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ملخص :هدف البحث إىل التعرف عىل مستوى تضمني مهارات القرن احلادي والعرشين يف كتاب
الرياضيات للصف الثاين املتوسط يف اململكة العربية السعودية ،يف ضوء األبعاد املشرتكة هليئة تقويم
التعليم والتدريب ،وقد استخدم البحث املنهج الوصفي التحلييل ،وكانت أداته بطاقة حتليل حمتوى،
مؤرشا موزعة عىل ستة ( )6حماور رئيسة ،وتكون جمتمع البحث وعينته من كتاب
تكونت من ()30
ً
الرياضيات للطالب للصف الثاين املتوسط للفصلني( :األول ،والثاين) باململكة العربية السعودية ،طبعة
عام ( ،)2019 /1441وأظهرت نتائج البحث ،ما ييل :بلغت النسبة املئوية لتضمني مهارات القرن
احلادي والعرشين يف كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط ككل ( )%38.44وبدرجة تضمني
متوسطة ،وبلغت النسبة املئوية لتضمني مهارة التفكري الناقد وحل املشكالت يف كتاب الرياضيات
للصف الثاين املتوسط ( )%87.48وبدرجة تضمني عالية؛ حيث توافرت يف الفصل الدرايس األول
بنسبة ( ،)%83.39وتوافرت يف الفصل الدرايس الثاين بنسبة ( )%91.90وبدرجة تضمني عالية يف كال
الفصلني .وبلغت النسبة املئوية لتضمني مهارة التفكري اإلبداعي يف كتاب الرياضيات للصف الثاين
املتوسط ( )%49.95وبدرجة توافر متوسطة ،حيث توافرت يف الفصل الدرايس األول بنسبة (،)%53.83
وتوافرت بالفصل الدرايس الثاين بنسبة ( )%45.76وبدرجة تضمني متوسطة يف كال الفصلني .وبلغت
النسبة املئوية لتضمني مهارة التواصل يف كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط ( )%34.93وبدرجة
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توافر متوسطة ،حيث توافرت يف الفصل الدرايس األول بنسبة ( )%39.39وبدرجة تضمني متوسطة،
وتوافرت بالفصل الدرايس الثاين بنسبة ( )%29.93وبدرجة تضمني منخفضة .والنسبة املئوية لتضمني
مهارة استخدام التقنية يف كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط ( )%16.39وبدرجة تضمني
منخفضة؛ حيث توافرت يف الفصل الدرايس األول بنسبة ( ،)%16.90وتوافرت يف الفصل الدرايس
الثاين بنسبة ( )%15.98وبدرجة تضمني منخفضة يف كال الفصلني .وبلغت النسبة املئوية لتضمني مهارة
التعلم الذايت يف كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط ( )%25.72وبدرجة تضمني منخفضة؛ حيث
توافرت يف الفصل الدرايس األول بنسبة ( ،)%23.13وتوافرت يف الفصل الدرايس الثاين بنسبة
( )%28.21وبدرجة تضمني منخفضة يف كال الفصلني .وبلغت النسبة املئوية لتضمني مهارة التعاون
واملشاركة االجتامعية يف كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط ( )%16.17وبدرجة تضمني منخفضة؛
حيث توافرت يف الفصل الدرايس األول بنسبة ( ،)%13.81وتوافرت بالفصل الدرايس الثاين بنسبة
( )%19.23وبدرجة تضمني منخفضة يف كال الفصلني.
الكلامت الداللية :مهارات القرن احلادي والعرشين ،كتاب الرياضيات ،الصف الثاين املتوسط ،األبعاد
املشرتكة.
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Abstract: The research aims to identify the level of including the twenty-first century
skills in mathematics book for the second intermediate grade in the Kingdom of Saudi
Arabia, in light of the mutual dimensions of the Education and Training Evaluation
Commission. The research used the descriptive and analytical approach, and its tool
was a content analysis card consisting of (30) indicators, they are divided into six (6)
main axes, and the research community and its sample are from the mathematics book
for the second intermediate class for the two semesters: (first and second) in the
Kingdom of Saudi Arabia, edition (1441 / 2019), and the results of the research showed
the following: -The percentage of inclusion of twenty-first century skills in the
mathematics book for the second intermediate grade as a whole is (38.44%), with an
average degree of inclusion. The percentage of including the skill of critical thinking
and problem solving in the mathematics book for the second intermediate grade was
(87.48%) with a high degree of inclusion; It was available in the first semester by
(83.39%), and in the second semester it was (91.90%) with a high degree of inclusion
in both semesters. The percentage of inclusion of the creative thinking skill in the
mathematics book for the second intermediate grade was (49.95%) with a moderate
degree of availability, as it was available in the first semester by (53.83%), and it was
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available in the second semester at a rate of (45.76%) with an average degree of
inclusion in both semesters. The percentage of inclusion of communication skill in the
mathematics book for the second intermediate grade was (34.93%) with an average
degree of availability, as it was available in the first semester at a rate of (39.39%) with
an average degree of inclusion, and it was available in the second semester at a rate of
(29.93%) with a low degree of inclusion. The percentage of including the skill of using
technology in the mathematics book for the second intermediate grade was (16.39%)
with a low degree of inclusion; Where it was available in the first semester by (16.90%),
and in the second semester it was (15.98%) with a low degree of inclusion in both
semesters. The percentage of inclusion of the self-learning skill in the mathematics
book for the second intermediate grade was (25.72%) with a low degree of inclusion;
Where it was available in the first semester by (23.13%), and it was available in the
second semester by (28.21%) with a low degree of inclusion in both semesters . The
percentage of including the skill of cooperation and social participation in the
mathematics book for the second intermediate grade was (16.17%) with a low degree
of inclusion; Where it was available in the first semester by (13.81%), and it was
available in the second semester by (19.23%) with a low degree of inclusion in both
semesters.
Keywords: 21st Century Skills, Mathematics Book, Second Intermediate Grade Mutual Dimensions
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املقدمة:
َّسم العرص احلايل برسعة التحوالت يف كافة املجاالت ،مما أدى إىل ظهور تغريات متالحقة،
يت ُ
ٍ
تعليمي ْ
أن ينقلها بالطرق
أي نظا ٍم
وحتديات صعبة ،وتراكم للمعارف واملعلومات
بشكل يصعب عىل ِّ
ٍّ
التقليدية أو جيعل املتعلم ُم ًلام هبا عن طريق احلفظ والتلقني ،مما يتطلب اكتساب املتعلمني ملهارات القرن
احلادي والعرشين ،وذلك إلعداد جيل قادر عىل مواكبة تطورات القرن احلايل ومواجهة حتدياته.
ويرى عبدالعال ( )2018بأن القرن احلادي والعرشين شهد ويشهد عديدً ا من التحوالت
تأثريا بالغًا عىل اإلنسان من حيث قدراته ومهاراته
املعرفية واالقتصادية والتكنولوجية ،والتي أثرت ً
وكفاياته ،حتى أصبح من املالحظ أن الدول التي متتلك املقومات املعرفية واالقتصادية والتكنولوجية
يمكن أن حتصل عىل التميز يف جماالت احلياة املختلفة ،ومن ال يملك هذه املقومات يظل يف حاجة لغريه،
دائام.
تاب ًعا له ً
لذا رشعت العديد من املؤسسات الرتبوية يف بداية القرن احلادي والعرشين كام يذكر الشهراين
وآل حمفوظ ( )2020إىل إعادة النظر يف توجهاهتا وخططها إلصالح النظام الرتبوي ومجيع عنارصه لكي
تناغام إجياب ًيا معه من خالل الرتكيز عىل املهارات
يتوافق مع متغريات ومتطلبات هذا العرص ،وحتقيق
ً
التي ترقى باملتعلمني للمشاركة يف بناء جمتمع متطور قادر عىل مواجهة حتديات هذا العرص املتسارع
بالعلم واملعرفة واالبتكار.
وقد استجابت رؤية اململكة العربية السعودية  2030ملتطلبات القرن احلادي والعرشين ،حيث
اهتمت بتوفري فرص التعليم للجميع يف بيئة تعليمية مناسبة يف ضوء السياسة التعليمية للمملكة العربية
السعودية ،ورفع جودة خمرجاته ،وزيادة فاعلية البحث العلمي ،وتشجيع اإلبداع واالبتكار ،وتنمية
الرشاكة املجتمعية ،واالرتقاء بمهارات وقدرات منسويب التعليم ،وذلك من خالل الرفع من مستوى
التعليم حتت شعار "تعليم ُيسهم يف دفع عجلة االقتصاد" ،وكان من أهم أهدافها رضورة املواءمة بني
خمرجات التعليم ،واحتياجات سوق العمل ،وتزويد الطالب باملعارف ،واملهارات الالزمة لوظائف
املستقبل ،ووضعت قاعدة للتنبؤ بمهارات القرن احلادي والعرشين الواجب إكساهبا للجيل القادم
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ليحقق رؤية وأهداف وطنه ،وذلك من خالل إدراج تلك املهارات يف معايري التعليم ،واملناهج
الدراسية ،وتدريب املعلمني عليها (سلبع2018 ،؛ وزارة التعليم.)2019 ،
وعليه فإن استرشاف رؤية مستقبلية وفق رؤية اململكة  2030لتطوير منظومة التعليم واملناهج،
يستدعي سرب أغوار الواقع وحتليله ،ومن ثم صياغة االسرتاتيجيات واملبادرات واملشاريع املرحلية
لتحقيق هذه الرؤية ومتابعة ورصد نجاحها وقياس أثر خمرجاهتا ومراجعة آليات جودهتا ،ومن
األولويات اإلصالحية اجلوهرية يف هذا الصدد :جماراة ما أفرزه القرن احلادي والعرشون من مهارات،
ومتابعة املستجدات العلمية والتقنية والبحثية ،وتشجيع الطالب عىل مد وتوسيع شبكات تواصلهم
عىل املستوى الدويل والعاملي ،يف ظل اهتاممات مشرتكة عىل أن يكون أساسها ومنبعها احرتام الثقافات
واملجتمعات األخرى ،والتعاون واملشاركة املجتمعية الفاعلة والتقيد بأسس التعامل األخالقي يف
توظيف برامج وتطبيقات التواصل االجتامعي خلدمة العلم والثقافة من خالل وضع اسرتاتيجيات
تعليم وتعلم ُتؤسس ملهارات حياتية يف التعامل ،ومسامهة فاعلة يف نرش الفكر القويم وتعزيز حب
الوطن والفخر به ودحض كل ما من شأنه املساس هبويته وممتلكاته ،وإرساء قواعد صحية لتحقيق
السالمة الرقمية من خالل التكامل بني املقررات ،وذلك للوقاية من خماطر اإلدمان يف استخدام وسائل
التواصل االجتامعي للحد الذي قد ُيؤثر سل ًبا عىل صحة مستخدميه وأمن فكرهم واستقرار حياهتم
(احلصان. )2017 ،
وحري ًا بالقول بأن الثورة املعرفية والتكنولوجية التي يشهدها العرص احلايل هلا تأثري مبارش عىل
تعليم وتعلم الرياضيات؛ فلم تعد النظرة نحو الرياضيات عىل أهنا ذلك العلم املجرد فحسب ،أو أهنا
مادة تعليمية حتتاج إىل قدرات ذات مستويات عالية للتفكري؛ بل أصبح هناك رؤى استرشافية لألهداف
املستقبلية ملناهج الرياضيات بام يواكب هذا العرص املعلومايت ،وقد أمجعت الدراسات السابقة عىل أمهية
تطوير مناهج الرياضيات بام يتالءم مع متطلبات القرن احلادي والعرشين تلبية حلاجة العرص احلايل
وحتديات العوملة (حممود.)2015 ،

