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Abstract: The current research aimed at revealing the inclusion degree of future thinking skills in Mathematics
textbooks for the 11th and 12th grades. In so doing, the research followed the descriptive analytical method.
Moreover, the research sample involved the content topics of (4) mathematic textbooks in natural science for
the 11th and 12th grades by (2) textbooks per semester for the academic year 1441 AH corresponding to
2019/2020 AD. The research implemented the Content Analysis Card, with (21) sub-skills (indicators) grouped
into (4) key future skills, namely: (Anticipation, Forecasting, Future Visioning, and Future Problem Solving),
and validity and reliability were verified. Research findings reveled that Anticipation is the skill that is included
the most in the 11th and 12th grades’ textbooks, as the inclusion level reached (58,72%) with “average” inclusion
degree, followed by Future Visioning with an inclusion level of (29,06%) and Future Problem Solving, with
an inclusion level of (20,22%) as the inclusion degree was “low”. The least included skill in the textbooks was
Forecasting with an inclusion level of (13,79%) and “very low” inclusion degree.
Keywords: Mathematics Education, Content Analysis, Future visioning, Future Problem Solving, Predict,
Expect.
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مقدمة
تميز القرن الىادي والعشرون بالتقدم العلم
والتكنولوجي املتسارع ومض ثم مصبحت مواكبة
التغيرات الىد ثة تستلزم اعادة تشكيل النظم
ًّ
التعليمية وبناءها ا
مستقبليا تناسب م متيلبات
بناء
هذا التقدم عض طري اعداد طالب قادريض علك
التعامل بوعي م املعلومات املتجددة وتوظيفها في حل
املشكالت اوختلفة الت تواجههم.
ا
وتعد الرياضيات ركيزة مساسية؛ لدورها في تنمية
ا
مهارات التفكير مما جعل املتعلم قادرا علك طرح
موضوعات ب ور م تلفة ويمكنه مض الدقة
واملالحظة والنقد وتفعيل التفكير الناقد واإلبداعي
وحل املشكالت (النذ ر  )2020والت تعد جميعها مض
مقومات التفكير املستقبلي.
وتعددت ت نيفات مهارات التفكير املستقبلي
ا
لدى الباحثين والتربويين تبعا للتوجهات التربوية الت
نيلقون م ها واملادة الدراسية ومهدافها فلنل مادة
دراسية طبيعتها ومهدافها الت تتف م مجموعة
معينة مض املهارات الت تناسبها ويمكض تنميتها مض
خاللها وب اصة مادة الرياضيات.
لذا فقد مصبحت مهارات التفكير املستقبلي
َّ
ًّ
مساسيا في التعليم نبغي لليالب اكتسابه في
متيل ابا
القرن الىادي والعشريض مض خالل الكتب الدراسية
ُ
اذ مض املهم احداث التنامل بين محتوى الكتب
الدراسية وطرق تدريسه وبين مهارات التفكير
املستقبلي داخل تلك الكتب (.)Hava et al., 2019
وشهدت الكتب الدراسية وب اصة كتب
ا
الرياضيات جهودا تيويرية في بنيتها العلمية وتحسين
مستوى العرض؛ ملالءمة متغيرات القرن الىادي
والعشريض ومنواع التفكير اوختلفة وب اصة التفكير
املستقبلي ومهاراته.

ويمكض تنمية مهارات التفكير املستقبلي لليالب
مض خالل تضمي ها في محتوى الكتب املدرسية لجمي
املراحل داخل املؤسسات التعليمية (املشعل )2020
اذ توجه تفكيرهم نحو التحد ات املستقبلية اوىتملة
واست دام مستوى عال مض العمليات العقلية ولفس
مجرد تلق املعلومات فق وتعمي الفكر وإعماله في
فهمها وتحليلها وإصدار الىكم بشأنها (سالم وعبد
الفتاح .)2020
ماهية التفكيراملستقبلي:
اختلة الباحثون حول تناولهم ملفهوم التفكير
ا
املستقبلي وفقا لوجهات نظرهم واأل دولوجيات
والنظريات الخاصة بهم.
فقد عرفه تورا س ( )Torrance, 2003بأنه:
مركب مض العمليات العقلية العليا الت تقوم علك
است دام مجموعة مض املهارات واإلستراتيجيات
اإلبداعية والنقد ة والت ورية واالستشرافية في
رؤية املستقبل القريب والبعيد.
ومضح سردار ( )Sardar, 2010منه عملية توليد
الكثير مض األفنار وإثارة التساؤالت حول ما ُ َّ
جم مض
معلومات وحول است دام الخيال والتأمل والع ة
الذهن ؛ بهدف وض ت ور مبدئ ملا ستنون عليه
الظاهرة في املستقبل.
ويرى روبرتسون ( )Robertson, 2011منه عملية
رصد مسار املشنلة الىاضرة وتتبعه واقتراح بداتل
متعددة ملا ستنون عليه املشنلة في املستقبل وحلول
لها.
وعرفت الباحثتان التفكير املستقبلي بأنه
منظومة مض العمليات العقلية املتسلسلة واملتناملة
الت تعتمد علك البيانات واملعلومات والخبرات
املتوفرة مض املاض والىاضر واستغاللها؛ لوض
حلول وت ورات مستقبلية حدسية مو مبنية علك
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مسس علمية وتظهر هذه العمليات في صورة مهارات
م ها :التوق والتنبؤ والت ور املستقبلي وحل
املشكالت املستقبلية.
مهارات التفكيراملستقبلي (تحديدها ،و أنواعها)
تعددت ت نيفات مهارات التفكير املستقبلي
اال منه ال وجد ت نية محدد متف عليه م ذلك فقد
ُ
لىظ تركيز معظمها علك املهارات األرل (التوق التنبؤ
الت ور املستقبلي حل املشكالت املستقبلية) مثل
دراسة كل مض :سالم وعبد الفتاح ( )2020الخزيم
( )2019السروجي ( )2019الرباط ( )2017حسض
( )2016في مجال الرياضيات وتدريسها وفيما أت
توضيح لتلك املهارات:
 -1مهارة التوقع ()Expectation skill
عرفها حسين ( )35 2009بأنها" :اجتهاد قوم به
املتعلم عندما ال تتوافر لد ه املعلومات النافية وذلك
محاولة لالفتراض مو الت مين حول بعض املساتل
واملشكالت الت مر بها".
وذكر ٌّ
كل مض جونز وآخريض ))jones et al; 2012
منها استقراء للمستقبل ووض تفسيرات واستنتاجات
مض خالل الخبرة املاضية واملشاهدات الىالية.
وعرفت الباحثتان مهارة التوق بأنها :عملية
تقد رية حدسية مبنية علك دراسة األحداث والخبرات
السابقة بيريقة غير ممن جة مو علمية ويغلب عليها
الىدس وعدم املوضوعية.
وتتضمض مهارة التوق عدة مهارات فرعية نبغي من
تضم ها اوىتوى ويمكض ا جازها فيما أت :

 توق حل مشكالت باست دام نظرية مو مسلمة موقانون.
 التوق مض خالل قراءة األشنال والرسوم البيانيةوال ور.
 ترجيح نتيجة محتملة بناء علك الىدس الرياضوالخبرة السابقة.
 است دام مسلوب الت مين الذك في قراءة األحداثاملستقبلية.
 بناء الت مينات في قراءة األحداث املستقبليةوالتحق م ها.
 -2مهارة التنبؤ ()Predicting Skill
عرفته قزامل ( )2013بأنه قدرة املتعلم علك
رصد املشنلة ودراستها ومتابعتها ًّ
زمنيا اذا كان لها
امتداد زمن ومعرفة الواق ورصده مض خالل
املالحظة واملتابعة ثم معرفة االتجاه الذي سوف
تنحوه تلك املشنلة م ارتباط ذلك باملني .
وعرفت هيئة تقويم التعليم والتدريب (2019
 )162التنبؤ ( )Predictingبأنه" :املهارة في قراءة
البيانات مو املعلومات املتوافرة واالستدالل مض خاللها
علك ما هو مبعد مض ذلك في الزمان مو املوضوع مو
اوجتم ".
وعرفت الباحثتان مهارة التنبؤ بأنها :عملية
تقد رية مبنية علك دراسة علمية ومن جية؛ لتتب ظاهرة
ما وف سالسل زمنية مو عدد ة؛ للوصول الك
األحداث مو النتاتج اوىتملة.
وتتضمض مهارة التنبؤ عدة مهارات فرعية نبغي
من تضم ها اوىتوى ويمكض ا جازها فيما أت :

 اعادة تنظيم املعلومات واألفنار العلمية؛ إلدراكعالقات جد دة.

 االستدالل علك نتيجة مستقبلية مض خالل قراءةالجداول الرياضية واألشنال والرسوم البيانية
زمنيا مو ًّ
املتسلسلة ًّ
رقميا.

 توق احتماالت تغير مسار حل مسألة مو مشنلةرياضية في املستقبل.
 توق مسباب حدوث الظواهر العلمية الت تتيلبا
ًّ
رياضيا لفهمها.
مساسا
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ا
ابتداء مض الىاضر
 است الص نتاتج تتاب األحداثحتى مدة زمنية محددة.
 اختيار م سب الفرضيات؛ لىل مشنلة رياضية.الفرق بين التنبؤ والتوقع
ُ
لىظ غموض وخل بين مفهوم التنبؤ والتوق في
األدبيات التربوية وبدارسة كال املفهومين ُوجد اآلت :
):)Armstong, 2001; Brown, 2004

 تقد م معلومات سابقة عض ظاهرة علك شنلمتسلسلة زمنية مو رقمية محددة مو نم مو دالة
معينة.
 اجراء التنبؤات املستقبلية باست دام استراتيجياتعلمية محددة (استقراء استنباط استكمال
رياض  ...الخ).
 اكتشاف العالقات البينية لألحداث املتسلسلة ًّزمنيا.

