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ً
 هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للمرحلة الثانوية في فلسطين وفقا للتفكير:امللخص
 ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام،املنطقي وبيان درجة تمثيلها ملستويات التفكير املنطقي كما أشار إليها بياجيه
املنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحثون بتصميم استمارة تحليل تكونت من إحدى عشرة مهارة حيث طبقت تلك
 وأظهرت نتائج الدراسة أن مجموع.املهارات على كتابي التكنولوجيا للصفين الحادي عشر والثاني عشر العلمي واألدبي
 حيث جاءت مهارة التركيب باملرتبة األولى.) مهارة463() هو2021 -2020(مهارات كتابي التكنولوجيا للعام الدراس ي
 وتلتها مهارة التقويم باملرتبة،) باملرتبة الثانية%25.51() تلتها مهارة التنظيم بنسبة مئوية%27.8( بنسبة مئوية بلغت
 وفي ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان فقد أوصوا بضرورة إخضاع عمليات.)%23.83(الثالثة بنسبة مئوية
التطوير ملحتوى كتابي التكنولوجيا للمرحلة الثانوية للتخطيط العلمي السليم الذي يكفل تضمينها بمختلف أنواع
.بنحو متوازن
ٍ الخبرات التعليمية
. التفكير املنطقي، تحليل املحتوى، كتاب التكنولوجيا:الكلمات املفتاحية

Abstract :The current study aimed to analyze the content of the technology book for the secondary
stage in Palestine according to logical thinking and to indicate the degree to which it represents the
levels of logical thinking as indicated by Piaget. Technology book for the eleventh and twelfth grades,
scientific and literary. The results of the study showed that the total skills of my technology book for the
academic year (2020-2021) is (463). Where the skill of installation ranked first with a percentage of
(27.8%), followed by the skill of organization with a percentage of (25.51%) in the second place, and
then came the skill of evaluation in the third place with a percentage of (23.83%). In light of the findings
of the researchers, they recommended the necessity of subjecting the development processes of the
content of my technology book for the secondary stage to sound scientific planning that ensures its
inclusion in various types of educational experiences in a balanced manner.

Keywords: Technology book, content analysis, logical thinking.
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املقدمة وخلفية الدراسة:
يشهد العالم في القرن الواحد والعشرين طوفان من املعلومات والتغيرات املتالحقة وتقادم املعرفة بمعدالت سريعة
األمر الذي نتج عنه ثورة املعلومات التي نعيشها ،وهذه التغيرات ،والتطورات تكنولوجية ومعرفية متسارعة وتتنوع
التغيرات والتطورات التكنولوجية في كل املجاالت والقطاعات ومنها :قطاع التعليم الذي يسعى بدوره ملواكبة هذه
التقنيات الحديثة من أجل تحقيق تطلعات الدول املستقبلية وأجنداتها الوطنية للوصول إلى تعليم عصري ينافس
ويقود عجلة العلم والبناء واالبتكار(.البدو )2020،وفي ظل القرن الحادي والعشرين أصبح دور املؤسسات التعليمية
ً
يرتكز على إعداد الطالب للمهارات الالزمة للعيش والعمل نظرا للحاجة امللحة لتجهيز طالبنا للوظائف
والتكنولوجيات(،)Padrigano et al, 2016وتشهد كثير من الدول املتقدمة وحتى النامية على حد سواء حركات
ومحاوالت جدية وواسعة لإلصالح التربوي ،نتيجة التطور املتسارع في جميع نواحي الحياة بما فيها املجال التربوي وذلك
