  والب ح  ييك  عل  أ  هيا الختب ، لي" ل  عةقة ب ،ج تك ف  الم ،سة   وا 

 شك، لتع ونك   ف ن  ي،جو منك ق،اء  تعليم   الختب ، قب  الش،وع ف  اإلج بة .والب ح  إي يق   لك ال

 تعليمات االختبار :

 زم  الختب ، مح   بس عة واح   . 1.

 ( فق،  م  نوع الختي ، م  متع   . 50 يتكو  الختب ، م  ) 2.

 . اتركه إجابته تعرف ال الذي السؤال وي،ج  ق،اء  األسللة بشك  جي  قب  الب ء ب إلج بة  3.

 فدي إجاباتدك تفدر  ذلدك و بعدد األربعدة   اإلجابدات بدي  مد  فقد  صدیيیة واحددة إجابة اختيار عليك األسئلة على لإلجابة  4.

.اإلجابة الصیيیة رمز أسفل (X )الرمز بوضع المرفقة الورقة

 : عدا ما يلي ما كل للطاقة المتجددة المصادر منمثال : 

 الشمسية الط قة.ع                    األحفو،  لوقو ا.أ              

 الح،ا،ية الط قة .                   ،والجز  الم  ط قة .ج             

 :يل  كم  اإلج بة بط قة ف  الصحير ال،مز أسف  (X )ال،مز وضع إل عليك فم  )أ(  ھ الصحيحة اإلج بة أ  بم 

دجبأالسؤال رقم

1.X

 

     تعاونك حس  على لك شكرا

 شقفةسعي  توفي     الباحث                                                                             
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 المعرفيأسئلة اختبار مهارات االقتصاد 

 : اختر /ى رمز اإلجابة الصحيحة مما يأتي :  /تى الطالب /ة أخي

الصفة التي تختفي في أفراد الجيل األول وتظهر بأن  ةدرست عزيزي الطالب في وحدة الوراث. 1
 : في الجيل الثاني بنسبة الربع تسمى الصفة

 ع. المتنحية                                           أ. الس ل                

  . الم،تبطة ب لجن"                        ج. المتيث،  ب لبيلة               

وجودك في المختبر أنت وزمالئك إلجراء تجربة ما ، طلب المعلم إعداد تقرير بعد . أثناء 2
 ، النجاز التقرير فان عليك :تجربة الاالنتهاء من 

 أ  تجع  التع و  شع ،ك . أ.      

 . التطبيقية بفع ليةالعلمية . مم ،سة األنشطة ع      

 . ، ك   قيقة م  فت،  وجو ك ب لمختب، ستثما. ج      

 التحق  م  الحصو  عل  ك فة المعلوم   والبي ن   الةزمة إلع ا  تق،ي، التج،بة . .       

استخدام مخطط ساللة  تمكن العلماء من دراسة الصفات الوراثية في اإلنسان من خالل .3
  أنه : ذلك السبب فيبناءا  على دراستك يرجع  ، العائلة

 .  . ينظ  تج ،ع تزاوج بي  األف،ا أ     

 . . يتتبع توا،  صفة م  عب، األجي  ع     

   .. يفس، ط،يقة تح ي  الجن" ف  اإلنس   ج     

  .  . يبي  أث، البيلة عل  صف   الك ل  الح      

 إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى مسحوق الطباشير يتصاعد غاز : عند .4

           CO ع.                                         O2أ .      

 CO2                                       .  Cl2. ج     
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من خالل دراستك لوحدة الوراثة   "والوراثية البيئية العوامل ألثر محصلة الحي الكائن صفات " .5
 :بأنذلك  ريفسيمكن ت

       .  تح  ه والبيلة الصفة تع   الجين   .أ      

 . تع له  والبيلة صفةال تح   الجين   .ع      

    . ةالبيلي تشك  الصفة حسع الجين   .ج      

 .الجين    تشك  الصفة حسع البيلية العوام  .       