جدول ( )1مقارنة بين التنبؤ والتوقع
وجه املقارنة
التعريف
الدقة
نطاق التطبيق
املوضوعية
القياس الكمي
األساس

التنبؤ

َ
هي عملية ُ نشأ مض خاللها تنبؤات مستقبلية باست دام البيانات
ذات ال لة
مكثر دقة
ُت َّ
يب في من جية البح والقياعات االقت اد ة واملالية
َّ
ُ
َّ
وتقيم البيانات.
تولد التنبؤات مض العمليات الىسابية
سهلة القياس ًّ
كميا
تتم باست دام مساليب علمية مثل :ال يغ الرياضية

تضح مض الجدول من التنبؤ هو توق ولكض
مرتب بسلسلة زمنية ويعتمد علك مسلوب علم ؛
للوصول الك توق للنتيجة املستقبلية (التنبؤ بها) في
حين من التوق ب ورة عامة يست دم الىدس
والت مين ومض ثم فإن كل تنبؤ توق ولفس كل توق
ا
تنبؤا.
 -3مهارة التصوراملستقبلي )Future skill
)Speculation
رى الزهرا ( )2017منه عملية تمثيل عقلي
ُت َّ
نون مض خاللها صورة متناملة لألحداث العلمية؛
لفستيي املتعلم بناء مفنار خيالية علمية غير متوقعة
قد ت بح في املستقبل واقعية ومفيدة؛ بهدف توسي
حدود اإلدراك والوعي بالظواهر العلمية املستقبلية.
ويرى السروجي ( )2019منه :تنويض وجهات نظر
ناقدة ملا يرح مض مفنار ومشكالت وموضوعات
مرتبية بأحداث ظاهرة ما مو بعملية مستقبلية

التوقع

َ
هي عملية ُ نشأ مض خاللها توقعات مستقبلية باست دام
بيانات مرتبية مو غير مرتبية
مقل دقة
مكض تيبيقها في السياقات كافة
غير موضوعية
ال مكض قياسها كم ًّ
تتم باست دام مساليب عشواتية مثل :الت مين

متوقعة؛ ليتمكض مض معالجة املواقة التعليمية
املرتبية بها مض خالل زوا ا فكرية متعددة.
وعرفت الباحثتان مهارة الت ور املستقبلي بأنها
تنويض صورة عقلية متناملة لألحداث واملشكالت في
املستقبل؛ بهدف تحسين الوض الىالي مو تيويره مو
ا شاء واق جد د بناء علك افتراضات حالية مو
محتملة.
وتتضمض مهارة الت ور املستقبلي عدة مهارات
فرعية نبغي من تضم ها اوىتوى مكض ا جازها فيما
أت :
 توظية الت يل العلم ؛ لتوسي مدارك املتعلم.ا
 تضمين مفنار لدعم حياة املتعلم املهنية مستقبال. تعزيز توليد مكبر عدد مض األفنار الجد دة واملتنوعةاملنيقية.
 تيوير خي وإستراتيجيات مستقبلية بد لة؛ لىلمشنلة رياضية.
 -تنويض وجهات نظر ناقدة ملا يرح مض مفنار مستقبلية.
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 تحويل األفنار العقلية الك رسوم ت يييية وبيانية؛للتعبير عض ال ورة املستقبلية للظاهرة العلمية.

 تقييم الىلول واختيار األ سب اوفقا للمعلومات
املتوفرة.

 است دام املنظمات املعرفية واوخييات والخراتالذهنية لرسم سفناريو مستقبلي.
 -4مهارة حل املشكالت املستقبلية Future
:Problem Solving Skill
عرفها حسين ( )2009بأنها احدى مهارات
التفكير الت مكض مض خاللها النظر الك املشكالت الت
قد تحدث في املستقبل والعمل علك وض الخي
املناسبة ملواجهتها والتغلب عليها مو من ظهورها مما
تيح للمتعلم فرصة للتكية م التغيرات الجد دة
والتأقلم م املشكالت الت قد تواجهه في املستقبل.
وعرفها الجنه ( )2018منها مجموعة مض املهارات
الت تتمثل في قدرة املتعلم علك تحليل املواقة
واملشكالت وتفسيرها املتوق حدوثها في املستقبل
والبح عض حلول تمكنه مض مواجهتها والت دي لها.
وعرفت الباحثتان مهارة حل املشكالت
املستقبلية بأنها القدرة علك تحد د املشكالت الت قد
تحدث في املستقبل تحد ادا ا
دقيقا ومعرفة مسبابها
املستقبلية والعمل علك وض الخي املناسبة
ملواجهتها والتغلب عليها مو من ظهورها ثم اختيار
احدى هذه الخي وف معا ير محددة ثم تيبي هذه
الخية لىل املشنلة املستقبلية مو تقليل آثارها.
وتتضمض مهارة حل املشكالت عدة مهارات
فرعية نبغي من تضم ها اوىتوى ويمكض ا جازها
فيما أت :

 تجريب السفناريو اوختار واملناسب لىل املشنلةاملستقبلية.
 صياغة املشنلة في صورة قابلة للىل. اقتراح عدد مض الىلول البد لة؛ ملواجهة املشكالتاملستقبلية.
 بناء خية لىل مشنلة مستقبلية وتأملها.تضمين كتب الرياضيات باملرحلة الثانوية ملهارات
التفكيراملستقبلي
مكض الكشة عض التضمين مض خالل تحليل
اوىتوى (العمر  )2007وي تلة التضمين عض تحليل
اوىتوى في كونه ًّ
خفيا (غير صريح) ويركز علك الداللة
غير املباشرة علك وحدة االت ال (نص صورة
رسومات بيانية)( .النذ ر )2019
ويوجد اتجاهان لتعليم التفكير األول تعليم
مهارات التفكير وف مقررات منف لة وبرامج محددة
اعدادا ا
ا
جيدا مكملة للمناه
ة ومعدة
وم
املدرسية .والثاني :دمج تعليم مهارات التفكير في
املقررات التعليمية اوختلفة كافة مثل :الرياضيات
والعلوم وغيرها مض املواد( .قيام )2004
وباالطالع علك األدبيات والدراسات التربوية في
مجال تعليم التفكير املستقبلي ُوجد من مغلبها (-الخزيم
2019؛ السروجي 2020؛ العباس 2019؛ املشعل
2020؛ املييري  -)2018ركز علك تعليم التفكير
املستقبلي وف االتجاه الثا الذي نادي بتضمينه في
الكتب الدراسية واالهتمام بمحتواها.
محتوى كتب الرياضيات ،ومهارات التفكير
املستقبلي
يشير هيل ( )Hill, 2019الك من معلم
الرياضيات جب من فكروا بأساليب ابتنارية؛ لتمكين

 تحليل املعلومات املتعلقة بمسألة مو مشنلة رياضيةمستقبلية.
 لوصول ملعلومات عض معوقات املشنلة الرياضية التا
تواجهه مستقبال.
 اعداد سفناريو لىل املشنلة املستقبلية اوفقا لخيوات
رياضية منيقية متتابعة.
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ضعة في مهارات التفكير املستقبلي لدى اليالب
ومرجعته الك الق ور في تضمي ها في الكتب املدرسية
بنونها محد مهم مسباب الضعة.
وقد اهتمت العد د مض الدراسات بتحليل
ُ
محتوى الكتب املدرسية في ضوء مهارات التفكير
املستقبلي :كدراسة (الىسض 2019؛ الخزيم 2019؛
محمد  )2018وف مرل مهارات هي( :التوق التنبؤ
الت ور املستقبلي حل املشكالت املستقبلية).
وقد موصت العد د مض الدراسات والبحوث
ُ
بالكشة عض مدي تضمين الكتب الدراسية ملهارات
التفكير املستقبلي م ها :دراسة (الخزيم  )2019الت
توصلت الك وجود ق ور في تضمين مهارات التفكير
املستقبلي في كتب الرياضيات لل ة األول الثانوي
وموصت بالكشة عض مدى تضمين تلك املهارات
بال فين الثا والثال الثانويين.
َّ
ُ
وقد تولدت لدى الباحثتين الرغبة في الوقوف
علك مدى تضمين مهارات التفكير املستقبلي في محتوى
ُ
كتب الرياضيات وب اصة في ال فين الثا والثال
الثانويين وبذلك تحددت مشنلة البح في الكشة
ُ
عض مدى تضمين مهارات التفكير املستقبلي في كتب
الرياضيات لل فين الثا والثال الثانويين.
أسئلة الدراسة
سعت الدراسة الك اإلجابة عض السؤال الرتفس اآلت :
ما درجة تضمين مهارات التفكير املستقبلي في
ُ
محتوى كتب الرياضيات لل ة الثا والثال
الثانويين؟
ُ
َّ
ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما درجة تضمين مهارات التفكير املستقبلي (التوق
التنبؤ الت ور املستقبلي حل املشكالت
ُ
املستقبلية) في محتوى كتب الرياضيات لل ة
الثا الثانوي؟
 -2ما درجة تضمين مهارات التفكير املستقبلي (التوق

اليالب مض التعامل م القضا ا الت مكض من واجهوها
في املستقبل ولتلبية متيلبات سوق العمل.
لذا صار لز ااما علك مقررات الرياضيات من تعم
التفكير املستقبلي لدى اليالب وخاصة في التعليم
الثانوي اذ نتقل اليالب بعده ملواصلة الدارسة في
التعليم العالي مو االتجاه لسوق العمل.
وإذا ما ُدرست مهارات التفكير املستقبلي في مادة
الرياضيات بالفعالية امليلوبة فسيؤدي الك اكساب
الثقافة الرياضية لليالب وهذا ما ركز عليه اطار
عمل مادة الرياضيات  2021التاب للبرنامج الدولي
لتقييم اليلبة ).(Maciejewski, & Barton, 2016
مما سب تضح من تضمين مهارات التفكير
املستقبلي يسهم في تعزيز تعلم الرياضيات اذ تؤدي الك
تمكين املتعلم مض االستدالل املستقبلي ب ورة رياضية
وتوظية الرياضيات لىل املشكالت في سياقات
م تلفة ويزيد مض امنانات املتعلم للتفكير الرياض
ومض ثم تتضح العالقة الوثيقة بين مهارات التفكير
املستقبلي والرياضيات وتدريسها اذ تقدم الرياضيات
األدوات الالزمة ملمارسة مهارات التفكير املستقبلي
بكفاءة.
مشكلة الدراسة
كشفت رؤية ( )2030عض ضرورة تيوير
املنظومة التعليمية والتربوية بجمي منوناتها مض مجل
ًّ
معرفيا وو ًّ
ًّ
ومهاريا ويمتلك
جدانيا
ت ريج جيل مؤثر
مهارات التفكير ُويبدع في حل مشكالته ولد ه ُ
روح
املبادرة والقيادة( .الى ان 2016؛ وزارة التعليم
ا
 )2019وتمثل مهارات التفكير املستقبلي توج اها حد ثا
َ
ُ
اكساب اليالب املهارات الالزمة
في التعليم مض حي
واملؤثرة في حياتهم الىاضرة واملستقبلية (الخزيم
.)2019
اال من دراسة كل مض( :الزهرا 2017؛
الشمري 2019؛ العضيلة  )2020مشارت الك وجود
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التنبؤ الت ور املستقبلي حل املشكالت
ُ
املستقبلية) في محتوى كتب الرياضيات لل ة
الثال الثانوي؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراس ة ةةة الك الكش ة ةةة عض درجة تض ة ةةمين
ُ
مهارات التفكير املس ة ةةتقبلي في محتوى كتب الرياض ة ةةيات
لل فين الثا والثال الثانويين.
أهمية الدراسة
َّ
تتحدد مهمية الدراسة فيما لي:
ُ
 -1اثراء األدب التربوي املتعل بتقويم كتب الرياضيات
وتيويرها مض خالل تناول اإلطار املفاهيم
للتفكير املستقبلي.
 -2تزويد القاتمين علك تيوير محتوى الكتب في اململكة
َّ ا ُ
وخاصة كتب الرياضيات
العربية السعود ة -
للمرحلة الثانوية -بأهم مهارات التفكير املستقبلي
الالزم ُ
توفرها.
 -3توفير قاتمة بمهارات التفكير املستقبلي ومهاراتها
الفرعية .ملى ()2
 -4توفير مداة لتحليل اوىتوى وتفريغه وف مهارات
التفكير املستقبلي مكض الباحثين في مجال
التفكير املستقبلي والرياضيات مض است دامها في
دراسات مخرى .ملى ()1
حدود الدراسة
اقت ة ة ة ةةرت ال ة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةة علك التعرف علك درج ة ةةة
ُ
تض ة ة ة ةةمين محتوى كت ةةب الري ةةاض ة ة ة ةي ةةات لل ة ة ة ةةفين الث ةةا
والثال الثانويين في اململكة العربية الس ة ة ةةعود ة ملهارات
التفكير املس ةةتقبلي املتمثلة في (التوق التنبؤ الت ةةور
املس ة ة ة ةةتقبلي ح ةةل املش ة ة ة ةةكالت املس ة ة ة ةةتقبلي ةةة) ،الف ة ة ة ة ةةل
ال ة ةةدراس ة ة ة ة ة األول ل ةل ةع ة ةةام  1441/1440هة ة ة ة ة ة ة ة ة ة امل ةةواف ة
 2020/2019م.