بقصد االرتقاء بمخرجات التعليم املدرس ي .ومن البديهي أن تطور األمم واملجتمعات تقاس بمدى اهتمامها وتطويرها
لنظامها التعليمي بما يشمل املناهج ،ليتالءم مع مستجدات العصر ومتطلباته(أبو صبيعة .)2017،
ُويعد املنهاج املدرس ي من أهم مكونات العملية التربوية؛ إذ يعتمد عليه في إكساب الطلبة املعارف ،والخبرات الالزمة؛
إلعداد مواطن فاعل في املجتمع ،ومواكب للتطورات العلمية ،والحياتية والتكنولوجية .إن عملية تطوير املنهاج عبارة
عن إعادة النظر في جميع مكونات املنهاج التي تتضمن املحتوى ،واألهداف ،واألنشطة ،والتقويم ،باإلضافة إلى
الوسائل واألساليب املستخدمة في التدريس(خوجه .)2019 ،فالطلبة يدرسون املعلومات ويحفظونها دون رغبة ودون
فهم ،حيث ال تشكل معظم هذه املعلومات أي صلة أو أهمية في حياتهم ،وال تحل لهم مشكالتهم التي يتعرضون لها في
حياتهم اليومية ،وتنتهي صلتهم بتلك املعلومات فور االنتهاء من الدراسة واجتياز االمتحان .ولذلك بدأت املدارس
الحديثة في تطوير توجهاتها وأهدافها وما تحتويه مناهجها من خبرات بقصد االهتمام والتكيف مع الحياة وتهيئة
املتعلم لسوق العمل ،وتعليمه كيفية االستفادة من هذه الخبرات واملهارات سواء داخل املدرسة أو خارجها عن طريق
التكامل واالندماج بين املدرسة واملجتمع وعدم الفصل بينها(أبو صبيعة.)2017 ،
ً
ُويعد املنهج الدراس ي واحدا من التحديات التي أنتجتها تقنية املعلومات حيث فرض الواقع الجديد ضرورة العمل على
تغيير املناهج الدراسية من حيث املحتوى واألساليب وبما يضمن االستجابة السريعة لتفهم املقرر الدراس ي(املهداوي،
 .)2019ويعد التقويم عملية ضرورية لكل كتاب مدرس ي بل ولكل فصل من فصوله ،وهي عملية مستمرة تسير مع
الكتاب كله ،ويقصد بتقويم الكتاب املدرس ي الحكم على درجة نمو الطلبة عبر استعمال الكتاب في ضوء األهداف
املرصودة وبعبارة أخرى إلى أي مدى كان تأثير الكتاب املدرس ي وفي نقل املعرفة وتحفيز الطلبة للتعلق بها وطلب املزيد
ً
منها وتلمسها واالتصال بها في سجل التراث البشري وتوظيفها اجتماعيا(القحطاني .)2020 ،وينظر إلى تحليل محتوى
املنهج على أنه أكثر أساليب البحث العلمي وأهمها التي كثر استخدامها في عصر يشهد ثوره معرفية ومعلوماتية
ضخمة .من أجل الوقوف والحكم على املحتوى والتعرف على مدى مراعاته للمعايير واملبادئ التي يبني في ضوئها،
والحكم عليها بطريقة منظمه وعلمية غير مبنية على انطباعات ورغبات ذاتية ومعالجات عشوائية(أبو صبيعة،
.)2017
وينظر إلى العلم على أنه بناء ونشاط إنساني ،يهدف إلى تفسير الظواهر الكونية ،وإلى الدفع باملتعلم للعيش بأمان
واستقرار ضمن ضوابط محددة ومقبولة ،تسعى بالنهاية إلى الحصول على مفاهيم موثوق بها ،ونظريات وقوانين
يعتمد عليها .والتكنولوجيا وليدة العلم ،ومظهر من مظاهر تطبيقاته ،وترجمة واقعية ملفاهيمه ومبادئه ونظرياته،
وتنشأ التكنولوجيا من مشكالت تكيف اإلنسان مع البيئة املحيطة به ،وثمة عالقة وطيدة ومتبادلة بين العلم
والتكنولوجيا ،وكذلك مع املجتمع .ويلتقي العلم والتكنولوجيا واملجتمع في التطبيقات االجتماعية؛ فاملجتمع يحتاج إلى
التكنولوجيا التي توفرها تطبيقات العلم ،وكل منها يحتاج إلى دعم املجتمع ومساندته للعلماء ،وتمويل البحوث التي
يقومون بها ،وتتأثر التكنولوجيا بالقيود ،والحدود التي يضعها املجتمع أمامها(العبيد هللا.)2019 ،
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وتعد التكنولوجيا في التعليم عملية تكاملية تهتم بجميع عناصر البرنامج التعليمي ومكوناته ،من أهداف ومحتوى
