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هدفت الدرا�سة اإىل حتديد مهارات القت�ساد املعريف الالزم ت�سمينها يف كتاب الريا�سيات 

املنهج  الباحث  ا�ستخدم  ت�سمينها.  درجة  اإىل  والتعرف  بفل�سطني،  الأ�سا�سي  العا�سر  لل�سف 

الو�سفي التحليلي، وطبق اأداة الدرا�سة وهي بطاقة حتليل املحتوى بعد اأن حتقق من �سدقها وثباتها 

بجزاأيه.  الأ�سا�سي  العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  وهي  الدرا�سة  عينة  على  العلمية  بالطرق 

تو�سلت الدرا�سة اإىل قائمة مبهارات القت�ساد املعريف بلغت ثمانية جمالت ا�ستملت على )69( 

موؤ�سرًا، وكانت درجة ت�سمني جمالتها يف كتاب الريا�سيات لل�سف العا�سر الأ�سا�سي بفل�سطني 

مرتبة تنازليًا كما يلي: جمال التقومي )24.65%(، واملجال العقلي والتفكري )24.13%(، واملجال 

واملجال   ،)%5.88( القت�سادي  واملجال   ،)%12.66( الت�سال  وجمال   ،)%19.43( املعريف 

اأو�ست   .)%2.68( الجتماعي  واملجال   ،)%5.06( التكنولوجي  واملجال   ،)%5.51( الوطني 

للمرحلة  الريا�سيات  مناهج  تطوير  عند  املعريف  القت�ساد  مهارات  بجميع  بالهتمام  الدرا�سة 

الأ�سا�سية.

الكلمات املفتاحية: مهارات، القت�ساد املعريف، الريا�سيات، ال�سف العا�سر.
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The Skills of Knowledge Economy Included in the Mathematics 
Book for the Basic Tenth Grade in Palestine

Abstract

The study aimed to identify the skills of the knowledge economy that are 
e included in the mathematics book for the basic tenth grade in Palestine, and 
to determine the degree of inclusion in this reard. The researcher used the 
analytical descriptive method, and applied the study tool, which is the rating 
scale of content analysis after verifying its validity and reliability, on the 
mathematics book for the basic tenth grade in two parts. The study  reached 
a list to the skills of the knowledge economy which consists of eight fields, 
and included )69( indicators. Further, the degree of inclusion in the related  
fields in the mathematics book for the basic 10th grade in Palestine was 
ordered in the descending order as follows: The evaluation field (24.65%), 
the mental field and thinking (24.13%), the knowledge field (19.43%), the 
communication field (12.66%), the economic field (5.88%), the national field 
(5.51%), the technology field (5.06%) and the social field (2.68%). The study 
recommended taking into consideration all skills of the knowledge economy 
when developing mathematics curriculum for the basic stage.

Keywords: skills, knowledge economy, mathematics, tenth grade.
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�ملقدمة
املعلوماتية  الثورة  ظل  يف  احلياة  جمالت  جميع  يف  �سريعًا  تغريًا  اليوم  العامل  ي�سهد 

والتكنولوجية والقت�سادية؛ والتي األقت بظاللها على املوؤ�س�سات التعليمية والرتبوية بحثًا عن 

اأف�سل الطرق والو�سائل التي يتم من خاللها اإعداد الإن�سان القادر على مواكبة هذه التغريات 

وامل�ستجدات مبنية على اأ�س�ص علمية تربوية، ولكي حتظى الدول واملجتمعات بالتقدم والريادة 

فال بد لها من الهتمام مبدخالت النظام التعليمي ب�سكل عام وباملناهج الدرا�سية ب�سكل خا�ص.

لقد اأ�سبح الهتمام باملعرفة وتوظيفها وا�ستثمارها من متطلبات القرن احلادي والع�سرين؛ 

تكون  وحتى  العاملي،  القت�ساد  لنمو  الرئي�سة  امل�سادر  من  واحدة  تعترب  وتطبيقاتها  فاملعرفة 

وتزويد  املعرفة،  تطوير  يف  بفاعلية  امل�ساركة  على  قادرة  تكون  اأن  بد  ل  عامليًا  مناف�سًا  الدولة 

القطاعات املختلفة مبا يوؤدي اإىل الرفاهية الجتماعية )Actionaid, 2003, p. 66(، فهدف 

دمج اقت�ساد املعرفة يف عملية التعلم والتعليم هو و�سف الظواهر املرتبطة مبو�سوع املعرفة، 

وتف�سريها وفهمها، والتنبوؤ مبا �سيكون عليه امل�ستقبل قبل جميئه، والتحكم بالظروف وال�سيطرة 

عليها لزيادة النتفاع بها، ومراجعة الو�سع احلايل )Altbach, 2013(. ومن ظواهر التحول 

اإىل جمتمع املعرفة زيادة اأهمية ودور املعرفة والبتكار يف الأداء القت�سادي والجتماعي ويف 

والتدريب،  التعليم  دور  وتعاظم  وا�ستثمارها،  ون�سرها  املعرفة  توليد  و�سرعة  الرثوة،  تراكم 

وزيادة يف البيئة التناف�سية العاملية، وحترير التجارة، وتزايد ن�سبة املعرفة يف ال�سادرات وعوملة 

النتاج )اجلا�سر، 2014، �ص15(.

اإّن القت�ساد املعريف هو اختيار وابتكار املعارف وانتقاء ما ميكن توظيفه منها، وا�ستخدامه 

يف حت�سني نوعية حياة اأفراد املجتمع، وحتقيق الرفاه القت�سادي والجتماعي، وذلك من خالل 

وتكنولوجيا  املختلفة  التفكري  واأمناط  العلمي،  البحث  وتوظيف طرق  الب�سري،  العقل  ا�ستثمار 

املعلومات؛ لإحداث التغريات القت�سادية والجتماعية املن�سودة، فالقت�ساد املعريف يهدف اإىل 

ت�سّمنة يف كتاب �لريا�سيات مهار�ت �لقت�ساد �ملعريف �ملمْ
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زيادة اعتماد اقت�ساد البلد على املعرفة والتقدم مقابل اعتماده التقليدي على املادة والطاقة، 

فامل�سكلة يف اإنتاج املعرفة، ولي�ست يف اإنتاج املعلومات، فاملعرفة هي ال�سلعة التي تت�سابق الأمم 

على اإنتاجها )Foray, 2004, p. 458(. والقت�ساد املعريف عبارة عن نظام تربوي يهدف اإىل 

متكني الأفراد من احل�سول على املعرفة وامل�ساركة فيها واإنتاجها وا�ستخدامها من اأجل حت�سني 

نوعية احلياة الإن�سانية )Dimmock & Goh, 2011, p. 219(. ولهذا كان التوجه العاملي 

نحو اقت�ساديات املعرفة على اعتبار اأنها تركز على اقت�ساد الإنتاج واإدارة املعرفة اأو القت�ساد 

منتج  عمل  اأي  اأ�سا�ص  على  والتعليم  املعرفة  يف  اقت�سادية  منافع  لإنتاج  املعرفة  اأ�سا�سه  الذي 

.)Rooney, Heam & Ninan, 2005(

اإّن من اأهم التغريات التي ت�سهدها بيئة املوؤ�س�سات الرتبوية يف الوقت احلايل هو التحول 

اإىل ع�سر اقت�ساد املعرفة؛ وذلك بفعل الثورة العلمية والتكنولوجية واملعلوماتية، واأخريًا الثورة 

والنمو  الإنتاج  باعتبارها حمرك  الع�سر،  هذا  العظمى يف  القوة  اأ�سبحت  فاملعرفة  املعرفية، 

القت�سادي، فلقد فر�ص اقت�ساد املعرفة وحتدياته حتولت تربوية على النظم التعليمية ب�سفة 

عامة يف �سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها واأهدافها واإداراتها ومناهجها وبراجمها وطرق واأ�ساليب 

التدري�ص ونظم المتحانات والتقومي الرتبوي، لذا لزامًا على املنهج املدر�سي اأن يخ�سع لعمليات 

مراجعة وتقومي م�ستمرة ملواكبة هذه التغريات، وتلبية هذه احلاجات، وحتقيق تلك الطموحات 

والتطلعات )الأحمدي والعنزي، 2016، �ص1(.

وهذه النطالقة يف الهتمام بالقت�ساد املعريف جعلت امل�سوؤولني عن عمليتي التعليم والتعلم 

ينادون ب�سرورة الهتمام بجودة العملية الرتبوية لبناء جيل مبدع قادر على الت�سدي لهذا التقدم 

الهتمام  هو  وبداية ذلك  واملعارف،  واملعلومات  للحقائق  ومتلقيًا  ناقاًل  كونه  بدًل من  املعريف 

بالكتب واملقررات املدر�سية والتي تعد عاماًل رئي�سًا يف توجيه عملية التعليم والتعلم نحو الإبداع 

وتنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة )قطامي، 2001، �ص20(، ولقد حول القت�ساد املعريف 

املوقف التعليمي التقليدي لي�سبح ذي بيئات تعلمية متعددة منها: التعلم الفعال، التفاعل وتبادل 

)Smyre, 2002(. ولقد  التعلم عن طريق النرتنت، ومتركز التعلم حول احتياجات املجتمع 

اأهداف  لتحقيق  الأ�سا�سية  الو�سيلة  بو�سفها  الدرا�سية  املناهج  تطوير  بق�سية  الهتمام  ازداد 

التعليم باملدر�سة واجلامعة واأهداف جمتمع املعرفة )عبد ال�سالم، 2008(، فالطلبة يحتاجون 

اإىل فهم اأعمق للمواد الدرا�سية، وخا�سة الريا�سيات والعلوم والتكنولوجيا، واكت�ساب املهارات 

.)Kozma, 2008( املطلوبة التي متكنهم من املناف�سة يف القرن احلادي والع�سرين

ولقد تناولت عدة درا�سات بحث وتق�سي مهارات القت�ساد املعريف ملا لها من اأهمية كبرية 

يف تطوير املناهج الدرا�سية، ويف متكني املتعلمني من مواكبة التطور والتغري الهائل يف املعرفة؛ 
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اأن جمالت القت�ساد املعريف املقرتح  اإىل  العتيبي )2017( درا�سة تو�سلت فيها  اأجرت  فلقد 

ت�سمينها يف كتب العلوم لل�سفوف الثالثة العليا من املرحلة البتدائية تكونت من )6( جمالت 

واملجال  التفكريية،  املهارات  جمال  كالتايل:  املحتوى  يف  ظهورها  ح�سب  التوايل  على  مرتبة 

واملجال  الثقايف،  واملجال  القت�سادي،  واملجال  والتوا�سل،  الت�سال  مهارات  وجمال  املعريف، 

التقني، كما اأجرى الع�ساف )2017( درا�سة تو�سلت اإىل قائمة من جمالت القت�ساد املعريف 

تكونت من )59( موؤ�سرًا �سمن خم�سة جمالت )املعريف، والوطني، والقت�سادي، والجتماعي، 

والجتماعية  الوطنية  الرتبية  كتب  مراعاة  درجة  اأّن  الدرا�سة  نتائج  وك�سفت  والتكنولوجي(، 

مرتفعة،  كانت  معلميها  نظر  وجهة  من  املعريف  القت�ساد  ملجالت  العليا  الأ�سا�سية  للمرحلة 

واأجرى العنزي )2017( درا�سة بينت نتائجها اأن املجال الوطني ملقررات كلية العلوم جاء يف 

التكنولوجي تاله املجال املعريف، يف حني جاء يف  الثانية املجال  املرتبة الأوىل تاله يف املرتبة 

املرتبة الأخرية املجال القت�سادي.