مصطلحات الدراسة
درجة تضمين ( )Degree of Inclusionعرفتها
ُ
الباحثتان اجر ًّ
اتيا بأنها :الدرجة الت َت َ
ظهر فيها سلسلة
كتب الرياضيات لل فين الثا والثال الثانويين في
اململكة العربية السعود ة مض ناحية توفر مؤشرات
مهارات التفكير املستقبلي املتمثلة في (التوق التنبؤ
الت ور املستقبلي حل املشكالت املستقبلية) في مداة
ا
َ
الدراسة الت ُ حكم عليها بدرجة توفر (مرتفعة جدا
مرتفعة متوسية من فضة من فضة ًّ
جدا).
مهارات التفكير املستقبلي ( Future Thinking
َّ )Skills
وعرفها الخزيم ( )2019بأنها" :عمليات تهدف
الك التعرف الك املستقبل وذلك بدراسة الىاضر
واملاض ويتضمض مجموعة مض املهارات م ها :التوق
والتنبؤ ووض ت ورات مستقبلية" (ص .)706
وعرفتها الباحثتان اجر ًّ
اتيا بأنها :العمليات
العقلية الت َت ُهدف الك ادراك املشكالت وصياغة
فرضيات جد دة والتوصل الك حلول غير مألوفة
َ
محتملة؛ مض مجل تحقي
وتقييم مفنار مستقبلية
مهداف مستقبلية بعيدة املدى واستشراف املستقبل
في حياة اليالبات العلمية والعملية مض خالل مهارات:
(التوق التنبؤ الت ور املستقبلي حل املشكالت
ُ
َّ
املتضمنة في محتوى كتب الرياضيات
املستقبلية)
لل فين الثا والثال الثانويين.
منهج الدراسة
اتبعت الدراسة املن َ الوصف َّ بأسلوب تحليل
اوىتوى؛ ملناسبته موضوع الدراسة.
مجتمع الدراسة
تمثةل مجتم الةدراس ة ة ة ةةة مض جمي موض ة ة ة ةةوعةات
محتوى كتةب الريةاض ة ة ة ةيةات بةاملرحلةة الثةانويةة وف نظةام
ُ
وعددها ( )6كتب لنل ص ة ةةة دراس ة ة كتابان
املقررات
امليبقةة بةةاململكةةة العربيةةة الس ة ة ة ةةعود ةةة للعةةام الةةدراس ة ة ة ة
 1441/1440هة املواف 2020/2019م.
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عينة الدراسة
تمثلت عينة الدراسة مض جمي موضوعات
محتوى كتب الرياضيات (نظام املقررات  -مسار العلوم
ُ
وعددها
اليبيعية) بال فين الثا والثال الثانويين
( )4كتب لنل صة دراس كتابان للعام الدراس
1441/1440هة املواف 2020/2019م.
مصطلحات عينة الدراسة اعتمدت الدراسة علك
امل يلىات اآلتية وىتوى كتب الرياضيات (نظام
املقررات -مسار العلوم اليبيعية) لل فين الثا
والثال الثانويين املعتمدة مض وزارة التعليم:
 كتاب ال ة الثا الثانوي-الف ل الدراس األول:يلح عليه (كتاب الرياضيات.)3
 كتاب ال ة الثا الثانوي-الف ل الدراس الثا :يلح عليه (كتاب الرياضيات.)4
 كتاب ال ة الثال الثانوي-الف ل الدراس األول:يلح عليه (كتاب الرياضيات.)5
 كتاب ال ة الثال الثانوي-الف ل الدراس الثا :يلح عليه (كتاب الرياضيات.)6
أداة الدراسة
تمثلت مداة الدراسة في بياقة تحليل اوىتوى وقد
ُ
معدت وف الخيوات اآلتية:
 -1تحتديتد الهتدف وهو الكش ة ة ة ةةة عض درجةة تض ة ة ة ةةمين
مةه ة ةةارات الةتةفةكةيةةر املس ة ة ة ة ةتةقةبةلةةي فةةي مةحةتةةوى كةت ة ةةب
الرياضيات للمرحلة الثانوية.
 -2بنت تتاة أداة تحليت تتل ا حتوى اتبع ة ةةت ع ة ةةدة اجراءات
لبناء األداة وهي:
م .االطةالع عةلةك األدبةي ة ةةات الةتةربةوي ة ةةة وال ة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةات
السابقة املتعلقة بنل مض:

 حضور دورات تدريبية في تحليل اوىتوى.ب .إع ت تتداد ق ت تتاهتم ت تتة بتمته ت تتارات التتتفتكتيتر املس ت ت ت تتتقتبتلي:
ُحةددت مهةةارات التفكير املس ة ة ة ةةتقبلي بعةةد االطالع
علك األدبيات والدراس ة ة ة ةةات التربوية املتعلقة بها
ُ
وقة ةةد ت ُوصة ة ة ة ة ةل الك مرل مهة ةةارات رتفسة ة ة ة ة ةةة للتفكير
املس ة ة ة ةةتقبلي وهي( :مهة ةةارة التوق مهة ةةارة التنبؤ
مهارة الت ور مهارة حل املشكالت املستقبلية).
ج .تحتديتد املهتارات الفرعيتة (املؤ) ت ت ت تترات) ملهتارات
التتتفتكتيتتر املست ت ت ت تتتقتبتلتتي ب ة ةةاالطةةالع عةلةةك األدبةي ة ةةات
التربوية ةةة والة ةةدراسة ة ة ة ة ةةات والبحوث السة ة ة ة ة ةةابقة ةةة
واملؤتمرات العلمي ةةة ذات العالق ةةة واالس ة ة ة ةةتف ةةادة
مض مدوات الدراسات السابقة.
د .إعتتداد الص ت ت ت تتورة األوليتتة ألداة تحليتتل ا حتوى
حوت ال ة ةةورة األولية املهارات الرتفسة ةةة ومهاراتها
فرعية كاآلت :
 مهارة التوق  :وتتضمض ( )8مهارات فرعية. مهارة التنبؤ :وتتضمض ( )6مهارات فرعية. مهارة الت ور املستقبلي :وتتضمض ( )8مهارات فرعية. مهارة حل املشكالت املستقبلية :وتتضمض ( )6مهاراتفرعية.
ُ
ه) صدق بطاقة تحليل ا حتوى عرضت ال ورة
ين في
األولية للبياقة علك مجموعة مض املت
املناه وطرق تدريس الرياضيات في الجامعات
السعود ة والعربية واملشرفين واملشرفات
التربويين ومعلمات الرياضيات واوخت ين في
ا
محكما؛ للتحق مض:
املهارات وبلغ عددهم ()40
✓ مدى ارتباط كل مهارة فرعية باملهارة الرتفسة
التابعة لها.
✓ مهمية املهارة الفرعية ومدى مناسبتها لعينة
البح .
✓ دقة ال ياغة اللغوية وسالمتها.

 التفكير املستقبلي ومهاراته. تحليل اوىتوى ب ورة عامة. تحليل محتوى كتب الرياضيات ومدواته. -تحليل اوىتوى وف مهارات التفكير املستقبلي ومدواته.
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و) الص ت ت ت تتورة الة تاهيتة لبطتاقتة تحليتل ا حتوى بعةد
ضةب بياقة تحليل اوىتوى وإجراء التعد الت
الالزمةةة مص ة ة ة ةةبحةةت في ص ة ة ة ةةورتهةةا ال هةةاتيةةة وجةةاهزة
للتيبي .
إجراةات تطبيق الدراسة
تضمض تيبي الدراسة عدة اجراءات هي:
 -1تجهيز أداة تفريغ تحلي تتل ا حتوىُ :جهزت ملف ةةات
التفري ( 16ملة) لكتب العينة في جداول()Excel
ا
 -ملة اإلكسل( )Excelمثل ف ال مض ف ول الكتاب.