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.11
453
International Journal of Research in Educational Sciences

د .حممد بن صنت بن صالح احلريب & د .نارص بن سليامن بن ربيعان احلريب
املجلد ( )4العدد (2021 ) 1م

وتعد الرياضيات من أبرز العلوم التي ترتكز عليها تنمية املجتمعات فكر ًيا وحضار ًيا؛ وذلك
ألمهيتها يف تنمية أنواع التفكري عند الطالب (خليل والنذير ،)2019 ،كام تعد من العلوم الرضورية
للتعامل بني األفراد يف احلياة اليومية؛ فهي تساعدهم عىل معرفة مشكالهتم ،ومشكالت جمتمعاهتم،
وتسهم يف حلها (إبراهيم ،)2002 ،كام يؤكد عبيد ( )2004عىل أن الرياضيات هي املحرك األسايس ملا
ً
مستقبال ،فأصبح االهتامم بالرياضيات أحد أهم
جيري حال ًيا من تطورات علمية وتقنية ،وما سيحدث
العوامل لتقدم الدول ،فيام أدرك الرتبويون أمهية دورها يف مجيع جماالت املعرفة ،لذا كان السعي نحو
مهام يف خمتلف الدول من خالل النظريات واملبادرات
اجلودة يف تعليم وتعلم الرياضيات هد ًفا ً
املتجددة(كساب. )2009 ،
وقد أجريت العديد من الدراسات البحثية لتطوير املعرفة ،وإكساب الطالب مهارات جديدة
ورضورية للعرص احلايل ،وحتديد املهارات املطلوبة للقرن احلادي والعرشين ،ومن أهم املؤسسات التي
عملت عىل حتديد مهارات القرن احلادي والعرشين مؤسسة رشاكة ملهارات القرن احلادي والعرشين؛
إطارا ُعرف بإطار التعلم للقرن
حيث قامت بوضع إطار باملعايري ،والتقويم ،والتطوير املهني ،فقدمت ً
احلادي والعرشين؛ حيث حددت سبع مهارات للقرن احلادي والعرشين وهي مهارات :التفكري الناقد
وحل املشكلة ،واالبتكار واإلبداع ،والتعاون والعمل يف فريق والقيادة ،وفهم الثقافات املتعددة ،وثقافة
االتصاالت واملعلومات واإلعالم ،وثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال ،واملهنة والتعلم
املعتمد عىل الذات(ترلينج وفادل. )2013/2009 ،
وحيث تتجه ُنظم التعليم يف معظم الدول بشكل عام إىل حتديد عدد من املعارف واملهارات
العامة واألساسية إلعداد جيل يلبي طموحاهتا ،وحيقق رؤاها للنجاح يف عرص رسيع التغري للتوجه نحو
االقتصاد املبني عىل املعرفة واملنافسة فيه ،ويف الوقت الذي تشهد فيه اململكة حتوالت جذرية يف مجيع
جوانب منظومتها ويف ظل تطلع قيادهتا لتحقيق رؤية  ،2030والتي أكدت فيها أن املحرك الرئيس
لتحقيق الرؤية الكوادر البرشية .وكون األبعاد املشرتكة ملعايري مناهج التعليم تتضمن :أولويات املنهج،
وأساسا ُيستند عليه يف تطوير التعلم؛ لبناء قدرات جيل
واضحا
اجتاها تربو ًيا
والقيم ،واملهارات ،لتوفر ً
ً
ً
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املستقبل يف اململكة العربية السعودية ،األمر الذي يتطلب العناية بتمكينهم من القيم واملهارات
واملوضوعات ذات األولوية؛ لتحقيق طموحاهتم ،وطموح بالدهم ،قامت هيئة تقويم التعليم
والتدريب ( 2019أ) ،بتحديد أبعا ًدا عامة مشرتكة( :أولويات – قيم – مهارات) ينبغي متنيتها من خالل
مجيع جماالت التعلم ،نستعرضها بيشء من التفصيل فيام ييل:
البعد األول :أولويات املنهج:
تعرب أولويات املنهج عن التوجهات الوطنية واملوضوعات الكربى ذات األولوية للمجتمع
التي جيب أن تكون حارضة يف جماالت التعلم خالل السنوات القادمة .واألولويات التي جيب أن
تستهدفها مجيع جماالت التعلم من خالل اجلهود املوجهة عرب املستويات والصفوف الدراسية ،وتتمثل
هذه األولويات ،فيام ييل:


املواطنة املسؤولة والتي تعني بأن يكون املتعلم منتم ًيا لوطنه موال ًيا قيادته ،واع ًيا بحقوقه
وواجباته جتاه أرسته وجمتمعه ،وذا فهم عميق ملقومات وطنه ومكتسباته ومدخراته وتراثه،
معتزً ا بذلك ،وحماف ًظا عليه.



مكانة اململكة ودورها الريادي والتي تعني بأن يكون املتعلم واع ًيا بمكانة اململكة العربية
السعودية عرب ًيا وإسالم ًيا وعامل ًيا ،ودورها الريادي يف كافة املجاالت ،وبخاصة يف تعزيز القيم
اإلسالمية ذات البعد احلضاري ،وخدمة احلرمني الرشيفني ،مستوع ًبا القدرات التنافسية
لوطنه وأثرها يف التنمية.



قادرا عىل تطوير مواهبه ومهاراته إلنتاج
التنمية املستدامة والتي تعني بأن يكون املتعلم ً
مبادرات ريادية ،مدر ًكا أمهية اإلفادة من الكفاءات املختلفة يف مسارات التنمية ،ساع ًيا يف
مسهام يف محاية البيئة وتنميتها وحل
العناية بصحته وتطبيق مبادئ األمن والسالمة،
ً
مشكالهتا.
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البعد الثاين :القيم:
تؤكد معايري مناهج التعليم عىل بناء منظومة من القيم لدى الطالب متكّنه من حتقيق طموحه
بحياة كريمة حتيطها السعادة ،ويسودها االطمئنان واإلنتاج .وترتبط هذه القيم بتعزيز انتامء الطالب
لدينه ووطنه وقيادته ،وإدراكه للهوية الوطنية ،والتزامه العدالة والوسطية واحرتام اآلخرين ،وتتمثل
هذه القيم يف اآليت:


حريصا عىل تعزيز الوازع الديني لديه ،وتزكية نفسه
تقوى اهلل والتي تعني بأن يكون املتعلم
ً
بمحبة اهلل ورجائه وخشيته واتباع منهجه ،ومت ّثل ذلك عقيد ًة وعباد ًة يف القلب واألفعال
واألقوال ،ملتز ًما مظاهر اإلحسان إىل اخللق مجي ًعا ،ومتص ًفا بالرب والصرب والنزاهة والصدق
واإلخالص والرمحة واإليثار والتعاون وبذل املعروف.



ً
متمثال للنهج اإلسالمي القائم عىل الفكر
الوسطية واالعتدال والتي تعني بأن يكون املتعلم
الوسطي املعتدل بام يتضمنه من تسامح ويرس ومرونة ورفع املشقة وعدل ومساواة ورفق،
ً
متقبال اآلخرين ومستعدً ا للتعايش معهم.



ً
متقبال هلا ،وحماف ًظا عليها ،واث ًقا بنفسه،
تقدير الذات والتي تعني بأن يكون املتعلم حمرت ًما ذاته
وساع ًيا لالرتقاء هبا إىل أقىص إمكاناهتا ،متص ًفا بالرضا والطمأنينة والشعور بالنجاح والتميز
والنظر للحياة واملستقبل بتفاؤل وطموح.



ومثابرا
مقدرا للعلم والعلامء يف مجيع املجاالت،
الشغف املعريف والتي تعني بأن يكون املتعلم
ً
ً
ومسهام
يف طلبه ،حم ًبا لالستطالع والقراءة والبحث ،شغو ًفا باكتشاف املعرفة ،مستوع ًبا هلا،
ً
يف إنتاجها.



تقدير العمل وإتقانه والتي تعني بأن يكون املتعلم مقدّ ًرا السعي واجلد واالجتهاد واالنضباط
وجودة املامرسةُ ،متحل ًيا بأخالق املهنة وقيم العمل والنزاهة والصدق واألمانة واالبتكار
والتميز.
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قادرا عىل الوفاء بااللتزامات والواجبات ،مدركًا
املسؤولية والتي تعني بأن يكون املتعلم ً
ً
متحمال املسؤوليات جتاه الذات واألرسة واملجتمع والبيئة والوطن
معانيها ونتائجها،
ومؤسساته ،حمرت ًما األنظمة وملتز ًما هبا ،ومراع ًيا الذوق العام.

البعد الثالث :املهارات:
تتشكل املهارات من جمموعة القدرات الذهنية والعاطفية واحلركية التي هتيئ الطالب للحياة
بكل تفاصيلها ،وتعدهم للتعامل البناء مع التحوالت االقتصادية والتقنية واملعرفية التي تشهدها
اململكة والعامل .وتؤكد معايري مناهج التعليم عىل إتقان الطالب املهارات الالزمة ،ومنها مهارات القرن
احلادي والعرشين ( ،)21التي متكن الطالب من التعلم املستمر واإلبداع واالبتكار واإلنتاج ،وجتعله
قادرا عىل املشاركة الفاعلة يف حتقيق رؤية وطنه واملسامهة يف براجمها ومستهدفاهتا ،وتعده لوظائف
ً
املستقبل وآفاقه املعرفية والتقنية وحتدياته ،من خالل خربات تع ّلم نوعية موجهة تتكامل مع البيئة
املعرفية لكل جمال تعلم ،وتتمثل هذه املهارات يف اآليت:


التفكري الناقد وحل املشكالت :التفكري والتأمل والتقويم باستخدام قواعد االستدالل العقيل
الختاذ القرارات ،وحل املشكالت؛ للتمكن من إصدار األحكام املنطقية الناجتة عن مجع
املعلومات واألدلة والشواهد وحتليلها ،والتحقق من صدقها ،وصحتها.



التفكري اإلبداعي :إنتاج أفكار أصيلة وحلول مبتكرة وبدائل متنوعة ترتبط ارتبا ًطا وثي ًقا
بالتحدي ،واالكتشاف واالبتكار ،واسترشاف الفرص واغتنامها ،والوعي باملشكالت
وكيفية التعامل معها باستخدام املعرفة واملهارات يف التخيل العلمي بطرق منتجة غري مألوفة.