واأجرت احلايك )2015( درا�سة تو�سلت اإىل اأّن املجال الوطني قد حظي باملرتبة الأوىل، 

يليه املجال التكنولوجي، اإذ وردا بدرجة مقبولة ومنطقية، يليهما املجال الجتماعي يف املرتبة 

الثالثة، اأما املجال القت�سادي، واملجال املعريف فقد ت�سمنتهما املناهج بدرجة متدنية ملجالت 

القت�ساد املعريف يف كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا، كما اأجرت الر�سيد )2015( 

باملرحلة  العلوم  معلمات  لدى  التدري�سية  املمار�سات  لتقومي  معايري  �ستة  اإىل  تو�سلت  درا�سة 

الدرا�سة  وك�سفت  ال�سعودية  يف  املعريف  القت�ساد  على  القائمة  التوجهات  �سوء  يف  البتدائية 

م�ستوى عاليًا للممار�سات التدري�سية املندرجة حتت كل من املعيار الأول: الدعامة الأخالقية، 

واملعيار الثاين: تهيئة التلميذات للح�سول على املعرفة، واملعيار الثالث: تنمية مهارات التفكري، 

تكنولوجيا  الرابع:  املعيار  ممار�سة  م�ستوى  كان  بينما  التعاوين،  العمل  اخلام�ص:  واملعيار 

املعلومات والت�سالت، واملعيار ال�ساد�ص: القيادة م�ستوى متو�سطًا.

من:  كل  درا�سة  مثل  والتحليل  بالبحث  املعريف  القت�ساد  تناولت  اأخرى  درا�سات  وهناك 

)الدروع واخلوالدة، 2018؛ الكثريي وال�سيف، 2017؛ خريي، 2017؛ رم�سان؛ 2015 الفالح، 

2012؛  �سليم،  2012؛  ال�سمادي،  2013؛  �سقفة،  2014؛  القرارعة،  2015؛  طمان،  2015؛ 

.)Chuang, 2002 ؛Yim-Teo, 2004 اخلالدي، 2013؛ املومني، 2010؛ الهوميل، 2009؛

التعليم الفل�سطينية يف وثيقة الإطار املرجعي لتطوير  ولقد بينت اللجنة الوطنية لإ�سالح 

احلالية،  املناهج  حتديث  وجوب  وهي  الفل�سطينية  املناهج  تطوير  م�سوغات  الوطنية  املناهج 

واحتياجات الفرد واملجتمع امل�ستقبلية، و�سرورة مواكبة التطور املعريف وامل�ستجدات؛ واملتمثلة 

يف )اللجنة الوطنية امل�سغرة لتطوير التعليم، 2016، �ص �ص9-8(:
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ي�ستدعي  ما  املتالحقة،  والكت�سافات  والتكنولوجي  املعريف  والنفجار  العلمي  التطور  ت�سارع   -

تغرًيا يف اجتاهات الطلبة وميولهم، وا�ستعدادهم وقدراتهم وحاجاتهم.

يف  ح�سلت  التي  التطورات  نتيجة  والتعليم،  التعلم  �سيا�سات  يف  معا�سرة  اجتاهات  تطور   -

جمالت احلياة املختلفة والت�سالت بحيث اأ�سبح العامل قرية �سغرية.

- الجتاهات اجلديدة يف دور املعلم، اإذ مل يعد ناقاًل للمعرفة واإمنا خمططًا وموجهًا ومديرًا 

النظريات  �سوء  يف  وتاأهيلهم  املعلمني  اإعداد  يف  جديدة  توجهات  وظهور  التعلم،  لعملية 

الرتبوية احلديثة.

ونتائج  والتقني،  العلمي  التقدم  مب�ستوى  تاأثرت  املنهاج  تطوير  يف  حديثة  اجتاهات  ظهور   -

الإلكرتوين،  واملنهج  التقني،  املنهج  والتعليم، وظهور  الرتبية  والتجريب يف  العلمي  البحث 

واملنهج الإن�ساين، ومفهوم البنية املعرفية، وغري ذلك.

ومما ل �سك فيه اأّن مادة الريا�سيات اأ�سبحت مهمة حلياتنا املعا�سرة اأكرث مما كانت عليه 

يف املا�سي، فالريا�سيات لها ا�ستخداماتها املتعددة يف حياتنا اليومية، كما اأّن الكثري من العلوم 

العقل  واإبداع  خلق  من  جتريدي  علم  فالريا�سيات  كبريًا،  اعتمادًا  عليها  تعتمد  والتكنولوجيا 

الب�سري، وتهتم بالأفكار والطرائق واأمناط التفكري.

اإىل مدى ت�سمنها  للتعرف  بالتحليل  الريا�سيات  الدرا�سات كتب  العديد من  تناوبت  ولقد 

التي   )2016( والعنزي  الأحمدي  درا�سة  الدرا�سات  هذه  ومن  املعريف،  القت�ساد  ملهارات 

وجمال  املعريف،  "املجال  وهي:  املعريف  القت�ساد  ملهارات  جمالت   )7( حتديد  اإىل  تو�سلت 

التكنولوجيا، وجمال الت�سال، وجمال النمو العقلي، واملجال الجتماعي، واملجال القت�سادي 

العاملي واملحلي، وجمال التقومي" موزعة على )56( فقرة، توزعت بن�سب متفاوتة على كتاب 

الريا�سيات لل�سف الثالث املتو�سط، ودرا�سة النمراوي )2014( التي اأظهرت نتائجها اأن اأربعة 

جمالت من اأ�سل خم�سة ح�سلت على تقدير تقوميي مرتفع )عالية اجلودة(، بينما دلت نتائج 

عالية  بدرجة  تراعي  التعليمية  املادة  وتقدمي  التعليمية  النتاجات  اأن   )2014( حمزة  درا�سة 

ملناهج  تقوميية  درا�سة   )2009( والزعبي  اخلطيب  اأجرى  بينما  املعريف،  القت�ساد  معايري 

الريا�سيات املطورة وفق القت�ساد املعريف  ERFKE واملقرر تدري�سها لطلبة �سفوف املرحلة 

املتعلمني من  بني  الفردية  الفروق  العمل على مراعاة  ب�سرورة  واأو�ست  الأردن،  الأ�سا�سية يف 

خالل الأن�سطة والتدريبات التي ت�ستمل عليها الكتب.

يف �سوء ما �سبق ومن اأجل حتقيق اأهداف الدرا�سة احلالية فاإّن الباحث �سي�ستخدم منهجية 

حتليل امل�سمون يف حتليل حمتوى كتاب الريا�سيات لل�سف العا�سر الأ�سا�سي بفل�سطني، الذي 

عرفه الع�ساف )1433هـ، �ص217( باأنه الر�سد التكراري املنظم لوحدة التحليل املختارة �سواء 
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كانت كلمة اأو مو�سوًعا اأو مفردة اأو �سخ�سية اأو وحدة قيا�ص زمن.

الريا�سيات  كتب  يف  املعريف  القت�ساد  مهارات  ت�سمني  درجة  تفاوت  الباحث  لحظ  وقد 

الباحث  ويحاول  الكتب،  تلك  على  اطالعه  خالل  من  وذلك  الأ�سا�سية؛  للمرحلة  الفل�سطينية 

ملهارات  فل�سطني  يف  الأ�سا�سي  العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  ت�سمني  درجة  اإىل  التعرف 

القت�ساد املعريف.

م�سكلة �لدر��سة
اجلديدة  الفل�سطينية  الريا�سيات  مناهج  لتقومي  املا�سة  احلاجة  من  الدرا�سة  فكرة  تاأتي 

�سرعة  الإنرتنت يف  �سبكة  واإمكانيات  التكنولوجي،  والتقدم  املعرفة،  الهائل يف  التطور  ملواكبة 

الإبداعي  التفكري  على  والرتكيز  والتوا�سل،  والت�سال  واملعلومات،  املعرفة  على  احل�سول 

والناقد، والهتمام بالبعد القت�سادي والجتماعي، والوطني.

املعرفة  جمتمعات  لبلوغ  الريا�سيات  مناهج  تطوير  باأهمية  الباحث  �سعور  خالل  ومن 

وحمزة   ،)2016( والعنزي  الأحمدي  من  كل  درا�سة  بذلك  اأ�سارت  كما  املعريف  والقت�ساد 

ومن خالل  والزعبي )2009(،  واخلطيب  وحمزة )2012(،  والنمراوي )2014(،   ،)2014(

ومهارات  معايري  ببع�ص  املنهاج  ارتباط  قلة  لحظ  الريا�سيات  منهاج  على  الباحث  اّطالع 

يرى  لذا  والقت�سادي،  والجتماعي  التكنولوجي  باجلانب  املرتبطة  كتلك  املعريف  القت�ساد 

ت�سّمنة يف كتاب الريا�سيات  الباحث اأهمية القيام ببحث ا�ستق�ساء مهارات القت�ساد املعريف املمْ

لل�سف العا�سر الأ�سا�سي، وتتلخ�ص م�سكلة الدرا�سة بتحديد مهارات القت�ساد املعريف الواجب 

ت�سمينها يف كتاب الريا�سيات لل�سف العا�سر الأ�سا�سي، والتعرف اإىل درجة ت�سمينها فيه.

�أ�سئلة �لدر��سة
حاولت الدرا�سة الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص التايل:

الأ�سا�سي  العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  يف  ت�سّمنة  املمْ املعريف  القت�ساد  مهارات  ما   -

بفل�سطني

ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�ص الأ�سئلة الآتية:

ما مهارات القت�ساد املعريف الالزم ت�سمينها يف كتاب الريا�سيات لل�سف العا�سر الأ�سا�سي   -

بفل�سطني؟

ما درجة ت�سمني مهارات القت�ساد املعريف يف كتاب الريا�سيات لل�سف العا�سر الأ�سا�سي   -

بفل�سطني؟
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�أهد�ف �لدر��سة
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل:

العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  يف  ت�سمينها  الالزم  املعريف  القت�ساد  مهارات  حتديد   -

الأ�سا�سي بفل�سطني.

التعرف اإىل درجة ت�سمني مهارات القت�ساد املعريف يف كتاب الريا�سيات لل�سف العا�سر   -

الأ�سا�سي بفل�سطني.

�أهمية �لدر��سة
تكمن اأهمية الدرا�سة يف اأنها:

الرتبية  وزارة  تبنت يف  الذي  الوقت  تاأتي يف  فهي  تعاجله،  الذي  املو�سوع  اأهمية  تنبع من   -

والتعليم الفل�سطينية روؤى جديدة لتطوير املناهج الفل�سطينية.

توّفر قائمة مبهارات القت�ساد املعريف ال�سرورية لطلبة املرحلة الأ�سا�سية يف فل�سطني، وتوّفر   -

معلومات عن مدى ت�سمني مهارات القت�ساد املعريف يف كتب الريا�سيات الفل�سطينية.

ت�سد حاجة املكتبة العربية ملثل هذه الدرا�سة، والتي تبني مهارات القت�ساد املعريف الالزمة   -

املرحلة  لطلبة  الفل�سطينية  الريا�سيات  كتب  يف  توافرها  وواقع  الأ�سا�سية،  املرحلة  لطلبة 

الأ�سا�سية.

قد تفيد امل�سوؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ومطوري مناهج الريا�سيات يف   -

الريا�سيات اجلديدة يف �سوء مهارات  القوة وال�سعف يف حمتوى كتب  الك�سف عن نقاط 

القت�ساد املعريف؛ مما ي�ساعد يف معاجلة نقاط ال�سعف وتعزيز نقاط القوة.

كتب  حمتوى  يف  ت�سّمنة  املمْ املعريف  القت�ساد  مهارات  على  التعرف  يف  املعلمني  ت�ساعد    -

الريا�سيات من اأجل الهتمام بهذه املهارات عند الطلبة اأثناء تدري�ص الريا�سيات.

ت�ستجيب اإىل ما نادى به اخلرباء والباحثون يف جمال الأ�ساليب واملناهج ب�سرورة اإجراء   -

املزيد من الأبحاث حول مدى ت�سمني مهارات القت�ساد املعريف يف املناهج الدرا�سية.

حدود �لدر��سة
اقت�سرت الدرا�سة على ما يلي:

كتاب  يف  ت�سّمنة  املمْ املعريف  القت�ساد  مهارات  على  الدرا�سة  اقت�سرت  �ملو�سوعي:  �حلد 

الريا�سيات لل�سف العا�سر الأ�سا�سي.

�حلد �ملوؤ�س�سي: وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية.
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�حلد �ملكاين: اقت�سر تطبيق الدرا�سة على كتب الريا�سيات بدولة فل�سطني.

�حلد �لزمني: مت تنفيذ الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2019/2018م.

