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  ملخص
 لصفين الثانيلرياضيات الفي كتابي  ةلى تحديد مھارات اقتصاد المعرفإھدفت ھذه الدراسة 

) 506(تكونت عينة الدراسة من  .ردنألفي ا )باقي الفروع( الثانوي والثاني )علمي( الثانوي
التعليم ، عمان الثالثة، عمان الثانية، عمان األولى(معلما ومعلمة للرياضيات في مديريات تربية 

معلما ) 55(حيث تم اختيار ، 2010/2011في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ) الخاص
معلما ومعلمة ) 451(وتم اختيار ، أداة التحليل األولىومعلمة لتحليل محتوى الكتب في ضوء 

لتحديد وجھات نظرھم لمھارات ) االستبانة(بطريقة قصدية لالجابة على فقرات األداة الثانية 
كشفت نتائج الدراسة تطابق وجھات نظر المعلمين وأن  .في الكتابيناالقتصاد المعرفي المتضمنة 

متوفرة في الكتابين وان ترتيب المجاالت من حيث تحليل  جميع المھارات الواردة في األداتين
، المراجعة و االختبار الذاتي للفرع العلمي ،التدريبات، األمثلة، التمارين والمسائل: المحتوى ھو

المراجعة ، التدريبات، االمثلة، التمارين والمسائل :أما باقي الفروع فكان ترتيب المجاالت ھو
دالة احصائيا بين متوسطي استجابات عينة النتائج وجود فروق  وأظھرت، واالختبار الذاتي

وفي ضوء ھذه . والخبرةالنوع االجتماعي  الدراسة للفرع العلمي وباقي الفروع تعزى لتفاعل
  .النتائج أوصى الباحثين بعدد من التوصيات

 
Abstract 

This study determined the skills of the knowledge Economy in the 
mathematical books for the second secondary grade (the scientific 
stream), and the second secondary (other streams) in Jordan. The sample 
consisted of (506) teachers (males and females) of mathematics in the 
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Educational Directorates of (Amman the first, the Second, the Third and 
the Private Education) in the first scholastic semester of 2010/2011. A 
total of (55) teachers (males and females) were chosen to analyze the 
content of the books based on the first analysis instrument, and (451) 
teachers were intentionally chosen to answer the items of the second 
instrument the questionnaire to determine their perspectives towards the 
kills of the knowledge Economy included in the two books. The results 
of the study showed consistency between the perspectives of teachers and 
that all skill in the two instruments are included in the two books. 
Moreover, it showed that the order of the fields in terms of content 
analyses was as follows:  the exercises and the questions, the examples, 
the drills, the revision and the self- test for the scientific stream. Whereas, 
the order of fields for the other streams, was as follows: the exercises and 
questions, the drills, the revision and the self- test.  Finally, the study 
showed that there were significant difference between the medium 
responses of the sample for the scientific stream and other streams. This 
can be attributed to gender interaction and experience. Based on these 
results, the researcher the researchers suggested a number of 
recommendations.  

  
  المقدمة

بتنفيذ مشروع التطوير التربوي الموجه نحو  2003قامت وزارة التربية والتعليم في عام 
مرحلة (التعليمية الثالث  مراحله، بھدف تحويل ونقل النظام التربوي في ةاقتصاد المعرف

؛ ليكون قادراً على تخريج أفراد يمتلكون )الرياض، والمرحلة األساسية، والمرحلة الثانوية
في حل المشكالت وإنتاج حلول إبداعية، بھدف من ثم يستطيعون توظيفھا رات التفكير العليا ومھا
  . التنافسي العالمي ةاقتصاد المعرفھم للدخول والمساھمة الفعالة في تھيئت

وضمن ھذا التوجه، قامت وزارة التربية بوضع خطة طموحة لبناء مناھج وكتب جديدة 
مصممة إلعداد الطلبة للحياة وامتالك مھارات العمل المطلوبة تغطي جميع المراحل الدراسية، 

، بتطبيق المرحلة األولى من الكتب 2006ضمن ھذا االقتصاد المعرفي، حيث قامت في عام 
، مع ما يرافق ھذا التطبيق من أساليب تعلم وتعليم 10، 8، 4، 1: الجديدة على كل من الصفوف

، وتقدم له المعلومة بأساليب وطرق متعددة وضمن عمل جديدة تجعل الطالب محور عملية التعلم
تشاركي، ويوظف فيھا الطالب حواسه المتعددة لبناء المعرفة و تذويتھا، ھذا وتم تطبيق المناھج 

 ،المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية(. والكتب الجديدة على بقية الصفوف بشكل تتابعي
   ).ز ، ص2008
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يھتم بالمعرفة ويعتبرھا نھجا مھما في جميع مجاالت الحياة، ومجتمع المعرفة ھو الذي 
إنتاج المعرفة وليس استھالكھا، وتوفر : ويمتاز ھذا المجتمع بمجموعة من الخصائص، وھى

مستوى عال من التعلم والنمو المستمر في الوسائل التعليمية، وتوافر مراكز البحوث والتطوير 
ا، والقدرة على إنتاج والمعدات الالزمة وتطويرھ والعمل على رفدھا باألفراد المؤھلين

  ). 7، ص 2007الملكاوي، (البرمجيات 

يجابي متنوع األبعاد والمجاالت في دعامة أوتعد التربية عملية استثمارية ذات مردود 
التطور والتقدم في أي مجتمع وتزداد أھميتھا في عصر التفجر المعرفي والتكنولوجي التي 

فالمرحلة الحالية مرحلة تحول جذري وعميق في كثير من ، الوقت الراھن يعيشھا العالم في
أنماط الحياة، وتعتبر ثورة المعلومات واالتصاالت إحدى المظاھر الرئيسة لھذا العصر، إذ 

ألن شبكة االنترنت واألقمار ، تحول العالم بفضلھا إلى قرية صغيرة ال تعترف بالحدود الجغرافية
وترتب على ذلك زيادة كثافة العلم والمعرفة ، الحدود دون  ترخيصالصناعية أخذت تعبر 

  .بسرعة ھائلة

على أھمية وجود منظومة أوسع وأشمل من  ةوتؤكد الدراسات في عصر اقتصاد المعرف
المھارات الفنية المتخصصة والعامة التي البد أن يمتلكھا المتعلمون لتسھيل إمكانية توظيفھم في 

لمرونة في االنتقال بين مواقع العمل المختلفة، وزيادة قابلية توظيفھم في والتكيف وا، المستقبل
  . (Cairney, 2000, p160)سوق العمل وديمومة تشكيل المھارات المستقبلية لديھم

ن المؤسسات إإذ ، ھميةألومما الشك فيه أن معرفة نمط المعرفة المطلوبة ھو أمر في غاية ا
المعرفة ھي المؤسسات التي سوف تكون قادرة على مواجھة التي تكون قادرة على تحديد نمط 

فالمناھج والكتب المدرسية والميدان  .) (Marquardt, 2002, p212احتياجاتھا بفاعلية
عداد الطالب لحياة تمكنه من مواكبة التغيرات إلية وتحمل قسطا كبيرا من مسؤكلھا تالتربوي 

تاحة الفرصة للطلبة الكتساب إيؤكد ضرورة المتسارعة في كل جانب من جوانب الحياة وھذا 
التي تسھم في تطويرھم سلوكيا ومعرفيا ووجدانيا وتزودھم بسالح  ةمھارات اقتصاد المعرف

لمن ي لمن ينتج المعرفة ال أ) عظمألعلم ال لألالبقاء ل(يمكنھم من استيعاب حكمة العصر 
  .) 256، ص2007 الھاشمي والعزاوي،(يستھلكھا في ظل اقتصاد السوق 

  مشكلة الدراسة
مما أدى إلى  معرفة إال بوجود العامل اإلنسانيال تشكل  المعلومات واالتصاالت ن ثورةإ

والدة اقتصاد المعرفة والذي ھو نمط جديد يختلف في كثير من سماته عن االقتصاد التقليدي 
ة ورأس المال ھما الذي ظھر بعد الثورة الصناعية، ألن االقتصاد التقليدي يعتبر األيدي العامل

فإن ) اقتصاد المعرفة(أما في االقتصاد المتقدم تكنولوجيا ، العامالن األساسيان في اإلنتاج
  ). 200، ص2007الھاشمي والعزاوي، (المعرفة تصبح عامالً آخر في االقتصاد واإلنتاج 

مضافة فاقتصاد المعرفة ھو االقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء األعظم من القيمة ال
نتاجية كما في إلومعنى ذلك أن المعرفة في ھذا االقتصاد تشكل مكونا أساسيا في العملية ا
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التسويق أي أن النمو يزداد بزيادة ھذا المكون، وينھض ھذا النوع من االقتصاد على أكتاف 
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارھا المنصة األساسية التي ينطلق منھا ذلك النوع

  .)2008جالل، (

بوي الموجه بتنفيذ مشروع التطوير التر 2003قامت وزارة التربية والتعليم في عام  لذلك
  . Education Reform for Knowledge Economy  (ERfKE)نحو االقتصاد المعرفي

وضمن ھذا التوجه، قامت وزارة التربية بوضع خطة طموحة لبناء مناھج وكتب جديدة 
الدراسية ومنھا مناھج وكتب الرياضيات بحيث يكون لھا مالمح خاصة  تغطي جميع المراحل

تميزھا عن المناھج السابقة، من حيث تمركزھا على المتعلم وقيامھا على النتاجات التعلمية 
واعتمادھا على مصادر وأدوات تعلمية متعددة بما في ذلك مصادر وأدوات تكنولوجيا المعلومات 

قييم وبخاصة التقييم الحقيقي لمراقبة تعلم الطلبة وتعزيزه، وتبنيھا واالتصاالت واستخدامھا الت
طرائق تدريس كالحوار واالستقصاء وحل المشكالت والتعلم الذاتي من شأنھا تعميق التعلم 

، 2007المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ( .وتنمية مھارات التفكيرالناقد والتفكير اإلبداعي
   ).ص ز

ن إلى جھد وتركيز وتفكير معمق الستيعابھا فإلرياضيات من المواد التي تحتاج ولما كانت ا
نشطة وتدريبات توجه للطالب الستيعاب معطيات اقتصاد أھناك شكوى من عدم تضمين كتبھا 