التواصل :تبادل املعلومات واآلراء واملشاعر مع األفراد ،واملجموعات ،ونقل األفكار
بصورة لفظية وغري لفظية ،والتفاعل اإلجيايب يف املواقف التواصلية بكفاءة من خالل
االحرتام ،واإلنصات الفعال ،واحلوار ،وتفهم وجهات النظر األخرى ،وتقبل اآلراء ،وتعزيز
القيم اإلنسانية الداعية إىل تنمية احلضارة اإلنسانية وإثرائها.
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استخدام التقنية :استخدام التقنية الرقمية بكل أشكاهلا ووسائطها وتبادل بياناهتا ،وإنتاجها
يف صيغ متعددة ،وحتليلها وتقويمها ،واستيعاب التحوالت املعرفية والتقنية والوسائط
اإلعالمية.



التعلم الذايت :املثابرة يف البحث والتقيص بدافع ذايت وتعلم كيفيات التعلم ،من خالل إدراك
األهداف وحتديدها ،واختيار طريقة التعلم املالئمة وإجياد املصادر الالزمة ،وتوظيف التقنية
وتطبيقاهتا للوصول إىل املعارف واملعلومات وتنمية القدرة عىل حتليلها واستيعاهبا وإنتاجها.



التعاون واملشاركة املجتمعية :العمل بنجاح مع اآلخرين ،ومساندهتم ،واملسامهة يف إنجاز
املهام ضمن فريق عمل؛ لرفع مستوى جودة احلياة اإلنسانية والبيئية واملسامهة بفاعلية يف
حتقيق هدف املجموعة ،مع االحرتام ،واإلنتاج.
وتؤكد البلوي ،والبلوي ( )2019أمهية مهارات القرن احلادي والعرشين؛ حيث تذكر أن تعليم

مهارات القرن احلادي والعرشين ال يدور حول تعليم اسرتاتيجية أو أداة بعينه ،وإنام حول مشاركة
املعلمني تالميذهم يف نامذجهم العقلية ،وتأمالهتم ،وعادات تفكريهم اخلاصة ،واملعلم الذي يمتلك
مهارات القرن احلادي والعرشين قادر عىل مزج تلك املهارات باملحتوى األكاديمي ،وتوفري تطبيقات
وعمليات تساعد يف إكساب تالميذهم ملهارات القرن احلادي والعرشين ،والتي متنحهم مفاتيح النجاح
يف املستقبل.
"ومن أجل جعل مهارات القرن احلادي والعرشين ذات جدوى لطالب مع ّينني ،فإن املفتاح
لذلك هو حتويلها إىل تطبيقات ص ّفية ملموسة ،ترتبط ٍّ
بكل من أنامط القياس وحمتوى املنهج ،ويعدُّ دمج
هذه املهارات العميقة يف عملية إعداد خريطة املنهاج طريقة طبيعية لضامن تطويرها احلقيقي يف غرفة
الصف"(جاكوبز ،2015/2010 ،ص.)36
كام يذكر احلريري ( )2020إن املشاركة يف تنمية التعلم يف القرن احلادي والعرشين هيكلة شاملة
هتدف إىل دمج هذه املهارات وإدخاهلا يف املنهج؛ ألن منهج القرن الـحادي والعرشين جيب أن يشتمل
عىل خليط من مهارات املعرفة ،والتفكري ،والتجديد ،واإلصالح ،واملعلومات ،واالتصال،
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والتكنولوجيا ،مع خربة احلياة يف سياق األكاديمية يف األلفية الثالثة مثل :التفكري الناقد وحل
املشكالت ،والتعلم التشاركي ،ويف هذه الطريقة سيتم تسليح التالميذ باملعرفة الرضورية واملهارات
احلياتية التي تساعدهم يف النجاح يف حياهتم.
وقد حظي موضوع مهارات القرن احلادي والعرشين باهتامم الباحثني ،حيث تم تناوهلا بالعديد
من الدراسات؛ ففي دراسة للشهراين وآل حمفوظ ( ،)2020هدفت إىل تقويم حمتوى مناهج العلوم
باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية ،يف ضوء مهارات القرن احلادي والعرشين ،وأظهرت
نتائجها أن مهارات التعلم واإلبداع متوفرة بدرجة ضعيفة ،وأن مهارات الثقافة الرقمية ومهارات احلياة
واملهنية غري متوفرة بمناهج العلوم للمرحلة املتوسطة .فيام هدفت مقالة قدمها :رزقي وبراتنا ( Rizki

 )and Priatna,2019إىل وصف أمهية الثقافة الرياضية للباحثني اآلخرين أو املعلمني أو معلمي
الرياضيات قبل اخلدمة ،سواء يف البحوث أم أثناء عمليات تعلم الرياضيات يف القرن احلادي
والعرشين ،واستعرضت هذه املقالة سبع مقاالت تركز عىل ما أشارت إليه الكفايات من أن رضورة
امتالك مهارات الثقافة الرياضية كإحدى مهارات القرن احلادي والعرشين ،وتوصلت إىل أن مهارات
القرن احلادي والعرشين التي جيب أن يمتلكها الطالب هي :التفكري واملنطق الريايض واحلجج
الرياضية ،والتواصل الريايض ،والنمذجة ،وطرح املسائل وحلها ،والتمثيل ،والرموز ،واألدوات
والتكنولوجيا .فيام أجرى يوغي وآخرون )(Yogi et al, 2018دراسة ناقشت تطوير منهج الرياضيات
يف إندونيسيا لرفع مهارات التفكري العليا يف القرن الواحد والعرشين ،وأظهرت النتائج أن املنهج أعد
بام يناسب تنمية مهارة التفكري ذات املستوى العايل ،وإنشاء وحدة تعلم خاصة باملعلم ،والكتاب
املدريس .أما دراسة ملحم ( )2017التي هدفت إىل معرفة درجة توافر مهارات القرن احلادي والعرشين
يف مقرر التكنولوجيا للمرحلة األساسية العليا بمحافظة طولكرم ودرجة امتالك الطلبة لتلك املهارات
من وجهة نظرهم ،أظهرت نتائجها أن مهارات احلياة والعمل قد بلغت %46.4من النسبة الكلية
للمهارات أي أهنا أكثر املهارات املتوافرة يف مقرر التكنولوجيا ،ومهارات التعلم واالبتكار جاءت يف
املرتبة الثانية؛ حيث بلغت نسبتها ،%35.7كام جاءت مهارات تكنولوجيا املعلومات ووسائل اإلعالم يف
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املرتبة الثالثة من حيث توافرها يف املقرر وقد بلغت النسبة املئوية هلا .%17.9فيام هدفت دراسة
قرافميجري ،وآخرين ( )Gravemeijer et al, 2017إىل معرفة ما ينبغي أن تكون عليه مناهج الرياضيات
ملواجهة التقدم التقني والعرص الرقمي ،واكتساب الطالب مهارات القرن احلادي والعرشين ،وجاءت
أهم نتائجها تبني مهارات القرن احلادي والعرشين كأهداف لتعليم الرياضيات للمستقبل ،وأن
الرياضيات هلا قيمة حقيقية واقعية ،وأمهية ربط الرياضيات بالعمل واحلياة اليومية ،وذلك باالعتامد عىل
مهارات القرن احلادي والعرشين يف تعلم الرياضيات ،وهدفت دراسة سبحي ( )2016إىل التعرف عىل
مدى تضمني مهارات القرن احلادي والعرشين يف مقرر العلوم املطور للصف األول املتوسط باململكة
العربية السعودية ،وأظهرت نتائجها انخفاض مستوى تضمني مقررات العلوم املطورة ملهارات القرن
احلادي والعرشين بنسبة بلغت ،%22.86وقد جاءت مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت يف املرتبة
يف املرتبة األوىل بنسبة بلغت ،%72.6وحلت مهارات املهنة والتعلم املعتمد عىل الذات يف املرتبة الثانية
بنسبة بلغت ،%28.9وجاءت مهارات ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم يف املرتبة الثالثة
بنسبة ،%18.9تلتها مهارات االبتكار واإلبداع بنسبة ،%14.25وهدفت دراسة الغامدي ( )2015إىل
التعرف عىل درجة توافر مهارات القرن احلادي والعرشين الالزم توافرها يف حمتوى كتب الرياضيات
للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية .وأظهرت نتائجها أن النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي
والعرشين بلغت %41.2يف حمتوى كتب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي وتوفر بدرجة متوسطة،
بينام بلغ %42.2يف حمتوى كتب الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي وتوفر بدرجة متوسطة،
وبلغ %39.7يف حمتوى كتب الرياضيات للصف السادس االبتدائي وتوفر بدرجة منخفضة ،حيث بلغ
متوسط النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعرشين يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف
العليا للمرحلة االبتدائية %41.0وتوفر بدرجة متوسطة ،وتوزع بنسب متفاوتة عىل سبعة جماالت
رئيسة ،جاءت مرتبة تنازل ًيا وفق نسبة توافرها يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة
االبتدائية ،كام ييل :مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة مئوية
بلغت %78.3وتوفرت بدرجة عالية ،مهارات املهنة والتعلم املعتمد جاءت يف املرتبة الثانية عىل الذات
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بنسبة مئوية بلغت  %58.6وتوفرت بدرجة متوسطة ،مهارات االبتكار واإلبداع جاءت يف املرتبة الثالثة
بنسبة مئوية بلغت %57.8وتوفرت بدرجة متوسطة ،مهارات ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم
جاءت يف املرتبة الرابعة بنسبة مئوية بلغت %36.5وتوفرت بدرجة منخفضة ،التعاون والعمل يف فريق
والقيادة جاءت يف املرتبة اخلامسة بنسبة مئوية بلغت %32.3وتوفرت بدرجة منخفضة ،فهم الثقافات
املتعددة جاءت يف املرتبة السادسة بنسبة مئوية بلغت %19.4وتوفرت بدرجة منخفضة جدً ا ،ثقافة
احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال جاءت يف املرتبة السابعة بنسبة مئوية بلغت %4.3وتوفرت بدرجة
منخفضة جدً ا .وقام املواس ،وآخرون (  )El Mawas et al,2012بورقة بحثية بعنوان " Count With