م�سطلحات �لدر��سة
حول  يدور  الذي  القت�ساد  هو  باأنه  �ص277(   ،2015( احلايك  عرفته  �ملعريف:  �لقت�ساد 

بهدف  واإنتاجها؛  وابتكارها  وتوظيفها  وا�ستخدامها  فيها،  وامل�ساركة  املعرفة  على  احل�سول 

متطورة،  تكنولوجية  وتطبيقات  ثرية،  معلومات  خدمة  من  بالإفادة  احلياة،  نوعية  حت�سني 

�ص120(   ،2012( عليان  ويعرفه  ثمني.  معريف  مال  راأ�ص  بو�سفه  الب�سري  العقل  وا�ستخدام 

باأنه هو القت�ساد الذي ين�سئ الرثوة من خالل عمليات وخدمات املعرفة )الإن�ساء، التح�سني، 

بالعتماد  املختلفة  القطاعات  باأ�سكالها( يف  للمعرفة  وال�ستخدام  التطبيق  التعلم،  التقا�سم، 

على الأ�سول الب�سرية والالملمو�سة وفق خ�سائ�ص جديدة.

�لتعريف �لإجر�ئي ملهار�ت �لقت�ساد �ملعريف: هي جمموعة من املعارف والعمليات والجتاهات 

يف  املعرفة  وتوظيف  تطبيق  من  لتمكينهم  الالزمة  الأ�سا�سي  العا�سر  ال�سف  لطلبة  الالزمة 

حياتهم مبا ي�ساعدهم على التكيف داخل جمتمع اقت�ساد املعرفة ومواكبة م�ستجداته وحتدياته 

وت�ستمل مهارات القت�ساد املعريف على ثمانية جمالت وهي: "املجال املعريف، واملجال العقلي 

القت�سادي،  واملجال  الجتماعي،  واملجال  الت�سال،  وجمال  التكنولوجي،  واملجال  والتفكري، 

واملجال الوطني، وجمال التقومي".

العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  مقرر  حمتوى  باأنه  اإجرائيًا  الباحث  يعرفه  �لريا�سيات:  كتاب 

اأول مرة  الفل�سطينية وطبقته  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  والذي طورته  بجزاأيه،  الأ�سا�سي 

واأمثلة  اأهداف  من  الكتاب  عليه  ي�ستمل  ما  كل  ويت�سمن  2018/2017م،  الدرا�سي  العام  يف 

وتدريبات ومتارين اأن�سطة واأ�سكال و�سور ور�سومات و�سروحات واأ�سئلة تقومي.

�ل�سف �لعا�سر �لأ�سا�سي: اعتربت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية مرحلة التعليم الأ�سا�سي/ 

الإلزامي هي ال�سفوف من )1-10( هي املرحلة التي يبداأ دخول الطالب فيها لل�سف لالأول 

الأ�سا�سي من �سن 5 �سنوات و6 اأ�سهر، والتي ت�ستمر ملدة ع�سر �سنوات؛ اأي حتى نهاية ال�سف 

www.mohe. الفل�سطينية،  والتعليم  الرتبية  )وزارة  الإلزامية(  )املرحلة  الأ�سا�سي  العا�سر 

pna.ps(، ويف �سوء ذلك فاإّن الباحث يعرف ال�سف العا�سر اإجرائيًا باأنه الف�سل الذي يعترب 

نهاية مرحلة التعليم الأ�سا�سي الإلزامي يف فل�سطني، وي�سم الطلبة الذين ترتاوح بني )15 – 

16( عامًا.
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�لطريقة و�لإجر�ء�ت
منهج �لدر��سة

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي الذي يقوم على درا�سة الظاهرة كما توجد يف 

الواقع؛ من خالل منهجية حتليل امل�سمون؛ املتمثل بتحليل املحتوى لكتاب الريا�سيات لل�سف 

العا�سر الأ�سا�سي بجزاأيه ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة.

جمتمع �لدر��سة
تطويرها  مت  التي  اجلديدة  الفل�سطينية  الريا�سيات  كتب  جميع  الدرا�سة  جمتمع  ت�سمن 

)طبعة العام الدرا�سي 2018/2017م(.

عينة �لدر��سة
اقت�سرت عينة الدرا�سة على كتاب الريا�سيات اجلديد لل�سف العا�سر الأ�سا�سي )اجلزء 

الأول، واجلزء الثاين( والتي مت تطويرها العام الدرا�سي 2018/2017م، واجلدول )1( يبني 

الن�سر،  و�سنة  والطبعة،  بجزاأيه،  الأ�سا�سي  العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  لكتاب  الدرا�سة  عينة 

والنا�سر، والوحدات، وال�سفحات، وعدد ال�سفحات.

�جلدول )1(
 توزيع عينة �لدر��سة جلز�أي كتاب �لريا�سيات لل�سف �لعا�سر، و�لطبعة، 

و�سنة �لن�سر، و�لنا�سر، و�لوحد�ت، و�ل�سفحات، وعدد �ل�سفحات

�شنة الطبعةالكتاب
عدد ال�شفحاتالوحداتالنا�شرالن�شر

ال�شفحات

اجلزء 
الأول

الطبعة 
وزارة الرتبية 2017مالتجريبية

والتعليم العايل

641-46الأوىل: القرتانات ور�سومها البيانية.

4719-65الثانية: القرتانات الأ�سية واللوغاريتمية.

6637-102الثالثة: الإح�ساء والحتمالت.

اجلزء 
الثاين

الطبعة 
وزارة الرتبية 2017مالتجريبية

والتعليم العايل

641-46الرابعة: القرتانات املثلثية.

4735-81اخلام�سة: الهند�سة.

8214-95ال�ساد�سة: الريا�سيات املالية.

187املجموع

�أدو�ت �لدر��سة
القت�ساد  ملهارات  املحتوى  حتليل  بطاقة  وهي  الدرا�سة  اأداة  اإعداد  مت  الدرا�سة  لتنفيذ 

بناوؤها  مت  والتي  بفل�سطني؛  الأ�سا�سي  العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  يف  ت�سّمنة  املمْ املعريف 
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من خالل اإعداد قائمة ت�سم مهارات القت�ساد املعريف؛ وذلك بتحديد ثمانية جمالت رئي�سة 

اأ�سا�سها  �سيتم على  ي�سكله من موؤ�سرات  املعريف يندرج حتت كل جمال ما  ملهارات القت�ساد 

التحليل، وقد ا�ستفاد الباحث من العديد الدرا�سات اأثناء اإعداد اأداة الدرا�سة مثل درا�سة كل 

من: )الدروع واخلوالدة، 2018؛ اأبو �سعيليك والوريكات، 2017؛ ال�سمادي، 2017؛ العتيبي، 

الأحمدي  2017؛  2017؛ خريي،  وال�سيف،  الكثريي  2017؛  العنزي،  2017؛  الع�ساف،  2017؛ 

وراعى   ،)2015 الفالح،  2015؛  الر�سيد،  2015؛  احلايك،  2016؛  القرين،  2016؛  والعنزي، 

الباحث اإ�سافة خ�سو�سية مادة الريا�سيات عليها، وقد تكونت الأداة يف �سورتها الأولية قبل 

عر�سها على املحكمني على )8( جمالت؛ ت�سمنت )75( فقرة.

�سدق �لأد�ة
مت التحقق من �سدق اأداة الدرا�سة وهي بطاقة حتليل املحتوى بعر�سها على )4( من اأ�ساتذة 

املناهج وطرق تدري�ص الريا�سيات، و)3( من م�سريف الريا�سيات، و)5( من معلمي الريا�سيات 

لهدف  ومنا�سبتها  الدرا�سة،  اأداة  اآرائهم ومقرتحاتهم حول  الأ�سا�سي، ملعرفة  العا�سر  لل�سف 

باملجالت،  املوؤ�سرات  ارتباط  بالدرا�سة، ومدى  املرتبطة  للمجالت  انتمائها  ودرجة  الدرا�سة، 

ومدى و�سح ال�سياغة اللغوية، واأي مالحظات اأو تعديالت ت�سهم يف تطوير الأداة، وقد اأبدى 

ت�سّمنة يف الأداة،  املحكمون مالحظاتهم حول جمالت وموؤ�سرات مهارات القت�ساد املعريف املمْ

ومتثلت مالحظاتهم بدمج فقرتني مع بع�سهما يف فقرة واحدة، وحذف 5 فقرات اأخرى لعدم 

بطاقة  اأ�سبحت  وبهذا  فقرات،   6 �سياغة  وتعديل  مكررة،  فكرتها  اأّن  اأو  مبجالتها  ارتباطها 

حتليل املحتوى مكونة من )69( فقرة موزعة على )8( جمالت رئي�سة؛ وهي: املجال املعريف 

فقرات،   )10( التكنولوجي  واملجال  فقرات،   )9( والتفكري  العقلي  واملجال  فقرات،   )10(

 )9( القت�سادي  واملجال  فقرات،   )9( الجتماعي  واملجال  فقرات،   )7( الت�سال  وجمال 

فقرات، واملجال الوطني )8( فقرات، وجمال التقومي )7( فقرات.

ثبات �لأد�ة
مت التحقق من ثبات اأداة الدرا�سة من خالل:

�لثبات عرب �لزمن: قام الباحث بتحليل الوحدة الأوىل من كتاب الريا�سيات – اجلزء الأول 

- )وحدة القرتانات ور�سومها املثلثية(، وبعد �سهر اأعاد حتليل الوحدة نف�سها حل�ساب معامل 

الثبات عرب الزمن با�ستخدام معادلة هول�ستي )�سمرة، 2002( كالتايل:
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ن�سبة التفاق = )عدد مرات التفاق ÷ عدد الجابات الكلي( × 100%، وقد بلغت ن�سبة 

اتفاق الباحث مع نف�سه )92.8%(، وهي ن�سبة اتفاق منا�سبة للدرا�سة احلالية.

الثبات عرب الأ�سخا�ص: قام الباحث باختيار معلم يدر�ص ال�سف العا�سر الأ�سا�سي من ذوي 

اخلربة، وقد بني الباحث للمعلم هدف الدرا�سة واأهميتها، وقد مت اإي�ساح اآلية حتليل املحتوى، 

لفهم اخلطوات  الباحث  اطماأن  اأن  وبعد  التحليل،  بعملية  القيام  كيفية  املعلم على  تدريب  ثم 

من قبل املعلم املحلل، وكيفية تنفيذها بدقة، طلب منه حتليل الوحدة الأوىل نف�سها التي قام 

هول�ستي،  معادلة  با�ستخدام  واملعلم  الباحث  بني  التفاق  ن�سبة  ومت ح�ساب  بتحليلها،  الباحث 

وقد بلغت ن�سبة اتفاق الباحث مع املعلم )88.7%(، وهي ن�سبة اتفاق مالئمة للدرا�سة احلالية.

�إجر�ء�ت �لتحليل
املعريف  القت�ساد  مهارات  اإىل  التعرف  هو  الدرا�سة  هذه  من  الهدف  اإّن  �لتحليل:  هدف 

ت�سّمنة يف كتاب الريا�سيات لل�سف العا�سر الأ�سا�سي بفل�سطني. املمْ

الأول  بجزاأيه  الأ�سا�سي  العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  حمتوى  �سملت  �لتحليل:  عينة 

والثاين.

اأو  عبارة  اأو  وهي عبارة عن جملة  الفكرة،  اأو  املو�سوع  الباحث وحدة  اتخذ  �لتحليل:  وحدة 

خطوة تت�سمن الفكرة التي يدور حولها مو�سوع التحليل.

املعريف  القت�ساد  ملهارات  الرئي�سة  املجالت  �سوء  يف  املحتوى  حتليل  مت  �لتحليل:  فئات 

وموؤ�سراتها يف كل جمال.

عدة  اإىل  الريا�سيات  كتاب  �سفحات  من  �سفحة  كل  بتق�سيم  الباحث  قام  �لتحليل:  تنفيذ 

موؤ�سرات جمالت  ت�سمنت  التي  الأفكار  بتحديد  وقام  واحدة،  فكرة  فقرة  كل  لت�سمل  فقرات 

مهارات القت�ساد املعريف، ومت اإعداد جداول خا�سة لإجراء عملية التحليل؛ من خالل ر�سد 

التكرارات والن�سب املئوية لكل موؤ�سر وجمال من موؤ�سرات وجمالت مهارات القت�ساد املعريف 

الأول  بجزاأيه  الأ�سا�سي  العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  لكتاب  ال�ستة  الوحدات  من  وحدة  كل  يف 

والثاين.