خذ ما يناسبنا ألخرين آلالذي يركز على المحافظة على الذات والھوية واالنفتاح على ا ةالمعرف
ومن ھنا برزت للباحثين مشكلة الدراسة التي تمثلت حول مدى  خرين،آلانجازات إمع احترام 

  .ةعرفمقتصاد الاردن لمھارات ألمراعاة كتب الرياضيات في المرحلة الثانوية في ا

  :جابة عن السؤال الرئيس التاليإلوقد حاولت الدراسة ا

الثانوي  في كتب الرياضيات للصفين الثاني ةما درجة توافر مھارات اقتصاد المعرف
  ).لبقية الفروع(والثاني الثانوي ) العلمي(

  سئلة التاليةألوقد انبثق عن ھذا السؤال ا
في كتب الرياضيات للصفين الثاني الثانوي  ةما درجة توافر مھارات اقتصاد المعرف  .أ 

لكل مجال وللمجاالت مجتمعة من خالل تحليل ) لبقية الفروع(والثاني الثانوي ) العلمي(
 . محتواھا

في كتب الرياضيات للصفين الثاني الثانوي  ةاقتصاد المعرفا درجة توافر مھارات م  .ب 
لكل مجال وللمجاالت مجتمعة من خالل وجھة ) لبقية الفروع(والثاني الثانوي ) العلمي(

  .نظر معلميھا

في وجھة نظر المعلمين حول توافر مھارات ) α =0.05(حصائيا إرق دالة اھل يوجد فو  .ج 
لبقية (والثاني الثانوي ) العلمي(في كتب الرياضيات للصفين الثاني الثانوي  ةاقتصاد المعرف

 . مع الخبرة نوعالمعلم أو خبرته أو تفاعل ال نوعتعزى إلى ) الفروع
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ھل يوجد توافق بين نتائج تحليل المحتوى وبين وجھة نظر المعلمين حول درجة توافر   .د 
ثاني وال) العلمي(الثاني الثانوي  في كتب الرياضيات للصفين ةمھارات اقتصاد المعرف

 ). لبقية الفروع(الثانوي 

 التعريفات االجرائية
كتاب تعليمي منھجي مقرر من قبل وزارة التربية والتعليم بموجب قرار : الكتاب المدرسي

مجلس التربية والتعليم، تم إعداده وفق الية معينة ومعايير معتمدة ومبنية على رؤية الوزارة 
ويتضمن مقدمة ومحتوى علميا وأنشطة وأسئلة وصورا ، يترجم نتاجات التعلمو ورسالتھا،

ورسومات ومراجع ومسرد مصطلحات وقائمة محتويات، ويعد مصدرا أساسيا من مصادر 
  .)200، ص2007 وزارة التربية والتعليم،( .التعلم

مجموعة من  ويعني مجموعة العمليات التي قام بھا الباحثان باالشتراك مع: المحتوى تحليل
المعلمين والمتخصصين في الرياضيات الستقصاء مھارات االقتصاد المعرفي باستخدام منھجية 

  .وإجراءات تحليل المحتوى

مجموعة من المعارف والعمليات واالتجاھات الالزمة لتطبيق : ةاقتصاد المعرفمھارات 
ات التفكير الناقد المعرفة في مواقف حياتيه تستلزم استخدام مھارات حل المشكلة ومھار

 :وتتضمن .بداعإلوا

بما في ذلك استخدام مھارات حل المشكالت وتطبيق المعرفة في مواقف  :مھارات التفكير
  .حياتية واقعية أو مواقف جديدة

  .استخدام مھارات التفكير الناقد واإلبداعي -

  .استخدام مھارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات -

 .خرينآلائل وطرق متعددة في نقل المعنى إلى ااستخدام وس :مھارات االتصال

  .مثلةألمجال ا -

  .مجال التدريبات -

  .مجال التمارين والمسائل -

  .مجال االختبار الذاتي -

  محددات الدراسة
  تتحدد ھذه الدراسة باألتي

الطبعة ) باقي الفروع(والثاني الثانوي ) العلمي(الرياضيات للصفين الثاني الثانوي  اباكت  .1
  .المقررة من قبل وزارة التربية والتعليماالخيرة و
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في  2009/2010للعام  ينباالكتين معلمو ومعلمات الرياضيات الذين يقومون بتدريس ھذ  .2
  .مديريات التربية والتعليم لعمان األولى وعمان الثانية وعمان الثالثة والتعليم الخاص

  أدوات الدراسة
  .داة تحليل المحتوىأ  .أ 

  .ةعلمين التي تتضمن مھارات محددة القتصاد المعرفاستبانة وجھات نظر الم  .ب 

 ھدف الدراسة وأھميتھا
في كتب الرياضيات للمرحلة  ةھدفت ھذه الدراسة إلى تقصي مھارات اقتصاد المعرف
  .الثانوية في األردن من خالل تحليل محتواھا ووجھة نظر معلميھا

ولته أال وھو كتب الرياضيات تكتسب الدراسة الحالية أھميتھا من خالل المحتوى الذي تناو
 اوندرة الدراسات التي تناولتھ، للمرحلة الثانوية والتي تعد مصدرا أساسيا من مصادر التعلم

بالتحليل على حد علم الباحثين، وفي ضوء ما يحظى به البحث في كتب الرياضيات المدرسية 
ل لباحثين بضرورة تحليمن أھمية بالغة، وما يتطلبه من ضرورة ملحة، فقد نادى الكثير من ا

  .وتقويم كتب الرياضيات المدرسية

  النظري طارإلا
بتنفيذ مشروع شامل للتطوير التربوي، صار  2003بدأت وزارة التربية والتعليم منذ العام 

 ERfKE( Education Reform(لتعليم نحو اقتصاد المعرفة سم مشروع تطوير اايعرف ب
for Knowledge Economyالنھوض بالتعليم المدرسي في جميع مراحله  ، وذلك من أجل

ليصبح قادرا على إعداد خريجين ذوي كفاءة ) k-- 12) (من رياض االطفال وحتى الثانوي(
وقد أولى مشروع . عالية، قادرين على المشاركة والمنافسة في اقتصاد معولم قائم على المعرفة

لكتب المدرسية والتعلم والتعليم تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة المنھاج المدرسي وا
المدرسيين عناية فائقة، ونحت المناھج الجديدة منحى جديدا، ميزھا عن المناھج السابقة، وأكسبھا 

تمركزھا على المتعلم، وقيامھا على النتاجات التعلمية، : من أبرزھا مالمح خاصة مميزة
در وأدوات تكنولوجيا المعلومات واعتمادھا على مصادر وأدوات تعلمية متعددة بما في ذلك مصا

واالتصاالت، واستخدامھا طرائق التقييم البديل، وبخاصة التقييم الحقيقي، لمراقبة تعلم الطلبة 
المركز . (وتعزيزه، وتبنيھا طرائق تدريس كالحوارواالستقصاء وحل المشكالت والتعلم الذاتي

  .)ز، ص 2009 ،الوطني لتنمية الموارد البشرية

من فروع العلوم االقتصادية  اجديد افرع يعدالذي و اقتصاد المعرفةتعريفات قد تعددت و
، والذي ظھر في اآلونة األخيرة، بحيث أصبح كال فاعال في ذاته، وجزءا فاعال في كل اقتصاد

ويعطي له ، وداخل كل وظيفة، وعنصرا أساسيا في كل مشروع، وفي كل نشاط، وفي كل عمل
واالقتصاد الجديد أفرز ، أكثر توافقا مع احتياجات الناس والمجتمعمزيدا من الفاعلية ويجعله 
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وتحقيق الذات ، أوضاعا غير مسبوقة، ووضع كثيرا من التحديات مما جعل عملية إثبات القدرة
  .التزاما ومسؤولية تضامنية وجعل من صوت العلم والمعرفة أساسا رئيسيا للوصول إليه

 فيھا، يدور حول الحصول على  المعرفة، والمشاركةھو االقتصاد الذي  ةقتصاد المعرفاو
من ، وإنتاجھا، بھدف تحسين نوعية الحياة بمجاالتھا كافة وتوظيفھا، وابتكارھا، واستخدامھا،

واستخدام العقل البشري ، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، خالل اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية
إلحداث مجموعة من التغييرات االستراتيجية  مي،وتوظيف البحث العل، كرأس مال معرفي ثمين

في طبيعة المحيط االقتصادي وتنظيمه، ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعالمية المعرفة، والتنمية المستدامة بمفھومھا الشمولي 

  .)12 ، ص2004مؤتمن، (التكاملي 

 التحول نحو التعلم المستقل ذاتيا، إذ يتيح استخدام الحاسوب حريةب يسمح اقتصاد المعرفةف
أكبر في الحصول على المعلومات والتعامل معھا وتعديلھا وتخزينھا باستقاللية ذاتية أكبر من 
التعلم التقليدي، وھذا يغير دور المتعلم ويمكنه من الوصول إلى مدى أكبر من التعليم و بجھد اقل 

  ).   (Wheeler, 2000, p 202ذي يرشد ويوجه ويسھل تعلم الطلبةمعلم المن خالل ال

وقد أشارت عدة أبحاث إلى مبادئ تحقق تعلما أفضل عند الطلبة في عصر اقتصاد 
  :والتي ال بد للمعلم من مراعاتھا واالھتمام بھا في تدريسه للطلبة وھي المعرفة،

 .ء بتوفير جو ديمقراطي مفتوحدعم بيئة الغرفة الصفية للتفكير الناقد والبنا -

التركيز على الخبرات التعاونية بين الطلبة، والتفاعل بينھم لمعالجة المعلومات وتنظيم  -
 .تخزينھا في ذاكرتھم

 .تطوير المفاھيم أثناء التعليم باتباع األسلوب االستقرائي لبناء فھم شخصي للمفاھيم الجديدة -

 .ماط الذكاء المتعددة لديھممتابعة نقاط القوة عند الطلبة وتطوير أن -

 .تزويد الطلبة بأدوات حل المشكالت في المواقف المختلفة -

 .التركيز على تعلم الطلبة مھارات التفكير بأنواعه المتعددة -

  ). (Quinn, 2003,p 13ما وراء المعرفة عند الطلبة"م تطوير استراتيجيات التعل -

ويم كتب الرياضيات وقد أجرى العديد من الباحثين في األردن دراسات  ل وتق تناولت تحلي
ويم كتب الرياضيات من خالل  المدرسية، ل وتق ة تحلي بيد أن غالبية ھذه الدراسات تناولت عملي