 في نقطة عند الضغط بين العالقة يمثل اآلتية المنحنيات من أي بالشكل، الموضح اإلناء . في6
 :)ف(  السائل سطح عن النقطة هذه وعمق) ض( سائل باطن

 
 

كـل ممـا  من دالالت الحديث الشـريف صلى اهلل عليه وسلم :" غربوا النكاح " ،رسول اهلل . قال 7
 واحدة : ما عدايلي 

 أ. اهتم   اإلسة  بسةمة النس  .       

 ع. ك  ح لة زواج أق ،ع تتسبع ف  ظهو، أم،اف و،اثية .       

 ثية ف  األبن ء .ج. الزواج م  األق ،ع يسه  ف  ظهو، األم،اف الو،ا      

  . الزواج م  غي، األق ،ع يقل  م  احتم لية التق ء الصف   الم،ضية المتنحية .       

 فـردين تـزاوج عنـد األبـوين أحـد صـفة ظهـور فـي السـبب من خالل دراستك لوحدة الوراثة فـان.8
 :مختلفتين لصفتين نقيين

 .الس ل  للجي  الت مة غي، ي   الس.ع          . الس ل  للجي  الت مة السي    أ.      

                 المتنح  للجي  الت مة غي، السي    .          . المتنح  للجي  الت مة السي    ج.     
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 فروضا باألمراض ووضعوا لإلصابة مهغير من أكثر معرضون األطفال أن تشير الدراسات إلى. 9
 : للدراسة

    .فلألم،ا أيض  مع،ضو  الكب ، .أ      

 .األم،اف م  وق ية يه ل  الكب ، .ع      

  . ھغي، م  أكب، األطف   ل   المن عة .ج      

 . ھغي، م  أق  األطف   ل   المن عة.       

ب منك إعداد تقرير . " قمت بمرافقة زمالئك بزيارة وحدة غسيل الكلى في أحد المشافى ، وطل10
 : واحدة ما عداما يلي  أن يتضمنها التقريرأهم المعلومات التي يجب فان الزيارة " 

       .ه ز غسي  الكل   . ت،كيع جع           .             اس  الم،يف. أ     

    والزم  الي  يقضون  ف  المشف . ع   الم،ض     .    لية عمل  آ. ط،يقة استخ ام  و ج     

 : ألنها سالمتها من للتأكد عام كل الرجال عند البروستات فحص غدة . يفضل11

      .الكب   س،ط   أ. تسبع      

 .  اإلحلي   ف  البو  بق ي  حموضية . تع   ع     

  .المنوية  الحيوان   ينشط ق ع   إف،از . تف،زج     

 . التبو  عي ت و البو  مج،  عل  تضغطمه  تضخ . عن       

فــي  ائنــات الحيــة ، لــو كلفــت بالبحــث. يختلــف عــدد الكروموســومات وتركيبهــا بــين أنــواع الك12
فانـك الكروموسـومات  مـن عـددالنفـس  الحية التـي لهـا كائناتسبب االختالف بين العن االنترنت 

 ستجد بأن السبب يرجع إلى االختالف في  :

 ع. حجمه                          ت،كيع ك،وموسوم ته  .أ.      

  . ط،يقة تغييته               ج. الختة  ف  بيلة عيشه  .            
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 القاعدة مساحة نفس لها وجميعها ع( ص، )س، بالشكل الموضحة الثالثة األواني . لديك13
 :الوزن حسب رتب األواني الماء، ارتفاع ونفس

 

   ص "   ع    .ع                            ع ص   أ . "         

 الوز  نف" له  جميعه   .                              "   ع ص    .ج      

عند سقوط كرتان معدنيتان مختلفتي الكتلة سقوطا حرا في نفس الزمن ومـن نفـس االرتفـاع . 14
 فان :

                         أ. الكتلتي  تصة  مع                         ع. الكتلة الكبي،  تص  أول                                                       
 ج. الكتلة الصغي،  تص  أول                     . الكتلة الكبي،  تغي، مس ،ه  

 الطفـل بـين التشـابه توضـح قـوانين الوراثـة التشـابه واالخـتالف بـين األجيـال ، لـذلك يفسـر .15
 :أنه في بينهما التطابق وعدم ووالديه