نتائج �لدر��سة ومناق�ستها وتف�سريها
�أوًل: نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

ن�ص ال�سوؤال الأول على: "ما مهارات القت�ساد املعريف الالزم ت�سمينها يف كتاب الريا�سيات 

لل�سف العا�سر الأ�سا�سي بفل�سطني؟"
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تناولت  التي  الدرا�سة  اأدبيات  مراجعة  مت  الدرا�سة  اأ�سئلة  من  الأول  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 

الريا�سيات،  مناهج  وحتليل  تقومي  اإىل  هدفت  التي  ال�سابقة  والدرا�سات  املعريف،  القت�ساد 

تو�سل  املعريف، وقد  املختلفة يف �سوء معايري وجمالت مهارات القت�ساد  الدرا�سية  واملناهج 

الباحث اإىل قائمة املهارات املطلوبة بعد اأن مت عر�سها على جمموعة من املحكمني، وتاأكد من 

�سدقها وثباتها كما ورد يف اإجراءات الدرا�سة، وقد ا�ستملت القائمة على )8( جمالت رئي�سة؛ 

ت�سمنت )69( فقرة ملوؤ�سرات مهارات القت�ساد املعريف الالزم ت�سمينها يف كتاب الريا�سيات 

لل�سف العا�سر الأ�سا�سي بفل�سطني.

اقت�ساد  ع�سر   – احلايل  الع�سر  متطلبات  مع  تتنا�سب  القائمة  هذه  اأّن  الباحث  ويرى 

الب�سرية  التنمية  يف  تتمثل  حيوية  جمالت  عدة  على  القائمة  هذه  ا�ستملت  حيث   – اŸعرفة 

واملجال  والتفكري،  العقلي  واملجال  التقومي،  جمال  هي  املجالت  وهذه  الفل�سطيني،  للمواطن 

املعريف، وجمال الت�سال، واملجال القت�سادي، واملجال الوطني، واملجال التكنولوجي، واملجال 

الجتماعي؛ ويف حال توافر هذه املجالت يف منهاج الريا�سيات فاإنها من املمكن اأن ت�سهم يف 

العديد من  تناولها يف  املجالت مت  اأّن هذه  والتكنولوجي، كما  املعريف  للت�سارع  الطلبة  مواكبة 

الدرا�سات ال�سابقة كمعايري يتم يف �سوئها عملية التقييم للمناهج مثل درا�سة كل من )العتيبي، 

2017؛ الع�ساف، 2017؛ العنزي، 2017، الأحمدي والعنزي، 2016؛ احلايك، 2015؛ الر�سيد، 

املطلوبة،  والجتماعية  احلياتية  املهارات  على  الطلبة  تدريب  مراعاة  �سرورة  مع   ،)2015

واك�سابهم القيم الوطنية، ومهارات التفكري، والت�سال والتوا�سل، وحل امل�سكالت، وتدريبهم 

للمناف�سة يف  الطلبة م�ستقباًل  توؤهل  اأن  املمكن  والتي من  املفاهيم القت�سادية  ا�ستيعاب  على 

�سوق العمل.

التي تو�سلت  العتيبي )2017(  نتائج درا�سة كل من  اإىل حد كبري مع  النتيجة  وتتفق هذه 

اإىل  تو�سلت  التي   )2017( الع�ساف  ودرا�سة  املعريف،  القت�ساد  ملهارات  جمالت   )6( اإىل 

)5( جمالت، والأحمدي والعنزي )2016( التي تو�سلت اإىل )7( جمالت، ودرا�سة احلايك 

هذه  يف  وردت  التي  املوؤ�سرات  من  العديد  وتت�سابه  جمالت،   )5( اإىل  تو�سلت  التي   )2015(

الدرا�سات مع املوؤ�سرات التي تو�سل اإليها الباحث يف الدرا�سة احلالية.

ثانيًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

ن�ص ال�سوؤال الثاين على: "ما درجة ت�سمني مهارات القت�ساد املعريف يف كتاب الريا�سيات 

لل�سف العا�سر الأ�سا�سي بفل�سطني؟"
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الريا�سيات  كتاب  بتحليل  الباحث  قام  الدرا�سة  اأ�سئلة  من  الثاين  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 

لل�سف العا�سر الأ�سا�سي بجزاأيه يف �سوء قائمة مهارات القت�ساد املعريف التي مت حتديدها؛ 

حيث مت ح�ساب جمموع التكرارات، والن�سب املئوية ملجالت مهارات القت�ساد املعريف الثمانية 

كما يف جدول )2( التايل:

جدول )2(
 جمموع �لتكر�ر�ت، و�لن�سب �ملئوية ملجالت مهار�ت �لقت�ساد �ملعريف

املجالالرتتيب
التكرارات

الن�شبة املئويةاملجموع
اجلزء الثايناجلزء االأول

24.65%159172331جمال التقوميالأول

24.13%161163324املجال العقلي والتفكريالثاين

19.43%141120261املجال املعريفالثالث

12.66%8684170جمال الت�سالالرابع

5.88%453479املجال القت�سادياخلام�ص

5.51%472774املجال الوطنيال�ساد�ص

5.06%511768املجال التكنولوجيال�صابع

2.68%241236املجال الجتماعيالثامن

100%7146291343املجموع

الريا�سيات  كتاب  يف  ت�سمينها  مت  املعريف  القت�ساد  مهارات  اأّن   )2( اجلدول  من  يتبني 

لل�سف العا�سر الأ�سا�سي بن�سب متفاوتة؛ حيث ح�سل جمال التقومي على الرتتيب الأول بن�سبة 

مئوية  بن�سبة  الثاين  الرتتيب  على  والتفكري  العقلي  املجال  ح�سل  فيما   ،)%24.65( مئوية 

)24.13%(، وح�سل املجال املعريف على الرتتيب الثالث بن�سبة مئوية )19.43%(، فيما ح�سل 

جمال الت�سال على الرتتيب الرابع بن�سبة مئوية )12.66%(، فيما احتل املجال القت�سادي 

الرتتيب اخلام�ص بن�سبة مئوية )5.88%(، وح�سل على املرتبة ال�ساد�سة املجال الوطني بن�سبة 

مئوية )5.51%(، وح�سل على املرتبة ال�سابعة قبل الأخرية املجال التكنولوجي بن�سبة مئوية 

)5.06%(، بينما كانت املرتبة الثامنة الأخرية للمجال الجتماعي بن�سبة مئوية )%2.68(.

لل�سف  الريا�سيات  كتاب  حمتوى  يف  الكبرية  الهتمام  درجة  ال�سابقة  النتائج  من  يت�سح 

وجمال  املعريف،  واملجال  والتفكري،  العقلي  واملجال  التقومي،  جمال  من  لكل  الأ�سا�سي  العا�سر 

من   )%80.87( مئوية  ن�سبة  على  جمتمعة  الأربعة  املجالت  هذه  ح�سلت  حيث  الت�سال، 

جمموع التكرارات، ويكمن ال�سبب يف ذلك اإىل تركيز الكتاب على الأن�سطة التقوميية املتنوعة 
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والتدريبات والتي ل تخلو من اأي �سفحة من �سفحات الكتاب، عدا عن امل�سائل الريا�سية يف 

نهاية كل در�ص ووحدة، كما اأن هذه الأن�سطة والتدريبات وامل�سائل الريا�سية حتتاج جلهد عقلي 

لالإجابة عنها، والكتاب يحتوي على مفاهيم وعالقات ومهارات ريا�سية ومعرفية متنوعة، كما 

اأن لغة التوا�سل الريا�سي يف الكتاب منا�سبة جدًا فهي تخاطب الطالب مبا�سرة.

كما يتبني من اجلدول )2( اأّن املجالت الأربعة التالية واملتمثلة يف كل من املجال القت�سادي، 

والوطني، والتكنولوجي، والجتماعي ح�سلت جمتمعة عل ن�سبة مئوية )19.13%( من جمموع 

التكرارات؛ اأي اأقل من خم�ص التكرارات، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل �سعف تركيز كتاب 

الريا�سيات لل�سف العا�سر الأ�سا�سي على الأن�سطة واملحتوى الذي يهتم بهذه املجالت، فهي قد 

تاأتي اأحيانًا يف �سياق تو�سيح فكرة ريا�سية، اأو �سرح مثال، اأو حل م�ساألة ريا�سية فقط؛ فكتاب 

الريا�سيات لل�سف العا�سر نادرًا ما يطرح ق�سايا وم�سكالت مرتبطة باجلانب القت�سادي يف 

العامل ب�سكل عام ويف فل�سطني ب�سكل خا�ص، كما اأن تطرق الكتاب لالأمثلة والتمارين وامل�سائل 

تعزيز  اأهمية  من  الرغم  على  قلياًل؛  كان  الوطني  باجلانب  تهتم  التي  الريا�سية  وامل�سكالت 

اجلانب الوطني للطالب الفل�سطيني؛ فهو ل يزال يعاين من ممار�سات الحتالل ال�سهيوين، 

كما اأّن تركيز كتاب الريا�سيات على املحور التكنولوجي كان حمدودًا ب�سبب قلة ربط املفاهيم 

والتعميمات والتمارين الريا�سية بالتكنولوجيا على الرغم من الت�سارع الكبري والتطور الهائل 

للم�ستحدثات التكنولوجية؛ فالع�سر الذي نعي�سه يعترب ع�سر املواطنة الرقمية، كما اأن تركيز 

الكتاب على اجلانب الجتماعي كان قلياًل فنادرًا ما ترتبط اأمثلة الكتاب وتدريباته ومتارينه 

واأ�سئلته وم�سكالته الريا�سية باجلانب الجتماعي على الرغم من اأهمية هذا اجلانب لالإن�سان 

ب�سكل عام وللطالب الفل�سطيني ب�سكل خا�ص الذي يعاين من ظروف اجتماعية قا�سية فر�ست 

عليه نتيجة الحتالل ال�سهيوين.

ولكي يتعرف الباحث ب�سكل تف�سيلي على درجة ت�سمني مهارات القت�ساد املعريف يف كتاب 

الريا�سيات لل�سف العا�سر بجزاأيه، مت ح�ساب جمموع التكرارات، والن�سب املئوية لكل موؤ�سر 

من موؤ�سرات املجالت الثمانية ملهارات القت�ساد املعريف.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الأحمدي والعنزي )2016( يف تفاوت الن�سب املئوية 

اإىل  تو�سلت  والتي  العتيبي )2017(  تتفق مع درا�سة  املعريف، كما  ملجالت مهارات القت�ساد 

املجالني  على  متقدمة  مراتب  يف  جاءت  والتوا�سل  والت�سال  واملعرفة  التفكري  جمالت  اأن 

القت�سادي والتكنولوجي.
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وتختلف هذه النتيجة اأي�سًا مع نتيجة درا�سة العنزي )2017( والتي بينت اأن املجال الوطني 

كان يف املرتبة الأوىل واملجال التكنولوجي يف املرتبة الثانية يف حني اأن هذين املجالني ح�سال 

على ترتيب متاأخر يف الدرا�سة احلالية.

ويعر�ص الباحث يف اجلدول )3( جمموع التكرارات، والن�سب املئوية ملجال التقومي والذي 

لل�سف  الريا�سيات  كتاب  يف  ت�سّمنة  املمْ املعريف  القت�ساد  ملهارات  الأوىل  املرتبة  على  ح�سل 

العا�سر الأ�سا�سي كالتايل:

جدول )3(
 جمموع �لتكر�ر�ت، و�لن�سب �ملئوية لكل فقرة من فقر�ت جمال �لتقومي

رقم الرتتيب
اجلزء املعيارالفقرة

االأول
اجلزء 
الن�شبة املجموعالثاين

املئوية

66الأول
باأ�سلوب  التقومي  واأ�سئلة  اأن�سطة  فقرات  يعر�ص 

25.08%384583يخاطب املتعلم مبا�سرة.

69الثاين

اأمناط  يراعي  مبا  التقومي  اأ�ساليب  يف  ينوع 
تنفيذ  يف  املتعلم  يوظفها  قد  التي  التفكري 

ا�سرتاتيجيات حل خمتلفة.
324173%22.05

67الثالث
يوؤكد التقومي البنائي على مبداأ الفروق الفردية 

20.54%333568يف تعلم املتعلمني الريا�سي.