ى  و موس ة أب تثناء دراس رفين، باس الل أراء المش ن خ ة أو م ين والطلب ، )1997(أراء المعلم
طيطي ، ودراسة )2004(ودراسة صبيح  ،)2004(ودراسة خشان ، )2000(ودراسة الجراح 

حيث تم تحليل مجموعة من كتب الرياضيات المدرسية في ) 2005(، ودراسة الدويري )2004(
  .(NCTM)ضوء معايير 



 ......"مدى مراعاة كتب الرياضيات في المرحلة الثانوية في "ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2500

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )11( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دة لإدراسة ھدفت ) 2009(بو حمدان أجرى وأ ق ى تقويم الكتب المدرسية الجدي ومدى تطبي
عينة تكونت من الكتب المدارس لھا ضمن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة من خالل 

دة لمبحث الرياضيات والمباحث ا ددھمألالجدي غ ع ين بل ة للمعلم ا  )287 (خرى ومن عين معلم
اب المدرسي أول مرة وتكونت ألومعلمة درسوا الكتب الجديدة  داة الدراسة من نموذج تحليل الكت

ي وصحيفة المالح وى االلكترون ل المحت وذج تحلي م ونم ل المعل ل دلي وذج تحلي فية ونم ة الص ظ
ب ة الطال دة وصحيفة مقابل ل ، واستبانة رأي الطالب في الكتب الجدي ة بتحلي ائج المتعلق بينت النت

ز بشكل  أن التركي ارات واالتجاھات ب ة والمھ ى المعرف التركيز عل ق ب كتب الرياضيات فيما يتعل
االتجاھات  غفال شبه تام لجانبإكثر من الجانب المعرفي مع أملموس كان على الجانب المھاري 

و أسلوب عرض المحتوي بينت النتائج ان األساليب المستخدمة كانت متنوعة كالسرد ألوبالنسبة 
ةإو االشارة أاستدعاء خبرات سابقة  ع الكتروني د . لى مواق يم فق دد أوحول التقي ائج بتع شارت النت

ين ألو اأسئلة نھاية الوحدة أو أساليبه كاالختبارات أ د تب يم ركزت أن معظم أنشطة وق دوات التقي
ة  ارات العملي اب المھ ى حس اھيمي عل ب المف ى الجان د أعل ر الناق ارتي التفكي ا بخصوص مھ م

  . بداعي فقد كان التركيز عليھا بشكل قليلإلوا

دراسة ھدفت إلى قياس دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) 2012(وأجرى الزيود، 
)ICT (المعرفي  لمشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد)ERfKE ( في تنمية المھارات الحياتيه

طالباً وطالبة تم اختيارھم ) 1019(لطلبة المدارس الحكومية األردنية وتكونت عينة الدراسة من 
) 36(بالطريقة العشوائية العنقودية، تم تصميم أداة للدراسة وھي عبارة عن استبانة مكونة من 

ارات الحياتية للطلبة المتضمنة في مشروع تطوير فقرة، قسمت إلى ثماني مجاالت تقيس المھ
  ).0.82(تم التأكد من صدق األداة وبلغ معامل ثباتھا . ERfKEالتعليم نحو االقتصاد المعرفي 

بينت نتائج الدراسة أن دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية المھارات الحياتية 
عالة، كما أظھرت النتائج وجود فروق دالة  لطلبة المدارس الحكومية األردنية كان بدرجة

في مھارات الحياة للطلبة تعزى لكل ) ICT(إحصائياً في دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
إضافة إلى . من الجنس ولصالح الطالبات، وللمرحلة الدراسية ولصالح طلبة المرحلة األساسية

في تنمية مھارات الطلبة الحياتية لديھم ) ICT(وجود دور لتكنولوجيا لمعلومات واالتصاالت 
ضرورة تعزيز إمكانات مدارس إقليم الجنوب من : خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات، ومنھا

  ).ICT(قبل وزارة التربية والتعليم وال سيما البيئة التحتية في مجال 

بق ا س ى م اء عل وى، وبن ويم محت ل وتق ت تحلي ي تناول ات الت درة الدراس را لن ب  ونظ كت
ارت اقتصاد المعرف م الباحث ةالرياضيات المدرسية بھدف تقصي مھ ى حد عل وم ، عل سوف يق

اقي ( والثاني الثانوي) العلمي(رياضيات للصفين الثاني الثانوي ال كتابيبتحليل محتوى  الباحث لب
  . ةللتعرف على درجة تمثيلھا لمھارات اقتصاد المعرف) الفروع

  :بالنقاط اآلتيةويمكن اظھار أھمية الدراسة 

فيما يتعلق بتحليل محتوى كتب الرياضيات  ينالدراسات على حد علم الباحث أول تعتبر من -
  .المطورة
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تعتبر ھذه الدراسة بمثابة الدراسة التقويمية لما قامت به وزارة التربية والتعليم في األردن  -
 . ةمن تطوير لمنھاج الرياضيات نحو اقتصاد المعرف

بمثابة مرجع أساس للباحثين حول تحقيق المناھج الدراسية لمعايير اقتصاد تعد ھذه الدراسة  -
 .ةالمعرف

 تسعىالتي  ةيمكن ان تزود نتائج الدراسة المعلم بفكرة معمقة عن مھارات اقتصاد المعرف -
 .كسابھا للطالبإ إلى ردنألوزارة التربية والتعليم في ا

رامج  ةاد المعرفيمكن ان تسھم ھذه الدراسة في تضمين مھارات اقتص - ين إفي ب عداد المعلم
 الءن ھؤأسيما  ،و الدبلوم العالي او الماجستيرأفي الجامعات سواء في مرحلة البكالوريوس 

  . و باخرىأ ھم المعنيون بتنفيذ ھذه المناھج بطريقة

  الطريقه واالجراءات

  مجتمع الدراسه
يم للص  .أ  ه والتعل ل وزارة التربي ررة من قب اني كتب الرياضيات المق اني ) علمي(فين الث والث

  . 2007، 1ط) باقي الفروع(

ان معلمون  .ب  ديريات عم ان العاصمه ومن م ان ،1ومعلمات من محافظة عم ان ،2عم  ،3عم
م و  )662(التعليم الخاص والبالغ عددھم  ذين  )688(معل دريس ھ ذين يقومون بت ه وال معلم

 .الكتابين

ديريات   .ج  انمجموعه من معلمي ومعلمات الرياضيات من م ان ،1عم ان ،2عم يم 3عم ، التعل
اص ذين الخ اد المعرف وال ارات اقتص د مھ وى لتحدي ل المحت اموا بتحلي ع  ةق ين  5بواق معلم

غ عددھم  ةدراسي ةومعلمات لكل وحد اني بالنسبة لفي كل كتاب وبل اب الث ) 30) (علمي(كت
  .معلما ومعلمه) 25) (باقي الفروع(معلما ومعلمه ولكتاب الثاني 

  سهعينه الدرا
ي  ام الدراس ة للع دارس الثانوي ل الم ى دلي ول عل د الحص ه بع ه الدراس ار عين م اختي ت

ين  2010/2011 ذي يب يم ال ه والتعل ن وزارة التربي داد أالصادر ع ه وأع دارس الثانوي ماء الم س
ر من  ا أكث ي يوجد فيھ دارس الت ار الم م اختي ة وت  3معلمي ومعلمات الرياضيات في كل مديري

ة الدراسة ) باقي الفروع(نوي علمي وأكثر من شعبتين للثاني الثانوي شعب للثاني الثا تكونت عين
ذكور و) 228(معلما ومعلمه منھم ) 451(من  دريس إلمن ا) 223(من ال ذين يقومون بت اث وال ن

  .فراد عينه الدراسة حسب متغيراتھاتوزيع أ) 1(جدول الھذين الكتابين ويبين 
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  .راسة حسب متغيراتھافراد عينة الدأتوزيع : )1(جدول 
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      2  4  8  10  10  14  عمان األولى

      2  8  6  6  7  8  عمان الثانية

      3  7  9  9  4  4  عمان الثالثة

      22  21  24  15  14  13  التعليم الخاص

  111  119  29  40  47  40  35  39  المجموع  

وي
ثان
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ني
لثا
ا
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ي 
باق

وع
فر
ال

(  

      2  2  10  7  6  7  عمان األولى

      3  4  10  8  10  8  عمان الثانية

      3  4  8  9  6  3  عمان الثالثة

      21  34  15  11  18  12  التعليم الخاص

  112  109  29  44  43  35  40  30  المجموع

  جراءاتھاإأدوات الدراسة و

  أداة تحليل المحتوى :أوال
داة التحليل والمھارات المتضمنة في كل محور اطلع الباحثان على ما تيسر ألتحديد مجاالت 

 ،)2009 حمدان،(، )2008، جالل(ال دب التربوي والدراسات السابقة في ھذا المجألمن ا
مثله ألجراء مسح تحليلي لإكما عمال على ) 2004 مؤتمن،( ،)2007الھاشمي والعزاوي، (

الدراسة وبالتالي تم  من كتابيوالتدريبات والتمارين والمسائل واالختبار الذاتي الواردة في كل 
تمي التي تن ةساسھا كما تم تحديد مھارات اقتصاد المعرفأتحديد المجاالت التي سيتم التحليل على 

) 40(وليه وتكونت من ألداة بصورتھا األإلى كل مجال من ھذه المجاالت وبذلك فقد تم بناء ا
  ).مھارة(فقره 

ق من صدق ا ين من ألداة عرضت الصورة األوللتحق ى مجموعه من المحكم ا عل ه لھ ولي
و أو حذف أضافه إوطلب منھم ) ساتذة جامعات، مشرفي رياضيات، معلمينأ(ذوي االختصاص 
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اراتأل تعدي ه من مھ د ا. ي محور وما يندرج تحت ين وألوبع آراء المحكم ديالت إخذ ب جراء التع
ة مجاالت ) 35(داة بصورتھا النھائيه مكونه من ألصبحت اأالمطلوبة  ى أربع ارة موزعه عل مھ

  :ھي

  مثلةألا -

  التدريبات -

  التمارين والمسائل -

  المراجعه واالختبار الذاتي -

رة مھارة لكل مج) 9،9،9،8(وبواقع  ى الترتيب واعتبرت الفق ذه المجاالت، وعل ال من ھ
  .وحدة تحليل واعتبرت كل مسألة من مسائل المجاالت الواردة في الكتاب فقرة واحدة