 فقط . األ  م  ع م  ع. ي،             .     فقط األع م  ع م  ي،  . أ     

 األ  . م  وع م  األع م  ع ملي  ي،  .          األ م  وع م  األع م  ع م  ي،  . ج     

سادت قديما نظرية تفيد بأن المركبات العضوية تتكون داخل خاليا الكائنات الحية بواسطة  16. 
ت هذه النظرية،عندما تمكن العالم "فوهلر" قوى حيوية وال يمكن تحضيرها في المختبر،ولكن فشل

من تحضير البولينا )مركب عضوي( من تسخين سيانات األمونيوم )مركب غير عضوي(. برأيك 
 ما موقف العلماء من النظريات الجديدة: 

 أ. يقبلو  النظ،ي   الج ي   عل  أنه  ل تقب  النق   .
 لق يمة .ع.ي،فضو  النظ،ي   الج ي   ويتمسكو  ب لنظ،ي   ا

 ج .يستخ مو  النظ،ي   الج ي   ف  تفسي، الظواه، الت  تقع ف  مج له  ول يع لو  عليه  .
 الت  يتوصلو  إليه  . ،ي ته  ق  ضوء األ لةيقومو  ب لم،اجعة المستم،  آل،اله  و نظ  .



 

  079 



مـا  . إذا كنت مسئوال في احد مراكز التوعية الصحية لمرض الثالسـيميا فانـك تنصـح بمـا يلـي17
 : عدا

 . كث،  نق  ال   إل  م،يف الثةسيمي  .أ     

 ع. التب،ع ب ل   لص لر م،ض  الثةسيمي  .     

 ج. توعية المجتمع بهيا الم،ف وم  يع ني  م،ض  الثةسيمي  .     

 .. تش،يع ق نو  يلز  المق مي  عل  الزواج بإج،اء الفحص الطب  قب  عق  الق،ا        

الرجال إلى الزواج من أخريات فـي حـال أن زوجـاتهم ينجـبن اإلنـاث " مـا رأيـك  . " يلجأ بعض18
 بهذا التصرف :

 ع ،ف أل  جن" الجني  يح    اليك، .أ. أ     

 . يح  له  ب عتب ،ه  مسلول  ع  تح ي  الجن" .ع     

 جن" الجني  يشت،ك ف  تح ي   اليك، واألنث  .أع ،ف ل  ج.      

 ع    يق  احتم   إنج ع اليكو، ف  الزواج األو  .  أع ،ف ألن .      

 إذا أردنا قياس قطر سلك معدني فإننا نستخدم جهاز : .  19

 ع. الجلف نوميت،                                          أ . األميت،             

  . التي،موميت،                          ج. الميك،وميت،                

 : ما عدا RNA. جميع القواعد النيتروجينية التالية موجودة في 20

            ث يمي . ع                                     أ. أ ني             

 غواني  .                                  ج. س يتوسي            
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 ما عداجميع ما يلي صحيح ، " الجسديةمن الطفرات  تعتبر الطفرات الجنسية أشد خطرا  " . 21
 واحدة: 

 أ.  تح   تشوه  ف  األجنة .       

 ع. يمك  تو،يثه  لألجي   الق  مة .        

 . DNAج. ل يمك  إصة  الخل  الن ت  عنه  ف  جزئ        

 بالي   خ صة . DNA . يمك  إصة  الخل  الن ت  عنه  ف  جزئ        

 : واحدة ما عدايلي من خصائص وحدات القياس ، . برأيك جميع ما 22

           . متف  عليه  ومقبولة  ولي  . ع                      أ. له  معي ، متف  علي  .        

 . ث بتة ل تتيث، ب لعوام  المختلفة .                    . ل يمك  مق ،نة غي،ه  به  .ج      

 المئويـة النسـبة تكـون نقـي غيـر األزهـار أرجـواني بـازيالء نبـاتل ذاتـي تلقـيح إجـراء عنـد. 23
 :في النسل الناتج  األزهار بيضاء للنباتات

               25ع.                              صف،            أ.        

 100 .                                           50ج.        

 :ألن صيفا   المعدنية األجزاء لمس عند بسخونة نشعر. 24

    .م،تفعة للمع    النوعية الح،ا،  .أ        

 .المع   لم" عن  ح،ا،ية ط قة يفق  الجس ع.       