65الرابع

املتنوع  امل�ستمر  البنائي  التكويني  التقومي  يعتمد 
التعلم  نواجت  تنوع  على  احلكم  ينا�سب  مبا 

الريا�سي املتوقعة.
263258%17.52

68اخلام�ص
ي�ستمل التقومي على اأمناط متنوعة من م�ستويات 

7.25%141024الأ�سئلة املقالية واملو�سوعية.

63ال�ساد�ص
يوظف تقنية املعلومات لتجويد ممار�سات املعلم 
5.74%13619لتدوين تعلمه الريا�سي ومالحظاته حول املتعلم.

64ال�صابع

من  املتعلم  لتمكني  ت�سخي�سيًا  تقوميًا  يت�سمن 
بالتعلم  ال�سلة  ذي  القبلي  الريا�سي  التعلم 

الريا�سي احلايل.
336%1.81

100%159172331املجموع

يت�سح من اجلدول )3( اأن الفقرة رقم 66 )يعر�ص فقرات اأن�سطة واأ�سئلة التقومي باأ�سلوب 

املعريف يف  ملوؤ�سرات مهارات القت�ساد  الأول  الرتتيب  املتعلم مبا�سرة( ح�سلت على  يخاطب 

جمال التقومي بن�سبة مئوية )25.08%(، فيما ح�سلت على املرتبة الثانية الفقرة رقم 69 )ينوع 

يف اأ�ساليب التقومي مبا يراعي اأمناط التفكري التي قد يوظفها املتعلم يف تنفيذ ا�سرتاتيجيات 

 63 الفقرة  الأخرية  قبل  املرتبة  على  ح�سلت  فيما   ،)%22.05( مئوية  بن�سبة  خمتلفة(  حل 

حول  ومالحظاته  الريا�سي  تعلمه  لتدوين  املعلم  ممار�سات  لتجويد  املعلومات  تقنية  )يوظف 
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)يت�سمن   64 الفقرة  الأخرية  املرتبة  على  ح�سلت  بينما   ،)%5.74( مئوية  بن�سبة  املتعلم( 

الريا�سي احلايل(  بالتعلم  ال�سلة  الريا�سي ذي  التعلم  املتعلم من  لتمكني  ت�سخي�سيًا  تقوميًا 

بن�سبة مئوية )%1.81(.

ويرى الباحث اأّن ال�سبب يف ظهور النتيجة ال�سابقة يعود اإىل اأّن:

تخاطب  الكتاب  يف  املطروحة  الريا�سية  والأ�سئلة  والتدريبات  والأن�سطة  الأمثلة  معظم 

الطالب مبا�سرة، وهي تتكرر يف كثري من �سفحات كتاب الريا�سيات لل�سف العا�سر، ومن هذه 

الألفاظ )اأكتُب، اأعنُي، اأمثُل، اأر�سُم، اأبنُي، األحُظ، اأتعلُم، اأكمُل، اأ�سُل، اأقارُن، اأ�ستنتُج، اأحتقُق، 

اأ�ستخدُم، ... اإلخ(.

الكتاب يعتمد ب�سكل كبري على اأ�سلوب التقومي يف عر�ص الأفكار والأن�سطة واملهارات؛ حيث 

يبداأ الفكرة الريا�سية بخطوة اأو خطوتني ثم يعطي الفر�سة للطالب بتوظيف اأمناط التفكري، 

والبحث عن الطرق والأ�ساليب املنا�سبة للتعامل مع هذه الأن�سطة واملهارات الريا�سية.

والتمارين  والتدريبات  الأن�سطة  التقليدي يف حل  الأ�سلوب  على  اعتمد  الكتاب  التقومي يف 

القرتانات  وم�سائل  بع�ص متارين  اإّل يف  والتكنولوجيا  التقنية  ا�ستخدام  بعيدًا عن  الريا�سية 

املثلثية والتي كان يطلب من الطالب حلها با�ستخدام الآلة احلا�سبة.

التقومي الت�سخي�سي للتعلم القبلي واخلربات الريا�سية ال�سابقة املمثلة باملتطلبات الأ�سا�سية 

الالزمة للتعلم الريا�سي احلايل وبناء اخلربات اجلديدة كانت قليلة جدًا، حيث اعتمد الكتاب على 

ذكر اأهداف درو�ص الريا�سيات يف الكتاب، ثم �سرح الدرو�ص دون الرتكيز على التقومي الت�سخي�سي 

لهذه الدرو�ص، ولذلك ظهر التقومي الت�سخي�سي لدرو�ص الكتاب بن�سبة )1.18%( فقط.

ويعر�ص الباحث يف اجلدول )4( جمموع التكرارات، والن�سب املئوية للمجال العقلي والتفكري 

الريا�سيات  كتاب  يف  ت�سّمنة  املمْ املعريف  القت�ساد  ملهارات  الثانية  املرتبة  على  ح�سل  والذي 

لل�سف العا�سر الأ�سا�سي كالتايل:

جدول )4(
 جمموع �لتكر�ر�ت، و�لن�سب �ملئوية لكل فقرة من فقر�ت �ملجال �لعقلي و�لتفكري

رقم الرتتيب
اجلزء املعيارالفقرة

االأول
اجلزء 
الن�شبة املجموعالثاين

املئوية

13الأول
عرب  العليا  العقلية  املهارات  تنمية  على  ي�سجع 

33.64%4960109ا�سرتاتيجيات ومهارات متنوعة.

12الثاين
يف  الريا�سي  التفكري  اأنواع  تطبيق  على  يحفز 

17.28%282856ال�ستك�ساف وال�ستق�ساء.

14الثالث
يعر�ص اأمثلة ح�سية مثرية ت�سجع املتعلم على توليد 

11.73%211738اأفكار جديدة باأ�سلوب بنائي.
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اجلزء املعيارالفقرة
االأول

اجلزء 
الن�شبة املجموعالثاين

املئوية

17الرابع
مواقف  �سورة  يف  الريا�سية  الأفكار  عر�ص  يراعي 

10.49%171734وم�سكالت تثري تفكري املتعلم.

15اخلام�ص
ي�ساعد  مبا  �سابرة  اأ�سئلة  طرح  على  املتعلم  ي�سجع 

8.02%131326على اإدراك العالقات الريا�سية.

اخلام�ص 
16مكرر

الإبداعي  التفكري  مهارات  تنمية  يف  ي�سهم 
8.02%161026والبتكاري لدى املتعلم.

11ال�صابع
الأحكام  واإ�سدار  البناء  الناقد  التفكري  ي�سجع على 

7.10%111223والقرارات بثقة ودون تع�سب.

3.09%6410ي�سهم يف اإبراز مواهب وقدرات املتعلمني.18الثامن

0.62%022ينمي مهارات البحث العلمي لدى املتعلمني.19التا�سع

100%161163324املجموع

يت�سح من اجلدول )4( اأن الفقرة رقم 13 )ي�سجع على تنمية املهارات العقلية العليا عرب 

القت�ساد  مهارات  ملوؤ�سرات  الأول  الرتتيب  على  ح�سلت  متنوعة(  ومهارات  ا�سرتاتيجيات 

املعريف يف املجال العقلي والتفكري بن�سبة مئوية )33.64%(، فيما ح�سلت على املرتبة الثانية 

وال�ستق�ساء(  ال�ستك�ساف  يف  الريا�سي  التفكري  اأنواع  تطبيق  على  )يحفز   12 رقم  الفقرة 

بن�سبة مئوية )17.28%(، فيما ح�سلت على املرتبة قبل الأخرية الفقرة 18 )ي�سهم يف اإبراز 

مواهب وقدرات املتعلمني( بن�سبة مئوية )3.09%(، بينما ح�سلت على املرتبة الأخرية الفقرة 

19 )ينمي مهارات البحث العلمي لدى املتعلمني( بن�سبة مئوية )%0.62(.

ويعتقد الباحث اأّن ال�سبب يف ظهور النتيجة ال�سابقة يعود اإىل:

الريا�سيات فبناوؤها املعريف قائم على تنمية املهارات العقلية املتنوعة عند  خ�سو�سية مادة 

الطلبة، فالكتاب مبني ريا�سيًا ومعرفيًا ب�سكل متدرج، فبالإ�سافة اإىل كونه ينمي م�ستويات 

التذكر والفهم والتطبيق عند الطلبة، فهو اأي�سًا يهتم بتنمية م�ستويات التحليل والرتكيب 

والتقومي؛ من خالل الت�سل�سل يف العر�ص العلمي ملفاهيم وم�سطلحات وتعميمات ومهارات 

وم�سكالت الريا�سيات؛ فالطالب يحل وي�ستنتج ويقارن ويناق�ص ويثبت ويربهن على �سحة 

العديد من العالقات والهياكل الريا�سية املطروحة.

الطالب له دور كبري يف احل�سول على املعلومات والعالقات الريا�سية؛ فاأ�سلوب الكتاب جيد 

الريا�سي بالكت�ساف والبحث  التفكري  لأنه ي�ساهم يف تدريب الطلبة على تطبيق مهارات 

وال�ستقراء وال�ستنباط وال�ستق�ساء.

تابع جدول )4(
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يركز ب�سكل  فالكتاب  الطلبة؛  عند  اخلا�سة  والقدرات  باملواهب  الهتمام  يف  ندرة  هناك 

الذي  للطالب  الريا�سية  واملهارات  واملبادئ  واملعلومات  املفاهيم  اكت�ساب  على  اأ�سا�سي 

م�ستواه العلمي والتح�سيلي متو�سط.

الريا�سية  والأفكار  املعلومات  على  احل�سول  يف  العلمي  البحث  منهجية  اتباع  انعدام 

تقريبًا عدا عن تكرارين فقط ظهرا يف اجلزء الثاين من كتاب الريا�سيات بن�سبة مئوية 

)0.62%(؛ وهذا موؤ�سر �سعف يف هذا اجلانب؛ لأًن الأ�سل يف التعليم هو تدريب الطلبة 

على كيفية احل�سول على املعرفة اأكرث من التعرف اإليها وا�ستظهارها ومن ثم تطبيقها.

وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية اإىل حد كبري مع نتيجة درا�سة كل من العتيبي )2017( والتي 

جاء فيها جمال التفكري يف املرتبة الأوىل، ودرا�سة الر�سيد )2015( والتي ح�سل فيها جمال 

التفكري على املرتبة الثالثة.

ويعر�ص الباحث يف اجلدول )5( جمموع التكرارات، والن�سب املئوية للمجال املعريف والذي 

لل�سف  الريا�سيات  كتاب  يف  ت�سّمنة  املمْ املعريف  القت�ساد  ملهارات  الثالثة  املرتبة  على  ح�سل 

العا�سر الأ�سا�سي كالتايل:

جدول )5(
 جمموع �لتكر�ر�ت، و�لن�سب �ملئوية لكل فقرة من فقر�ت �ملجال �ملعريف

رقم الرتتيب
اجلزء املعيارالفقرة

االأول
اجلزء 
الن�شبة املجموعالثاين

املئوية

2الأول
يعر�ص تطبيقات ريا�سية حياتية واقعية ذات �سلة 

بواقع بيئة املتعلم ومعي�سته.
343064%24.52

1الثاين
حديثة  ريا�سية  وم�سطلحات  مفاهيم  يت�سمن 

مواكبة للتقدم العلمي والتقني.
282654%20.69

5الثالث
يت�سمن مفاهيم ورموز ريا�سية باللغة الإجنليزية 

متتاز باجلودة والدقة.
221739%14.94

4الرابع
للمتعلم  توفر  ريا�سية  وتدريبات  اأن�سطة  يعر�ص 

فر�سًا منا�سبة للتعلم الذاتي.
191433%12.64

6اخلام�ص
الريا�سية  وامل�سكالت  وامل�سائل  التمارين  يقدم 

بطرائق واأ�ساليب متنوعة.
141832%12.26

7ال�ساد�ص
الريا�سية من خالل  املعرفة  اكت�ساف  على  ي�سجع 

ا�ستخدام م�سادر متنوعة.
13922%8.43

8ال�صابع
الأ�سا�سية  واملتطلبات  ال�سابقة  باخلربات  يرتبط 

لدى املتعلم.
538%3.07

3الثامن
على  املتعلم  حتث  ريا�سي  تعلم  مو�سوعات  يقدم 

التعلم امل�ستمر مدى احلياة.
314%1.53

10التا�سع
ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  املعرفة  اأثر  على  يوؤكد 

يف املجتمع.
213%1.15

9العا�سر
احل�سارات  بناء  يف  الريا�سية  املعرفة  اأثر  يربز 

الإن�سانية.
112%0.77

100%141120261املجموع
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يت�سح من اجلدول )5( اأن الفقرة رقم 2 )يعر�ص تطبيقات ريا�سية حياتية واقعية ذات 

القت�ساد  مهارات  ملوؤ�سرات  الأول  الرتتيب  على  ح�سلت  ومعي�سته(  املتعلم  بيئة  بواقع  �سلة 

املعريف يف املجال املعريف بن�سبة مئوية )24.52%(، فيما ح�سلت على املرتبة الثانية الفقرة 

رقم 1 )يت�سمن مفاهيم وم�سطلحات ريا�سية حديثة مواكبة للتقدم العلمي والتقني( بن�سبة 

مئوية )20.69%(، فيما ح�سلت على املرتبة قبل الأخرية الفقرة 10 )يوؤكد على اأثر املعرفة يف 

حتقيق التنمية ال�ساملة يف املجتمع( بن�سبة مئوية )1.15%(، بينما ح�سلت على املرتبة الأخرية 

الفقرة 9 )يربز اأثر املعرفة الريا�سية يف بناء احل�سارات الإن�سانية( بن�سبة مئوية )%0.77(.