  جراء اآلتيإلوفق ا هداة تم تحليل محتوى كل كتاب على حدألوفي ضوء ھذه ا

ار  - م اختي اني  30ت اب الصف الث وى كت ل محت ة لتحلي ا ومعلم ي(معلم ن ا) علم ون م  6لمك
ر  5وحدات بواقع  ا اختي وى  25معلمين ومعلمات لكل وحدة كم ل محت ة لتحلي ا ومعلم معلم

روع(كتاب الصف الثاني  اقي الف ع  5المكون من ) ب ين ومعلمات لكل  5وحدات بواق معلم
  .وحدة

ي ضوء  - وى ف ل المحت ة تحلي ة وكيفي دف الدراس ات بھ ين والمعلم ؤالء المعلم م تعريف ھ ت
 .المحددة منھا ةربعة وتفريغ مھارات اقتصاد المعرفألالمجاالت ا االداة وضمن

م  - ارات ث ة برصد المھ م ومعلم ا ضمن المجاالت  حصر عددكلف كل معل رات تكرارھ م
ي ا ددة ف ع دروس ألالمح رارات لجمي ذه التك ع ھ م جم دة ث ن دروس الوح ل درس م داة ولك

 .الوحدة

ل عدد الوحدة الواحدة اعتمد معدل التكرار بين المحللين الخمسة ضمن  - ه يمث ى أن مرات عل
 .تكرار المھارة في الوحدة الواحدة

  ثبات تحليل المحتوى
ل(شخاص ألداة تم استخدام طريقة اتساق التحليل عبر األللتحقق من ثبات ا ائمين بالتحلي ) الق

ة ھوليستي  ات وفق معادل ين ) (Ho listiحيث تم حساب معامل الثب ين المحلل ل (ب الباحث ومحل
اني أحيث قام ) آخر اب  الث ل كت ام مختص آخر ) علمي(حد المختصين في الرياضيات بتحلي وق

اني  اب الث ل كت روع(بتحلي اقي الف ائج ) ب ل الباحث ونت ائج تحلي ين نت ات ب م حساب معامل الثب وت
  :تحليل المحلل الثابت وذلك كما يلي
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M=
+
•
X2X1
X22X1                        

  دد المفردات التي اتفق عليھا القائمون بالتحليل ع X1 X2حيث 

X1  :عدد المفردات الناتجة من تحليل الباحث.  

X2  : عدد المفردات الناتجة من تحليل المحلل.  

    ) 2(وقد بلغت معامالت الثبات كما في الجدول 

  .معامالت ثبات االتساق عبر االشخاص لكل محور وللمحاور مجتمعة: )2( جدول

  

ل اداة حيث قام الباحثألكما تم استخدام طريقة االتساق عبر الزمن للتحقق من ثبات ا ن بتحلي
ائج  ،احد أعادا التحليل مرة اخرىمحتوى كل كتاب وبعد فترة مدتھا شھر و ن معامل أوبينت النت

غ) علمي( الثبات للصف الثاني اني  )0.97( قد بل اب الث روع(ولكت اقي الف غ) ب د بل د  )0.88( ق وق
يم مقبول ذه الق انأل ةعدت ھ دعونا لالطمئن ا ي ة مم م  ،غراض الدراس ين أداة ) 3(والجدول رق يب

  .تحليل المحتوى بصورتھا النھائية

 .أداة تحليل المحتوى بصورته النھائية: )3(ل جدو

 الفقرة الرقم المجال

 االمثلة

 تتحدى الطالب وتحفزه على التساؤل والمبادرة 1
  تسمح للطالب باكتشاف معارف جديدة وبثقه تامه 2
  تساعد على رسم المسأله وتوضيحھا باألشكال وبناء نماذج لھا 3
  للوصول إلى الحل تساعد على تجريب أكثر من طريقه 4

تعطي الفرصه الختيار الحلول من أجل التأكد من الدقه والمعقولية  5
  والمنطق

  تتضمن أرقاما وحلوال معقوله وقريبة للواقع كلما أمكن ذلك 6
  تساعد الطالب على فھم المسألة وإعادة صياغتھا بلغته الخاصه 7

 )باقي الفروع(الثاني  )علمي(لصف الثاني ا المجال
 0.86 0.89 مثلهألا

 0.92 0.89 التدريبات
 0.87 0.85 التمارين والمسائل
 0.83 0.84 االختبار الذاتي
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 )3(تابع جدول رقم ... 
 الفقرة الرقم المجال

  
  تساعد على تنمية التفكير الناقد واإلبداعي والتبرير 8

تتضمن تطبيقا للمعرفة في مواقف حياتيه واقعية أو مواقف جديدة غير  9
  مألوفة

  التدريبات

تعزز فھم الطلبه للخبرات السابقة وتسمح لھم بتكوين فرضيات واستخدام   10
  المعلومات تأكيدھا

  سالة بشكل مستقل تولد لدى الطالب قدرات حل الم  11
  تساعد الطالب على احترام الوقت وإجراء تنظيم دقيق لدروسه وواجباته  12
  تتطلب طرق واستراتيجيات وأساليب تنقيبية متنوعة للوصول إلى الحل   13

تسمح للطالب بتبادل الحوار مع المعلم لتطوير مسألة موجودة أساسا أو   14
  ة وبطريقة حاذقة وماھرة تطوير مسألة بمعطيات جديدمن خالل 

تضع الطالب أمام تحد وتنمي لديه روح المبادرة وعدم االستسالم أمام   15
  المعيقات

  تعزز فھم الطالب للرياضيات وتشعره بنشوة االكتشاف الرياضي   16

تثير الفضول الفكري وتجعل الطالب يراجع الخطط عندما تبرز أفكارا   17
  جديدة

بكه للطالب تساعده على تنمية التفكير الناقد والتأملي تتضمن مواقف مر  18  
  واالبتكاري

التمارين 
  والمسائل

  ترجع الطالب إلى مصادر تعليمية أخرى أو مراجع إضافية  19
  تطلب مواقف حياتيه تؤدي إلى إنتاج معرفه جديدة أو تطبيقھا   20
  دةتتعطي الفرصة للطالب للبحث عن أكثر من حل للمسألة الواح  21
  تتطلب استخدام المنطق في حل المسألة واختيار دقة ومعقولية الحل   22
 تسمح للطالب بإجراء محاكمة للمسألة الختيار االستراتيجية المناسبة للحل   23
  تتضمن معارف مكتسبة تتيح للطالب فھم التكنولوجيا  24

اإلتقان  األساسي،(تنوع في الصعوبة لتشمل مستويات األداء األربعة   25
  )الجزئي، اإلتقان التام، اإلتقان المتقدم

تسمح للطالب باستدعاء المعلومات وتنميتھا في رسوم وأشكال ونماذج   26
  وجداول 

تتيح للطالب فھم العالقات بين مجموعة من المعلومات في المسألة   27
  واستخدامھا في الحل
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 )3(تابع جدول رقم ... 
 الفقرة الرقم المجال

راجعة الم
واالختبار 

  الذاتي

كيف تأتي (تتضمن فقرات تحفز الطالب الى معرفة مسببات األشياء   28
  )الخطوات الخوارزمية

  تعرض فقرات االختيار بطريقة تخاطب الطالب مباشرة  29
  يساعد الطلبة في ممارسة التقييم الذاتي ومراجعه جميع أھداف الوحدة  30

تشمل أسئلة المقال واألسئلة الموضوعية بشكل تتنوع األسئلة التقويمية ل  31
  يراعي الفوارق الفردية

  تسمح للطالب بالتفكير في استخدام استراتيجيات مختلفة للحل   32

تركز على تذكر الطالب للمعلومات واستحضار المفاھيم والخبرات   33
  السابقة

تقان التام، األساسي، اإلتقان الجزئي، اإل(تتضمن جميع مستويات األداء   34
  )اإلتقان المتقدم

  تعود الطالب على اتخاذ القرار وامتالك الثقه في الحكم  35

ا  ارات االقتصاد  :ثاني ات الرياضيات لمھ ي ومعلم ات نظر معلم تبانة الستقصاء وجھ اس
  ). باقي الفروع(والثاني ) علمي(المعرفي في كتابي الرياضيات الثاني 

ى ا ى ألاداة أللقد تم االعتماد عل وى"ول ل المحت ة وتضنمت ألعداد اإفي " أداة تحلي داة الثاني
ويندرج ) االختبار الذاتي، مثلة، التدريبات، التمارين والمسائلألا( يضاأربعة مجاالت أداة ألھذه ا

ارات اقتصاد المعرف م  ةضمن كل مجال مھ ي ت ا في اإالت تبانة ألداة األيرادھ ى، اشتملت االس ول
ولى من خمسة من ألتكونت ا. فقرة تم عرضھا على ثالث لجان تحكيم 40 علىولية ألبصورتھا ا

ة من خمسة مشرفين أ ة وتكونت الثاني وم التربوي ات العل عضاء ھيئة التدريس الجامعيين في كلي
اني  ) علمي(ومشرفات، وتكونت الثالثة من خمسة من معلمي ومعلمات الرياضيات للصفين الث

روع(والثاني  اقي الف د زود) ب نھم ألداة األالمحكمون بصورة من ا وق ى وطلب م رأي إول داء ال ب
ا أبداء أية مقترحات إداة لقياس ما وضعت لقياسه وألمة فقرات اءحول مدى مال و تعديالت يرونھ

ي  رات الت م حذف الفق ين في كل % 75جمع أمناسبة وبعد مراجعة آراء المحكمين ت من المحكم
لم  35داة مكونة من ألا صبحتأمتھا وبذلك ءمجموعة على عدم مال ا بس ات إفقرة يجاب عليھ جاب

ة: (جابات ھيإتدريجي مكون من خمس  ة، معدوم وأعطيت  )عالية جدا، عالية، متوسطة، متدني
  .على الترتيب) 2،1، 3، 4، 5(الدرجات

رات من ألمجال اى لإلى المھارات التي تنتمي إ 9-1وتشير الفقرات من  ة والفق  18-10مثل
رات ى لإالتي تنتمي لى المھارات إ دريبات والفق ي تنتمي إ 27-19مجال الت ارات الت ى المھ ى لإل