ب -وح ت تتدة التتتحتلتي ت تتل بةع ة ةةد مةراجةع ة ةةة مدبةي ة ةةات تةحةلةي ة ةةل
اوىتوى ُحة ةددت (الفكرة) بنونهة ةةا وح ةةدة تحلية ةةل؛
ملن ةةاس ة ة ة ةةبته ةةا لعين ةةة ال ةةدراس ة ة ة ة ةةة وهي مي مفهوم مو
م ةيلح مو جملة مو مسةألة مو مشةنلة رياضةية
مضمنة الكتب عينة الدراسة.
ج -ثتب ت تتات التتتحتلتي ت تتل اس ة ة ة ة ة ُتة ة ةةدم ة ةةت طةةريةق ة ةةة اتةف ة ةةاق
او ةى ةل ةل ةت ةي ةةن وق ة ةةد اس ة ة ة ة ةت ةع ةي ةةن ب ة ةةإح ة ةةدى م ةع ةل ةم ة ةةات
الريةةاض ة ة ة ةيةةات؛ إلجراء التحليةةل للوحةةدات اوىةةددة
بعد تعريفها بالغرض مض التحليل وجوانب تحليل
مؤشراته:
ُ
ُحددت ( )4ف ول مض محتوى كتب الرياضيات
لل فين الثا والثال الثانويين بيريقة عشواتية
بنونها عينة لىساب ثبات التحليل وتمثلت في الف ول
اآلتية :الف ل الثا كتاب الرياضيات 3الف ل األول
كتاب الرياضيات 4الف ل الراب كتاب الرياضيات5
الف ل الثال كتاب الرياضياتُ .6
وحسب ثبات
التحليل مض خالل تحد د مدى االتفاق بين نتاتج تحليل
اوىللتين باست دام معامل هولست  Holstiلتحليل
نفس العينة (( (wang, 2011, p14طعيمة 2004
ص )178وهي كاآلت :
2س س
ر = ن+1ن = 2ن ن=ن=1ن2
حي ر :معامل الثبات.
س :عدد األفنار الت اتفقت عليها كلتا اوىللتين.
ن :1العدد الكلي لألفنار الت حللها اوىلل األول.
ن :2العدد الكلي لألفنار الت حللها اوىلل الثا .
ن :العدد الكلي لألفنار الت ُحللت.
ويبين الجدول اآلت معامالت الثبات اذ كانت احدى
الباحثتين اوىلل األول (ن*) عدد األفنار الت تحتويها
الوحدة اوىددة مض الكتاب (ن) اجمالي عدد األفنار في
م فوفة األفنار واملهارات الفرعية = ن* × عدد
املهارات الفرعية.

 األوراق ( )Sheetsتمثل الدروس. ال فوف تمثل الفكرة واألعمدة تمثل املهاراتالفرعية (املؤشرات).
 -2آلية التحليل باست:دام األداة
 قراءة كل فكرة اجيدا مو حل التمريض املمثل للفكرة
ثم فحص تواف الفكرة م املهارات الفرعية
(املؤشرات) علك مستوى جمي املهارات الرتفسة.
 وض الرقم ( )1في الخلية املقابلة للفكرة واملتوافقةم املهارة الفرعية (املؤشر) وترك الخلية غير
املتوافقة فارغة.
 لىساب التكرار في كل مهارة فرعية ُ َحسب عدد
األفنار الت تتواف م هذه املهارة الفرعية مض
خالل عدد مرات تكرار الرقم ( )1في الخال ا املناظرة.
وضح ملى ( )1آلية التحليل باست دام مداة تفريغ
تحليل اوىتوى
 -3تحليل ا حتوى
ُب ةدت بتحلي ةةل اوىتوى ب ةةاس ة ة ة ةةت ةةدام مداة البح ة وم ةةا
لزمهةةا مض مداة تفريغ (مض ت ة ة ة ةةميم البةةاحثتين) بتةةاري
1441/09 /15هةُ .
وحلل وف الخيوات األتية:
م -فئتتات التحليتتل :تمثلةةت مرل فئةةات رتفسة ة ة ة ةةة كةةل فئةةة
تمثل احدى مهارات التفكير املسةتقبلي املسةتهدفة
وتن ةةدرج تح ةةت ك ةةل مه ةةارة رتفسة ة ة ة ة ةةة مه ةةارات فرعي ةةة
(املؤشرات).
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جدول ( )2معامالت الثبات لنتاهج التحليل بين ا حللتين

التوق

2

التنبؤ

3

الت ور
املستقبلي
مهارات التفكير
املستقبلي

5

حل املشكالت
املستقبلية

4

(ن) اجمالي
األفكار
(ن × عدد
املهارات
الفرعية)

1

عدد املهارات
الفرعية

م

املهارة

الكتاب

رياضيات ( 3ن* =)245
5
رياضيات ( 4ن* =)294
رياضيات ( 5ن* =)207
رياضيات ( 6ن* =)251
رياضيات ( 3ن* =)245
5
رياضيات ( 4ن* =)294
رياضيات ( 5ن* =)207
رياضيات ( 6ن* =)251
رياضيات ( 3ن* =)245
6
رياضيات ( 4ن* =)294
رياضيات ( 5ن* =)207
رياضيات ( 6ن* =)251
رياضيات ( 3ن* =)245
5
رياضيات ( 4ن* =)294
رياضيات ( 5ن* =)207
رياضيات ( 6ن* =)251
رياضيات ( 3ن* =)245
21
رياضيات ( 4ن* =)294
رياضيات ( 5ن* =)207
رياضيات ( 6ن* =)251
متوس معامل الثبات

1225
1470
1035
1255
1225
1470
1035
1255
1470
1764
1242
1506
1225
1470
1035
1255
5145
6174
4347
5271

ا حلل األول
عدد األفكار
املتضمنة
للمهارة
633
735
650
750
7
157
107
161
303
248
347
563
294
316
85
69
1237
1456
1189
1543

نقاط االتفاق
عدد أفكار االتفاق
(متضمنة او غير
متضمنة)
992
1307
865
1010
1122
1303
962
1187
1231
1543
986
1285
950
1016
841
969
4295
5169
3654
4451

ا حلل الثاني
عدد األفكار
املتضمنة
للمهارة
543
672
551
712
98
144
78
172
301
243
298
649
351
367
197
304
1293
1426
1124
1837

معامل
الثبات

0.81
0.89
0.84
0.8
0.92
0.89
0.93
0.95
0.84
0.87
0.79
0.85
0.78
0.69
0.81
0.77
0.83
0.84
0.84
0.84

0.84

من  633فكرة مض مصل  1225فكرة تضمنت مؤشرات
مهارة التوق .
ثم ُحسب عدد مفنار االتفاق بين اوىللتين مض خالل
حساب عدد األفنار –في م فوفة األفنار واملهارات
الفرعية– الت اتفقت اوىللتان علك منها تتضمض املهارة
مو ال تتضم ها .فمثال :مهارة التنبؤ في كتاب الرياضيات
 3رصد اوىلل األول  7مفنار تتضمض املهارة ورصد
اوىلل الثا  98فكرة تتضمض املهارة وم افتراض من
األفنار الت رصدها اوىلل األول ت تلة عض األفنار
الت رصدها اوىلل الثا فيوجد اتفاق بي هما علك من
[ ])98 + 7( – 1225ال تتضمض املهارة ويزداد االتفاق
ا
اذا وجد اتفاق م ضا في األفنار املرصودة.

آلية حساب الثبات
ُحسب عدد األفنار الت تحتويها الوحدات اوىددة في
كل كتاب (ن*) ثم فحص مدى تضمين كل مهارة فرعية
في كل فكرة مض مفنار الوحدات اوىددة (ن*) ومض ثم
ُ
نون اجمالي عدد األفنار (ن) الت تة ُحق مض تضمين
املهارات فيها هو ناتج م فوفة مض مفنار الكتاب
واملهارات الفرعية (ن* × عدد املهارات الفرعية).
ثم ُحسب عدد األفنار الت تحوي املهارة الرتفسة لنل
محلل مض خالل مجموع األفنار –في م فوفة األفنار
واملهارات الفرعية الت تتضمض املهارات الفرعية لتلك
ا
املهارة الرتفسة مثال :عدد األفنار املتضمنة ملهارة
التوق في كتاب الرياضيات 3للمحلل األول هي  633تعن
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تبين مض جدول 2من قيمة معامل الثبات ( )0.84وهو
معامل ثبات عال مكثر مض (( )0.70القحيا وآخرون
 )2013ويعي ثقة الست دام مداة البح .
ح -ضوابط التحليل
بعد التحق مض ثبات التحليل ُوضعت مجموعة مض
الضواب ؛ إلجراء التحليل وهي:
 استبعاد الغالف واملقدمة الرتفسة والفهرسومقدمة كل وحدة مض التحليل.

نتاهج الدراسة ،ومناقشت ا
ُ
لإلجةابةة عض الس ة ة ة ةةؤال الرتفس للةدراس ة ة ة ةةة حس ة ة ة ةبةت
التكرارات والنس ة ة ة ةةب املئوية لنل مؤش ة ة ة ةةر مض مؤش ة ة ة ةرات
مةه ة ةةارات الةتةفةكةيةةر وق ة ةةد ك ة ةةان ع ة ةةدد األفةن ة ةةار (وح ة ةةدات
التحليل) في كل كتاب كاآلت :
جدول ( )4عدد األفكارالتي تحتوي ا كتب العينة.

 يشتمل التحليل علك جمي املوضوعات اوىدد لها زمضللتعلم في دليل املعلم لكتب الرياضيات بالعينة
مثل :التقويم التشخيص (التهيئة) التقويم
التنوين (فقرة "ملاذا" تأكد تدرب وحل مساتل
مساتل مهارات التفكير العليا اختبار منت ة
الف ل) التقويم الختام (دليل الدراسة
واملراجعة اختبار نها ة الف ل واالختبارات
التراكمية) التوس مو االستكشاف املرتب ببعض
الدروس.
 ُي َعد السؤال مو التمريض مو النشاط وعناصرهالفرعية فكرة واحدة.
معيارالحكم علي درجة تضمين مهارات التفكير
املستقبلي
ُ
معةد وف الجةةدول اآلت وتحكيمةةه مض بعض مسة ة ة ة ةةاتةةذة
تعليم الرياضيات:

من
صفر%
مكبر مض %20
مكبر مض %40
مكبر مض %60
مكبر مض %80

الرايضيات4

1264

الرايضيات5

1139

الرايضيات6

986

نتاهج إجابة السؤال األول
ما درجة تضت تتمين مهارات التفكيراملست تتتقبلي (التوقع،
ال تت تن تب تتؤ ،ال تتتص ت ت ت ت تتور املس ت ت ت ت تت تق تب تل تتي ،ح ت تتل املش ت ت ت ت تك تتالت
املس ت ت ت تتتقبليتة) في محتوى كتتب الريتاض ت ت ت تيتات للص ت ت ت تتف
الثاني الثانوي؟
مهارة التوقع
ك ةةان ةةت نت ةةاتج تحلي ةةل محتوى كت ةةب الري ةةاض ة ة ة ةي ةةات مله ةةارة
التوق كاآلت :

درجة التضمين
إلى
%20
%40
%60
%80
%100

الرايضيات3

1270

ولىس ة ة ة ةةاب س ة ة ة ةةبة تض ة ة ة ةةمين كل مؤش ة ة ة ةةر اس ة ة ة ة ُةت دمت
املعادلة :س ةةبة تض ةةمين املؤش ةةر = عدد وحدات التحليل
الت تض ة ة ة ةةمنةةت املؤش ة ة ة ةةر/عةةدد مفنةةار الكتةةاب(ن)×100
ُ
وفيما لي ستعرض النتاتج الت ت ُوصل اليها:

جدول ( )3معيارالحكم علي درجة تضمين مهارات التفكير
املستقبلي
النسبة املئوية

الكتاب

عدد األفكار (ن)

من فض ا
جدا
من فض
متوس
مرتف
مرتف جداا
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جدول ( )5التكرارات والنسب املئوية ودرجة تضمين مؤ)رات مهارة التوقع في كتب الرياضيات للصف الثاني الثانوي (كتاب ،3
كتاب )4
املهارات الفرعية (املؤ)رات) ملهارة التوقع
م

1
2
3
4
5

توق مسباب محتملة ملشكالت رياضية
توق التعميمات الرياضية املناسبة لىل مشنلة
رياضية
التوق مض خالل قراءة األشنال والرسوم البيانية
وال ور وتفسيرها
است دام الىدس الرياض لىل مشنلة رياضية
اعادة تنظيم املعلومات واألفنار؛ إلدراك عالقات
جد دة

كتاب 3
نسبة
تكرار
التضمي
تضمين
ن%
املؤ)ر
(ن=)1270
74.17
942
59.37
754

كتاب 4
نسبة
تكرار
التضمي
تضمين
ن%
املؤ)ر
(ن=)1264
62.42
789
78.96
998

كتب الصف الثاني
نسبة
تكرار
التضمي
تضمين
ن%
املؤ)ر
(ن=)2534
68,31
1731
69,14
1752

210

16.54

291

23.02

501

19,77

698
863

54.96
67.95

975
613

77.14
48.5

1673
1476

66,02
58,24

ا
تضمينا مض مؤشرات
مظهرت النتاتج من املؤشر األكثر
مهارة التوق هو "توقع التعميمات الرياضية املناسبة
لحل مشكلة رياضية" ،بنسبة تضمين ( )%69.14ثم
املؤشر "توقع أسباب محتملة ملشكالت رياضية"
بنسبة تضمين ( )%68.31وكان املؤشر "التوقع من
خالل قراةة األ)كال والرسوم البيانية والصور

درجة
التضمين

مرتفعة
مرتفعة
من فضة
ا
جدا
مرتفعة
متوسية

ا
تضمينا بنسبة تضمين ()%19.77
وتفسيرها " األقل
ا
بدرجة تضمين "من فضة جدا".
مهارة التنبؤ
كانت نتاتج تحليل محتوى كتب الرياضيات ملهارة التنبؤ
كاآلت :

جدول ( )6التكرارات والنسب املئوية ،ودرجة تضمين مؤ)رات مهارة التنبؤ في كتب الرياضيات للصف الثاني الثانوي (كتاب ،3
كتاب )4
املهارات الفرعية (املؤ)رات) ملهارة التنبؤ

كتاب 4

كتاب 3

م

1

2

3
4

االستدالل علك نتيجة مستقبلية مض خالل
قراءة وتفسير التمثيالت الرياضية مثل:
قراءة الجداول الرياضية واألشنال والرسوم
ا
ا
البيانية املتسلسلة زمنيا مو رقميا
توفر معلومات سابقة عض ظاهرة مو مشنلة
رياضية علك شنل متسلسلة زمنية مو
رقمية محددة مو نم مو دالة معينة.
التنبؤ باست دام استراتيجيات علمية
(استقراء استنباط ..الخ)
اكتشاف العالقات البينية ألحداث مشنلة
ا
رياضية متسلسلة زمنيا.

تكرار
تضمين
املؤ)ر
(ن=)2534
83

تكرار
تضمين
املؤ)ر
(ن=)1270
51

نسبة
التضمين

4.02

تكرار
تضمين
املؤ)ر
(ن=)1264
32

3,28

من فضة
ا
جدا

2.53

90

7.09

317

25.08

407

16,06

من فضة
ا
جدا

222

17.48

660

52.22

882

34,80

من فضة

78

6.14

284

35.9

362

14,28

من فضة
ا
جدا

12

نسبة
التضمين

الثاني
الثانوي
نسبة
التضمين
%

درجة
التضمين
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 5تيوير حدث بسي وف تسلسل زمن مو
رقم

37

2.91

ا
تضمينا مض
مظهرت النتاتج من املؤشر األكثر
مؤشرات مهارة التنبؤ هو "التنبؤ باست دام
استراتيجيات علمية (استقراء استنباط ..الخ"
بنسبة تضمين ( )%34.80بدرجة تضمين "من فضة"
وكانت سبة تضمين بقية املؤشرات مقل مض %20
ا
بدرجة تضمين "من فضة جدا".

68

5.38

4,14

105

من فضة
ا
جدا

مهارة التصوراملستقبلي
ك ةةان ةةت نت ةةاتج تحلي ةةل محتوى كت ةةب الري ةةاض ة ة ة ةي ةةات مله ةةارة
الت ور املستقبلي كاآلت :

جدول ( )7التكرارات والنسب املئوية ودرجة تضمين مؤ)رات مهارة التصوراملستقبلي في كتب الرياضيات للصف الثاني الثانوي
(كتاب  ،3كتاب .)4
م

املهارات الفرعية
(املؤ)رات) ملهارة
التصور املستقبلي

1

توظية الت يل لتوسي
مدارك املتعلم.
تنويض وجهات نظر
ناقدة مستقبلية.
وجود ت ورات
مستقبلية عض حياة
املتعلم.
توليد مكبر عدد مض
األفنار الجد دة
واملتنوعة.
تحويل األفنار الك
م ييات وخرات
ذهنية؛ للتعبير عض
ت ور مستقبلي
تنويض ت ور لخية
مستقبلية متناملة
متسلسلة الخيوات

2
3

4

5

6

كتاب 3
تكرار تضمين
املؤ)ر
(ن=)1270
177

نسبة
التضمي
ن%
13.94

كتاب 4
نسبة
تكرار تضمين
التضمين
املؤ)ر
%
(ن=)1264
39
493

كتب الصف الثاني الثانوي

درجة
التضمين

تكرار تضمين املؤ)ر
(ن=)2534

نسبة
التضمين %

670

26,44

من فضة

634

49.92

644

50.95

1278

50,43

متوسية

145

11.42

251

19.86

396

15,62

من فضة
ا
جدا

223

17.56

224

17.72

447

18,82

من فضة
ا
جدا

154

12.13

214

16.93

368

14,52

من فضة
ا
جدا

202

15.91

401

31.72

603

23,79

من فضة

ا
تضمينا مض
مظهرت النتاتج من املؤشر األكثر
مؤشرات مهارة الت ور املستقبلي هو "تكوين وجهات
نظر ناقدة مستقبلية" بنسبة تضمين ()%50.43
بدرجة تضمين "متوسية" ثم املؤشريض" :توظية
الت يل لتوسي مدارك املتعلم" بنسبة تضمين

( )%26.44بدرجة تضمين "من فضة" واملؤشر "تنويض
ت ور لخية مستقبلية متناملة متسلسلة الخيوات"
بنسبة تضمين ( )%23.79بدرجة تضمين (من فضة)
وكانت سبة تضمين بقية املؤشرات مقل مض %20
ا
بدرجة تضمين "من فض جدا".
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مهارة حل املشكالت املستقبلية كانت نتاتج تحليل
كتب الرياضيات ملهارة حل املشكالت املستقبلية كاآلت :
جدول ( )8التكرارات والنسب املئوية ودرجة تضمين مؤ)رات مهارة حل املشكالت املستقبلية في كتب الرياضيات للصف الثاني
الثانوي (كتاب  ،3كتاب .)4
م

1
2
3
4
5

املهارات الفرعية (املؤ)رات)
ملهارة حل املشكالت املستقبلية

التحد د الدقي للمشنلة
املستقبلية.
تحد د مسباب املشنلة املستقبلية
ومعوقات حلها.
اقتراح عدة خي متنوعة متتابعة
الخيوات لىل املشنلة املستقبلية.
تقييم الخي املقترحة وتبن
م سبها في ضوء معا ير ومحنات.
تجريب الخية املتبناة لىل
املشنلة املستقبلية.

كتاب 4

كتاب 3

كتب الصف الثاني
الثانوي
نسبة
تكرار تضمين
التضمي
املؤ)ر
ن%
(ن=)2534
23,68
600

من:فضة

290

22.83

289

22.86

579

22,85

من:فضة

261

20.55

207

16.38

468

18,47

261

20.55

207

16.38

468

18,47

278

21.89

208

16.46

486

19,18

من:فضة
جدا
من:فضة
جدا
من:فضة
جدا

تكرار تضمين
املؤ)ر
(ن=)1270
310

نسبة
التضمين
%
24.41

تكرار تضمين
املؤ)ر
(ن=)1264
290

نسبة
التضمين
%
22.94

ا
تضمينا مض
مظهرت النتاتج من املؤشر األكثر
مؤشرات مهارة حل املشكالت املستقبلية هو "التحديد
الدقيق للمشكلة املستقبلية" بنسبة تضمين
( )%23.68بدرجة تضمين "من فضة" ثم املؤشر
"تحد د مسباب املشنلة املستقبلية ومعوقات حلها"
بنسبة تضمين ( )%22.85بدرجة تضمين "من فضة"
وكانت سبة تضمين بقية املؤشرات مقل مض  %20درجة
ا
تضمين "من فض جدا".

درجة
التضمين

مهارات التفكير املستقبلي عامة للصف الثاني
الثانوي
لىس ةةاب س ةةبة التض ةةمين علك مس ةةتوى املهارة الرتفس ةةة
ُ
موج ة ةد مةجةمةةوع تةكةرارات تضة ة ة ة ةمةيةةن مةه ة ةةاراتةه ة ةةا الةفةةرعةي ة ةةة
ُ
(املؤش ة ة ة ةرات) ثم موجد متوس ة ة ة ة تكرار تض ة ة ة ةةمين املهةارة
باملعادلة :مجموع تكرارات تضة ةةمين املهارة/عدد املهارات
الفرعية للمهارة ثم حس ةةاب س ةةبة التض ةةمين باملعادلة:
متوس تكرار تضمين املهارة/عدد وحدات الكتاب(ن)
وكانت نتاتج التحليل كاآلت :

جدول ( )9التكرارات والنسب املئوية ودرجة تضمين مهارات التفكيراملستقبلي األربع في محتوى كتب الرياضيات للصف الثاني
الثانوي (كتاب ،3كتاب.)4
مهارات التفكري املستقبلي

كتاب ( 3ن=)1270

عدد املهارات الفرعية

مهارة التوقع.