ويف�سر الباحث اأّن ال�سبب يف ظهور النتيجة ال�سابقة يعود اإىل اأّن:

الكتاب بداأت بعر�ص اأمثلة اأو اأن�سطة ريا�سية مرتبطة  الواردة يف  الريا�سيات  جميع درو�ص 

بحياة الطلبة وواقع معي�ستهم؛ فعلى �سبيل املثال ل احل�سر مت البدء ب�سرح در�ص القرتانات 

املثلثية ور�سومها البيانية بعر�ص للمطرزات الفل�سطينية وما فيها من اأ�سكال ور�سوم بيانية، 

وعند مناق�سة فكرة حمور التماثل يف الأ�سكال الهند�سية والبيانية مت عر�ص مبنى لوزارة 

املالهي  مدينة  من  لعبة  وكذلك مت عر�ص  الهند�سي،  التماثل  فيه  يظهر  والتعليم  الرتبية 

اأثناء قيام الطلبة برحلة مدر�سية تو�سح مفهوم القرتان الزوجي والفردي، ... اإلخ.

مواكبة  الريا�سية  وامل�سكالت  واملهارات  والقوانني  والرموز  وامل�سطلحات  املفاهيم  كل 

جدًا للع�سر الذي نعي�سه والتقدم العلمي والتقني الذي ن�سهده؛ ابتداًء باملفاهيم املرتبطة 

والحتمالت،  والإح�ساء  واللوغاريتمية،  الأ�سية  بالقرتانات  مرورًا  املثلثية،  بالقرتانات 

وانتهاًء بالهند�سة، والريا�سيات املالية. 

هناك تركيز قليل على اأثر املعرفة والعلم والريا�سيات يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وال�ساملة 

يف املجتمعات، فلم تظهر يف جزاأي الكتاب اإل ثالث مرات؛ تكرارين يف اجلزء الأول، وتكرار 

يف اجلزء الثاين، بن�سبة مئوية متدنية )%1.15(.

نادر  ب�سكل  برزت  الإن�سانية  بناء احل�سارات  الريا�سيات يف  علم  ودور  الريا�سية  املعرفة 

يف حمتوى الكتاب، علمًا باأن للريا�سيات م�ساهمات ل تعد ول حت�سى يف رقي املجتمعات 

بناء  مثل  احل�سارات  هذه  على  �ساهد  الريا�سيات  وتاريخ  ح�ساراتها،  ومنو  وتقدمها 

الأهرامات عند الفراعنة امل�سريني، واملباين الأثرية ذات الطابع الهند�سي والريا�سي كما 

يف مدينة البرتاء الأردنية، وامل�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة يف فل�سطني.

وتتفق هذه النتيجة اإىل حد كبري مع نتيجة درا�سة كل من العتيبي )2017(، ودرا�سة الر�سيد 

)2015(، والتي ح�سل فيها املجال املعريف على املرتبة الثانية، ولكنها تختلف مع درا�سة احلايك 

)2015( والتي جاء فيها املجال املعريف يف املرتبة الأخرية.
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ويعر�ص الباحث يف اجلدول )6( جمموع التكرارات، والن�سب املئوية ملجال الت�سال والذي 

لل�سف  الريا�سيات  كتاب  ت�سّمنة يف  املمْ املعريف  القت�ساد  ملهارات  الرابعة  املرتبة  على  ح�سل 

العا�سر الأ�سا�سي كالتايل:

جدول )6(
 جمموع �لتكر�ر�ت، و�لن�سب �ملئوية لكل فقرة من فقر�ت جمال �لت�سال

رقم الرتتيب
اجلزء املعيارالفقرة

االأول
اجلزء 
الن�شبة املجموعالثاين

املئوية

34الأول
ال�سلة  ذات  الريا�سية  الأفكار  تلخي�ص  مهارة  ينمي 

32.35%262955باملحتوى الريا�سي امل�سموع واملقروء.

32الثاين
اإىل  الرمزية  الريا�سية  ال�سياغة  ترجمة  يف  ي�سهم 

15.29%131326�سياق �سفوي يك�سف م�ستوى فهم املتعلم الريا�سي.

30الثالث
ينمي مهارات الت�سال ذات ال�سلة باملحتوى الريا�سي 

12.35%101121لدى املتعلمني.

الثالث 
33مكرر

الت�سال  عملية  عنا�سر  احرتام  املتعلم  يك�سب 
اللغة الريا�سية، ... ( يف مواقف  )املتحدث، امل�ستمع، 

التعلم الريا�سي.
101121%12.35

31اخلام�ص

تدريبه  �سوء  يف  املتعلم  لدى  الت�ساوؤل  مهارة  ي�سجع 
على مالحظة العالقات �سمن معطيات حمتوى التعلم 

الريا�سي.
11718%10.59

35ال�ساد�ص
ي�سجع املحتوى الريا�سي املتعلمني على مناق�سة الأفكار 

9.41%8816الريا�سية املطروحة.

36ال�صابع
ي�سهم املحتوى الريا�سي يف تنمية الإح�سا�ص بامل�سوؤولية 

7.65%8513لدى الطلبة.

100%8684170املجموع

يت�سح من اجلدول )6( اأن الفقرة رقم 34 )ينمي مهارة تلخي�ص الأفكار الريا�سية ذات 

مهارات  ملوؤ�سرات  الأول  الرتتيب  على  ح�سلت  واملقروء(  امل�سموع  الريا�سي  باملحتوى  ال�سلة 

القت�ساد املعريف يف جمال الت�سال بن�سبة مئوية )32.35%(، فيما ح�سلت على املرتبة الثانية 

الفقرة رقم 32 )ي�سهم يف ترجمة ال�سياغة الريا�سية الرمزية اإىل �سياق �سفوي يك�سف م�ستوى 

فهم املتعلم الريا�سي( بن�سبة مئوية )15.29%(، فيما ح�سلت على املرتبة قبل الأخرية الفقرة 

35 )ي�سجع املحتوى الريا�سي املتعلمني على مناق�سة الأفكار الريا�سية املطروحة( بن�سبة مئوية 

)9.41%(، بينما ح�سلت على املرتبة الأخرية الفقرة 36 )ي�سهم املحتوى الريا�سي يف تنمية 

الإح�سا�ص بامل�سوؤولية لدى الطلبة( بن�سبة مئوية )%7.65(.

ويعزو الباحث ظهور النتيجة ال�سابقة اإىل اأّن:

والأن�سطة والتدريبات والتمارين الواردة يف كتاب الريا�سيات ت�ساهم ب�سكل  الأمثلة  غالبية 

كبري يف تنمية مهارة التلخي�ص للمعلومات والأفكار الريا�سية املطروحة؛ فالكتاب ل يعر�ص 
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التو�سيح وال�سرح، ثم  املعلومات ب�سكل كامل، واإمنا يبداأ ببع�ص اخلطوات الريا�سية عند 

املثال  �سبيل  وعلى  والأفكار،  باقي اخلطوات  ويكتب  ويلخ�ص  ليكمل  للطالب  املجال  يرتك 

اأثناء �سرح وعر�ص اخل�سائ�ص لأحد القرتانات الأ�سية يف اأحد الأن�سطة ورد  ل احل�سر 

التايل: من التمثيل البياين لالقرتان يف الن�ساط ال�سابق، األحُظ اأهم خ�سائ�ص القرتان 

الأ�سي ق)�ص( = اأ�ص ، 0 < اأ > 1 وهي: )1( مدى القرتان الأ�سي هو ............ )2( 

يقطع منحنى القرتان حمور ال�سادات يف النقطة: .......... )3( كلما زادت قيم �ص، فاإن 

قيم �ص املناظرة لها .............، وهكذا. 

ب�سكل جيد يف الرتكيز على فهم وترجمة الطلبة للمفاهيم والرموز  ي�ساهم  الكتاب  حمتوى 

فهم  مدى  عن  يك�سف  الذي  املتنوع  والتقومي  التدريب  خالل  من  الريا�سية  وامل�سطلحات 

وا�ستيعاب الطلبة لها.

والتوا�سل الريا�سي؛ فالكتاب ي�ساعد الطلبة  الت�سال  مبهارات  ما  حد  اإىل  اهتم  الكتاب 

يف تنمية مهارات الت�سال ذات ال�سلة باملحتوى الريا�سي، ويك�سب الطلبة احرتام جميع 

عنا�سر عملية الت�سال ا�ستماعًا وحتدثًا وكتابًة وقراءًة، وي�سجع الطلبة ب�سكل منا�سب على 

مهارة الت�ساوؤل الريا�سي املرتبطة مبحتوى التعلم الريا�سي، ولذلك جاءت الفقرات التي 

تناولتها بن�سب مئوية متقاربة )12.35%، 10.59%، 9.41%( على الرتتيب.

الريا�سي ي�سجع املتعلمني اإىل حد ما على الطرح واملناق�سة واإبداء الراأي لالأفكار  املحتوى 

ويت�سح ذلك  الطلبة  لدى  بامل�سوؤولية  الإح�سا�ص  تنمية  ي�سهم يف  املطروحة، كما  الريا�سية 

واكت�ساب  الذات،  على  العتماد  تعودهم  بطريقة  للمتعلمني  الكتاب  خماطبة  اأ�سلوب  من 

الثقة بالنف�ص، وا�ست�سعار امل�سوؤولية، ولذلك كانت التكرارات والن�سب املئوية للفقرتني ذوات 

الرتتيب الأخري ل باأ�ص بها اإذا ح�سلتا على )9.41%، 7.65%(، وهي ن�سب مقبولة.

وتتفق هذه النتيجة اإىل حد كبري مع نتيجة درا�سة كل من العتيبي )2017( والتي جاء فيها 

جمال الت�سال والتوا�سل يف املرتبة الثالثة.

ويعر�ص الباحث يف اجلدول )7( جمموع التكرارات، والن�سب املئوية للمجال القت�سادي 

ت�سّمنة يف كتاب الريا�سيات  والذي ح�سل على املرتبة اخلام�سة ملهارات القت�ساد املعريف املمْ

لل�سف العا�سر الأ�سا�سي كالتايل:
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جدول )7(
 جمموع �لتكر�ر�ت، و�لن�سب �ملئوية لكل فقرة من فقر�ت �ملجال �لقت�سادي

رقم الرتتيب
اجلزء املعيارالفقرة

االأول
اجلزء 
الن�شبة املجموعالثاين

املئوية

18.99%8715يوؤكد على مبداأ احرتام العمل بجميع اأ�سكاله.46الأول

16.46%7613يوؤكد على اأهمية ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية.47الثاين

50الثالث
احلكومية  املوؤ�س�سات  بني  التعاون  على  ي�سجع 

13.92%8311واخلا�سة.

11.39%549ي�سجع على املبادرة والبتكار والعمل املنتج.49الرابع

54اخلام�ص
القت�ساد  بواقع  الريا�سي  التعلم  حمتوى  يرتبط 

10.13%628املحلي )الحتياجات والتطورات(.

52ال�ساد�ص
الطبيعية  الوطن  ثروات  على  املحافظة  اأهمية  يوؤكد 

8.86%437والقت�سادية.