وطرق تقديم املعلومات وعملية التقويم املناسبة ،لتكوين بيئة تعلم تفاعلية بين املتعلم ومصادر التعليم االلكترونية
املختلفة ،وبذلك فقد أصبحت التكنولوجيا في التعليم في مقدمة املعينات التعليمية التي تسعى إلى التطور املستمر في
محتواها وإجراءات تنفيذها ،تلبية لحاجات املعلم واملتعلم في حد سواء (مفلح.)2020 ،
إن مؤسسات التعليم في فلسطين قد أدخلت مبحث التكنولوجيا إلى مناهجها منذ فترة ليست قصيرة ،واألمر امللفت
كاف
أن مبحث التكنولوجيا هو مبحث يتم تحديثه بشكل دوري بما يتفق مع تسارع تطور التكنولوجيا ،وهذا دليل ٍ
على اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتطور التكنولوجي وسعيها ملواكبته ،ال سيما وأنها قد أثرت هذه املناهج
بموضوعات تتميز بالحداثة ،كموضوع االتصاالت املرتبط بتكنولوجيا املعلومات ،والتحكم اآللي ،والروبوت
وتكنولوجيا النانو فهذه املوضوعات تعمل على بناء قدرات تكنولوجية متقدمة لدى الطلبة وتساندهم على تحمل
أعباء العصر الحديث(عقل وأبو خاطر .)2020 ،فعند إضافة التكنولوجيا إلى بيئة الصف الدراس ي ،تتغير بيئة
ً
ً
التعلم ،وتصبح بيئة التعليم أكثر تفاعال وتعاونا وتحقق مخرجات ذات فاعلية (.)Hamilton, 2015
ويرى الباحثان أن هذا التطور الحاصل في التكنولوجيا ال بد أن يتم تطويره باستمرار ملواكبة املستحدثات
التكنولوجية وإمداد الطلبة بكافة التطورات الحاصلة ،لذلك فإن تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا ضرورة ملحة
يستفيد منها املعلم وتنعكس بمخرجاتها على الطالب وكل من يعمل داخل الحجرة التعليمية ،كما ويجب إمداد الطلبة
بكافة الطرق والوسائل واألنشطة التي تعمل على مساعدته في اختيار املنحى الذي يتقنه .خاصة أن كتاب التكنولوجيا
للمرحلة الثانوية يشكل مرحلة إنتقالية من الفهم إلى التطبيق ثم تحديد االتجاه الذي يجب على الطالب اختياره
ً
مستقبال.
ً
ً
ويعد مصطلح التكنولوجيا تاريخيا من أكثر األلفاظ استخداما في يومنا هذا لفظ التكنولوجيا ،فكلمة Technology
اشتقت من اللغة الالتينية ،حيث تتكون من مقطعين  technoوتعني الفن أو الحرفة أو تقني(الخزاعلة)2014 ،
والرغبة ،واملهارات ،ومعرفة الطريق ،والحكم ،واملهارة ،واألدوات" ،والشعارات" التي تعني العلم ،والكلمة ،والتعلم،
والحالة العقلية( .)Stosic, 2015و logiaوتعني الدراسة أو العلم .فمصطلح التقنية يعني التطبيقات العلمية للعلم
واملعرفة في جميع املجاالت .وتعرف بأنها استخدام اآلالت واملعدات الكبيرة والصغيرة من قبل الفرد أو الجماعة أو
املجتمع في ميدان العمل وذلك بتحويل األفكار واملفاهيم النظرية إلى ميدان تطبيقي لغرض زيادة اإلنتاج واإلنتاجية
والجودة معتمدة على البحث العملي وميادينه النظرية والتطبيقية بقصد رفاهية املجتمع وتطوره(الخزاعلة.)2014 ،
وتبرز أهمية منهاج التكنولوجيا في تنمية الصحة الشخصية ،والسالمة العامة لألفراد وذلك من خالل ما يحتويه من
إرشادات عامة لكيفية الجلوس الجيد أمام الجهاز ،وله دور في تبيان املحاذير من استخدام التطبيقات التكنولوجية،
ً
وتكمن أهميته أيضا في تنمية مهارات الطلبة للتعامل مع شبكات املعلومات ،وحماية البيانات في ظل االنتشار املتزايد
للمعلومات ،والشبكات الواسعة لإلنترنت ،وأن تعليم منهاج التكنولوجيا ينمي في الطلبة مهارة التخطيط املسبق ،كون
أن املنهج التكنولوجي هو فهم للمشكلة التكنولوجية ،وأن تعليم أي لغة برمجية يتطلب فهم خطوات حل املشكلة،
كما ويلبي منهاج التكنولوجيا لألفراد الحاجات الشخصية كتنمية فهم األفراد لتأثيرات التكنولوجيا في املجتمع ،وهناك
أهمية بالغة له في تنمية القضايا االجتماعية ،وتنمية احترام األفراد للملكية الفكرية ،وتأتي أهمية هذا املنهاج من