رات  ائل والفق ارين والمس ال التم ي إ 35-28مج ي تنتم ارات الت ى المھ ه ى لإل ال المراجع مج
  .واالختبار الذاتي الموجود في نھاية كل وحدة
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ات ا ن ثب ق م ى ألللتحق ت عل ة الت 50داة طبق ن مديري ة م ا ومعلم ن معلم اص مم يم الخ عل
اني ) علمي(يدرسون الصفين الثاني  روع(والث اقي الف د ) ب رة اخرى بع ق م د التطبي م أعي  )28(ث

غ  ايوم وھو مؤشر  0.89وعلى نفس العينة ثم حسب معامل االرتباط بين نتائج التطبيق، حيث بل
  .غراض الدراسةألثبات يدعو لالطمئنان ومقبول 

يجاد معامل الثبات لالتساق الداخلي بداللة الفقرة حيث كانت داة تم األيجاد معامل ثبات اإلو
ا تحققت  داة منألولعل ما تجمع ل، 0.87قيمة معامل الثبات  ة الصدق المنطقي كم ثبات من دالل

ا  ر كافي داخلي يعتب ة االتساق ال من خالل التطابق بين محتوى االداة ورأي المحكمين، وثبات دالل
ي . الغراض ھذه الدراسة ان التصنيف اآلت وبناء على آراء رجال التحكيم الثالثة فقد اعتمد الباحث

  .لحسابي لكل فقرة ولكل مجاللدرجات التوافر والتي تعتمد على المتوسط ا

  .درجة توافر عالية  0.4أكثر من 

  . درجة توافر متوسطة  0.4-  0.2بين 

  .درجة توافر متدنية   0.2أقل من 

  نتائج الدراسة ومناقشتھا
الرياضيات للصفين الثاني  يبالالجابة عن السؤال االول للدراسة تم تحليل محتوى كت

صدت مھارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في أداة التحليل ور) باقي الفروع(والثاني ) علمي(
 ):4( وكانت النتائج كما في الجدول

  .رصد مھارات االقتصاد المعرفي في أداة التحليل جنتائ: )4( جدول

  رقم المھارة  المجال

كتاب الصف الثاني الثانوي 
  )علمي(

  كتاب الصف الثاني الثانوي
  )باقي الفروع(

النسبة   التكرار
النسبة   التكرار  لمئويةا

  المئوية
  1  االمثلة

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

98  
59  
58  
59  
71  
64  
40  
37  
84  

4.1  
2.5  
2.4  
2.5  
3  

2.7  
1.7  
1.5  
3.5  

90  
71  
66  
52  
72  
49  
23  
30  
100  

3.5  
2.8  
2.6  
2  

2.8  
1.9  
0.9  
1.2  
3.9  
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 )4(تابع جدول رقم ... 

  رقم المھارة  المجال

كتاب الصف الثاني الثانوي 
  )علمي(

  تاب الصف الثاني الثانويك
  )باقي الفروع(

النسبة   التكرار
النسبة   التكرار  المئوية

  المئوية
  10  التدريبات

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

76  
61  
89  
116  
70  
76  
76  
92  
96  

4.1  
2.5  
2.4  
2.5  
3  

2.7  
1.7  
1.5  
3.5  

81  
52  
110  
79  
115  
70  
65  
98  
108  

3.2  
2  

4.3  
3.1  
4.5  
2.7  
2.6  
3.1  
4.2  

ارين التم
  والمسائل

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  

72  
61  
62  
66  
77  
27  
114  
80  
50  

3  
2.6  
2.6  
2.8  
3.2  
1.1  
4.8  
3.3  
2.1  

62  
54  
51  
71  
86  
21  
156  
96  
51  

2.4  
2.1  
2  

2.8  
3.4  
0.8  
6.1  
3.8  
2  

  
المراجعة 
واالختبار 

  الذاتي

28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  

97  
40  
73  
64  
56  
92  
24  
6  

4.1  
1.6  
3  

2.7  
2.4  
3.9  
1  

0.3  

142  
58  
103  
69  
55  
136  
9  
8  

5.5  
2.3  
4  

2.7  
2.1  
5.3  
0.4  
0.3  

  الدراسة المتعلقة بالسؤال األول نتائج

درجة توافر مھارات االقتصاد المعرفي في كتابي الرياضيات للصفين الثاني والمتعلقة ب
  .من خالل تحليل محتواھا) باقي الفروع(والثاني ) علمي(
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في كل كتاب  ةتفاوت في نسب توافر مھارات اقتصاد المعرف) 4(يالحظ من نتائج الجدول 
على أمثلة كانت ألنه في مجال اأنجد ) علمي(ولكل مجال من المجاالت ففي كتاب الثاني الثانوي 

تتضمن تطبيق (يليھا الفقرة ) المبادرةو تتحدى الطالب وتحفزه على التساؤل% (4.1نسبة 
وكانت أدنى نسبة في %) 3.5) (مواقف جديدة غير مألوفة للمعرفة في مواقف حياتية واقعية أو

  ).بداعيإلتساعد على تنمية التفكير الناقد وا%) (1.5(ھذا المجال 

تتطلب طرق واستراتيجيات (للفقرة % 4.9أما في مجال التدريبات فقد كانت أعلى نسبة 
مربكة للطالب تساعده  تتضمن مواقف(يليھا الفقرة ). ساليب تنقيبية متنوعة للوصول الى الحلأو

قل ألما الفقرة التي كانت نسبتھا ھي اأ،% 4بنسبة ) بتكاريالعلى تنمية التفكير الناقد والتأملي وا
وفي مجال %) 2.6) (تولد لدى الطالب قدرات حل المسألة بشكل مستقل(في ھذا المجال فھي 

داء االربعة، األساسي، ألاتتنوع في الصعوبة لتشمل مستويات (التمارين والمسائل حظيت الفقرة 
تسمح (تليھا الفقرة %) 4.8(على النسبة الكبرى ) تقان المتقدمإلتقان التام، اإلتقان الجزئي، اإلا

وحظيت المھارة %) 3.3) (شكال ونماذجأللطالب باستدعاء المعلومات وتمثيلھا في رسوم و
  %). 1.1(دنى ألتتضمن معارف مكتسبة تتيح للطالب فھم التكنولوجيا على النسبة ا(

تتضمن فقرات (للفقرة % 4.1على نسبة أما في مجال المراجعة واالختبار الذاتي فقد كانت أ
تركز (يليھا الفقرة ) كيف تأتي الخطوات الخوارزمية(شياء أللى معرفة مسببات اإتحفز الطالب 

بينما حظيت % 3.9بنسبة ) على تذكر الطالب للمعلومات واستحضار المفاھيم والخبرات السابقة
  %.0.3دنى ألعلى النسبة ا) تعود الطالب على اتخاذ القرار وامتالك الثقة في الحكم(المھارة 

  ):باقي الفروع(وفي كتاب الصف الثاني الثانوي 

تتحدى الطالب وتحفزه على (للمھارة % 3.9نه في مجال االمثلة كانت أعلى نسبة أنجد 
عادة إتساعد الطالب على فھم المسألة و(قل أللنسبة اوكانت المھارة ذات ا) التساؤل والمبادرة

  %.0.9) صياغتھا بلغته الخاصة

تسمح للطالب بتبادل الحوار مع المعلم لتطوير (ن المھارة أأما في مجال التدريبات فنجد 
كانت ) مسألة موجودة أصال أو من خالل تطوير مسألة بمعطيات جديدة وبطريقة حاذقة وماھرة

تولد لدى الطالب قدرات حل المسألة بشكل (بينما حظيت المھارة %4.5رى ذات النسبة الكب
  %.2قل ألعلى النسبة ا) مستقل

داء ألتتنوع في الصعوبة لتشمل مستويات ا(وفي مجال التمارين والمسائل كانت المھارة 
بينما % 6.1ذات النسبة الكبرى) تقان المتقدمإلتقان التام، اإلتقان الجزئي، اساسي، اإلألربعة األا

  %.0.8قل ألذات النسبة ا) تتضمن معارف مكتسبة تتيح للطالب فھم التكنولوجيا(كانت المھارة 

لى إتتضمن فقرات تحفز الطالب (وفي مجال المراجعة واالختبار الذاتي فقد حظيت المھارة 
 بينما كانت% 5.5بالنسبة الكبرى ) كيف تأتي الخطوات الخوارزمية(شياء ألمعرفة مسببات ا

% 0.3قل ألذات النسبة ا) اتخاذ القرار وامتالك الثقة في الحكم ىتعود الطالب عل(المھارة 
ن ھناك توافقا في المھارات ذات النسب العليا أوباستعراض نتائج تحليل كل من الكتابين نجد 
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ن المھارات ذات النسب الدنيا كانت أربعة الى حد ما وألوالدنيا ولكل مجال من المجاالت ا
  .يضاأاربة متق

يتعلق بنتائج تحليل المحتوى لكل مجال من المجاالت وعلى كل وحدة من وحدات  مافي أما
 ):6(والجدول ) 5(الكتابين فتظھر من خالل الجدول 

من ) علمي(في كتاب الثاني  ةدرجة توافر كل مجال من مجاالت اقتصاد المعرف: )5(جدول 
  .خالل تحليل المحتوى

 الوحدة
  

  المجال

الكتاب   السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  ىاألول
النھايات   ككل

تطبيقات   التفاضل واالتصال
القطوع   التكامل  التفاضل

 المخروطية
الھندسة 
 الفضائية

 %24.2  %25.1  %19.7 %25.8 %22.8 %29.4  %28.4  األمثلة
 %23.9  %25.1  %21.5 %23.7 %21.3 %22.6  %21.9 التدريبات
التمارين 

  لمسائلوا
37.7%  35.4% 43.1% 40.6% 50.9%  36.8%  37.4% 

المراجعة 
واالختبار 

  الذاتي

12%  12.6% 12.8% 9.9%  7.9%  13%  14.5% 

باقي (في كتاب الثاني ثانوي  ةدرجة توافر كل مجال من مجاالت اقتصاد المعرف: )6(جدول 
 .من خالل تحليل المحتوى) الفروع

 الوحدة
  

  المجال

الكتاب   الخامسة  الرابعة  لثالثةا  الثانية  األولى
النھايات   ككل

تطبيقات   التفاضل  واالتصال
  التفاضل

التكامل 
  وتطبيقاته

االحصاء 
  واالحتماالت

  %30.6  %30.8  %29.8  %34.1  %32.4  %31.8  األمثلة
  %22.8  %23.4  %24  %20.7  %21.6  %22.3  التدريبات
التمارين 
  والمسائل