  . م،تفع للمع    الح،ا،  التوصي  مع م . ج        

 .منخفف للمع    الح،ا،  التوصي  مع م  .         
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 من األلكانات بسبب : . تعد األلكينات أنشط كيميائيا  25

 ع. وجو  ال،ابطة الثن لية .                           أ. طو  الم،كع .        

  . ع   ي،ا  الك،بو  ف  األلكي  أكب، .                   ج. وجو  ال،ابطة األح  ية .       

 سميرة ، والد محددةال غير على سائدة والمدببة النهاية المحددة ذات الحواجب اإلنسان في .26
 : لألب الجينية فإن الطرز محددة غير ا حواجبملكنها وأمها لديه و محددة حواجب له

                 BBع.                                         .Bb أ       

  bb                                         . ABج.       

م/ث فـــان متوســـط  12ثـــواني إلـــى  4صـــلت ســـرعتها بعـــد ســـيارة تحركـــت مـــن الســـكون فو  .27
 تسارعها يساوى :

                3ع.                                          2أ.        

     12 .                                          6ج.      

 األنبوبة أحمد غير فإذا ، ا  كبير  يهف السائل اندفاع كانف صنبورلبا رفيعا   أنبوبا   دمأح وصلً.28
  :خرى أكبر قطرا  فان اندفاع السائل يصبحبأ

     أصغ، .ع                                    قلية،  أكب، .أ      

 كب، كثي،ا، أ .                                          ث ب  .ج      

ن عمــر األم ووالدة أشــخاص مصــابين ه توجــد عالقــة وثيقــة بــيأنــالوراثــة ب علمــاء حــظ . ال29
 ؟ مناسبا   فرضا   تعتبر العبارات أي ، بالبالهة المنغولية 

 نسبة اإلص بة . زا   كلم  تق   عم، األ   كلم  . أ     

 . نسبة اإلص بة زا   كلم  عم، األ   ق  كلم  . ع     

 .كلم  ق  عم، األ  كلم  قل  نسبة اإلص بة   .ج     

 ( مع ، .  . ) أ+ج     



 

  082 



 فان إزاحتك تساوى : م غربا   5ثم  م شرقا   8تحركت أنت وزميل لك مسافة . 30

   غ،ب ،          5ع.                                        ش،ق ،       8أ.      

   غ،ب ،  13 .                                       ش،ق ،        3ج.     

تقنيـة يـتم مـن خاللهـا إعـادة ربـط أجـزاء مـن جينـات مختلفـة لتكـوين  "سألك زميل لك عـن . 31
 :" وأمامك مجموعة من البدائل ، فانك تختارتراكيب جينية جديدة 

 ع. الستنس خ                                         أ. الطف،               

 . البصمة الو،اثية                                ج. هن سة الجين             
. ذهبت في رحلة علمية مدرسية إلى إحدى المزارع ، والحظت بأن الحشرات تتنقل مـن شـجرة 32

 أنها :ب . بعد مناقشة ذلك مع الزمالء فانك تستنتج إلى أخرى

 . اللق   حبوع. تنق  أ     

 .   . تقو  بعملية اإلخ،اجع     

  .. تضع بيضه  ف  الزه،  ج     

  .تستنش  ،والر األزه ، الجميلة .       

. طلب منك زميل لك بمساعدته في إجراء تجربة ما في المختبر ، وقمت بمساعدته بـإخالص 33
 : واحدة  ما عدايسهم فيما يلي فان ذلك 

 .   خفف تك لي  التج،بة. أ     

                . . مع لجة مشكة  اآلخ،ي ع     

  . ايج ب . تب    الخب،ا  بشك  ج     

 .،و  التع و  والمحبة  يةنمت.        
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 . سألك زميل لك عن آلية انتقال الحرارة من جسم إلى آخر في الفراغ ، فانك تجيبه بأنها :34

 أ. الحم                                              ع. التوصي            

  . التةم"           ج. اإلشع ع                                    

.كلفك المعلم بإجراء تجربة الستقصاء العالقة بين القوة المؤثرة على الجسم والتسارع الذي 35
يكتسبه الجسم أمام زمالئك ، بعد إجراء التجربة تستنتج بان الفرض المناسب لهذا االستقصاء 

 هو : 
 الجس  الي  ل يتع،ف لقو  م  يبق  س كن  ..أ 
 يث،  عل  الجس  يزي  م  التس ،ع الي  يكتسب   الجس  .زي    القو  الم.ع 
 زي    التس ،ع الي  يكتسب  الجس  يسبع زي    المس فة الت  يتح،كه  الجس  . .ج 
 زي    القو  الميث،  عل  الجس  تسبع نقص   المس فة الت  يتح،كه  الجس  ..  
 