" "!Meقم بالعد معي!" من خالل تقديم لعبة فيديو تعليمية قائمة عىل الكمبيوتر تقوم بتدريس مفاهيم
الرياضيات ،حيث يتم تقديم استطالع حول كيفية دعم اللعبة لتطوير مهارات املتعلمني يف القرن
احلادي والعرشين مثل :حل املسائل والتعلم املوجه ذات ًيا ،وبناء املعرفة وحمو األمية الرقمية ،وأظهرت
نتائج ال دراسة أن الغالبية العظمى من الطالب الذين شاركوا يف دراسة احلالة اكتسبوا مهارات القرن
احلادي والعرشين.
مشكلة البحث:
"يعدُّ اجتاه مهارات القرن احلادي والعرشين من االجتاهات التي بدأت تنال اهتام ًما من
الرتبويني ،وذلك هبدف دعم الطالب يف اجلامعة واحلياة الوظيفية ،من حيث إتقان ً
كال من :املحتوى،
واملهارات" (اهلويش ،2018 ،ص.)250
"لذلك كان من الرضورة االهتامم بمهارات القرن احلادي والعرشين ،وتضمنينها يف املحتوى
التعليمي؛ لالرتقاء بمستوى املتعلمني ،لرفع إنتاجيتهم وتوسيع خرباهتم يف اكتساب املعارف واملهارات
املتنوعة"(الشهراين وآل حمفوظ ،2020 ،ص.)419
وأيضا يدعم أمهية هذه الدراسة ما أفرزته جائحة كورونا من تغيري يف نمط التعليم وأساليبه
ً
وحاجة املتعلم لالعتامد عىل نفسه ،واستخدام التقنية ومهارة التعلم الذايت ومهارات التفكري ،والتواصل
وغريها من مهارات القرن احلادي والعرشين.
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ورغم أن الدول العربية ومنها اململكة العربية السعودية ،قد حققت قفزات كبرية يف جمال إتاحة
ٍ
لعدد متزايد من املتعلمني عىل مجيع املستويات الدراسية ،إال أن التقارير مازالت
فرص مواصلة التعليم
تشري إىل " وجود مشكالت يعاين منها التعليم يف الدول العربية ،وتتمثل هذه املشكالت يف :انخفاض
جودة التعليم ،وقلة اكتساب املهارات املطلوبة يف عامل تتزايد فيه درجة املنافسة ،وانخفاض دافعية
الطالب ،وتدين املعدالت الوطنية يف دراسات التحصيل الدولية"(اهلويش ،2018 ،ص.)249
ومن خالل استقراء نتائج الطالب يف اململكة العربية السعودية يف الدراسات الدولية
( )PISA،TIMSSنجد حالة من التدين املستمر يف التحصيل؛ إذ إن أول مشاركة للمملكة العربية
السعودية كانت يف الدورة الثالثة ( )TIMSS2003لطلبة الصف الثامن فقط؛ حيث احتلت املركز ()44
من بني ( )46بلدً ا مشاركًا بمتوسط ( )332نقط ًة ،وذلك أقل بكثري من املتوسط العاملي ( )467نقط ًة،
واستمر هذا التدين حتى الدورة السادسة )(TIMSS2015؛ حيث احتل طلبة الصف الثامن املركز
( ،)40وهو املركز األخري بمتوسط (  )368وذلك أقل بكثري من املتوسط العاملي ( ،)418وتشري النتائج
السابقة إىل حالة التدين املستمر يف مستوى التحصيل ،الذي يندرج حتت تصنيف "منخفض" حسب
مستويات األداء العاملية الختبارات )( (TIMSSمطر2012 ،؛ الشمراين وآخرون .)2016 ،ومن جهة
أخرى أشار تقرير هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام ( )2019إىل تدين مستوى طلبة اململكة يف
مشاركتهم األوىل يف دراسة الربنامج الدويل لتقييم الطلبة ) ،(PISA 2018حيث بلغ متوسط األداء يف
جمال الرياضيات ( )373نقط ًة ،وهو أقل بكثري من متوسط أداء دول منظمة التعاون االقتصادي الذي
بلغ ( )489نقط ًة (هيئة تقويم التعليم والتدريب.)2019 ،
وحيث كشفت التقارير الدولية أن هذا القصور يف االختبارات الدولية يشري إىل وقوع الطالب
يف أخطاء ناجتة عن قصور املناهج الدراسية وخلوها من بعض املوضوعات ،أو قصور يف طرائق
التدريس التي يستخدمها املعلمون وتركيزها عىل جوانب معرفية حمددة ال ترتقي إىل املستويات العقلية
العليا ،التي تزخر هبا أسئلة االختبارات الدولية ،والتي يشكل مستوى التطبيق ومستوى االستدالل
فيها ( )% 65مما يتطلب امتالك املتعلم ملهارات القرن احلادي والعرشين (العويض وآخرون.)2011 ،
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واستجابة لتوصيات املؤمتر العلمي اخلامس والدويل الثالث لكلية الرتبية – جامعة بورسعيد
"املدرسة املرصية يف القرن احلادي والعرشين ،يف ضوء االجتاهات العاملية للتعليم" واملنعقد يف الفرتة
من 17 -16أبريل  ،2016والذي جاء من أهم توصياته :رضورة اهتامم صناع القرار عند بناء اخلطط
الدراسية بمهارات القرن احلادي والعرشين ،وحماولة الرتكيز عىل الطرق والوسائل اخلاصة بتلبية تلك
املهارات عند تصميمهم السرتاتيجيات العمل ،وحيث أوصت العديد من الدراسات برضورة االهتامم
بتضمني مهارات القرن احلادي والعرشين يف حمتوى كتب التعليم العام كدراسات (الدورسي2017 ،؛
العنزي2018 ،؛ الغامدي2016 ،؛ Drake and Reid,2018؛ (Gravemeijer et al. ,2017

وحيث إن الصف الثاين املتوسط (الثامن) هو أحد الصفوف املستهدفة بدراسة االجتاهات
الدولية يف الرياضيات والعلوم

Trends in International Mathematics and Science Study

)(TIMSS؛ وألمهية املرحلة املتوسطة باعتبارها مرحلة انتقالية يف حياة الطالب تسعى لتثبيت وتوسيع
املهارات ،واملعارف األساسية التي اكتسبها الطالب يف املرحلة االبتدائية ،كام أهنا أساس تبنى عليه
مراحل التعليم الالحقة ،وتنمو يف هذه املرحلة قدرة الطالب عىل استيعاب املفاهيم املجردة ،مما يساعد
عىل إكساهبم املهارات املختلفة التي تساعدهم عىل التكيف مع جمتمعهم (الغامدي وعبداجلواد،
.)2015
ويف ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث يف الكشف عن مستوى تضمني مهارات القرن احلادي
والعرشين يف كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط يف اململكة العربية السعودية ،يف ضوء األبعاد
املشرتكة هليئة تقويم التعليم والتدريب.
أسئلة البحث:
سعى البحث إىل اإلجابة عىل األسئلة التالية:
 -1ما مهارات القرن احلادي والعرشين الالزم توافرها يف حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين
املتوسط ،يف ضوء األبعاد املشرتكة هليئة تقويم التعليم والتدريب؟
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 -2ما مستوى تضمني مهارات القرن احلادي والعرشين يف حمتوى كتاب الرياضيات للصف
الثاين املتوسط ،يف ضوء األبعاد املشرتكة هليئة تقويم التعليم والتدريب؟
أهداف البحث:
-

بناء قائمة بمهارات القرن احلادي والعرشين ومؤرشات حتقق كل مهارة ،يف ضوء األبعاد
املشرتكة هليئة تقويم التعليم والتدريب الالزم توفرها يف حمتوى كتاب الرياضيات للصف
الثاين املتوسط باململكة العربية السعودية.

-

الكشف عن مستوى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط ملهارات القرن
احلادي والعرشين ،يف ضوء األبعاد املشرتكة هليئة تقويم التعليم والتدريب.

أمهية البحث:
-

رئيسا ملواكبة
تنطلق من أمهية مهارات القرن احلادي والعرشين ،والتي يعد تناوهلا مطل ًبا ً
التوجهات احلديثة التي تنادي بربط خمرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.

-

يتسق البحث مع توجهات وزارة التعليم يف دعم رؤية اململكة العربية السعودية (،)2030
التي تؤكد عىل أمهية إكساب املتعلم مهارات القرن احلادي والعرشين وإعداد جيل قادر عىل
مواكبة تطوراته ومواجهة حتدياته.

-

قد يزود البحث القائمني عىل مراكز التطوير املهني للمعلمني واملعلامت يف جوانب القصور
يف ممارسات املعلمني لتنمية مهارات القرن احلادي والعرشين لدى طلبتهم ،من خالل حمتوى
مادة الرياضيات  ،والعمل عىل معاجلتها وتطويرها ،من خالل تقديم برامج تدريبية وورش
عمل مناسبة.
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حدود البحث:
اقترص البحث عىل احلدود التالية:
احلدود املوضوعية:
-

حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للطالب للصف الثاين املتوسط باململكة العربية السعودية (الفصلني:
األول ،والثاين) للعام الدرايس  ،2019/1441للوصول ملهارات القرن احلادي والعرشين التي يتضمنها
الكتاب ،يف ضوء األبعاد املشرتكة هليئة تقويم التعليم والتدريب.
مهارات القرن احلادي والعرشين التي حددت يف وثيقة االبعاد املشرتكة الصادرة عن هيئة
تقويم التعليم والتدريب ( ،)2019والتي حددت فيام ييل :التفكري الناقد وحل املشكالت ،التفكري
اإلبداعي ،التواصل ،استخدام التقنية ،التعلم الذايت ،التعاون واملشاركة املجتمعية.
احلدود الزمانية:
طبق البحث يف الفصل الدرايس األول للعام الدرايس 1442/1441عىل كتاب الرياضيات
للصف الثاين املتوسط باململكة العربية السعودية ،طبعة عام .2019/1441
مصطلحات البحث:
عرفها وارنرو وكور
مهارات القرن احلادي والعرشين (ّ :)21st Century Skills

(Warner

) and Kaur, 2017بأهنا :جمموعة املهارات التي حيتاجها الطالب للنجاح يف حياهتم خالل عرص
املعلومات ،وتشمل ،التفكري الناقد ،وحل املشكالت ،والتفكري اإلبداعي ،والتواصل ،والتعاون،
عرف بأهنا" :جمموعة من مهارات التعلم يف القرن احلادي والعرشين وهي :التفكري
واإلملام بالتقنية .و ُت ِّ
الناقد وحل املشكالت ،واالبتكار واإلبداع ،والتعاون والعمل يف فريق والقيادة ،وثقافة االتصاالت
واملعلومات واإلعالم ،وثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال ،واملهنة والتعلم املعتمد عىل الذات،
وفهم الثقافات املتعددة"(الزهراين ،2019 ،ص.)9
عرف الباحثان مهارات القرن احلادي والعرشين إجرائ ًيا بأهنا :جمموعة املهارات املحددة من
و ُي ِّ
قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب ،ضمن وثيقة األبعاد املشرتكة ضمن املعايري الوطنية ملناهج التعليم
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.11
465
International Journal of Research in Educational Sciences

د .حممد بن صنت بن صالح احلريب & د .نارص بن سليامن بن ربيعان احلريب
املجلد ( )4العدد (2021 ) 1م