29.2%  30.1%  31.2%  29.3%  28%  30.4%  

المراجعة 
واالختبار 

  الذاتي

16.7%  15.9%  14%  16.9%  17.8%  16.2%  

أن مجاالت االقتصاد المعرفي قد ) علمي(يتبين من نتائج تحليل محتوى كتاب الصف الثاني 
ارين والمسائل : تيآلترتبت على النحو ا ة ألوا، %37.4التم دريبات ، %24.2مثل ، %23.9والت

ارين والمسائل %. 14.5والمراجعة واالختبار الذاتي  اب يعرض التم وى الكت وھذا يعني أن محت
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ألة  ان يشكل أنماطأبطريقة تسمح للطالب  وانين في حل المس أن يستخدم عدة ق دة ك و أوبنى جدي
ائل  ألة الرياضية أو يحل مس ة حل المس ى صحة طريق م عل يم رياضي أو يحك ا لتعم دم برھان يق

ير بطريقة تجعله يربط بين المفاھيم المعروضة ويستخدم لى استشارة تفكإوتطبيقات حياتية تؤدي 
ة الحل ة ومعقولي ق في مجال ا. المنطق في حل المسألة ويختبر دق ا يتعل ا فيم ل ألأم د احت ة فق مثل

تويات ا مل مس ي الصعوبة وتش وع ف ي تتن ة فھ ة الثاني ة ألداء األالمرتب ي، ألا(ربع ساسي، الجزئ
ة وتراعي مھارات الت ).التام، المتقدم فكير والتساؤل وتعود الطالب على اتخاذ القرار وامتالك الثق

م، إال  ي الحك ب أف دعو الطال ا وال ت تخدام التكنولوجي دة الس ا عدي ب فرص يح للطال ا ال تت ى إنھ ل
  .جراء المزيد من البحث والتركيز على عمليات الحل وليس الحل نفسهإ

دم أما في مجال التدريبات فقد جاء في المرتبة الثالثة  ي تعرض وتق دريبات الت ة الت وذلك لقل
ا للطالب  ول فيھ وب "مشكالت المواقف وھي المشكالت التي ال نق ذه مشكلة المطل اد الحل إھ يج

ه"وإنما نقول له " لھا ي تشجع الطالب " ھذا موقف فكر في ة الت ذلك المشكالت مفتوحة النھاي وك
  .فكار الرياضيةألعلى التأمل وبناء الترابطات بين ا

اك تفاوتأا أمعنا النظر في النتائج على مستوى وحدات الكتاب نجد ذإو ذه  ان ھن في نسب ھ
ة ألالمجاالت، ففي مجال ا ة نجد أن الوحدة الثاني ة ا" التفاضل"مثل ى وبنسبة ألحظيت بالمرتي ول

اھيم الرياضية % 29.4كبيرة نسبيا  م المف وذلك كون ھذه الوحدة تقدم مفھوم المشتقة وھو من أھ
تقاق واالتصال ألالمشتقة اوتصف  ين االش ز ب ة وتمي وتحدد ولى القتران عند نقطة بصيغ مختلف

دم قاب رر ع تقاقيلوتب وم ا. ة االش ي العل تقة ف ات المش دم تطبيق اب ألوتق تخدم لحس رى وتس خ
  .المعادالت التي تتغير فيھا قيمة متغير أو كميته

ة  دة السادس د أن الوح دريبات نج ال الت ي مج ة ا"وف ائيةالھندس بة " لفض أعلى نس ت ب حظي
ات والمسلمات % 25.31 ين أدوار الفرضيات والتعريف ذه الوحدة تب ة دروس ھ وذلك كون طبيع

ق  ائل تتعل ات ومس دم نظري تقيمات والمستويات في الفضاء وتق ين أوضاع المس ان وتب في البرھ
د وا التوازي والتعام وديإلب قاط العم هو .س تخدم في ب يس ل الطال ن قب ب حال م تراتيجية  تتطل اس

ارات  قل مھ د ص ن تأكي د م ان ال ب ذا ك ر ل ر المباش ان غي تراتيجية البرھ ر واس ان المباش البرھ
اة  ا مع مراع ر من غيرھ االقتصاد المعرفي المتضمنة في ھذا المجال، في ھذه الوحدة بالذات أكث

ةألداء األالتنوع في الصعوبة لتشمل مستويات ا ى أك، ربع وي عل دريبات تحت ر من مع وجود ت ث
  .مطلوب وتدريبات قصيرة في خطوات حلھا وعميقة في نوعيتھا

ة" ن الوحدة الخامسة أوفي مجال التمارين والمسائل نجد  حظيت في " القطوع المخروطي
ة ا بة ألالمرتب ى وبنس اج % 50.9ول دة تحت ذه الوح ون ھ ك ك ادالت إوذل تقاق مع وير واش ى تط ل

ة للقطوع القطوع المخروطية والخصائص الھندسية لھا  ات عملي ة من تطبيق وتطرح مسائل نابع
شكاال ناتجة عن تقاطع مستوى مع مخروط، فھي تستخدم في أالمخروطية وليس باعتبارھا فقط 

ة وا تلزمات الطبي لكية والمس ارات الالس واقط االش رادارات ول ة وال اء المراصد الفلكي ة ألبن نظم
  .لخا... قمار الصناعيةألائف واذالمالحية ومسارات الق
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حظيت " الھندسة الفضائية"ن الوحدة السادسة أوفي مجال المراجعة واالختبار الذاتي نجد 
ة تتحدى الطالب % 13ولى وبنسبة ألفي المرتبة ا ذه الوحدة تعرض بطريق ة ھ وذلك كون طبيع

ألة  ى رسم المس ة وتساعده عل ة تام وتحفزه على التساؤل وتسمح له باكتشاف معارف جديدة وبثق
  .وبناء نموذج لھا وتشجع الطالب على التخيل وتنمي لديه الحس المكاني والذھني وتوضيحھا

غ ألن مجال اأ) 6(يتبين من الجدول ) باقي الفروع( وفيما يتعلق بكتاب الثاني الثانوي مثلة بل
ة ا 30.6 ي المرتب اء ف ائل ألوج ارين والمس ال التم م مج ى، ث دريبات ، 30.4ول ال الت ، 22.8فمج

ال الم ي مج ذاتي وف ار ال ة واالختب ارات اقتصاد أ، ويالحظ 16.2راجع ي مھ وافر ف ة الت ن درج
ى اكتشاف ألمثلة والتمارين والمسائل متقاربة جدا، فاألفي مجالي ا ةالمعرف ة عل مثلة تحض الطلب

من  ات وتتض ززة أالعالق ة ومع روق الفردي ي الف ع وتراع ة للواق ة وقريب وال معقول ا وحل رقام
ى الحل، إواستراتيجيات متنوعة للوصول  اد على الحل وتتطلب طرقشكال تساعأبرسومات و ل

ؤدي أ ة ت ي الصعوبة وتتطلب مواقف حياتي وع  ف ائل فتتن ارين والمس ا التم ى إم ق إل اج وتطبي نت
ادرة وعدم االستسالم أمعرفة جديدة، وتضع الطالب  ه روح المب ات أمام تحد وتنمي لدي ام العقب م

  .مل والنقد والتبرير واالبتكارأوتتضمن مواقف تساعده على الت

االت اإوب وافر المج ة ت ي درج ر ف ان النظ دات ألمع ن وح دة م ل وح توى ك ى مس ة عل ربع
ذه المجاالت الكتاب ي مجال انجد تفاوتا في نسب ھ ة نجد أل، فف ة أمثل ات "ن الوحدة الثالث تطبيق
ة ، وفي مجال التدريبات حظ%34.1ولى بنسبة ألجاءت في المرتبة ا" التفاضل يت الوحدة الرابع

ه"  ل وتطبيقات ة ا" التكام ى ألبالمرتب ك % 24ول ات أذل ق للنظري دة تطبي ذه الوح ي ھ زم ف ه يل ن
ل الطالب وب وانين من قب ة واالقتصادية إوالق ات العلمي د من التطبيق الج العدي م، وتع شراف المعل

  .النمو واالضمحاللئل واالجتماعية ويلزم عمل نمذجة لمسا

ة وفي مجال التمار ات التفاضل" ين والمسائل حظيت الوحدة الثالث ة ا" تطبيق ى ألبالمرتب ول
بة أ ا وبنس ة %  29.3يض دة الخامس ت الوح ذاتي حظي ار ال ة واالختب ال المراجع ي مج " وف
االتإلا اء واالحتم بة أب" حص ة % 17.8على نس ات االحتمالي الج التوزيع دة تع ذه الوح ون ھ ك

ا د وتتن اييس المتصلة والمنفصلة وطرق الع رين إول مق ة بمتغي اط أو أحصائية متعلق ر كاالرتب كث
  .ھداف الوحدةأواالنحدار وتساعد الطلبة في ممارسة التقييم الذاتي ومراجعة جميع 

ارات اقتصاد المعرف د مھ د من تأكي ان ال ب ذا ك دة  ةل ذه الوح ذا المجال وھ ي ھ المتضمنة ف
 .ل ويبررن يبدع ويفسر ويناقش ويحلأبالذات بشكل يسمح للطاب 

  نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني
انوي  اني الث اني ) علمي(والمتعلق بمدى توافر مھارات االقتصاد المعرفي في كتابي الث والث

انوي  روع(الث اقي الف ا) ب ر معلميھ ة نظ ن وجھ ة ع. م اب ن ولالجاب م حس د ت ؤال فق ذا الس ھ
رة من فقرات االستبانة واالنحرافات المعيارية الستجابالمتوسطات الحسابية  ات المعلمين عن كل فق

  )7(ولكل مجال كما في الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين عن كل فقرة من : )7(جدول 
  .فقرات االستبانة لكل كتاب

 رقم الفقرة
  )باقي الفروع(كتاب الثاني الثانوي   )علمي(كتاب الثاني الثانوي 

متوسط ال
المتوسط  االنحراف المعياري  الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  

4.23 
4.11 
4.13 
3.68 
4.17 
4.02 
3.45 
3.36 
3.77 
3.82 
3.67 
4.03 
4.57 
4.21 
4.11 
3.85 
3.78 
3.74 
3.72 
3.68 
2.94 
3.82 
4.01 
3.26 
4.32 
4.14 
4.07 
3.99 
3.65 