ة طـرح أحـد زمالئـك السـؤال . قامت إدارة مدرستك باستضافة أحـد الـدعاة ، وبعـد كلمـة الداعيـ36
 التالي : " متى يسمح شرعا بإسقاط الجنين ؟ " فوجهه الداعية السؤال إليك ، ماذا تقول ؟

 .    أ. عن م  يكو  ب لجني  إع قة       

 ع. عن م  ل تكو  هن ك ،غبة في  .                     

  ج. عن م  يشك  خط،ا، عل  حي   األ  .       

 ن م  يكو  الوضع القتص    صعع  . ع       

. في مناقشة مشكلة التلوث البيئي . عالم مشهور قال : بـأن المبلمـرات الصـناعية مـن أكثـر 37
 المواد الملوثة للبيئة ، برأيك السبب في ذلك أنها :

 أ. ل تتحل  ف  الت،بة .        

 ع. تسبع األم،اف الس،ط نية .          

 ضي،ه  غ زا  س مة ج ا .  ج. ينت  ع  تح        

 . . تعتم  عل  مشتق   النفط ف  صن عته          
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. "طلب منك المعلم إعداد تقرير لتجربة ما باستخدام الحاسوب"، وعندما جلست لتكتب 38
 عندئذ :البيانات التي جمعتها تخالف توقعاتك التقرير فوجئت بأن 

 .أ. تستنت  أنك أخطي  أثن ء ت وينك للبي ن     

 ع. تستنت  أنك أخطي  ف  ط،يقة جمع البي ن   .  

 ج. تستنت  أ  م  الممك  أ  تكو  توقع تك خطي .  

  .  تغي، ف  البي ن   الت  جمعته  لتتواف  مع توقع تك .       

." في تجربة لحساب تسارع السقوط الحر " ، تم تسجيل النتائج في جدول وطلب منك رسم 39
يجاد  ميل الخط المستقيم لها باستخدام برمجية مناسبة على الحاسوب . ما هذه البيانات وا 

 ؟البرمجية المناسبة لذلك 

 Power Pointع.                                       Excelأ.       

 Aotocad                                    . Wordج.        

 بصورة دائمة فانك : ا  ناعيص ا  . إذا شاهدت أمك ترضع أخيك الصغير حليب40

   .  فله  الح،ية ف  يلك   أ. تت،كه       

       .. تنصحه  ب ستخ ام   الم  لفوال   ع      

    . . تنصحه  ب ستخ ام  عن  الض،و،  فقطج      

 .. تمنعه  م  استخ ا  الحليع الصن ع         

معروفة في عصره مثل : الجرمانيوم،  تنبأ العالم مندليف بوجود عناصر كيميائية لم تكن.41
 موقف العلماء من هذا التنبؤ ؟برأيك 

 يقبل  جميع العلم ء .                أ.
 .ع. يقبل  العلم ء اليي  له  عةقة قوية مع الع ل  من لي  

 ج. ي،فض  جميع العلم ء.
 . . يلق  قبول أكث، ل   العلم ء إيا صح  تنبيات  ب لتج ،ع العلمية 
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 . إذا شاهدت زميلك يعبث بأدوات المختبر أثناء قيام المعلم بالتجهيز لتجربة ما فانك :42

 .  لين   عق ب    هيا الشخص للم ،" ك تتش . أ      

 ل تهت  ب لموضوع ألن  ل يعنيك .. ع      

    .عل  سةمت    لمختب،خطو،  العب  ب لزميلك  توضر . ج      

 مك نه  األ وا   إع   تح و   .       