ال�ساد�ص 
53مكرر

الريا�سي  املتعلمني  تعلم  تعلم تدعم  يت�سمن مواقف 
8.86%347عرب العمل.

6.33%325يقدر اأهمية ا�ستغالل الوقت وح�سن ا�ستثماره.48الثامن

5.06%134يبني اأهمية ال�سناعة يف دعم القت�ساد الوطني.51التا�سع

100%453479املجموع

يت�سح من اجلدول )7( اأن الفقرة رقم 46 )يوؤكد على مبداأ احرتام العمل بجميع اأ�سكاله( 

ح�سلت على الرتتيب الأول ملوؤ�سرات مهارات القت�ساد املعريف يف املجال القت�سادي بن�سبة 

مئوية )18.99%(، فيما ح�سلت على املرتبة الثانية الفقرة رقم 47 )يوؤكد على اأهمية ال�ستثمار 

يف املوارد الب�سرية( بن�سبة مئوية )16.46%(، فيما ح�سلت على املرتبة قبل الأخرية الفقرة 

بينما ح�سلت  مئوية )%6.33(،  بن�سبة  ا�ستثماره(  الوقت وح�سن  ا�ستغالل  اأهمية  48 )يقدر 

على املرتبة الأخرية الفقرة 36 )يبني اأهمية ال�سناعة يف دعم القت�ساد الوطني( بن�سبة مئوية 

.)%5.06(
ويعتقد الباحث اأّن ال�سبب يف ظهور النتيجة ال�سابقة يعود اإىل اأّنه:

املجتمع  العمل يف  اأهمية  تناولت  الريا�سية  والأمثلة  الأن�سطة  من  به  باأ�ص  ل  عدد  يوجد 
واحرتامه بجميع اأ�سكاله، وقد ورد يف كتاب الريا�سيات بع�سًا من جوانب تقدير العمل مثل 
العمل يف جمال ال�سيد، واحل�ساد، والقرميد، والإن�ساءات الهند�سية، وتعداد ال�سكان، ... 

اإلخ.
ب�سكل مقبول لأهمية ال�ستثمار يف الإن�سان، من خالل توظيف  الريا�سي  تناول املحتوى  مت 
قدراته مبا يفيد نف�سه وجمتمعه، وكان ذلك وا�سحًا يف بع�ص الأمثلة مثل امل�ساهمة يف حل 
امل�ساكل املرورية يف الطرقات بعمل الدواوير والتي ت�ساهم يف عدم تاأخري ال�سناع والعمل 

واملوظفني عن اأعمالهم.
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تعليمية يف الكتاب اأكدت على �سرورة التعاون بني املوؤ�س�سات  مواقف  حمدود  ب�سكل  ظهر 

والعمل  والبتكار  املبادرة  على  �سجعت  الأن�سطة  بع�ص  فاإن  وكذلك  واخلا�سة،  التعليمية 

والعربي  الفل�سطيني  لالقت�ساد  احلايل  بالواقع  الريا�سية  الأمثلة  بع�ص  وارتبطت  املنتج، 

والعاملي، واأكد املحتوى الريا�سي ب�سكل مقت�سب على دور الطالب يف املحافظة على خريات 

وثروات البلد، وا�ستمل على مواقف تعليمية حمدودة داعمة لتعلم الطلبة للريا�سيات عرب 

املهارات اليدوية والعمل املتقن.

هناك ندرة لتناول املحتوى الريا�سي لقيمة املحافظة على الوقت وا�ستثماره مبا يفيد ويخدم 

املجتمع، كما اأّن تناول املحتوى لل�سناعة الفل�سطينية واأهميتها يف دعم القت�ساد الوطني 

كانت قلياًل جدًا، على الرغم من احتياج املجتمع الفل�سطيني لل�سناعة يف تقوية القت�ساد 

الفل�سطيني يف ظل احل�سار املفرو�ص على فل�سطني من قبل الحتالل ال�سرائيلي.

وتتفق هذه النتيجة اإىل حد كبري مع نتيجة درا�سة كل من العتيبي )2017(، ودرا�سة العنزي 

)2017(، ودرا�سة احلايك )2015(، والتي جاء فيها املجال القت�سادي يف املرتبة الرابعة.

ويعر�ص الباحث يف اجلدول )8( جمموع التكرارات، والن�سب املئوية للمجال الوطني والذي 

ت�سّمنة يف كتاب الريا�سيات لل�سف  ح�سل على املرتبة ال�ساد�سة ملهارات القت�ساد املعريف املمْ

العا�سر الأ�سا�سي كالتايل:

جدول )8(
 جمموع �لتكر�ر�ت، و�لن�سب �ملئوية لكل فقرة من فقر�ت �ملجال �لوطني

رقم الرتتيب
اجلزء املعيارالفقرة

االأول
اجلزء 
الن�شبة املجموعالثاين

املئوية

55الأول
العربية  الدول  غالبية  يف  الوطنية  الوحدة  يعزز 
32.43%15924وينمي ال�سعور بامل�سوؤولية جتاه الوطن والعتزاز به.

57الثاين
والبيئات  الإن�سان  بني  بالعالقات  الطالب  يعرف 

16.22%8412الطبيعية والجتماعية وفهم هذه العالقات.

61الثالث
ميتلكها  اأن  يجب  التي  والواجبات  احلقوق  يراعي 

13.51%8210املتعلم يف وطنه.

62الثالث مكرر
الوطنية  بامل�سكالت  الطلبة  اهتمام  من  يزيد 

13.51%6410احلا�سرة، وامل�ساركة الواعية فيها.

59اخلام�ص
امل�سكالت  من  كثري  حل  يف  الرتبية  دور  على  يوؤكد 

10.81%538البيئية واملحافظة على توازنها.

56ال�ساد�ص
يدعو للم�ساركة الفاعلة يف الن�ساطات التي جتري يف 

9.46%437الدولة كالنتخابات والأعياد الوطنية.

4.05%123ي�سهم يف احلفاظ على املال العام وعدم العبث فيه.60ال�صابع

58الثامن
يف  ت�سهم  التي  التطوعية  الوطنية  الأعمال  يعزز 

0%000ازدهار الوطن.

100%472774املجموع
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يت�سح من اجلدول )8( اأن الفقرة رقم 55 )يعزز الوحدة الوطنية يف غالبية الدول العربية وينمي 

مهارات  ملوؤ�سرات  الأول  الرتتيب  على  ح�سلت  به(  والعتزاز  الوطن  جتاه  بامل�سوؤولية  ال�سعور 

القت�ساد املعريف يف املجال الوطني بن�سبة مئوية )32.43%(، فيما ح�سلت على املرتبة الثانية 

الفقرة رقم 57 )يعرف الطالب بالعالقات بني الإن�سان والبيئات الطبيعية والجتماعية وفهم 

 60 هذه العالقات( بن�سبة مئوية )16.22%(، فيما ح�سلت على املرتبة قبل الأخرية الفقرة 

)ي�سهم يف احلفاظ على املال العام وعدم العبث فيه( بن�سبة مئوية )4.05%(، بينما ح�سلت 

على املرتبة الأخرية الفقرة 58 )يعزز الأعمال الوطنية التطوعية التي ت�سهم يف ازدهار الوطن( 

بن�سبة مئوية )%0(.

ويرى الباحث اأّن ال�سبب يف ظهور النتيجة ال�سابقة يعود اإىل:

الوطنية يف الدول العربية ال�سقيقة،  الوحدة  ب�سكل جيد يف تعزيز  الريا�سي �ساهم  املحتوى 

وكان داعمًا للطلبة يف تعزيز قيمة حب الوطن والعتزاز به واملحافظة عليه، ومن الأمثلة 

الواردة يف الكتاب على ذلك امل�ساركة يف ال�سباقات الريا�سية الوطنية والدولية، والتوحد 

والت�سامن من اأجل مواجهة و�سد العدوان الإ�سرائيلي املتمثل بجدار الف�سل العن�سري.

ربط املحتوى الريا�سي يف الكتاب بالإن�سان واملجتمع ومكوناته املتعددة من بيئات طبيعية 

واجتماعية وثقافية كان معقوًل، حيث تكرر هذا الربط يف الكتاب )12( مرة، ومن الأمثلة 

على ذلك اأن �سحراء النقب متثل اأكرث من ثلث م�ساحة فل�سطني وت�سم عدة مدن منها حورة 

وعرعرة ورهط، وا�ستهار مدينة اخلليل الفل�سطينية بزراعة العنب، ... اإلخ.

قلياًل؛  كان  فيه  العبث  وعدم  العام  املال  على  احلفاظ  يف  الريا�سي  املحتوى  اإ�سهام 

حيث ظهر يف )3( تكرارات، مرة يف اجلزء الأول، ومرتني يف اجلزء الثاين، بن�سبة مئوية 

.)%4.05(

التطوعي عند الطلبة التي ت�ساهم  العمل  وقيم  مفاهيم  لتعزيز  باملطلق  يتطرق  مل  الكتاب 

يف ازدهار الوطن ورفعته، ويعترب هذا موؤ�سر �سلبي جتاه تنمية احل�ص الوطني والأخالقي 

والجتماعي عند الطلبة، والتي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف تاأ�سيل قيم املودة واملحبة بني جميع 

اأفراد واأطياف املجتمع.

وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة احلايك )2015( والتي جاء فيها املجال الوطني يف 

املرتبة الأوىل.

ويعر�ص الباحث يف اجلدول )9( جمموع التكرارات، والن�سب املئوية للمجال التكنولوجي 

الريا�سيات  كتاب  يف  ت�سّمنة  املمْ املعريف  القت�ساد  ملهارات  ال�سابعة  املرتبة  على  ح�سل  والذي 
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لل�سف العا�سر الأ�سا�سي كالتايل:
جدول )9(

 جمموع �لتكر�ر�ت، و�لن�سب �ملئوية لكل فقرة من فقر�ت �ملجال �لتكنولوجي

رقم الرتتيب
اجلزء املعيارالفقرة

االأول
اجلزء 
الن�شبة املجموعالثاين

املئوية

20الأول
التعليمية يف  والو�سائل  ا�ستخدام احلا�سوب  ي�سجع على 

41.18%19928الأن�سطة الريا�سية املختلفة.

23الثاين
اإي�ساح املحتوى الريا�سي وعمل  يبني دور احلا�سوب يف 

14.71%7310الر�سوم والأ�سكال الهند�سية.

25الثالث
ير�سد املتعلم اإىل مواقع اإلكرتونية اآمنة وم�سمونة ميكن 

11.76%628الإفادة منها يف دعم التعلم الريا�سي.

28الثالث مكرر

املتعلم  يعني  مبا  احلديثة  التكنولوجيا  تطبيقات  يوظف 
على التعبري عن اأفكار تعلمه الريا�سي باأ�ساليب متنوعة 

مبا يدعم تعلمه الريا�سي.
808%11.76

26اخلام�ص
يدعم اإتقان املهارات احلا�سوبية والتكنولوجية وتوظيفها 

10.29%707يف عملية التعلم.

22ال�ساد�ص
العلمية  احلياة  يف  للتكنولوجيا  الإيجابي  الدور  يربز 

7.35%325والعملية ويف احلياة العامة.

21ال�صابع
يف  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  الإنرتنت  دور  يربز 

2.94%112الو�سول للمعلومات الريا�سية.

.0%000ي�سهم يف حتقيق التكامل مع منظومة التعليم الإلكرتوين.24الثامن

27الثامن مكرر
اإدارة املعرفة  التكنولوجيا احلديثة يف  يوظف تطبيقات 

.0%000الريا�سية وا�ستثمارها.

29الثامن مكرر
الريا�سي  تعلمه  منجزات  ن�سر  على  املتعلم  ي�سجع 

.0%000با�ستخدام تطبيقات التكنولوجيا احلديثة.