العام ،وهي :التفكري الناقد وحل املشكالت ،التفكري اإلبداعي ،التواصل ،استخدام التقنية ،التعلم
الذايت ،والتعاون واملشاركة املجتمعية.
األبعاد املشرتكة هليئة تقويم التعليم والتدريب:
تعرف األبعاد املش رتكة ملعايري جماالت التعلم بأهنا :أولويات املنهج ،والقيم ،واملهارات ،التي
وأساسا ُيستند عليه يف تطوير التعلم؛ لبناء قدرات جيل املستقبل يف اململكة
واضحا
اجتاها تربو ًيا
توفر ً
ً
ً
العربية السعودية ،األمر الذي يتطلب العناية بتمكينهم من القيم واملهارات واملوضوعات ذات
األولوية؛ لتحقيق طموحاهتم ،وطموح بالدهم (هيئة تقويم التعليم والتدريب.)2018 ،
منهجية البحث وإجراءاته:
 منهج البحث:استخدم البحث املنهج الوصفي التحلييل ،من خالل حتليل املحتوى والذي عرفه بريلسون:
"عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف كمي هادف ومنظم ملحتوى أسلوب
االتصال"(العساف ،2010 ،ص ،)217ويرى العساف ( )2010أن" :حتليل املحتوى يعتمد عىل الرصد
التكراري املنظم لوحدة التحليل املختارة ،سواء أكانت كلمة أم موضوع ،أم مفردة ،أم شخصية ،أم
وحدة قياس أم زمن"(ص.)217
جمتمع وعينة البحث:
تكون جمتمع البحث وعينته من كتاب الرياضيات للطالب للصف الثاين املتوسط للفصلني:
(األول ،والثاين) باململكة العربية السعودية ،طبعة عام (.)2019 /1441
أداة البحث:
لتحقيق أهداف البحث ،واإلجابة عىل أسئلته ،قام الباحثان ببناء بطاقة حتليل حمتوى ،يف ضوء
مهارات القرن احلادي والعرشين الواردة يف وثيقة األبعاد املشرتكة ضمن معايري مناهج التعليم العام
واملعدة من قبل هيئة التقويم والتدريب ( ،)2019وقد تبنى الباحثان املهارات التي حددهتا هيئة تقويم
التعليم ،لكوهنا انطلقت من رؤية اململكة ( )2030واستفادت من األدب الرتبوي ،والدراسات
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والبحوث السابقة ،والندوات واملؤمترات العلمية ،ومؤسسة رشاكة ملهارات القرن احلادي والعرشين،
بتحديدها للمهارات ضمن األبعاد املشرتكة ،ولكون هذه األبعاد خاصة باملناهج السعودية ،وقد
مؤرشا موزعة عىل ( )6حماور رئيسة ،واستخدمت مقياس
اشتملت بطاقة حتليل املحتوى عىل ()35
ً
(متحقق ،غري متحقق) للحكم عىل مؤرشاهتا.
صدق أداة البحث :تم عرض بطاقة حتليل املحتوى عىل عدد من املحكِّمني املتخصصني يف املناهج
وطرق التدريس العامة ،وطرق تدريس الرياضيات ،وعلم النفس من أعضاء هيئة التدريس يف بعض
اجلامعات السعودية والعربية ،وعىل عدد من مرشيف ومرشفات ،ومعلمي ومعلامت الرياضيات ،وقد
حمكام) ،وقد تم إجراء بعض التعديالت ،وأصبحت األداة يف صورهتا النهائية تضم
بلغ عددهم (ً 15
مؤرشا موزعة عىل ( )6حماور رئيسة.
()30
ً
ثبات أداة البحث :تم التحقق من ثبات بطاقة التحليل من خالل قيام أحد الباحثني بإعادة التحليل
لوحدة (املساحة واحلجم) من كتاب الرياضيات للطالب للصف الثاين املتوسط الفصل الدرايس الثاين
عينة البحث بعد أسبوعني (الثبات عرب الزمن) باستخدام معادلة هولستي.
جدول ( :)1حساب ثبات حتليل املحتوى بطريقة إعادة التحليل عرب الزمن
م

املحور

معامل الثبات

1

مهارة التفكري الناقد وحل املشكالت

0.92

2

مهارة التفكري اإلبداعي

0.88

3

مهارة التواصل

0.83

4

مهارة استخدام التقنية

0.81

5

مهارة التعلم الذايت

0.84

6

مهارة التعاون واملشاركة املجتمعية

0.80

ثبات البطاقة ككل

0.85
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ضوابط التحليل:
تم التحليل وف ًقا لعدد من الضوابط املحددة ،وهي كام ييل:
 -1تم التحليل يف إطار املحتوى العلمي لكتاب الطالب ،مع استبعاد الغالف ومقدمة الكتاب
والفهارس.
 -2وحدة التحليل :تم اختيار الفكرة كوحدة للتحليل؛ ملالءمتها طبيعة البحث.
 -3تم حتديد عدد األفكار التي تظهر فيها كل مهارة ،من خالل االستعانة بوثيقة جمال الرياضيات
املعدة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن وثيقة معايري جمال تعلم الرياضيات؛ حيث
تم حتديد املهارات التي تظهر يف كل درس ،حيث ُحددت مقابل معايري األداء للدروس
املوجودة يف كتاب الطالب وبناء معايري مماثلة للدروس غري املوجودة يف وثيقة اهليئة وحتديد
املهارات بطريقة مماثلة ،ثم حتديد عدد األفكار يف الدروس املقابلة للمعايري؛ ليكون لكل مهارة
عدد من األفكار تربز فيها هذه املهارة تتضح من اجلدول التايل:
جدول ( :)2املهارات وعدد مؤرشاهتا وعدد األفكار التي تظهر فيها كل مهارة
عدد األفكار التي تظهر فيها املهارة
م

عدد املؤرشات

املهارات

الفصل

الفصل

األول

الثاين

9

560

519

1079

2

مهارة التفكري اإلبداعي

4

548

497

1045

3

مهارة التواصل

5

528

471

999

4

مهارة استخدام التقنية

4

213

269

482

5

مهارة التعلم الذايت

3

389

404

793

املجموع

مهارة التفكري الناقد وحل
1

املشكالت

مهارة التعاون واملشاركة
6

املجتمعية
املجموع

5
304

234

538

30

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.11
468

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Mohammed Sanat Al harbi & Dr. Nasser Sulaiman Al harbi
Volume (4) No. (1) 2021

جدول ( :)3ضوابط احلكم عىل مستوى تضمني مهارات القرن احلادي والعرشين:
النسبة املئوية

مستوى درجة التضمني

من

إىل

%0

%33

منخفضة

أكرب من %33

%67

متوسطة

أكرب من %67

%100

عالية

األساليب اإلحصائية:
استخدم البحث عد ًدا من األساليب اإلحصائية املناسبة لبيانات البحث ،وهي :التكرارات،
والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية؛ لتحديد مستوى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين
املتوسط ملهارات القرن احلادي والعرشين وبالتايل اإلجابة عىل السؤال الثاين ،ومعادلة هولتيس؛ للتحقق
من ثبات بطاقة املالحظة من خالل حساب نسبة اتفاق املالحظني.
حتليل نتائج البحث ومناقشتها
اإلجابة عىل السؤال األول :وينص عىل :ما مهارات القرن احلادي والعرشين الالزم توفرها يف
حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط يف اململكة العربية السعودية ،يف ضوء األبعاد املشرتكة
هليئة تقويم التعليم والتدريب؟
تم إعداد قائمة بمهارات القرن احلادي والعرشين الالزم توافرها يف حمتوى كتاب الرياضيات
للصف الثاين املتوسط باململكة العربية السعودية و ،وذلك باالستفادة من ّ
كل من :وثيقة هيئة تقويم
التعليم والتدريب ضمن األبعاد املشرتكة ،واألدب الرتبوي ،والدراسات السابقة ،كام تم حتديد
تم حتويل القائمة إىل بطاقة حتليل
مؤرشات لكل مهارة من مهارات القرن احلادي والعرشين ،ومن ثم َّ
مؤرشا موزعة عىل ( )6حماور رئيسة.
حمتوى مكونة من ()30
ً
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جدول ( )4قائمة بمهارات القرن احلادي والعرشين الالزم توافرها يف كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط
ومؤرشاهتا:
املحور األول :مهارة التفكري الناقد وحل املشكالت
1

يشجع املحتوى املتعلم عىل مجع املعلومات واألفكار الرياضية من مصادر متعددة.

2

يدعم املحتوى التحقق من املعلومات وتقييم دقتها.

3

يدعم املحتوى اكتشاف العالقات بني األفكار الرياضية.

4

حيث املحتوى املتعلم عىل تفسري األفكار وتوضيحها.

5

حيث املحتوى املتعلم عىل تطبيق احلقائق واألدلة والرباهني يف مواقف جديدة.

6

يعزز املحتوى االستدالل الريايض للتحقق من صحة الفروض .

7

يشجع املحتوى عىل تربير النتائج واإلجراءات واألفكار الرياضية.

8

يتضمن املحتوى مواقف لتنمية مهارات اختاذ القرار.

9

يعزز املحتوى التأمل إلصدار األحكام املنطقية.

املحور الثاين :مهارة التفكري اإلبداعي
10

يشجع املحتوى املتعلم عىل توليد البدائل أو احللول املتنوعة حلل املشكلة الرياضية .

11

يوفر املحتوى مسائل رياضية مفتوحة وغري روتينية حتل بأكثر من طريقة.

12

يدعم املحتوى مرونة التفكري واالستفادة من تنوع املعلومات واألفكار الرياضية املطروحة.

13

يشجع املحتوى املتعلم عىل اكتشاف النقص وحتديد املشكلة يف مسائل الرياضيات والتخطيط حللها.

املحور الثالث :مهارة التواصل
14

فرصا للتحدث وتبادل األفكار الرياضية بلغة سليمة.
يتيح املحتوى ً

15

فرصا لالستامع وتبادل األفكار الرياضية بلغة سليمة.
يتيح املحتوى ً

16

يشجع املحتوى التعبري الكتايب عن األفكار الرياضية بلغة سليمة.

17

يشجع املحتوى املتعلم عىل استخدام احلوار الف ّعال ملناقشة املسائل األفكار الرياضية.

18

يعزز املحتوى االحرتام بني أطراف احلوار ،والتقارب بني املجتمعات ،وتأكيد القيم اإلنسانية املشرتكة النبيلة.

املحور الرابع :مهارة استخدام التقنية
19

يشجع املحتوى توظيف التقنية بأشكاهلا ووسائطها املتعددة بشكل صحيح.

20

يعزز املحتوى املراقبة الذاتية يف استخدام التقنية.

21

ينمي املحتوى االجتاهات اإلجيابية نحو استخدام التقنية.

22

ينبه املحتوى إىل قواعد السلوك األخالقية عند استخدام التقنية.
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املحور اخلامس :مهارة التعلم الذايت
23

يشجع املحتوى املتعلم عىل تصويب أخطائه ومراقبة تعلمه.

24

يقدم املحتوى أنشطة رياضية تناسب أنامط التعلم املختلفة.

25

يشجع املحتوى استخدام أدوات ومصادر تعليمية متنوعة تدعم التعلم الذايت.

املحور السادس :مهارة التعاون واملشاركة املجتمعية
26

يقدم املحتوى أنشطة ومرشوعات رياضية تتطلب العمل التعاوين.