( مع كمية كافية من األكسجين بالتعاون مع C8H18إذا قمت بإجراء تجربة تفاعل األكتان ) .43
فســألك أفــراد  زمالئــك ، ولــوحظ بــان المــادة الناتجــة كانــت أقــل مــن تلــك التــي تــم حســابها نظريــا  

 : مجموعتك عن السبب في ذلك فانك تقول

  . . خل  ف  الميزا  المستخ   أ     

 جزء منه  إيا ك ن  س،يعة التبخ، . تط ي، ع     

 . . التص   كمية م  الم    ف  الوع ء إيا ك ن  صلبة  ج     

 .+ ج ( مع ،  ع . )      

. زميل لك يسأل عن العالقة بين عدد ذرات الهيدروجين والكربون في األلكينات. فإن اإلجابة 44
 الصحيحة التي يجب أن تقدم إليه هي :

 ع   ي،ا  الك،بو  يس و  ع   ي،ا  الهي ،وجي  .أ  . أ

 أ  ع   ي،ا  الك،بو  ضع  ع   ي،ا  الهي ،وجي .. ع

 أ  ع   ي،ا  الك،بو  نص  ع   ي،ا  الهي ،وجي .. ج

  . ل يوج  عةقة بي  ع   ي،ا  الك،بو  والهي ،وجي  ف  اللكين   .

تلفتـين فـاختفى اللـون البرتقـالي أضاف أحمد مادة البروم إلـى أنبـوبتين تحتويـان مـادتين مخ .45
فانك تستنتج بأن المادة التي توجد في األنبوبة التي اختفى فيها لـون البـروم  حداهماإللبروم في 

 البرتقالي هي: 

 ع. األلك                                                    أ . األلكي                   

  . الهي ،وجي                               ج. الكلو،                      
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. يثار حاليا عملية استنساخ البشر على الرغم من تحريم جميع الشرائع له ، برأيك خطورة 46
 استنساخ البشر ترجع إلى :

                                                           .. انتش ، الي ز والس  ع .                              .اختةط األنس عأ       

 . . احتم   ح و  خل  و،اث                           .ج. ح و  طف،ا  و،اثية       

 يفسر ارتفاع نسبة إصابة الذكور بمرض نزف الدم عن اإلناث في أنه : . 47

 .. ي،  اليك، جي  الم،ف م  وال   أ      

       .و، ع ملي  . يلز  لظهو، الم،ف ع  اليكع      

 . ج. يكف  لظهو، الم،ف عن  اليكو، ع م  واح        

 .  . يكف  لظهو، الم،ف عن  اإلن   ع م  واح  فقط       

الزواج من األقارب يساعد في ظهور األمراض الوراثية في األبناء ، أي من العبارات التالية . 48
 للمشكلة ؟ تعتبر تحديدا  

 ن  ؟ل  أبن . كي  نح فظ علأ      

  . كي  نحم  أنفسن  م  زواج األق ،ع ؟ ع 
 . كي  نح  م  انتش ، األم،اف الو،اثية ؟ج 

  . كي  ييث، زواج األق ،ع عل  األم،اف الو،اثية وانتق له  ؟       

 يصاحب تسخين أكسيد الزئبق األحمر :. 49

     ف  كتلت     ع. زي                                  تأ. نقص   ف  كتل     

  . )أ+ج( مع ،                         ج. تص ع  غ ز األكسجي        

 : ما عداجميع ما يلي من وحدات القياس في النظام الدولي . 50

 ع.  ،جة الح،ا،                                      أ. الث نية                 

  . المو                                ج. الصل                 

 انتهت األسئلة 

 مع متنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
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 أخي /تى الطالب /ة :

 ( لإلج بة الصحيحة ف  الج و  الت  : ( X،مز  ال،ج ء وضع

 )د( )ج( )ب( )أ( سؤال )د( )ج( )ب( )أ( سؤال )د( )ج( )ب( )أ( سؤال

.1     .18     .35     

.2     .19     .36     

.3     .20     .37     

.4     .21     .38     

.5     .22     .39     

.6     .23     .40     

.7     .24     .41     

.8     .25     .42     

.9     .26     .43     

.10     .27     .44     

.11     .28     .45     

.12     .29     .46     

.13     .30     .47     

.14     .31     .48     

.15     .32     .49     

.16     .33     .50     

.17     .34          
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(4ملحقرقم)