100%511768املجموع

والو�سائل  احلا�سوب  ا�ستخدام  على  )ي�سجع   20 رقم  الفقرة  اأن   )9( اجلدول  من  يت�سح 

مهارات  ملوؤ�سرات  الأول  الرتتيب  على  ح�سلت  املختلفة(  الريا�سية  الأن�سطة  يف  التعليمية 

القت�ساد املعريف يف املجال التكنولوجي بن�سبة مئوية )41.18%(، فيما ح�سلت على املرتبة 

الر�سوم  وعمل  الريا�سي  املحتوى  اإي�ساح  يف  احلا�سوب  دور  )يبني   23 رقم  الفقرة  الثانية 

الفقرات  الأخرية  املرتبة  فيما ح�سلت على  مئوية )%14.71(،  بن�سبة  الهند�سية(  والأ�سكال 

)يوظف   27 الإلكرتوين(،  التعليم  منظومة  مع  التكامل  حتقيق  يف  )ي�سهم   24 الأرقام  ذوات 

املتعلم  )ي�سجع   29 وا�ستثمارها(،  الريا�سية  املعرفة  اإدارة  التكنولوجيا احلديثة يف  تطبيقات 

مئوية  بن�سبة  التكنولوجيا احلديثة(  تطبيقات  با�ستخدام  الريا�سي  تعلمه  ن�سر منجزات  على 

.)%0(
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ويعتقد الباحث اأّن ال�سبب يف ظهور النتيجة ال�سابقة يعود اإىل اأّن:

الريا�سي يف الكتاب ي�سجع ب�سكل وا�سح على ا�ستخدام الو�سائل التعليمية والتقنية  املحتوى 

القرتانات  وحدة  يف  وا�سحًا  ذلك  ظهر  ولقد  املطروحة،  الريا�سية  والأن�سطة  الأمثلة  يف 

املثلثية حلاجتها ل�ستخدام الآلت احلا�سبة العلمية يف اإيجاد الن�سب املثلثية للزوايا.

الكتاب اأبرز دور احلا�سوب ب�سكل مقبول يف عر�ص الر�سومات والأ�سكال واملنحنيات البيانية 

املختلفة  الهند�سية  الأ�سكال  واللوغاريتمية، وكذلك يف عر�ص  والأ�سية  املثلثية  لالقرتانات 

الواردة يف وحدة الهند�سة.

الريا�سي وظف ب�سكل حمدود تطبيقات التكنولوجيا احلديثة مثل الآلت احلا�سبة  املحتوى 

باأ�ساليب متنوعة مبا يدعم تعلمه  اأفكار تعلمه الريا�سي  مبا يعني املتعلم على التعبري عن 

يف  املو�سوعات  بع�ص  تخدم  واآمنة  هادفة  اإلكرتونية  مواقع  اإىل  الطلبة  واأر�سد  الريا�سي، 

www.google.ps/?gws~rd=cr ومنها:  مواقع  ثمانية  بلغت  وقد  الوحدة،  درو�ص  بع�ص 
&ei=2j8ZWeKrCcXEwQKS5L3oBg#q=graphic+calcul, https://www.
geogebra.org/, www.google.ps/?gws~rd=cr&ei=2j8ZWeKrCcXEwQKS

/5L3oBg#q=graphic+calcul, https://www.geogebra.org
املقرر الدرا�سي مل يتناول نهائيًا ربط حمتوى كتاب الريا�سيات مبنظومة التعليم الإلكرتوين، 

وكذلك مل يدعم باملطلق توظيف تطبيقات التكنولوجيا احلديثة يف اإدارة املعرفة الريا�سية 

وا�ستثمارها مبا يفيد الطلبة م�ستقباًل، مع اأن الع�سر ايل نعي�سه هو ع�سر النفجار املعريف 

با�ستخدام  الريا�سيات  تعلمه يف  نتائج وخمرجات  ن�سر  املتعلم يف  ت�سجيع  ي�ساهم يف  ومل 

التكنولوجيا احلديثة والإنرتنت واملواقع الإلكرتونية التعليمية املختلفة، مع العلم باأّن اكت�ساب 

املهارات احلا�سوبية، وممار�سة املواطنة الرقمية يعترب من املعايري العاملية يف جمال اإعداد 

وت�سميم املناهج واملقررات التعليمية.

وتتفق هذه النتيجة اإىل حد كبري مع نتيجة درا�سة العتيبي )2017( والتي جاء فيها املجال 

التقني يف املرتبة ال�ساد�سة الأخرية، وتختلف مع نتيجة درا�سة احلايك )2015( والتي تو�سلت 

اإىل اأن املجال التكنولوجي يف املرتبة الثانية، ودرا�سة الر�سيد )2015( والذي جاء فيها جمال 

التكنولوجيا يف امل�ستوى املتو�سط.

ويعر�ص الباحث يف اجلدول )10( جمموع التكرارات، والن�سب املئوية للمجال الجتماعي 

الريا�سيات  كتاب  يف  ت�سّمنة  املمْ املعريف  القت�ساد  ملهارات  الثامنة  املرتبة  على  ح�سل  والذي 

لل�سف العا�سر الأ�سا�سي كالتايل:
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جدول )10(
جمموع �لتكر�ر�ت، و�لن�سب �ملئوية لكل فقرة من فقر�ت �ملجال �لجتماعي

رقم الرتتيب
اجلزء املعيارالفقرة

االأول
اجلزء 
الن�شبة املجموعالثاين

املئوية

44الأول
الت�ساركي  العمل  قيم  املتعلم  اك�ساب  يف  ي�سهم 

25.00%459والإيجابي �سمن فريق واحد.

41الثاين
والت�سامن  بالتكامل  ال�سعور  تنمية  اأهمية  يوؤكد 

19.44%617داخل املجتمع الواحد.

40الثالث
الجتماعية  املنا�سبات  يف  امل�ساركة  على  ي�سجع 

13.89%325املختلفة.

39الرابع
يف  الإيجابية  والقيم  والتقاليد  العادات  يعزز 

11.11%314املجتمع.

45الرابع مكرر
املجتمع  خدمة  اإىل  املبادرة  على  املتعلم  ي�سجع 

11.11%314املحلي، وتنميته.

37ال�ساد�ص
لدى  بها  والقتداء  الجتماعية  العدالة  مبداأ  ينمي 

8.33%213املتعلم.

38ال�صابع
املحلية  البيئة  �سالمة  على  املحافظة  اأهمية  يربز 

5.56%112ونظافتها وجمالها.

42الثامن
عليه  واملحافظة  النظام  نحو احرتام  املتعلم  يوجه 

2.78%101يف املجتمع.

43الثامن مكرر
ارتباط  تعزز  قيمًا  الريا�سي  املحتوى  يت�سمن 

2.78%101املتعلم بهويته الإ�سالمية.

100%241236املجموع

يت�سح من اجلدول )10( اأن الفقرة رقم 44 )ي�سهم يف اك�ساب املتعلم قيم العمل الت�ساركي 

والإيجابي �سمن فريق واحد( ح�سلت على الرتتيب الأول ملوؤ�سرات مهارات القت�ساد املعريف 

الفقرة  الثانية  املرتبة  على  ح�سلت  فيما   ،)%25.00( مئوية  بن�سبة  التكنولوجي  املجال  يف 

رقم 41 )يوؤكد اأهمية تنمية ال�سعور بالتكامل والت�سامن داخل املجتمع الواحد( بن�سبة مئوية 

)19.44%(، فيما ح�سلت على املرتبة الأخرية الفقرتني 42 )يوجه املتعلم نحو احرتام النظام 

واملحافظة عليه يف املجتمع(، 43 )يت�سمن املحتوى الريا�سي قيمًا تعزز ارتباط املتعلم بهويته 

الإ�سالمية(، بن�سبة مئوية )%2.78(.

ويف�سر الباحث اأّن ال�سبب يف ظهور النتيجة ال�سابقة يعود اإىل اأّن:

والت�ساركي  التعاوين  العمل  قيم  الطلبة  اك�ساب  يف  ما  حد  اإل  �ساهم  الريا�سي  املحتوى 

الهادف �سواء مع الطلبة اأنف�سهم اأو مع اأفراد املجتمع، كما يوؤكد املحتوى الريا�سي ب�سكل 

حمدود على اأهمية تنمية ال�سعور بالت�سامن والتكامل مع الآخرين، وامل�ساركة يف املنا�سبات 

الجتماعية وظهر ذلك يف بع�ص اأن�سطة الكتاب مثل امل�ساركة يف احتفالت تخرج الطلية، 

وامل�ساركة يف املباريات الريا�سية املحلية والدولية.
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تناول ب�سكل نادر تعزيز القيم اليجابية والعادات والتقاليد الفل�سطينية الأ�سيلة،  الكتاب 

وامل�ساهمة يف خدمة اأفراد املجتمع الفل�سطيني وموؤ�س�ساته املحلية، كما اأن املحتوى الريا�سي 

قلياًل ما ي�سري اإىل تنمية مبداأ العدالة الجتماعية عند الطلبة واأبناء الوطن الواحد.

املحلية  البيئة  على  املحافظة  اأهمية  مرتني  فقط  تناولت  واأمثلته  الكتاب  اأن�سطة  حمتوى 

والهتمام بجمالها ونظافتها، مع اأن ديننا الإ�سالمي حثنا على النظافة، ويعترب هذا موؤ�سر 

�سلبي لتناول الكتاب لقيمة النظافة واملحافظة على البيئة وجمالها.

واأمثلة كتاب الريا�سيات تناولت ب�سكل �سعيف جدًا مبداأ احرتام النظام واملحافظة  اأن�سطة 

وكذلك  املجتمعات،  رقي  تدّل على  و�سرورية  اجتماعية هامة  قيمة  وهو  املجتمع،  عليه يف 

بهويته  املتعلم  تربط  التي  القيم  على  التاأكيد  واحدة  مرة  ت�سمن  الريا�سي  املحتوى  فاإن 

العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  حمتوى  ت�سمني  على  �سلبي  موؤ�سر  وهذا  ال�سالمية؛ 

الأ�سا�سي لهذه القيم املطلوبة وال�سرورية للمجتمع الفل�سطيني، والتي هي جزء من عقيدته 

وفل�سفته وعاداته وتقاليده.

وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة احلايك )2015( والتي جاء فيها املجال الجتماعي 

يف املرتبة الثالثة.

تو�سيات �لدر��سة
يف �سوء نتائج الدرا�سة ومناق�ستها، يو�سي الباحث بالآتي:

اإعادة النظر يف كتاب الريا�سيات لل�سف العا�سر الأ�سا�سي، وفق روؤية مهارات القت�ساد   -

واملجال  التكنولوجي،  واملجال  الوطني،  واملجال  القت�سادي،  املجال  وبخا�سة  املعريف، 

الجتماعي.

الأ�سا�سي،  العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  حمتوى  يف  الجتماعية  باملهارات  الهتمام   -

وخ�سو�سًا املهارات التي تكراراتها متدنية مثل: "ينمي مبداأ العدالة الجتماعية والقتداء 

بها لدى املتعلم"، و"يربز اأهمية املحافظة على �سالمة البيئة املحلية ونظافتها وجمالها"، 

املحتوى  و"يت�سمن  املجتمع"،  يف  عليه  واملحافظة  النظام  احرتام  نحو  املتعلم  و"يوجه 
الريا�سي قيمًا تعزز ارتباط املتعلم بهويته الإ�سالمية".

اإثراء كتاب الريا�سيات لل�سف العا�سر الأ�سا�سي باملهارات التكنولوجية مثل مهارة "ي�سهم   -

يف حتقيق التكامل مع منظومة التعليم الإلكرتوين"، ومهارة "يوظف تطبيقات التكنولوجيا 

احلديثة يف اإدارة املعرفة الريا�سية وا�ستثمارها"، ومهارة "ي�سجع املتعلم على ن�سر منجزات 
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املهارات  هذه  احتلت  حيث  احلديثة"؛  التكنولوجيا  تطبيقات  با�ستخدام  الريا�سي  تعلمه 

املرتبة الأخرية يف املجال التكنولوجي.

"يعزز  مهارة  مثل  الوطنية  باملهارات  الأ�سا�سي  العا�سر  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  ت�سمني   -

الأعمال الوطنية التطوعية التي ت�سهم يف ازدهار الوطن"؛ والتي احتلت املرتبة الأخرية يف 

املجال الوطني.

املمار�سات  تطبيق  بكيفية  املتعلقة  الريا�سيات  ومعلمات  ملعلمي  التدريبية  الدورات  تكثيف   -

التدري�سية املرتبطة مبجالت القت�ساد املعريف يف الغرفة ال�سفية.

كتب  يف  ت�سّمنة  املمْ املعريف  القت�ساد  مهارات  يف  والأبحاث  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء   -
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