5

جمموع

كتاب ( 4ن=)1264
جمموع

تكرارات

متوسط
تكرار

نسبة

التضمي

تكرارات

تضمي

تضمي

%

تضمي

تضمي

املهارات

املهارة

املهارات

املهارة

3467

693.4

54.6

3666

733.2

14

كتب الصف الثاين (ن=)2534
جمموع

متوسط
تكرار

نسبة

متوسط
تكرار

نسبة

التضمي

تكرارات

%

%

تضمي

تضمي

56.29

املهارات

املهارة

58.01

7133

1426.6

درجة
التضمي

التضمي

متوسطة

ُ
حنان النعيم؛ سمر الشلهوب :درجة تضمين مهارات التفكير املستقبلي في محتوى كتب الرياضيات للمرحلة الثانوية
مهارة التنبؤ.

5

478

95.6

7.53

1361

272.2

21.53

1839

367.8

14.51

منخفضة
جدا

مهارة التصور املستقبلي.

6

393

65.5

5.16

2227

371.2

29.36

3762

627

24.74

منخفضة

مهارة حل املشكالت املستقبلية.

5

1400

280

22.05

1201

240.2

19

2601

520.2

20.53

منخفضة

مظهرت النتاتج من مهارة التوقع هي األكثر تض ة ة ة ة ا
ةمينا
مةض مةه ة ةةارات الةتةفةكةيةر املسة ة ة ة ةتةقةبةلةي بةنسة ة ة ة ةب ة ةةة تضة ة ة ة ةمةيةن
( )%56.31ب ة ةةدرج ة ةةة تض ة ة ة ةةمين "متوس ة ة ة ةي ة ةةة" ثم مه ة ةةارة
التصتتوراملستتتقبلي بنسةةبة تضةةمين ( )%24.77ومهارة
حل املشتكالت املستتقبلية بنسةبة تضةمين ()%20.60
بدرجة تضة ةةمين "من فضة ةةة" لنل م هما ثم مهارة التنبؤ
األقةل تض ة ة ة ةةمي انةا بنس ة ة ة ةبةة تض ة ة ة ةةمين ( )%14.53بةدرجةة
تضمين "من فضة ًّ
جدا.

نتاهج إجابة السؤال الثاني
ما درجة تضت تتمين مهارات التفكيراملست تتتقبلي (التوقع،
ال تت تن تب تتؤ ،ال تتتص ت ت ت ت تتور املس ت ت ت ت تت تق تب تل تتي ،ح ت تتل املش ت ت ت ت تك تتالت
املس ت ت ت تتتقبليتة) في محتوى كتتب الريتاض ت ت ت تيتات للص ت ت ت تتف
الثالث الثانوي؟
مهارة التوقع كانت نتاتج تحليل محتوى كتب
الرياضيات ملهارة التوق كاآلت :

جدول ( )10التكرارات والنسب املئوية ودرجة تضمين مؤ)رات مهارة التوقع في محتوى كتب الرياضيات للصف الثالث الثانوي
(كتاب  ،5وكتاب .)6
م

1
2
3

4
5

املهارات الفرعية (املؤ)رات)
ملهارة التوقع

توق مسباب محتملة ملشكالت
رياضية.
توق التعميمات الرياضية
املناسبة لىل مشنلة رياضية.
التوق مض خالل قراءة األشنال
والرسوم البيانية وال ور
وتفسيرها.
است دام الىدس الرياض لىل
مشنلة رياضية.
اعادة تنظيم املعلومات واألفنار؛
إلدراك عالقات جد دة.

كتاب 6

كتاب 5
تكرار تضمين
املؤ)ر
(ن=)1139
809

نسبة
التضمي
ن%
71.03

تكرار تضمين
املؤ)ر
(ن=)986
674

نسبة
التضمي
ن%
68.36

كتب الصف الثالث
الثانوي
نسبة
تكرار تضمين
التضمي
املؤ)ر
ن%
(ن=)2125
69.79
1483

مرتفعة

881

77.35

788

79.92

1669

78.54

مرتفعة

383

33.63

169

17.14

552

25.98

من:فضة

941

82.62

718

72.82

1659

78.07

مرتفعة

682

59.88

500

50.71

1182

55.62

متوسطة

مظةهةرت الةنةت ة ةةاتةج من املةؤش ة ة ة ةةر األكةثةر تض ة ة ة ةمةية ان ة ةا مةض
مؤشرات مهارة التوق هو "توقع التعميمات الرياضية
املناس ت ت تتبة لحل مش ت ت تتكلة رياض ت ت تتية" بنسة ة ة ةةبة تضة ة ة ةةمين
( )%78.54ب ةةدرج ةةة تض ة ة ة ةةمين "مرتفع ةةة" وكةةان املؤش ة ة ة ةةر

درجة التضمين

"التوق مض خالل قراءة األش ة ة ة ةن ةةال والرس ة ة ة ةةوم البي ةةاني ةةة
ا
وال ة ة ةةور وتفسة ة ةةيرها" األقل تضة ة ةةمينا بنسة ة ةةبة تضة ة ةةمين
( )%25.98بدرجة تضمين "من فضة".
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مته ت تتارة التتتنتبتتؤ كة ةةان ة ةةت نةت ة ةةاتةةج تةحةلةي ة ةةل مةحةتةةوى كةت ة ةةب
الرياضيات ملهارة التنبؤ كاآلت :
جدول ( )11التكرارات والنسب املئوية ودرجة تضمين مؤ)رات مهارة التنبؤ في محتوى كتب الرياضيات للصف الثالث الثانوي
(كتاب  ،5وكتاب .)6
م

1

2

3

4

5

املهارات الفرعية (املؤ)رات)
ملهارة التنبؤ

االستدالل علك نتيجة
مستقبلية مض خالل قراءة
التمثيالت الرياضية
وتفسيرها مثل :قراءة
الجداول الرياضية واألشنال
والرسوم البيانية املتسلسلة
ا
ا
زمنيا مو رقميا
توفر معلومات سابقة عض
ظاهرة مو مشنلة رياضية علك
شنل متسلسلة زمنية مو
رقمية محددة مو نم مو
دالة معينة.
التنبؤ باست دام
استراتيجيات علمية
(استقراء استنباط ..الخ).
اكتشاف العالقات البينية
ألحداث مشنلة رياضية
ا
متسلسلة زمنيا.
تيوير حدث بسي وف
تسلسل زمن مو رقم

كتاب 5
نسبة
تكرار تضمين
التضمين %
املؤ)ر
(ن=)1139
6.85
78

كتاب 6
نسبة
تكرار تضمين
التضمين
املؤ)ر
%
(ن=)986
1.01
10

كتب الصف الثالث الثانوي
تكرار تضمين
املؤ)ر
(ن=)2125
88

4.14

من:فضة
جدا

182

15.98

75

7.61

257

12.09

من:فضة
جدا

458

40.21

404

40.97

862

40.56

متوسط

91

7.99

13

1.32

104

4.89

من:فضة
جدا

55

4.83

5

0.51

60

2.82

من:فضة
جدا

مظهرت النتاتج من املؤش ةةر األكثر تض ة ا
ةمينا مض مؤشة ةرات
مهةةارة التنبؤ هو "التنبؤ بتتاس ت ت ت تتت:تتدام إس ت ت ت ت راتيجيتتات
علمية (استتتقراة ،استتتنباط ... ،إلخ)" بنسةةبة تضةةمين
( )%40.65بدرجة تضة ة ة ةةمين "متوسة ة ة ة " وكانت سة ة ة ةةبة

نسبة
التضمين %

درجة
التضمين

تضة ة ةةمين بقية املؤشة ة ةرات مقل مض  %20بدرجة تضة ة ةةمين
"من فض ًّ
جدا".
مهارة التص ت ت تتوراملس ت ت تتتقبلي كانت نتاتج تحليل محتوى
كتب الرياضيات ملهارة الت ور املستقبلي كاآلت :
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ُ
حنان النعيم؛ سمر الشلهوب :درجة تضمين مهارات التفكير املستقبلي في محتوى كتب الرياضيات للمرحلة الثانوية

جدول ( )12التكرارات والنسب املئوية ودرجة تضمين مؤ)رات مهارة التصوراملستقبلي في كتب الرياضيات للصف الثالث الثانوي
(كتاب ،5وكتاب)6
م

املهارات الفرعية (املؤ)رات) ملهارة
التصور املستقبلي

1

توظية الت يل؛ لتوسي مدارك
املتعلم.
تنويض وجهات نظر ناقدة مستقبلية.
وجود ت ورات مستقبلية عض حياة
املتعلم.
توليد مكبر عدد مض األفنار الجد دة
واملتنوعة.
تحويل األفنار الك م ييات وخرات
ذهنية؛ للتعبير عض ت ور مستقبلي.

6

تنويض ت ور لخية مستقبلية
متناملة متسلسلة الخيوات.

2
3
4
5

كتاب 5

كتب الصف الثالث
الثانوي

كتاب 6

درجة التضمين

تكرار تضمين
املؤ)ر
(ن=)1139
422

نسبة
التضمي
ن%
37.05

تكرار تضمين
املؤ)ر
(ن=)986
504

نسبة
التضمي
ن%
51.12

تكرار تضمين
املؤ)ر
(ن=)2125
926

نسبة
التضمي
ن%
43.58

متوسطة

903
128

79.28
11.24

550
223

55.78
22.62

1453
351

68.38
16.52

مرتفعة
من:فضة جدا

319

28.01

133

13.49

452

21.27

من:فضة

210

18.44

235

23.83

445

20.94

من:فضة

438

38.45

294

29.82

732

34.45

من:فضة

ا
تضمينا مض مؤشرات
مظهرت النتاتج من املؤشر األكثر
مهارة الت ور املستقبلي هو "تكوين وجهات نظرناقدة
مستقبلية" بنسبة تضمين ( )%68.38بدرجة تضمين
"مرتفعة" ثم تنوعت درجة تضمين بقية املؤشرات
ا
تضمينا املؤشر "وجود ت ورات
وكان مقل املؤشرات

مستقبلية عض حياة املتعلم" بنسبة تضمين ()%16.52
ا
بدرجة تضمين "من فضة جدا".
مهارة حل املشكالت املستقبلية
كانت نتاتج تحليل كتب الرياضيات ملهارة حل املشكالت
املستقبلية كاآلت :

جدول ( )13التكرارات والنسب املئوية ودرجة تضمين مؤ)رات حل املشكالت املستقبلية في كتب الرياضيات للصف الثالث
الثانوي (كتاب ،5وكتاب.)6
املهارات الفرعية (املؤشرات) ملهارة

كتاب 5

كتاب 6

م

حل املشكالت املستقبلية

1

التحديد الدقيق للمشكلة املستقبلية.

278

2

حتديد أسباب املشكلة املستقبلية،
ومعوقات حلها.