27

يشجع املحتوى العمل يف جمموعات خمتلفة يف القدرات وامليول للتعلم والعمل م ًعا.
يشجع املحتوى املتعلم عىل املشاركة يف وضع اسرتاتيجيات العمل مع اآلخرين ،والتع ّلم منهم وإفادهتم ،واحلرص عىل

28

مصلحتهم.

29

يشجع املحتوى املتعلم عىل املشاركة املجتمعية مع اتباع القواعد واللوائح التنظيمية للعمل.

30

يشجع املحتوى توظيف الرياضيات يف حل بعض املشكالت املجتمعية.

اإلجابة عىل السؤال الثاين:
وينص عىل :ما مستوى تضمني حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط ملهارات
القرن احلادي والعرشين يف اململكة العربية السعودية ،يف ضوء وثيقة األبعاد املشرتكة هليئة تقويم
التعليم والتدريب؟
لإلجابة عىل هذا السؤال تم حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط باستخدام
بطاقة التحليل املعدة يف هذا البحث ،وتم حساب التكرارات والنسب املئوية لتحقق مؤرشات كل
مهارة واملهارات الكلية:
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ا
أوال :نتائج التحليل ملجال مهارة التفكري الناقد وحل املشكالت:
جدول ( )5نتائج حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين متوسط يف ضوء تضمني مهارة التفكري الناقد وحل
املشكالت
إمجايل عدد األفكار املتضمنة يف الكتاب
املحاور واملؤرشات
املحور األول :مهارة التفكري
الناقد وحل املشكالت

املؤرش

بشكل عام

النسبة
املئوية

الفصل

الفصل

الدرايس

الدرايس

األول

الثاين

560

519

عدد مرات

عدد مرات

النسبة

التحقق

التحقق

املئوية

للفصل

للفصل

الدرايس

الرايس

الدرايس

األول

الثاين

األول

املجموع

للفصل
الدرايس

النسبة املئوية لتضمني
النسبة املئوية

كل مهارة فرعية يف

للفصل

الكتاب

الدرايس

(الفصل الدرايس األول

الثاين

 +الفصل الدرايس

األول

الثاين)

1079

املجموع

للفصل

النسبة املئوية لتضمني
النسبة املئوية

كل مهارة فرعية يف

للفصل

الكتاب

الدرايس

(الفصل الدرايس األول

الثاين

 +الفصل الدرايس
الثاين)

يشجع املحتوى املتعلم عىل
1

مجع املعلومات واألفكار

15

64

79

%2.67

%12.33

%7.32

الرياضية من مصادر متعددة.
يدعم املحتوى التحقق من
2

املعلومات وتقييم دقتها.

126

119

245

%22.50

%22.92

%22.70

يدعم املحتوى اكتشاف
3

العالقات بني األفكار

114

92

205

%20.35

%17.53

%18.99

الرياضية.
حيث املحتوى املتعلم عىل
4

تفسري األفكار وتوضيحها.

13

5

18

%0.96

%2.32

%1.66

حيث املحتوى املتعلم عىل
5

تطبيق احلقائق واألدلة

107

116

223

%19.10

%22.35

%20.66

والرباهني يف مواقف جديدة.
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إمجايل عدد األفكار املتضمنة يف الكتاب
املحاور واملؤرشات
املحور األول :مهارة التفكري
الناقد وحل املشكالت

املؤرش

بشكل عام

النسبة
املئوية

الفصل

الفصل

الدرايس

الدرايس

األول

الثاين

560

519

عدد مرات

عدد مرات

النسبة

التحقق

التحقق

املئوية

للفصل

للفصل

الدرايس

الرايس

الدرايس

األول

الثاين

األول

املجموع

للفصل
الدرايس

النسبة املئوية لتضمني
النسبة املئوية

كل مهارة فرعية يف

للفصل

الكتاب

الدرايس

(الفصل الدرايس األول

الثاين

 +الفصل الدرايس

األول

الثاين)

1079

املجموع

للفصل

النسبة املئوية لتضمني
النسبة املئوية

كل مهارة فرعية يف

للفصل

الكتاب

الدرايس

(الفصل الدرايس األول

الثاين

 +الفصل الدرايس
الثاين)

يعزز املحتوى االستدالل
6

الريايض للتحقق من صحة

17

6

23

%1.15

%3.03

%2.13

الفروض .
يشجع املحتوى عىل تربير
7

النتائج واإلجراءات

5

7

12

%1.34

%0.89

%1.11

واألفكار الرياضية.
يتضمن املحتوى مواقف
8

لتنمية مهارات اختاذ القرار.

11

8

19

%1.96

%1.54

%1.76

59

61

120

%10.53

%11.75

%11.12

467

477

944

%83.39

%91.90

يعزز املحتوى التأمل إلصدار
9

األحكام املنطقية.
املجموع

%87.48
متضمنة بدرجة عالية

يتضح من اجلدول ( )5بأن النسبة املئوية لتضمني مهارة التفكري الناقد وحل املشكالت يف كتاب
الرياضيات للصف الثاين املتوسط بلغت( )%87.48وبدرجة تضمني عالية؛ حيث توافرت يف الفصل
الدرايس األول بنسبة( )%83.39وبدرجة تضمني عالية ،وتوافرت بالفصل الدرايس الثاين بنسبة
()%91.90وبدرجة تضمني عالية؛ حيث نجد أن مؤرش " يدعم املحتوى التحقق من املعلومات وتقييم
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دقتها " جاء باملرتبة األوىل بنسبة( ،)%22.70فيام جاء مؤرش "يشجع املحتوى عىل تربير النتائج
واإلجراءات واألفكار الرياضية " باملرتبة األخرية بنسبة( ،)%1.11وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
الغامدي ( )2015والتي أظهرت أن توافر مهارة التفكري الناقد وحل املشكالت أعىل مهارات القرن
توافرا يف مجيع كتب الرياضيات يف الصفوف العليا( :الرابع ،واخلامس ،والسادس)
احلادي والعرشين
ً
باململكة العربية السعودية ،كام تتفق مع دراسة سبحي( )2016والتي أظهرت بأن مهارة التفكري الناقد
توافرا يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط
وحل املشكالت أعىل مهارات القرن احلادي والعرشين
ً
باململكة العربية السعودية ،وقد تعزى هذه النتيجة لكون من أهم أهداف تعليم وتعلم الرياضيات تنمية
قدرة الطالب عىل استخدام أساليب التفكري الريايض وتوظيفها يف حل املشكالت ،ولكون أحد
األسس التي بنيت عليه سلسة(ماجروهيل) االهتامم بدروس حل املسألة ،وتقديمها تدريبات ومسائل
تساعد عىل مجع املعلومات والتحقق منها ،و توظيف التحليل واالستدالل والتفسري والتربير والتصنيف
واملقارنة واختاذ القرارات.
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ثان ايا :نتائج التحليل ملجال مهارة التفكري اإلبداعي:
جدول ( )6نتائج حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين متوسط يف ضوء تضمني مهارة التفكري اإلبداعي
إمجايل عدد األفكار املتضمنة يف الكتاب بشكل
عام

املحاور واملؤرشات

النسبة املئوية

املحور الثاين :مهارة التفكري

الفصل الدرايس

الفصل

اإلبداعي

األول

الدرايس الثاين

548

497

عدد مرات

عدد مرات

املؤرش

التحقق

التحقق

للفصل الدرايس

للفصل

األول

الرايس الثاين

املجموع

النسبة املئوية
للفصل

للفصل

الدرايس األول الدرايس الثاين

النسبة املئوية لتضمني كل
مهارة فرعية يف الكتاب
(الفصل الدرايس األول +
الفصل الدرايس الثاين)

1045

املجموع

النسبة املئوية

النسبة املئوية

للفصل

للفصل

الدرايس األول الدرايس الثاين

النسبة املئوية لتضمني كل
مهارة فرعية يف الكتاب
(الفصل الدرايس األول +
الفصل الدرايس الثاين)

يشجع املحتوى املتعلم عىل
توليد البدائل أو احللول
10

املتنوعة حلل املشكلة

124

89

213

%17.90

%22.62

%20.38

الرياضية .
يوفر املحتوى مسائل رياضية
11

مفتوحة وغري روتينية حتل

18

21

39

%4.22

%3.28

%3.73

بأكثر من طريقة.
يدعم املحتوى مرونة التفكري
واالستفادة من تنوع
12

املعلومات واألفكار

8

9

17

%1.81

%1.45

%1.62

الرياضية املطروحة.
يشجع املحتوى املتعلم عىل
اكتشاف النقص وحتديد
13

املشكلة يف مسائل

145

108

253

%21.73

%26.45

%24.21

الرياضيات والتخطيط
حللها.
املجموع

%49.95
295

227

522

%53.83

%45.76

متضمنة بدرجة متوسطة
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املجلد ( )4العدد (2021 ) 1م

يتضح من اجلدول ( )6بأن النسبة املئوية لتضمني مهارة التفكري اإلبداعي يف كتاب الرياضيات
للصف الثاين املتوسط بلغت ( )%49.95وبدرجة توافر متوسطة؛ حيث توافرت يف الفصل الدرايس
األول بنسبة ( )%53.83وبدرجة تضمني متوسطة ،وتوافرت بالفصل الدرايس الثاين بنسبة ()%45.76
وبدرجة توافر متوسطة؛ حيث نجد أن مؤرش "يشجع املحتوى املتعلم عىل اكتشاف النقص وحتديد
املشكلة يف مسائل الرياضيات والتخطيط حللها" .جاء باملرتبة األوىل بنسبة ( ،)%24.21فيام جاء مؤرش
"يدعم املحتوى مرونة التفكري واالستفادة من تنوع املعلومات واألفكار الرياضية املطروحة" .باملرتبة
األخرية بنسبة ( ،)%1.62وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الغامدي( )2015والتي أظهرت أن توافر مهارة
التفكري اإلبداعي جاءت بدرجة متوسطة يف مجيع كتب الرياضيات يف الصفوف العليا (:الرابع،
واخلامس ،والسادس) باململكة العربية السعودية ،بينام ختتلف مع دراسة سبحي ( )2016والتي أظهرت
بأن توافر مهارة اإلبداع جاءت بدرجة منخفضة يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط باململكة العربية
السعودية ،وقد تعزى هذه النتيجة لطبيعة مادة الرياضيات وكتبها باململكة العربية السعودية والتي تعني
بإكساب الطالب أساليب التفكري ومن ضمنها :اإلبداع وتشجع عىل توليد البدائل واحللول ،وتقديم
مسائل رياضية مفتوحة تتيح للطالب اإلبداع.
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ثال اثا :نتائج التحليل ملجال مهارة التواصل:
جدول ( )7نتائج حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط يف ضوء تضمني مهارة التواصل
إمجايل عدد األفكار املتضمنة يف الكتاب بشكل
املحاور واملؤرشات
املحور الثالث :مهارة التواصل