أهمية ما يتضمنه من موضوعات واسعة ومهمة كالزراعة والصناعة ،والفن ،والطب ،واالتصاالت ،واملعلوماتية،
ً
والتجارة وغير ذلك من املجاالت التي تشمل جميع نواحي الحياة ،وتلبية لهذه األهمية أصبح منهاج التكنولوجيا جزءا ال
يتجزأ من املناهج الدراسية ألي نظام تعليمي في العالم(شتيوي .)2013 ،فهي تستقطب االنتباه والتفكير على نطاق
واسع ألن التكنولوجيا تشكل الحياة اليومية واألنشطة التعليمية والعلمية والثقافية(.)Maden,2020
إن للتكنولوجيا بصفة عامة جانبين مادي ومعنوي ،الجانب املادي ويسمى باللغة االنجليزية  hardwareوهي املعدات
واألجهزة واألدوات ،والجانب املعنوي  softwareوهي البرمجيات ،ومن هنا يمكن القول إن األجهزة واألدوات واآلالت هي
من مكونات التكنولوجيا ،وليست كل التكنولوجيا ،فكما ال يجوز أن نستخدم الجزء لنعني به الكل ،فكذلك ال يصح
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أن نعامل الجزء على أنه الكل ،إذن فاألدوات واألجهزة واآلالت ليست كل التكنولوجيا ،وإنما هي من
مكوناتها(الفريجات.)2014 ،
أما األثر اإليجابي للتكنولوجيا على املجتمع يكمن في تسهيل الحياة اليومية لألفراد وتيسيرها ،وتقريب الشعوب
واختصار املسافات بينهم ،تطوير ثقافة األفراد وتوسيع مداركهم ،تقريب اآلراء ووجهات النظر ،تطوير جوانب
االقتصاد والطب والتعليم(البليهش ي )2018 ،والتطور املنهي وفرصة الكتشاف املعرفة واملهارات خاصة أثناء دمج
التكنولوجيا بطريقة تشجع املشاركة املعرفية للطالب(.)Spurgin, 2019
ً
وتعد التكنولوجيا مهمة جدا في التعليم إلنشاء منهج علمي جديد ومبتكر ،وتحسين أمن الطالب ،وإدارة بيانات
الطالب وتحليلها وتقارير األداء ،وبرامج تدريب املعلمين( ،)Sharma,2016وتقديم املحتوى التعليمي وإيصال املهارات
واملفاهيم للمتعلم على تقنيات املعلومات واالتصاالت ووسائطها املتعددة بشكل يتيح للطالب التفاعل النشيط مع
املحتوى واملدرس والزمالء بصورة متزامنة أو غير متزامنة في الوقت واملكان والسرعة التي تتناسب ظروف املتعلم
وقدرته(،املعروف وعبد علي )2019 ،وتحسين التفكير الحسابي والتفكير النقدي وحل املشكالت(.)Steven lee, 2019
وال تزال التكنولوجيا تغير العالم بعمق وعلى نحو ال سبيل إلى الرجوع عنه ألكثر من نصف القرن من الزمان وحتى
اآلن ،على نطاق هائل وبمعدل فائق السرعة ،فهي من ناحية أدت إلى ظهور فرص حقيقية ووشيكة ذات فوائد عظمى
ً
على التعليم ،والرفاهية ،واالزدهار ،والتهذيب ،فضال عن املميزات االقتصادية والعلمية الكبرى(،طنطاوي )2014 ،وال
خالف اآلن على أن التكنولوجيا تمثل ركيزة أساسية من ركائز الثقافة ،إن لم تكن أحد أهم مكوناتها ،لقد باتت
تكنولوجيا املعلومات وما يرتبط بها من برمجيات أحد أهم دعائم التحوالت االقتصادية(الضبع .)2016،وعلى الرغم
من تعدد االغراض التي تخدمها هذه التكنولوجيا تبقى نظم التعليم أحد املجاالت التي توظف هذه التكنولوجيا وأن
ً
ً
حجم هذا التوظيف وكميته يختلف من دولة إلى أخرى كما وحجما(عبد الحميد.)2010،
ويكمن األثر السلبي للتكنولوجيا على املجتمع في تقليل التواصل الفعلي بين األفراد ،وانتشار الكتب والصحف
واملجالت الرقمية ،وحلها مكان الوسائل التقليدية ،وزيادة متطلبات الحياة التي يجب على الفرد توفيرها واقتنائها،
ابتعاد األفراد عن املجتمع؛ مما يرغبهم في العزلة عن مجتمعهم ،واإلدمان على اإلنترنت(البليهش ي .)2018 ،ولكن وبال
شك هناك ايجابيات كثيرة أخرى ال يمكن تجاهلها للتكنولوجيا وأدواتها ،خاصة وأنها حولت العالم إلى قرية صغيرة
مشرعة األبواب والنوافذ(الخميس.)2011 ،
ً