278

24.41

3

اقرتاح عدة خطط متنوعة متتابعة

268

23.53

4
5

كتب الصف الثالث الثانوي

تكرار تضمي

نسبة

تكرار تضمي

نسبة

تكرار تضمي

نسبة

املؤشر

(ن=)1139

التضمي
%

املؤشر

(ن=)986

التضمي
%

املؤشر

(ن=)2125

التضمي
%

24.41

194

19.68

472

22.21

منخفضة

181

18.36

459

21.6

منخفضة

119

12.07

387

18.21

منخفضة جدا

18.16

منخفضة جدا

18.64

منخفضة جدا

اخلطوات؛ حلل املشكلة املستقبلية.
تقييم اخلطط املقرتحة ،وتبين أنسبها

267

23.44

119

12.07

386

يف ضوء معايري وحمكات.
جتريب اخلطة املتبناة حلل املشكلة
املستقبلية.

درجة التضمي

277

24.32

119

17

12.07

396
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ا
تضمينا مض
مظهرت النتاتج من املؤشر األكثر
مؤشرات مهارة حل املشكالت املستقبلية هو "التحديد
الدقيق للمشكلة املستقبلية" بنسبة تضمين
( )%22.21بدرجة تضمين "من فضة" ثم املؤشر
"تحد د مسباب املشنلة املستقبلية ومعوقات حلها"
بنسبة تضمين ( )%21.60بدرجة تضمين "من فضة"

وكانت سبة تضمين بقية املؤشرات مقل مض %20
ا
بدرجة تضمين "من فض جدا".
مهارات التفكير املستقبلي عامة للصف الثالث
الثانوي
كةةان ةةت نت ةةاتج تحلي ةةل محتوى كت ةةب الري ةةاض ة ة ة ةي ةةات مله ةةارات
التفكير املستقبلي كاآلت :

جدول ( )14التكرارات والنسب املئوية ودرجة تضمين مهارات التفكيراملستقبلي األربع في كتب الرياضيات للصف الثالث الثانوي
(كتاب ،5كتاب)6
كتاب ( 6ن=)986
نسبة
مجموع متوسط
التضمي
تكرار
تكرارات
ن%
تضمين
تضمين
املهارة
املهارات

كتب الصف الثالث (ن=)2125
مجموع متوسط نسبة
التض
تكرار
تكرارات
مين
تضمين
تضمين
%
املهارة
املهارات

درجة
التضمين

كتاب ( 5ن=)1139
نسبة
مجموع متوسط
التضمي
تكرار
تكرارات
ن%
تضمين
تضمين
املهارة
املهارات

مهارات
التفكير
املستقبلي

عدد
املهارات
الفرعية

739.2

64.9

2849

569.8

57.79

6545

1309

61.6

مرتفعة

مهارة التوقع.

5

3696

15.17

507

101.4

10.28

1371

274.2

12.9

من:فضة
جدا

مهارة التنبؤ.

5

864

172.8

1939

323.2

32.78

4359

726.5

34.2

من:فضة

مهارة التصور
املستقبلي.

6

2420

403.3

35.41

732

146.4

14.85

2100

420

19.8

من:فضة
جدا

مهارة حل
املشكالت
املستقبلية.

5

1368

273.6

24.02

ا
ا
تضمينا بنسبة
جدا" وكانت مهارة التنبؤ األقل
تضمين ( )%12.90بدرجة تضمين "من فضة ًّ
جدا".
تضمين مهارات التفكيراملستقبلي في عينة الدراسة
كةةان ةةت نت ةةاتج تحلي ةةل محتوى كت ةةب الري ةةاض ة ة ة ةي ةةات
ملهارات التفكير املستقبلي كاآلت :

ا
تضمينا
مظهرت النتاتج من مهارة التوقع هي األكثر
مض مهارات التفكير املستقبلي ،بنسبة تضمين
( )%61.60بدرجة تضمين "مرتفعة" ثم مهارة التصور
املستقبلي ،بنسبة تضمين ( )%34.19بدرجة تضمين
"من فضة" ،ثم مهارة حل املشكالت املستقبلية
بنسبة تضمين ( )%19.76بدرجة تضمين "من فضة
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جدول ( )15التكرارات والنسب املئوية ودرجة تضمين مهارات التفكيراملستقبلي في محتوى كتب الرياضيات للصفين الثاني والثالث
الثانويين.
مهارات

عدد

التفكري

املهارات

املستقبلي

الفرعية

كتب الصف الثاين (ن=)2534

كتب الصف الثالث (ن=)2125

كتب الصفي الثاين والثالث

درجة

(ن=)4659

التضمي

جمموع

متوسط

نسبة

جمموع

متوسط

نسبة

جمموع

متوسط

نسبة

تكرارات

تكرار

التضمي

تكرارات

تكرار

التضمي

تكرارات

تكرار

التضمي

املهارات

املهارة

املهارات

املهارة

املهارات

املهارة

تضمي

تضمي

%

تضمي

تضمي

%

تضمي

تضمي

%

مهارة التوقع.

5

7133

1426.
6

56.3

6545

1309

61.6

13678

2735.
6

58.72

متوسطة

مهارة التنبؤ.

5

1839

367.8

14.51

1371

274.2

12.9

3210

642

13.78

منخفضة

مهارة التصور

6

3762

627

24.74

4359

726.5

34.19

8121

1353.
5

29.05

منخفضة

4701

940.2

20.18

منخفضة

جدا
املستقبلي.
مهارة حل

5

2601

520.2

20.53

2100

420

19.76

املشكالت

املستقبلية.

ا
تضمينا
مظهرت النتاتج من مهارة التوقع هي األكثر
مض مهارات التفكير املستقبلي في محتوى كتب ال فين
الثا والثال الثانويين بنسبة تضمين ()%58.72
بدرجة تضمين "متوسية" ثم مهارة التصور
املستقبلي بنسبة تضمين ( )%29.05ثم مهارة حل
املشكالت املستقبلية بنسبة تضمين ()%20.18
بدرجة تضمين "من فضة" لنل م هما وكانت مهارة
ا
تضمينا بنسبة تضمين ( )%13.78بدرجة
التنبؤ األقل
ًّ
تضمين "من فضة جدا".
مناقشة النتاهج ،وتفسيرها
أوضحت نتاهج اإلجابة عن السؤال األول أن مهارة
ا
تضمينا مض مهارات التفكير
التوقع هي األكثر
املستقبلي بدرجة تضمين "متوسطة" ثم مهارت
التصوراملستقبلي وحل املشكالت املستقبلية بدرجة
تضمين "من:فضة" ومهارة التنبؤ مقل املهارات
تضمينا بدرجة تضمين "من:فضة ًّ
ا
جدا" .وقد يرجع
ذلك إلى

 اعتماد ت ميم املقرر علك املوضوعات واألسئلةالتيبيقية الت تشج املتعلم علك توق مسباب
املشكالت واست دام الىدس وتوق التعميمات
املناسبة للىل.
 اهتمام اوىتوى بمناقشة األسباب عند حلاملساتل ضمض من جية ثابتة تتبعها سلسلة كتب
الرياضيات (ماجروهيل  )McGraw-Hillعبر
املراحل التعليمية املتعاقبة في كتبها الخاصة بمهارة
حل املسألة الت تتب مرل خيوات رتفسة هي:
(افهم خي حل تحق ) مما مثر في درجة
تضمين مهارة التوق .
 تحتوي كتب الرياضيات في هذا ال ة مشكالترياضية مجردة الت عب تمثيلها في مشنال بيانية
وم ييات مما مثر علك درجة تضمين مهارة
التوق .
 ارتباط مؤشرات مهارة التنبؤ بشنل مساسبالسالسل الزمنية مو العدد ة وهو ما ناقش
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ب ورة كبيرة في دروس األنماط الت ُدرست في مراحل
مبكرة قبل املرحلة الثانوية مما مثر في درجة
تضمين مهارة التنبؤ.
 تضمض ف ل املتسلسالت واملتتابعات املهاراتالفرعية ملهارة التنبؤ بنسبة كبيرة اال منه لبقية
ف ول املقرر يعد سبة تمثيل ضعيفة للمهارات
الفرعية للتنبؤ مما مثر في درجة تضمين مهارة
التنبؤ.

 اعتماد املقرر علك مشكالت حيوية مرتبية بواقاملتعلم الىالي اضافة الك ق َدم تاري تألية
السلسلة مدى الك ندرة احتواء املقرر علك مشكالت
مستقبلية مما مدى الك ان فاض درجة تضمين
مهارة حل املشكالت املستقبلية.
 تركيز املشكالت الت حتويها املقرر علكخوارزميات ثابتة للىل مما جعل معظمها له
طريقة وحيدة لىل وحيد مما مثر في درجة تضمين
مهارة حل املشكالت املستقبلية ومهاراتها الفرعية.

 يعد است دام اإلستراتيجيات العلمية(االستقراء واالستنباط واالستكمال الرياض ...
الخ) وما رتب بها مض مهارات متكرر في مقررات
الرياضيات في املراحل السابقة مما مدى الك ارتفاع
تضمين هذه املهارة الفرعية للتنبؤ.
 اعتماد املوضوعات علك الخوارزميات الثابتةا
والخيوات اوىددة الت ال تعي مجاال للمتعلم؛
لتوليد مفنار فيها مو تمثيلها ب رات ذهنية؛
للمساعدة علك فهم تفاصيلها اضافة الك ضعة
ًّ
األمثلة التيبيقية الت تعي ت ا
مستقبليا عض
ورا
حياة املتعلم وهو ما مدى الك ظهور مغلب املهارات
الفرعية ملهارة الت ور املستقبلي بدرجة تضمين
من فضة مو من فضة ا
جدا.