0.52 
0.74 
0.71 
0.65 
0.65 
0.83 
0.96 
0.98 
0.86 
0.74 
0.96 
1.01 
0.66 
0.77 
0.77 
0.72 
0.92 
0.87 
0.94 
0.87 
0.96 
082 
0.86 
1.11 
0.94 
0.81 
0.84 
0.71 
1.01 

4.25 
4.01 
4.05 
3.53 
4.10 
3.76 
3.52 
3.18 
3.81 
3.72 
3.38 
0.63 
4.22 
3.96 
4.22 
3.97 
3.45 
3.67 
3.77 
3.54 
3.97 
3.75 
3.87 
3.53 
4.20 
3.92 
3.76 
4.06 
3.52 

0.72 
0.79 
0.73 
0.71 
0.86 
0.93 
1.04 
1.03 
0.94 
0.98 
0.93 
1.07 
0.78 
0.88 
0.77 
0.68 
0.98 
1.02 
0.85 
0.78 
0.79 
0.61 
0.74 
1.18 
1.00 
0.72 
0.78 
0.82 
0.98 
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 رقم الفقرة
  )باقي الفروع(كتاب الثاني الثانوي   )علمي(كتاب الثاني الثانوي 

متوسط ال
المتوسط  االنحراف المعياري  الحسابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

30  
31  
32  
33  
34  
35  

3.73 
3.62 
3.60 
3.68 
3.94 
4.43  

0.89 
0.96 
1.04 
0.87 
0.89 
0.64  

3.66 
3.58 
3.67 
3.87 
3.22 
4.38  

0.75 
0.91 
0.91 
0.82 
1.05 
0.67  

  0.44  3.79  0.43  3.85  االداة ككل

ارات اقتصاد المعرف) 7(يتضح من الجدول  اني  ةأن درجة توافر مھ ابي الصفين الث في كت
اب ألعلى ا كانت) باقي الفروع(والثاني الثانوي ) العلمي(الثانوي  ي كت رة ومتوسطة فف غلب كبي
التدريبات تتضمن طرق واستراتيجيات وأساليب تنقيبية " ن  المھارة أتبين النتائج ) علمي(الثاني 

ر متوسط حسابي أذات " متنوعة للوصول الى الحل ك ) 4.57(كب دريبات توجه ألوذل ذه الت ن ھ
د عرض الى تنفيذ المھارات أو المباديء التي تعلمھا مإالطالب  د ألباشرة بع ة المتنوعة، وتول مثل

لدى الطالب قدرات حل المسألة بشكل مستقل، أما المھارة التي حظيت بأقل متوسط حسابي فھي 
ب للبحث عن " دة أتعطي الفرصة للطال ألة الواح ن حل للمس ر م م ) 2.94" (كث دو أن معظ ويب

ليھا وھذه ال يتفق مع التوجھات إصل جابة محددة تماما وعلى الطالب التوإالمسائل والتمارين لھا 
ة  ر من طريق الحديثة التي تفترض أن تتضمن المسائل والتمارين مواقف تساعد على تجريب أكث

  .للوصول الى الحل

انوي  اني الث اب الصف الث ي كت ا ف روع(أم اقي الف ى ) ب ارة ذات أعل ائج أن المھ ين النت تب
ار  ة واالختب ال المراجع ي مج ت ف ابي كان ذاتي متوسط حس رار "ال اذ الق ى اتخ ب عل ود الطال تع

سئلة المقال أحيث أن كل وحدة تنتھي باختبار ذاتي يشتمل على ) 4.38" (وامتالك الثقة في الحكم
الرغم أسئلة الموضوعية وعلى الطالب االجابة عن ألوا ذات ب ويم ال سئلته الكتساب المھارة في تق

  .الختبارسئلة األمن خلو الكتاب من االجابات النموذجية 

د "مثلة ألفھي في مجال ا) 3.18(أما المھارة ذات أقل متوسط  ر الناق ة التفكي تساعد في تنمي
داعيإلوا ررات لإل" ب ي مب اب ال تعط ة الكت م أمثل دو أن معظ ة ويب وات (جاب باب الخط أس
  .وال تتيح المجال للطالب للتجريد من حاالت متعدده) جراءاتإلوا

  )8(داة فكانت كما في الجدول ألاالت المتضمنة في اأما متوسطات كل مجال من المج
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 ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر مھارات اقتصاد المعرف: )8(جدول 
 .في كل مجال ولالداة ككل من وجھة نظر المعلمين

 الكتاب
  
  

  المجال

كتاب الصف الثاني الثانوي 
  )علمي(

كتاب الصف الثاني الثانوي 
  )ي الفروعباق(

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.51  3.81  0.46  3.88  األمثلة
  0.49  3.80  0.48  3.86  التدريبات

  0.44  3.82  0.43  3.89  التمارين والمسائل
  0.44  3.79  0.43  3.85  المراجعة واالختبار الذاتي

دول  ائج الج ير نت اني أن ترتي) 8(تش اب الث ين لكت ر المعلم ة نظ ب وجھ االت حس ب المج
الي) علمي( ى النحو الت ائل، ا: كانت عل ارين والمس ار ألالتم ة واالختب دريبات، المراجع ة، الت مثل

دا في المتوسطات ات بسيطة ج اني . الذاتي مع وجود فروق اب الث ا ترتيب مجاالت كت اقي (أم ب
الي) الفروع ارين : فكانت على النحو الت ائل، االتم ار ألوالمس ة واالختب دريبات، المراجع ة، الت مثل

  .الذاتي مع وجود فروقات بسيطة جدا في متوسطات ھذه المجاالت

اد المعرف ارات اقتص وافر مھ د ت ذا يؤك ي  ةوھ ر معلم ة نظ ن وجھ ابين م ال الكت ي ك ف
يستخدم  ادالرياضيات لھذه الصفوف باعتبارھم المنفذين الحقيقيين للمنھاج الذي يقدم محتوى جدي

د وا ر الناق ارات التفكي ة مھ ه الطلب ث إلفي ى البح جعھم عل ألة ويش ل المس ارات ح داعي ومھ ب
ة أو مواقف  ه حقيقي واالطالع ويحثھم على تطبيق المعرفة الرياضية المكتسبة في مواقف حياتي

االت جديدة غير مألوفة كما تؤكد النتائج توافق وجھات نظر المعلمين لكال الصفين في ترتيب مج
  .االقتصاد المعرفي

  السؤال الثالثب الدراسة المتعلقة نتائج
ة  روق دال وافر ) α =0.05(حصائيا إھل توجد ف ين حول درجة ت ة نظر المعلم ين وجھ تب

  .في كل صف تعزى للجنس أو الخبرة أو التفاعل بينھما  ةمھارات اقتصاد المعرف

بت اولإل ؤال حس ذا الس ن ھ ة ع ابية واالألجاب اط الحس تجابات وس ة الس ات المعياري نحراف
  ):9(المعلمين والمعلمات وفي كل صف وكانت النتائج كما في الجدول 
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والثاني ) علمي(اوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي الثاني ألا: )9(جدول 
 .داة ككلألموزعة حسب الجنس وعدد سنوات الخبرة على ا) باقي الفروع(

 العدد  ات الخبرةعدد سنو الفئة

الصف الثاني الثانوي 
  )علمي(

الصف الثاني الثانوي 
الوسط  العدد  )باقي الفروع(

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ون
علم
الم

  

  سنوات 5أقل من 
  سنوات 10 – 5من 

  سنوات 10أكثر من 
  المجموع

39  
40  
40  

119 

3.66 
3.83 
3.93 
3.80  

0.39 
0.31 
0.52 
0.43  

3.61 
4.16 
3.71 
3.82  

0.40 
0.42 
0.51 
0.50  

30 
35 
44 

109 

ت
لما
مع
ال

  

  سنوات 5أقل من 
  سنوات 10 – 5من 

  سنوات 10أكثر من 
  المجموع

35  
47  
29  

111 

4.05 
3.81 
3.87 
3.91  

0.34 
0.47 
0.38 
0.42  

3.87 
3.73 
3.65 
3.76  

0.24 
0.48 
0.37 
0.39  

40 
43 
29 

112 

عة 
مو
مج
ال

كل
ك

  

  سنوات 5ل من أق
  سنوات 10 – 5من 

  سنوات 10أكثر من 
  المجموع

74  
87  
89  

230 

3.84 
3.83 
3.90 
3.85  

0.42 
0.39 
0.47 
0.43  

3.76 
3.92 
3.68 
3.78  

0.34 
0.48 
0.46 
0.45  

70 
78 
73 

221 

ائي اين الثن ل التب تخدام تحلي م اس تجابات ت ذه االس اط ھ ين اوس روق ب ة الف ة دالل   ولمعرف
(Tow way analysis of Variance)   10(كما في الجدول:(  

تحليل التباين الثنائي لمتوسطات استجابات المعلمين والمعلمات وللصفين على : )10(جدول 
  .االداة ككل

مجموع   مصدر التباين  الصف
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   ف  المربعات

  الداللة

ي 
ثان
ال

ي 
نو
لثا
ا )

مي
عل

(  
  الجنس
  الخبرة
  الخبرةxالجنس
  الخطأ

0.635  
0.213  
2.266  

36.541  

1  
2  
2  

223  

0.637  
0.106  
1.143  
0,162  

3.924  
0.662  
6.994  

0.048  
0.002  

ي 
ثان
ال

ي 
نو
لثا
ا )

ي 
  الجنسباق

  الخبرة
  الخبرةxالجنس
  الخطأ

0.292  
2.532  
4.679  

36.772  

1  
2  
2  

216  

0.292  
1.267  
2.345  
0.173  

1.712  
7.401  

13.706  

0.192  
0.001  
0.001  

  .)α  =0.05(عند مستوى الداللة * 
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اني ) 10(يتضح من الجدول  ين أ) علمي(بالنسبة للصف الث ة احصائيا ب ا دال اك فروق ن ھن
ى ا ين والمعلمات عل ك ألمتوسطات استجابات المعلم ود ذل ا يع داة ككل ولصالح المعلمات وربم

ى إ اب أل ي الكت ارات ف ذه المھ وفر ھ ة بت ديھن رؤي ات ل ن رؤأن المعلم ر م ين وكث ة المعلم ن أي
ى  ام وتحمل اأالطالبات يمتلكن القدرة عل اء ألداء المھ ا أعب اك فروق ا ان ھن ر من الطالب، كم كث