ألدواتالدراسة المحكمين السادة بأسماء قائمة





 

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم المحكم

 الج معة اإلسةمية ،  ت ،ي" علو من ه  وط-أست ي  كتو،  . فتحية صبح  اللولو

 عضو مجل" أمن ء ج معة الق " المفتوحة  كتو،ا  من ه  وط،  ت ،ي" العلو  عب  المنع   . عب  اهلل

 ج معة األقص  من ه  وط،  ت ،ي" العلو  كتو،ا    . موس  حل"

 ،بية والتعلي مش،  علو  ف  وزا،  الت العلو   كتو،ا  من ه  وط،  ت ،ي"  . جوا  الشيخ خلي 

 وزا،  الت،بية والتعلي  الع ل   كتو،ا  من ه  وط،  ت ،ي"  . إب،اهي  سعي  شيخ العي 

 الج مع   الفلسطينية "غي، متف،  "  كتو،ا  من ه  وط،  ت ،ي"  . ح ز  عيس 

 ج معة الق " المفتوحة  كتو،ا  ف  المن ه  وط،  ت ،ي" العلو   . محم  عب الفت   العفيف 

 م ،" علو  العلو  ت ،ي" وط،  من ه  م جستي، ص لر موس  أ.

 م ،" علو  م جستي، من ه  وط،  ت ،ي" العلو  أ. محم  حس  الع،ج 

 مش،  علو  ف  وزا،  الت،بية والتعلي  إ ا،  ت،بوية  م جستي، نزي  يون" .أ

 لتعلي مش،  علو  ف  وزا،  الت،بية وا بك لو،يو" كيمي ء حيوية أ . زي   األسم،

 مش،  علو  ف  وزا،  الت،بية والتعلي  بك لو،يو" فيزي ء أ. سعي  عيس 

 م ،" علو  بك لو،يو" كيمي ء أ. أش،  الصبيح 
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 (5ملحق رقم )

 يبين اإلجابات الصحيحة على اختبار مهارات االقتصاد المعرفي

 )د( )ج( )ب( )أ( سؤال )د( )ج( )ب( )أ( سؤال )د( )ج( )ب( )أ( سؤال

.1  X   .18 X    .35  X   

.2    X .19   X  .36   X  

.3  X   .20  X   .37 X    

.4   X  .21    X .38   X  

.5  X   .22   X  .39 X    

.6 X    .23  X   .40   X  

.7  X   .24   X  .41    X 

.8 X    .25  X   .42   X  

.9    X .26 X    .43    X 

.10 X    .27  X   .44   X  

.11    X .28  X   .45 X    

.12 X    .29    X .46 X    

.13    X .30   X  .47   X  

.14 X    .31   X  .48    X 

.15   X  .32 X    .49    X 

.16    X .33 X    .50   X  

.17 X    .34   X       
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 (6ملحق رقم )
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 (7ملحق رقم )
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 (8ملحق رقم )
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 (9رقم )ملحق 
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 (10ملحق رقم )
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 (11ملحق رقم )
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 (12ملحق رقم )

 

                                              الرحيم الرمحن اهلل بسم
 غزة – ةـــاإلسالمي ةـالجامع

 ةــــــــــــــالتربي ةـــــــــــكلي
وطرق التدريس المناهج قسم



الموضوع/دعوةخاصةلحضورورشةعمل



 المحترم / ة .........................: .......................................... ة/  تاذساأل

 

 تحت رعاية األستاذ الدكتور : صالح الناقة

و،شة عم   ف ب عو  سي  تك  للمش ،كة  سعيد توفيق سعيد شقفة:  يتش،  الب ح 
محتوى كتب العلوم للمرحلة في المتضمنة  مهارات االقتصاد المعرفي وضع معاييربخصوص:  " 

 ف تم   الس عة الع ش،  صب ح ،  ف   .021 0 10" ويلك يو  الثةث ء المواف  العليا  األساسية
 " ف،ع الجنوع " . اإلسةميةالج معة  اإل ا،  ف   مبن 