املؤرش

عام
الفصل الدرايس

الفصل

األول

الدرايس الثاين

528

471

عدد مرات

عدد مرات

التحقق

التحقق

للفصل الدرايس

للفصل

األول

الرايس الثاين

املجموع

النسبة املئوية

النسبة املئوية

للفصل

للفصل

الدرايس األول الدرايس الثاين

النسبة املئوية لتضمني كل
مهارة فرعية يف الكتاب
(الفصل الدرايس األول +
الفصل الدرايس الثاين)

999

املجموع

النسبة املئوية

النسبة املئوية

للفصل

للفصل

الدرايس األول الدرايس الثاين

النسبة املئوية لتضمني كل
مهارة فرعية يف الكتاب
(الفصل الدرايس األول +
الفصل الدرايس الثاين)

فرصا للتحدث
يتيح املحتوى ً
14

وتبادل األفكار الرياضية بلغة

5

7

12

%1.48

%0.94

%1.20

سليمة.
فرصا لالستامع
يتيح املحتوى ً
15

وتبادل األفكار الرياضية بلغة

0

0

0

%0

%0

%0

سليمة.
يشجع املحتوى التعبري
16

الكتايب عن األفكار الرياضية

200

128

328

%27.17

%37.87

%32.83

بلغة سليمة.
يشجع املحتوى املتعلم عىل
استخدام احلوار الف ّعال
17

ملناقشة املسائل و األفكار

1

1

2

%0.21

%0.18

%0.20

الرياضية.
يعزز املحتوى االحرتام بني
أطراف احلوار ،والتقارب بني
18

املجتمعات ،وتأكيد القيم

2

5

7

%1.06

%0.37

%0.70

اإلنسانية املشرتكة النبيلة.
املجموع

%34.93
208

141

349

%39.39

%29.93

متضمنة بدرجة متوسطة
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املجلد ( )4العدد (2021 ) 1م

يتضح من اجلدول ( )7بأن النسبة املئوية لتضمني مهارة التواصل يف كتاب الرياضيات للصف
الثاين املتوسط بلغت ( )%34.93وبدرجة توافر متوسطة؛ حيث توافرت يف الفصل الدرايس األول
بنسبة ( )%39.39وبدرجة تضمني متوسطة ،وتوافرت بالفصل الدرايس الثاين بنسبة ()%29.93
وبدرجة تضمني منخفضة؛ حيث نجد أن مؤرش " يشجع املحتوى التعبري الكتايب عن األفكار الرياضية
فرصا لالستامع
بلغة سليمة" .جاء باملرتبة األوىل بنسبة ( ،)%32.83فيام جاء مؤرش "يتيح املحتوى ً
وتبادل األفكار الرياضية بلغة سليمة" .باملرتبة األخرية بنسبة ( ،)%0وختتلف هذه النتيجة مع دراسة
الغامدي ( )2015والتي أظهرت أن توافر مهارة التواصل جاءت بدرجة منخفضة يف مجيع كتب
الرياضيات يف الصفوف العليا( :الرابع ،واخلامس ،والسادس) باململكة العربية السعودية ،كام تتفق مع
دراسة سبحي ( )2016والتي أظهرت بأن مهارة التفكري واالتصال توافرت بدرجة منخفضة يف كتاب
العلوم للصف األول املتوسط باململكة العربية السعودية ،وقد تعزى هذه النتيجة يف الفصل األول؛
لكون التواصل الريايض أحد معايري املحتوى الريايض ،حيث يشري املجلس القومي ملعلمي
الرياضيات(  )NCTMإىل أن ما يكتسبه املتعلم يف الرياضيات ،يسهم يف إثراء رصيده اللغوي ،وإكسابه
ٍ
بشكل عا ٍم وتعليم وتعلم
قدرة أكرب عىل التواصل(  ،)2000،NCTMولكون من أهم أهداف التعليم
الرياضيات بشكل خاص ،فهم املتعلم للمحيط املادي الذي حوله والذي لن يتحقق اال عن طريق
التواصل .فيام يعزى انخفاضها بالفصل الثاين للرتكيز عىل مفاهيم ومهارات الرياضيات ومهارات
التفكري بشكل أكرب بام يتفق مع طبيعة الرياضيات.
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راب اعا :نتائج التحليل ملجال مهارة استخدام التقنية:
جدول ( )8نتائج حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين متوسط يف ضوء تضمني مهارة استخدام التقنية
إمجايل عدد األفكار املتضمنة يف الكتاب بشكل
عام

املحاور واملؤرشات

النسبة املئوية

املحور الرابع :مهارة استخدام

الفصل الدرايس

الفصل الدرايس

التقنية

األول

الثاين

213

269

عدد مرات

عدد مرات

التحقق

التحقق

للفصل الدرايس

للفصل الرايس

األول

الثاين

املؤرش

املجموع

النسبة املئوية
للفصل

للفصل

الدرايس األول الدرايس الثاين

النسبة املئوية لتضمني كل
مهارة فرعية يف الكتاب
(الفصل الدرايس األول +
الفصل الدرايس الثاين)

482

املجموع

النسبة املئوية

النسبة املئوية

للفصل

للفصل

الدرايس األول الدرايس الثاين

النسبة املئوية لتضمني كل
مهارة فرعية يف الكتاب
(الفصل الدرايس األول +
الفصل الدرايس الثاين)

يشجع املحتوى توظيف
19

التقنية بأشكاهلا ووسائطها

13

6

19

%2.23

%6.10

%3.94

املتعددة بشكل صحيح.
يعزز املحتوى املراقبة الذاتية
20

يف استخدام التقنية.

4

13

17

%2.69

%1.80

%3.52

ينمي املحتوى االجتاهات
21

اإلجيابية نحو استخدام

19

24

43

%8.92

%8.92

%8.92

التقنية.
ينبه املحتوى إىل قواعد
22

السلوك األخالقية عند

0

0

0

%0

%0

%0

استخدام التقنية.
املجموع

%16.39
36

43

79

%16.90

%15.98

متضمنة بدرجة منخفضة

يتضح من اجلدول ( )8بأن النسبة املئوية لتضمني مهارة استخدام التقنية يف كتاب الرياضيات
للصف الثاين املتوسط بلغت ( )%16.39وبدرجة تضمني منخفضة؛ حيث توافرت يف الفصل الدرايس
األول بنسبة ( )%16.90وبدرجة تضمني منخفضة ،وتوافرت بالفصل الدرايس الثاين بنسبة()%15.98
وبدرجة تضمني منخفضة؛ حيث نجد أن مؤرش "ينمي املحتوى االجتاهات اإلجيابية نحو استخدام
التقنية" .جاء باملرتبة األوىل بنسبة ( ،)%8.92فيام جاء مؤرش "ينبه املحتوى إىل قواعد السلوك األخالقية
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عند استخدام التقنية" .باملرتبة األخرية بنسبة ( ،)%0وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الغامدي ()2015
والتي أظهرت أن توافر مهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال جاءت بدرجة منخفضة
جدً ا يف مجيع كتب الرياضيات يف الصفوف العليا( :الرابع ،واخلامس ،والسادس) باململكة العربية
السعودية ،كام تتفق مع دراسة سبحي ( )2016والتي أظهرت بأن مهارات ثقافة احلوسبة وتقنية
املعلومات واالتصال توافرت بدرجة منخفضة يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط باململكة العربية
السعودية .وقد تعزى هذه النتيجة ملراعاة مؤلفي كتب الرياضيات للبيئة التعليمية ،وعدم توافر التقنية
باملدارس واملنازل بالشكل الكايف وعدم امتالك الطالب املهارات التقنية الكافية.
خامسا :نتائج التحليل ملجال مهارة التعلم الذايت:
ا
جدول ( )9نتائج حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط يف ضوء تضمني مهارة التعلم الذايت
إمجايل عدد األفكار املتضمنة يف الكتاب بشكل
املحاور واملؤرشات
املحور اخلامس :مهارة التعلم الذايت

املؤرش

عام
الفصل الدرايس

الفصل

األول

الدرايس الثاين

389

404

عدد مرات

عدد مرات

التحقق

التحقق

للفصل الدرايس

للفصل

األول

الرايس الثاين

املجموع

النسبة املئوية

النسبة املئوية

للفصل

للفصل

الدرايس األول الدرايس الثاين

النسبة املئوية لتضمني كل
مهارة فرعية يف الكتاب
(الفصل الدرايس األول +
الفصل الدرايس الثاين)

793

املجموع

النسبة املئوية

النسبة املئوية

للفصل

للفصل

الدرايس األول الدرايس الثاين

النسبة املئوية لتضمني كل
مهارة فرعية يف الكتاب
(الفصل الدرايس األول +
الفصل الدرايس الثاين)

يشجع املحتوى املتعلم عىل
23

تصويب أخطائه ومراقبة

17

24

41

%5.94

%4.37

%5.17

تعلمه.
يقدم املحتوى أنشطة رياضية
24

تناسب أنامط التعلم املختلفة.

43

64

107

%15.84

%11.05

%13.49

يشجع املحتوى استخدام
25

أدوات ومصادر تعليمية

30

26

56

%6.43

%7.71

%7.06

متنوعة تدعم التعلم الذايت.
املجموع

%25.72
90

114

204

%23.13

%28.21

متضمنة بدرجة منخفضة
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يتضح من اجلدول ( )9بأن النسبة املئوية لتضمني مهارة التعلم الذايت يف كتاب الرياضيات
للصف الثاين املتوسط بلغت ( )%25.72وبدرجة تضمني منخفضة؛ حيث توافرت يف الفصل الدرايس
األول بنسبة ( )%23.13وبدرجة تضمني منخفضة ،وتوافرت بالفصل الدرايس الثاين بنسبة ()%28.21
وبدرجة تضمني منخفضة؛ حيث نجد أن مؤرش "يقدم املحتوى أنشطة رياضية تناسب أنامط التعلم
املختلفة" .جاء باملرتبة األوىل بنسبة ( ،)%13.49فيام جاء مؤرش "يشجع املحتوى املتعلم عىل تصويب
أخطائه ومراقبة تعلمه" .باملرتبة األخرية بنسبة (.)%0.17
وختتلف هذه النتيجة مع دراسة الغامدي ( )2015والتي أظهرت أن توافر مهارات املهنة
والتعلم املعتمد عىل الذات جاءت بدرجة متوسطة يف مجيع كتب الرياضيات يف الصفوف العليا:
(الرابع ،واخلامس ،والسادس) باململكة العربية السعودية ،كام تتفق مع دراسة سبحي ( )2016والتي
أظهرت بأن معظم مهارات املهنة املعتمدة عىل الذات توافرت بدرجة منخفضة يف كتاب العلوم للصف
األول املتوسط باململكة العربية السعودية .وقد تعزى هذه النتيجة لكثافة حمتوى الرياضيات يف الصف
الثاين املتوسط مما يقلل من منح الفرصة للمتعلمني للتعلم الذايت أثناء احلصة الدراسية؛ ملا يتطلبه من
وقت ،ولكون هذه املهارة مهارة تشرتك يف تنميتها مجيع املواد الدراسية وتربز يف بعض املواد أكثر من
الرياضيات.
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سادسا :نتائج التحليل ملجال مهارة التعاون واملشاركة املجتمعية:
ا
جدول ( )10نتائج حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط يف ضوء تضمني مهارة التعاون واملشاركة املجتمعية
إمجايل عدد األفكار املتضمنة يف الكتاب بشكل
عام