 املهارات الفرعية ملهارة حل املشكالت املستقبليةا
هي مهارات متتابعة ومرتبة منيقيا اذ كل مهارة
فرعية تعتمد علك سابقتها مما مدى الك ارتفاع
املهارتين الفرعيتين" :التحد د الدقي للمشنلة"
و"تحد د مسباب املشنلة ومعوقات حلها" اذ مكض
من تتضمض الفكرة هاتين املهارتين وال تتضمض بقية
املهارات الفرعية املتبقية مما مثر في مهارة حل
املشكالت املستقبلية.
أوضحت نتاهج اإلجابة عن السؤال الثاني أن مهارة
ا
تضمينا مض مهارات التفكير املستقبلي
التوقع هي األكثر
بدرجة تضمين "مرتفعة" ،ثم مهارة التصور املستقبلي
بدرجة تضمين "من:فضة" ،ثم مهارت حل املشكالت
املستقبلية والتنبؤ بدرجة تضمين "من:فضة ًّ
جدا"،
ّ
وقد يرجع ذلك إلى أن
 كتب الرياضيات لل ة الثال الثانوي مضسلسلة كتب الرياضيات (ماجروهيل) نفسها
لل ة الثا الثانوي ومض ثم تتشابه معا ير
البناء مما مدى الك تشابه نتاتج تضمين املهارات فيها
م نتاتج التضمين في مقرر ال ة الثا الثانوي
م اختالف املوضوعات مما مدى الك اختالف سب
التضمين.
 مغلب موضوعات ال ة الثال الثانوي مثل:القيوع اوخروطية واإلحداثيات القيبية

 مغلب املوضوعات جبر ة تعتمد علك مهارةالتفكير الناقد اضافة الك تكرار مسئلة التفكير
الناقد في قسم "مهارات التفكير العليا" في كل درس
مما مدى الك ارتفاع تضمين املهارة الفرعية "تنويض
وجهات نظر ناقدة مستقبلية".
 بعض املوضوعات تيلب حل مشكالتها الك رسمت ور مستقبلي لخيوات متسلسلة في الىل وما
لزمه مض ت يل في بعض األحيان مثل :الدوال
وامل فوفات وإ جاد الدوال العكسية مما مدى الك
زيادة درجة تضمين املهارة الفرعية "توظية
الت يل؛ لتوسي مدارك املتعلم".
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املق رحات
في ض ة ةةوء نتاتج الدراس ة ةةة قدمت الباحثتان املقترحات
التالية للدراسات املستقبلية:
 .1تقويم كتب الرياضيات في التعليم العام في ضوء
مهارات التفكير املستقبلي.
 .2درجة ةةة تض ة ة ة ةةمين مهة ةةارات التفكير املس ة ة ة ةةتقبلي في
محتوى كتة ةةب الرية ةةاض ة ة ة ةية ةةات للمرحلة ةةة املتوس ة ة ة ةية ةةة
واالبتداتية.
 .3تقويم املمارس ةةات التدريس ةةية ملعلم الرياض ةةيات
في ضوء مهارات التفكير املستقبلي.
 .4بناء نموذج تدريس لتدريس الرياضيات في ضوء
مهارات التفكير املستقبلي.
 .5مدي كفا ة تض ة ة ةةمين مهارات التفكير املس ة ة ةةتقبلي
في كتب الرياضيات.

والتوزيعات االحتمالية وال ها ات واالشتقاق ...الخ
موضوعات جد دة لم ُ َت َّ
يرق اليها في املراحل
السابقة ومعظمها ذات طبيعة تجريد ة تعتمد
علك است دام بعض اإلستراتيجيات العلمية؛
للوصول الك املعلومات .مما مدى الك ضعة تضمين
مهارة التنبؤ الت تعتمد علك السالسل الزمنية مو
العدد ة.
ا
اعتمادا ا
كبيرا علك
 طبيعة املوضوعات تعتمدالخوارزميات الثابتة والخيوات اوىددة مثل:
مقرر ال ة الثا الثانوي.
 طبيعة املوضوعات مثل :اإلحداثيات القيبيةوالتوزيعات االحتمالية وات ال الدوال ...الخ الت
تتيلب ا شاء ت ورات مستقبلية للىل وت يل
ا
املواقة مستقبال ثم حلها بوض ت ور لخيوات
متسلسلة للىل مدى الك زيادة قليلة في تضمين
مهارة الت ور املستقبلي عض تضمي ها في مقرر
ال ة الثا الثانوي.
 بعض املوضوعات تيلب حل مشكالتها الك رسمت ور مستقبلي لخيوات متسلسلة في الىل وما
لزمه مض ت يل مثل :التوزيعات االحتمالية
وات ال الدوال مدى الك ارتفاع املهارة الفرعية
"توظية الت يل؛ لتوسي مدارك املتعلم".
التوصيات
في ضة ةةوء نتاتج الدراسة ةةة قدمت الباحثتان التوصة ةةيات
اآلتية:
 .1االس ة ةةتفادة مض قاتمة مهارات التفكير املس ة ةةتقبلي
في تض ة ة ة ةةمين محتوى كتة ةةب الرية ةةاض ة ة ة ةية ةةات للمراحة ةةل
اوختلفة.
 .2دعم موضة ة ة ةةوعات اوىتوى بأ شة ة ة ةةية تسة ة ة ةةهم في
تنمية التفكير املستقبلي لدى اليالبات.

****
املراجع العربية
الجنه دلة ( .)2018برنامج قاتم علك نظرية تريز  TRIZوفاعليته
في تنميةة مهةارات التفكير املس ة ة ة ةةتقبلي لةدى طةالبةات الس ة ة ة ةنةة
التحض ةةير ة بجامعة تبوك (مطروحة دكتوراه غير منش ةةورة).
جامعة اإلمام محمد بض سعود اإلسالمية الرياض.
الىس ة ة ةةض عمرو .)2019( .تيوير من الفيز اء في املرحلة الثانوية
في ض ة ة ة ةةوء املتغيرات املعاص ة ة ة ةةرة لتنمية التفكير املس ة ة ة ةةتقبلي.
اوجلة امل رية للتربية العلمية .169-145 )6(22
حس ة ة ة ةةض ش ة ة ة ةةيمةاء ( .)2016فةاعليةة برنةامج مقترح قةاتم علك التعلم
الخدم في تنمية مهارات التفكير املس ةةتقبلي وخفض القل
التدريسة ة ة لدى اليالب املعلمين شة ة ةةعبة رياضة ة ةةيات بنليات
التربية .مجلة تربويات الرياضيات .109-55 )7(19
حس ة ة ة ةةين ثةةاتر ( .)2009الش ة ة ة ة ةةامةةل في مهةةارات التفكير .عم ةان :دار
د بونو للنشر والتوزي .
الى ة ة ة ة ةةان ممةةا ( .)2016املةةدخةةل التةةأس ة ة ة ةةفس ة ة ة ة للمنةةاه وطرق

التة ةةدريس قة ةةاعة ةةدة تربوية ةةة لبوابة ةةة التحول للرؤية ةةة الوطنية ةةة
( .)2030الرياض :مكتبة الرشد.

21

اوجلة السعود ة للعلوم التربوية– العدد  – 11الرياض (ذي القعدة 1443ه  /ونيو 2022م)
املس ةةتقبلي لدى طالب املرحلة املتوس ةةية (رس ةةالة ماجس ةةتير
غير منشورة) .جامعة امللك خالد مبها.
العمر عبةد العزيز ( .)2007لغةة التربويين .الريةاض :مكتةب التربيةة
العرل لدول الخليج.
قزامل سونيا .)2013( .املعجم الع ري في التربية .القاهرة :عالم
الكتب.
قيام نا فة ( .)2004تعلم التفكير للمرحلة األسة ة ةةاسة ة ةةية .عمان:
دار الفكر لليباعة والنشر والتوزي .
محمد حنان ( .)2018تقويم محتوى من العلوم لل ة الثال
اإلعدادي في ضةوء مهارات التفكير املسةتقبلي .مجلة العلوم
التربوية (.304-264 )37
املش ة ةةعل مريم ( .)2020املهارات التدريس ة ةةية ملعلمات الرياض ة ةةيات
الالزم ةةة لتنمي ةةة مه ةةارات التفكير املس ة ة ة ةةتقبلي ل ةةدى ط ةةالب ةةات
املرحلة الثانوية بمنيقة الجوف .دراس ة ةةات عربية في التربية
وعلم النفس (.158-133 )120
املييري وفاء ( .)2018تحليل محتوى مقرر الفيز اء لل ةة األول
الثانوي في ضة ة ةةوء مهارات التفكير املسة ة ةةتقبلي .مجلة رسة ة ةةالة
التربية وعلم النفس (.77- 53 )61
النةذ ر محمةد 2019( .فبرا ر .)10دورة فنيةات تحليةل اوىتوى ]
فيد و[ .وتيوبhttps://youtu.be/_4geCM1YYaI .
الن ةةذ ر محم ةةد .)2020( .فلس ة ة ة ةف ةةة تعليم الري ةةاض ة ة ة ةي ةةات" منظور
مبستمولوجي" .الرياض :مياب طية ادراك.
هيئة تقويم التعليم والتدريب ( .)2019معا ير مجال الرياضة ة ة ةةيات
(املسودة الثالثة) .الرياض :هيئة تقويم التعليم.
وزارة التعليم ( .)2019التعليم ورؤيةةة اململكةةة العربةةة الس ة ة ة ةةعود ةةة
( .2030بدون رقم شر).
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
وزارة التعليم1441( .ه ب) :كتاب الرياض ة ة ة ةةيات اليالب لل ة ة ة ةةة
الث ةةا الث الث ةةانوي الف ة ة ة ة ةةل ال ةةدراس ة ة ة ة األول .الري ةةاض:
العبينان.
وزارة التعليم1441( .ه ج) :كتةاب الريةاض ة ة ة ةيةات اليةالةب لل ة ة ة ةةة
الثا الثانوي الف ل الدراس الثا  .الرياض :العبينان.
وزارة التعليم1441( .ه د) :كتةاب الريةاض ة ة ة ةيةات اليةالةب لل ة ة ة ةةة
الثال الثانوي الف ل الدراس األول .الرياض :العبينان.
وزارة التعليم1441( .ه ه) :كتةاب الريةاض ة ة ة ةيةات اليةالةب لل ة ة ة ةةة
الثال الثانوي الف ل الدراس الثا  .الرياض :العبينان.

الخزيم خةةالةةد ( 2019مةةارس) .ت ة ة ة ةةور مقترح لتض ة ة ة ةةمين مهةةارات
التفكير املس ة ة ة ةةتقبلي في كت ةةب الري ةةاض ة ة ة ةي ةةات لل ة ة ة ةةة األول
الثانوي باململكة العربية الس ة ة ة ةةعود ة ورقة عمل مقدمة في

املؤتمر ال ةةدولي الث ةةا في التربي ةةة بج ةةامع ةةة الب ةةاح ةةة :التربي ةةة
آفاق مستقبلية في الفترة بين  13-11مارس  2019بجامعة
الباحة (.707-703 )2
الرب ةةاط بهيرة ( .) 2017ف ةةاعلي ةةة برن ةةامج في الري ةةاض ة ة ة ةي ةةات ق ةةاتم علك
مبعاد التنمية املس ةةتدامة لتنمية مهارات التفكير املس ةةتقبلي
وحقوق اإل سة ة ة ة ةةان لةةدى تالميةةذ ال ة ة ة ةةفوف العليةةا بةةاملرحلةةة
االبتداتية .مجلة تربويات الرياضيات .388-190 )6(22
الزهرا حم ةةدان ( .)2017ف ةةاعلي ةةة ت ةةدريس العلوم ب ةةاس ة ة ة ةةت ةةدام
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