 

 

 ولكم جزيل الشكر

 الباحث :                                                                                                                                                                        

سعيد توفيق شقفة
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Abstract 

Knowledge economy skills included in the science books for 

preparatory stage students and how well the tenth grade students 

acquire them. 

this study is aimed toward addressing the knowledge economy skills 

presented in the contents of science books for middle school students in 

Gaza, and it will also examine to what extent students in the 10th grade 

acquire these skills0 

This study is devoted to answering the following questions: 

1. What are the knowledge economy skills that should be available in the 

content of science books for students, grades 8 – 10? 

2. To what extent do 8
th

 grade science books contain the skills  of 

knowledge economy? 

3. To what extent do 9
th

 grade science books contain the skills of 

knowledge economy? 

4. To what extent do 10
th

 grade science books contain the skills of 

knowledge economy? 

5. To what extent do students of 10
th

 grade acquire the skills of knowledge 

economy? 

6. Are there any differences in the acquisition of skills of knowledge 

economy for 10th grade students that have a statistical significance at a 

level point of  (α=0.05  (   percent that can be attributed to a sex variable? 

In light of the previous questions, the study formulates the following 

hypotheses: 

1. The acquisition and mastery level of knowledge economy skills for 10th 

grade students cannot reach 80%.  

2. There are no significant statistical differences at a (α=0.05 (   percent 

level in a 10th grade student's acquisition of the skills of knowledge 

economy0 



 

  b 



 

In order to answer these questions posed by the study, the researcher has 

used a descriptive curriculum where he prepared a list of the skills of 

knowledge economy from the 10th grade science books. That list contains 

60 indicators apportioned to basically 11 criteria. A test was also carried 

out to check the skills of knowledge economy for 10th grade student as 

well as the content analyzed.  A sample of 880 students was randomly 

chosen from the government schools of directorates, (Rafah –Khan Younis 

– Mid Area – Eastern of Gaza) as well as the contents of science books 

from grades, 8, 9, and 10 analyzed.  The researcher examined the tools used 

in calculating the reliability and co-efficiency of the test using the Kuder–

Richardson Formula which turned out to be 0.94 percent, and the reliability 

and co-efficiency for the analysis of Palestinian science books was at a 

90.61 percent - both tests are highly reliable indicators0 

This study was done in the second semester of 2012/2013, and all data, 

duplicates, and correlation coefficients were collected and statistically 

analyzed by common factors and percentages to indicate the availability of 

the knowledge economy standards in science-book content of the 8th, 9th, 

and 10th grades0 

The results produced the following points: 

1.A list established for skills of knowledge economy that should be 

available in the content of science books for middle and high school grades. 

2.A disparity was shown in the ratio of the skills of knowledge economy.  

Included in the content of the science books for high school students, the 

criterion for the content of 6 science books (learning how to learn) reached 

24.17%, whereas management of information has a ratio of 10.06%.  

Creative thinking was at 4.89%,and decision making was at 13.46%, and 

problem solving, 19.30%; teamwork. 5.02%, communication, 2%, 

Technology of information, 1.20%, personal effectiveness, 2.43%, 

leadership, 1.40%, and critical thinking, 16.03%0 

3.The general rate for 10th grade students' acquisition of the skills of 

knowledge economy reached 55.83%, which confirms that students could 
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not reach a mastery level of 80%.  This would prove the Reduction in the 

level of students' knowledge economy skills.  

4.There are some significant statistical differences in the students' 

acquisition at the level of 0.05%. 

 

 In the light of what the study reveals, the researcher recommends the 

following:   

1.It is necessary to develop the content of the Palestinian science 

curriculum in accordance with the global trends for middle and high school 

students, specifically the criteria which contains a low rate of knowledge 

economy in science books, and according to the standard of skills of 

knowledge economy that the study presents. 

 

2.To include criteria for skills of knowledge economy in middle and high 

school science books according to the principle of continuity where the 

criterion continues in one class and does not cease for others. 

 

We also recommend other group studies be conducted to complement 

these conclusions and assessment.
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