املحاور واملؤرشات
املحور السادس :مهارة التعاون
واملشاركة املجتمعية

املؤرش

النسبة املئوية

الفصل الدرايس الفصل الدرايس
األول

الثاين

304

234

عدد مرات

عدد مرات

التحقق

التحقق

للفصل الدرايس

للفصل الرايس

األول

الثاين

املجموع

النسبة املئوية
للفصل

للفصل

الدرايس األول الدرايس الثاين

النسبة املئوية لتضمني كل
مهارة فرعية يف الكتاب
(الفصل الدرايس األول +
الفصل الدرايس الثاين)

538

املجموع

النسبة املئوية

النسبة املئوية

للفصل

للفصل

الدرايس األول الدرايس الثاين

النسبة املئوية لتضمني كل
مهارة فرعية يف الكتاب
(الفصل الدرايس األول +
الفصل الدرايس الثاين)

يقدم املحتوى أنشطة
 26ومرشوعات رياضية تتطلب

19

14

33

%6.25

%5.98

%6.13

العمل التعاوين.
يشجع املحتوى العمل يف
 27جمموعات خمتلفة يف القدرات

14

24

38

%4.60

%10.25

%7.06

وامليول للتعلم والعمل م ًعا.
يشجع املحتوى املتعلم عىل
املشاركة يف وضع
اسرتاتيجيات العمل مع
28

اآلخرين ،والتع ّلم منهم

0

0

0

%0

%0

%0

وإفادهتم ،واحلرص عىل
مصلحتهم.
يشجع املحتوى املتعلم عىل
املشاركة املجتمعية مع اتباع
29

القواعد واللوائح التنظيمية

2

1

3

%0.65

%0.42

%0.55

للعمل.
يشجع املحتوى توظيف
30

الرياضيات يف حل بعض

7

6

13

%2.30

%2.56

%2.41

املشكالت املجتمعية.

املجموع

%16.17
42

45

87

%13.81

%19.23

متضمنة بدرجة منخفضة
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يتضح من اجلدول ( )10بأن النسبة املئوية لتضمني مهارة التعاون واملشاركة االجتامعية يف كتاب
الرياضيات للصف الثاين املتوسط بلغت ( )%16.17وبدرجة تضمني منخفضة؛ حيث توافرت يف
الفصل الدرايس األول بنسبة ( )%13.81وبدرجة تضمني منخفضة ،وتوافرت بالفصل الدرايس الثاين
بنسبة ( )%19.23وبدرجة تضمني منخفضة؛ حيث نجد أن مؤرش " يشجع املحتوى العمل يف
جمموعات خمتلفة يف القدرات وامليول للتعلم والعمل م ًعا" .جاء باملرتبة األوىل بنسبة ( ،)%7.06فيام
جاء مؤرش "يشجع املحتوى املتعلم عىل املشاركة يف وضع اسرتاتيجيات العمل مع اآلخرين ،والتع ّلم
منهم وإفادهتم ،واحلرص عىل مصلحتهم" .باملرتبة األخرية بنسبة ( ،)%0وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
الغامدي ( ،)2015والتي أظهرت أن توافر مهارات التعاون والعمل يف فريق والقيادة جاءت بدرجة
منخفضة يف مجيع كتب الرياضيات يف الصفوف العليا( :الرابع ،واخلامس ،والسادس) باململكة العربية
السعودية ،كام تتفق مع دراسة سبحي ( ،)2016والتي أظهرت بأن مهارات التعاون والعمل يف الفريق
والقيادة توافرت بدرجة منخفضة يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط باململكة العربية السعودية.
وقد تعزى هذه النتيجة لطبيعة حمتوى الرياضيات والذي يقدم مفاهيم ومهارات رياضية أكثر من تركيزه
عىل املهارات املجتمعية ،ولكون هذه املهارة مهارة تشرتك يف تنميتها مجيع املواد الدراسية وتربز يف بعض
املواد أكثر من الرياضيات.
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عرض ملخص لنتائج حتليل كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط يف ضوء تضمني مهارة القرن
احلادي والعرشين:
جدول ( )11ملخص نتائج حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين متوسط يف ضوء تضمني مهارة القرن احلادي والعرشين
إمجايل عدد األفكار املتضمنة يف الكتاب
بشكل عام
الفصل
الدرايس األول

للفصل

الفصل
الدرايس

النسبة املئوية

املجموع

الثاين

الدرايس
األول

املهارات
عدد مرات

عدد مرات

التحقق

التحقق

للفصل

للفصل

النسبة املئوية
املجموع

الدرايس األول الرايس الثاين

للفصل
الدرايس
األول

النسبة
املئوية

النسبة املئوية لتضمني كل مهارة

للفصل

فرعية يف الكتاب (الفصل الدرايس

الدرايس

األول  +الفصل الدرايس الثاين)

الثاين
النسبة
املئوية
للفصل
الدرايس
الثاين

النسبة املئوية لتضمني
كل مهارة فرعية يف
الكتاب
(الفصل الدرايس
األول  +الفصل

درجة
التضمني

الدرايس الثاين)

مهارة التفكري الناقد وحل
467

477

944

%83.39

%91.90

%87.48

عالية

2

مهارة التفكري اإلبداعي

295

227

522

%53.83

%45.76

%49.95

متوسطة

3

مهارة التواصل

208

141

349

%39.39

%29.93

%34.93

متوسطة

4

مهارة استخدام التقنية

36

43

79

%16.90

%15.98

%16.39

منخفضة

5

مهارة التعلم الذايت

90

114

204

%23.13

%28.21

%25.72

منخفضة

1

املشكالت

مهارة التعاون واملشاركة
6

املجتمعية

42

45

87

%13.81

%19.23

متوسط نسبة تضمني مهارات القرن احلادي والعرشين يف كتب الرياضيات للصف الثاين متوسط

%16.17

منخفضة

%38.44

متوسطة

يتضح من اجلدول ( )11بأن النسبة املئوية لتضمني مهارات القرن احلادي والعرشين يف كتاب
الرياضيات للصف الثاين املتوسط بلغت ( )%38.44وبدرجة تضمني متوسطة ،حيث جاءت مهارة
التفكري الناقد وحل املشكالت باملرتبة األوىل بنسبة تضمني ( )%87.48وبدرجة تضمني عالية ،بينام
جاءت مهارة التعاون واملشاركة املجتمعية باملرتبة األخرية بنسبة تضمني ( ،)%16.17فيام ُضمنت
مهارتا :التفكري اإلبداعي ،والتواصل بدرجة متوسطة وبنسبة( )%49.95و( )%34.93عىل الرتتيب،
وضمنت مهارتا :استخدام التقنية ،والتعلم الذايت بدرجة منخفضة وبنسبة( )%16.39و ()%25.72
ُ
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عىل الرتتيب .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة( :الغامدي)2015 ،؛ حيث جاءت يف املرتبة األوىل
مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت يف مجيع كتب الرياضيات يف الصفوف العليا( :الرابع،
واخلامس ،والسادس) باململكة العربية السعودية بنسبة( )%78.3وبدرجة توافر عالية ،وكذلك تتفق
مع نتائج دراسة الغامدي( )2015يف املرتبة األخرية؛ حيث حلت مهارة ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات
واالتصال يف املرتبة األخرية يف مجيع كتب الرياضيات يف الصفوف العليا( :الرابع ،واخلامس،
والسادس) باململكة العربية السعودية بنسبة( )%4.3وبدرجة توافر منخفضة جدً ا ،وتتفق مع نتائج
دراسة (سبحي)2016 ،؛ حيث جاءت مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت يف املرتبة األوىل بنسبة
بلغت( ،)%72.6وتتفق مع نتائج دراسة (سبحي)2016 ،؛ حيث جاءت يف املرتبة ما قبل األخرية
مهارات التعاون والعمل يف فريق واحد بنسبة بلغت( ،)%10.8كام تتفق مع دراسة(ملحم )2017 ،التي
أظهرت أن مهارات التعلم واالبتكار واإلبداع جاءت يف املرحلة الثانية وبنسبة( .)%35.7بينام ختتلف
مع نتائج دراسة (الشهراين وآل حمفوظ )2020 ،التي ذكرت أن توافر مهارات التعلم واإلبداع يف كتب
العلوم للمرحلة املتوسطة بدرجة ضعيفة يف كتاب الصف الثاين املتوسط.
ويعزو الباحثان تضمني مهارة التفكري الناقد وحل املشكالت ومهارة التفكري اإلبداعي
بمستوى ٍ
عال ومتوسط عىل الرتتيب يف كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط إىل طبيعية سلسلة
ماجروهيل ،والتي اعتمدت عىل النظرية البنائية يف بنائها وتصميمها وركزت عىل املتعلم وبناء تعلمه
بنفسه ،من خالل إتاحة الكثري من أنشطة االستعداد والتهيئة والتدريبات واألمثلة التي تساعده عىل
التحقق من فهمه ومسائل مهارات التفكري العليا ،ودروس حل املسألة والتي تنمي لديه مهارات التفكري
فرص مستمرة لتطبيق مهارات الرياضيات وحل املشكالت ،واستخدام
بأنواعها؛ إذ يتوفر للطالب ٌ
أنواع التفكري الناقد واإلبداعي ،كام أهنا هتتم بالتقويم وفق مراحله ( :التشخييص ،التكويني ،والنهائي
دعام واس ًعا يراعي الفروق الفردية
) مما يدعم عمليات التفكري والنقد الذايت لدى املتعلم ،كام توفر ً
أيضا ً
بني الطالب.
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توصيات البحث:
يويص الباحثان بام ييل:
-

االستفادة من نتائج هذ البحث يف تطوير كتب الرياضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي
والعرشين.

-

االهتامم بمهارات استخدام التقنية والتعلم الذايت والتعاون واملشاركة املجتمعية يف كتب
الرياضيات.

-

وخصوصا
نرش ثقافة مهارات القرن احلادي والعرشين لدى العاملني يف امليدان الرتبوي،
ً
معلمي الرياضيات.

-

تزويد معلمي ومرشيف الرياضيات بقائمة مهارات القرن احلادي والعرشين؛ ليستفيدوا منها
يف تنفيذ الدروس واألنشطة.

مقرتحات البحث:


إجراء دراسات تقويمية ل ُكتب الرياضيات يف تضمينها ملهارات القرن احلادي والعرشين من
وجهة نظر معلمي ومرشيف الرياضيات.



دراسة مماثلة حتليلية أخرى لكتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي ،يف ضوء مهارات
القرن احلادي والعرشين.



إجراء دراسات حتليلية مماثلة لكتب الرياضيات لبقية صفوف املرحلة :املتوسطة ،واالبتدائية،
والثانوية.



فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات القرن احلادي والعرشي لدى معلمي الرياضيات.
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