  .والخبرة النوع االجتماعيحصائيا بين متوسط االستجابات تعزى لتفاعل إدالة 
رة  ات ذات الخب ة المعلم تجابات فئ ط اس ان متوس ث ك ن أ(حي ل م نوات 5ق ن أ) س ى م عل

تج ين متوسط اس ذا يب ة وھ ن نفس الفئ ين م ديھن أابات المعلم ة ل رة القليل ات ذوات الخب ن المعلم
ة أالمضمنة في الكتاب المدرسي  ةوجھة نظر عالية باعتبار مھارات اقتصاد المعرف كثر من وجھ

  .نظر المعلمين
رة أ ي الخب ي فئت ا ف ن أ(، )10 – 5(م ر م د) 10كث ان أ نج ين ك تجابات المعلم ن متوسط اس

ى مأ ين عل ذا يب ات وھ تجابات المعلم ط اس ارات أن متوس ار المھ ين باعتب ر المعلم ة نظ ن وجھ
ن  ات م بة للمعلم ال بالنس ذلك الح رتھم، وك ا زادت خب زداد كلم ي ت اب المدرس ي الكت مضمنة ف

د أوھذا يدل على ) 10كثر من أ(، )10 – 5( الفئتين ون  لتأكي ن معلمي ومعلمات ھذا الصف يميل
  .وذلك من خالل الخبرة في التدريس ةصاد المعرفوتنمية مھارات اقت

روع(ما بالنسبة لكتاب الصف الثاني الثانوي أ اقي الف م ) ب ) 10(فنجد من خالل الجدول رق
بين استجابات المعلمين والمعلمات حول المھارات المتضمنة في  احصائيإنه ال يوجد فروق دالة أ
  .ئيا تعزى للخبرةحصاإن ھناك فروقا دالة أداة ككل،بينما نجد ألا

  السؤال الرابعب الدراسة المتعلقة نتائج
ظھرتھا وجھات نظر أبرزھا التحليل وكما أجابة عن ھذا السؤال تم ترتيب المجاالت كما لإل

  ).11(كما في الجدول ) باقي الفروع(والثاني ) علمي(معلمي ومعلمات الصف الثاني 
معلمين والمعلمات حول ترتيب مجاالت مقارنة تحليل المحتوى ووجھة نظر ال: )11(جدول 

 ).باقي الفروع(والثاني ) علمي(في كتابي الرياضيات الثاني  ةاقتصاد المعرف

ترتيب المجاالت وفق تحليل   الصف
  المحتوى

ترتيب المجاالت وفق وجھة نظر 
  المعلمين والمعلمات

كتاب الصف الثاني 
  )علمي(الثانوي 

  التمارين والمسائل )1
  االمثلة )2
 اتالتدريب )3
  المراجعة واالختبار الذاتي )4

  التمارين والمسائل) 1
  األمثلة) 2
 التدريبات) 3
  المراجعة واالختبار الذاتي) 4

كتاب الصف الثاني 
باقي ( الثانوي
  )الفروع

 االمثلة )1
 التمارين و المسائل )2
 التدريبات )3
  المراجعة و االختبار الذاتي )4

  التمارين والمسائل) 1
  األمثلة) 2
 التدريبات) 3
  لمراجعة واالختبار الذاتيا) 4
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وجود توافق بين تحليل المحتوى ووجھة نظر معلمي ومعلمات الصف ) 11(ويبين الجدول 
ا أحيث  ةحول مجاالت اقتصاد المعرف) علمي(الثاني  ذه المجاالت مطابق ا لھ ل ترتيب رز التحلي ب

ة والموضوعية في است جابة ھؤالء لوجھات نظر معلمي ومعلمات ھذا الصف مما يدل على الدق
ى  د عل ذا يؤك تبانة وھ ات لالس ين والمعلم توعبوا أالمعلم د اس ذا الصف ق ات ھ ي ومعلم ن معلم

ارات اقتصاد المعرف ين الكتب ومھ ركن ا ةالصلة ب ي تشكل ال  ساسي في مشروع التطويرألالت
ة  ن اجل  اقتصاد المعرف وي م ام ا) ERfKE(الترب ي المق رده ف ذا م ل ھ رامج إول ألولع ى الب ل

ا ھؤالء المعلمالت ي تعرض لھ ة الت اراتھم والتي  وندريبية غير التقليدي والمعلمات للنھوض بمھ
ة  في الغرف الصفية ا اتھم البيداغوجي نوا ممارس مر ألربما من خالل ھذه البرامج طوروا وحس

  .حداث ھذا التوافقإلى إدى أالذي 

اني أ اب الث ق بكت ا يتعل ا فيم روع(م اقي الف ي ) ب تالف ف ر اخ الي افيظھ ب مج ة ألترتي مثل
ائل،  ارين والمس ول إوالتم تطيع الق ا نس رات اأال انن ائج حسب المؤش ون إلن النت د تك ائية ق حص

ارين والمسائل  متقاربة حيث كان متوسط استجابات معلمي ومعلمات ھذا الصف على مجال التم
غ  ال اأو 3.82بل ى مج تجاباتھم عل غ ألن متوسط اس ة بل ا 3.81مثل ن اعتب ه يمك ا  0.01ر فان فرق

الي ف وىأن الترتيب يمكن إبسيطا جدا وبالت ل المحت رة ، ن يكون نفس ترتيب تحلي د م ذا يؤك وھ
  .خرى دقة وموضوعية استجابة معلمي ومعلمات ھذا الصف على االستبانةأ

في تحليل محتوى الكتب ووجھة نظر المعلمين والمعلمات في  ان ھناك تطابقأويمكننا القول 
ل والكتابين مما يد ام بالتحلي ة وموضوعية من ق ة دق ى جاھزي ارات إن أل عل ين لمھ دراك المعلم
  .ن تنفذ على نحو سليمأة يريد للمناھج والكتب المدرسأذا ما إشرط ضروري  ةاقتصاد المعرف

  التوصيات
  دة النظر في محتوى كتب الرياضياتو عند اعاأمراعاة ما يلي عند التأليف 

دريبا .1 ائل وت ارين ومس درس تضمين تم دة أت ال دريب أو الوح ة لت ات مفتوح ئلة ذات نھاي س
ى ة عل ارات الطلب د وا مھ ر الناق ويم اإلالتفكي ير وتق ل والتفس ل التحلي ا مث داعي العلي ار ألب فك
  .واختبارھا

د من االتجاھات  .2 االھتمام بالمھارات بأنواعھا العملية والتفكيرية وكذلك تضمين الكتب العدي
ر واالتجاھات الخاصة بمبحث الرياضيات ور ارات التفكي بطھا بالمحتوى المعرفي ولعل مھ

 .ھم مرتكزات منھاج المعايير ومتطلباتهأيجابية نحو الرياضيات وبناء المعرفة تعد من إلا

د جاءت الكتب بصورة  .3 ة ضمن الكتب فق ة المقدم بية للعناصر المعرفي ة النس مراعاة الكثاف
ة مع مالحظة  ارات والعمل  نأعامة مكتظة بالعناصر المعرفي ى حساب المھ ان عل ك ك ذل

ورات  اء تص ى بن دة إعل ب الجدي ائص الكت م بخص م المعل توى فھ ن مس ن م ة تحس يجابي
ز  ه تعزي ة والتي تتطلب من تعلم نحو اقتصاد المعرف والمطورة بناء على مشروع تطوير ال

ه ب ة وعدم إلزام دريس والنتاجات التعليمي تراتيجيات الت تراتيجية التوافق والتكامل بين اس اس
 .محددة تماما تقيد عمله
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ام أتاحة الفرصة إجابة عنھا مھارات تفكيرية عليا وإلسئلة الصفية التي تتطلب األتوظيف ا .4 م
ن  ون م ة يتحقق ل الطلب ي تجع رق الت ن الط اد ع ا واالبتع ة وبنائھ اف المعرف ة الكتش الطلب

 .المعرفة فقط

ة واالأتضمين  .5 ارين المراجع ذات تم ويم وبال يس مستويات دوات التق ذاتي مسائل تق ار ال ختب
ياقات إومسائل تقيس مقدرة الطلبة على ، التفكير العليا ا في س ة وتوظيفھ د المعرف نتاج وتولي

  . جديدة غير مألوفة

  المراجع
ل - د الجلي ال عب دان، جم و حم ك).  2009(اب ويم ال ق تق دى تطبي دة وم ية الجدي ب المدرس ت

يم  ة المدارس لھا ضمن مشروع تطوير التعل ة نحو اقتصاد المعرف وطني لتنمي ،  المركز ال
 . 152االردن، سلسلة  منشورات المركز،  العدد  ،عمان.الموارد البشرية 

د  - و موسى، مفي ى ).  1997(أب ل كتب الرياضيات المطورة للصفوف من الخامس إل تحلي
يات اھج الرياض ة لمن ايير العالمي وء المع ي ض ي األردن ف ي ف امن األساس الالث ة ،  رس

 .ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن
ة ).  2000(الجراح، ضياء  - ة األردني ام في المملك يم الع ة التعل تطوير الرياضيات في مرحل

ة عين شمس، الھاشمية في ضوء النمذجة الرياضية ،  رسالة ماجستير غير منشورة، جامع
 .القاھرة، مصر

لرياضيات للمرحلتين األساسية والثانوية في األردن تحليل كتب ا).  2005(الدويري، احمد  -
اھج الرياضيات  ة لمن ر )NCTM, 2000(في ضوء المعايير العالمي وراه غي الة دكت ،  رس

 .منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن
يم دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مشروع تطوير التعل). 2012(الزيودي، ماجد،  -

في تنمية المھارات الحياتية لطلبة المدارس الحكومية ) ERfKE(نحو االقتصاد المعرفي 
  .5، العدد 3،  المجلة العربية لتطوير التفوق، جامعة العلوم والتكنولوجيا، المجلد األردنية

الدراسة الوطنية التقويمية الشاملة ). 2007(المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،  -
 .، التقرير األولاالقتصاد المعرفي لمھارات

الدراسة الوطنية التقويمية الشاملة ). 2008(المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،  -
  .التقرير الثاني لمھارات االقتصاد المعرفي ،

الدراسة الوطنية التقويمية الشاملة ). 2009(المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،  -
  .، التقريرالثالثمعرفيلمھارات االقتصاد ال

، الطبعة األولى، مؤسسة الممارسات والمفاھيم: إدارة المعرفة).  2007(الملكاوي، إبراھيم  -
 .الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن
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