ويمكن تحديد املكونات الثالثة االتية للتكنولوجيا :أوال املدخالت( )Inputsوتشمل جميع العناصر واملكونات الالزمة
لتطوير املنتج ،من :أفراد ،ونظريات وبحوث وأهداف ،ومواد وخامات ،وأموال ،وتنظيمات إدارية ،وأساليب عمل،
ً
ً
وتسهيالت .ثانيا العمليات( )Processesوهي الطريقة املنهجية املنظمة التي تعالج بها املدخالت لتشكيل املنتج .ثالثا
املخرجات( )Outputsوهي املنتج النهائي في شكل نظام كامل وجاهز لالستخدام كحلول للمشكالت(نوام )2018 ،أما
املجاالت الثالث لتدريس التكنولوجيا واستخدامها :التكنولوجيا كمدرس( يعطي الحاسوب التعليمات ويوجه
املستخدم) ،التكنولوجيا كأداة تعليمية ،والتكنولوجيا كأداة للتعلم .وكل ذلك حسب االستخدام والفوائد( Stosic,
.)2015
وتحتل مسألة التفكير في علم النفس وفي العلوم األخرى وفي الحياة بوجه عام مكانة رئيسية ألن مهمة التفكير تكمن في
إيجاد حلول مناسبة للمشكالت العملية والنظرية التي يواجهها اإلنسان في الطبيعة واملجتمع وتجدد باستمرار مما
ً
يدفعه للبحث عن الطرائق وأساليب تمكنه من تجاوز الصعوبات والعقبات التي تبرز في املستقبل ويتيح له فرصا
ً
للتقدم واالرتقاء ،لذا فإن التفكير املنطقي يعد نمطا من انماط التفكير األكثر جدوى لإلنسان الذي يتم وفق عمليات
ً
ذهنية متكاملة ويتطلب أن يكون املتفكر متمتعا بنشاط وحيوية وبمخزون وافر من املعلومات والخبرات
املنظمة(غازي.)2019 ،
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والتفكير املنطقي هو نوع من التفكير الذي يمكن من حل املشكالت وإجراء التحليالت املفاهيمية واستخدام مسارات
التفكير والتعرف على الهياكل املجردة ،وتمييز العالقة بين املوقفين ،واتخاذ قرارات منطقية من خالل اتخاذ مقارنات
واستنتاجات مختلفة( ،)Baserer, 2020ويعد التفكير املنطقي من أبرز أنواع التفكير املعقد ،إذ يتم من خالله
الحصول على نتيجة من مقدمات ذات عالقة بالتضمينات الضرورية من املقترحات وتخضع لقواعد املنطق ،وتبرز
أهمية التفكير املنطقي من كونها املصدر األساس ي للكثير من أنواع التفكير إن لم يكن ضرورة الزمة لها فال يمكن
االستغناء عنها في عملية تفسير أو تحليل أي من الحقائق أو النظريات العلمية ،كما أن حل املسائل تخضع لقواعد
منطقية(الفراجي.)2019 ،
ويعد جان بياجيه من أهم علماء النفس والنمو والتطور املعرفي ،وقد أسهمت نظريته في تطوير املعمار املعرفي في
نظريته التي طورها وهدف منها إلى فهم نمو وتطور العمليات الذهنية .وتعد نظرية بياجيه من أفضل النظريات التي
فسرت التفكير املنطقي بشكل واضح ومفصل(علي )2019 ،حيث حدد بياجيه مراحل التفكير املنطقي وهي
ً
االستشعار ،والتطبيقية ،وامللموسة ،والرسمية لنظرية تطوره .واستنادا إلى هذه النظرية ،تبدو العمليات االولى عملية
ً
ملموسة .وفي هذه املرحلة ،يمكن للفرد أن يعمل على األشياء ،ولكن ليس على التعبيرات املجردة املعرب عنها شفويا.
واملرحلة النهائية من التطور هي العملية الرسمية التي يمكن بواسطتها التفكير في الصور التجريدية وأشكال التعبير
مثل الرسوم البيانية (.)Bektasli & white, 2012
لقد حدد بياجيه خمس خصائص تميز التفكير املنطقي وهي :االستدالل التناسبي ويتطلب من الفرد القدرة على أن
يستدل بطبيعة العالقة التناسبية بين أكثر من عنصر باستخدام النسبة والتناسب ،التحكم باملتغيرات ويتطلب من
الفرد القدرة على عزل العوامل التي تؤثر في ظاهرة معينة وذلك من بين مجموعة من العوامل يحددها هو واالستدالل
ً
الترابطي ويتطلب من الفرد القدرة على إدراك عالقات االرتباط بين العوامل ثم اتخاذ قرارا بناء على ذلك ،واالستدالل
االحتمالي ويتطلب من الفرد القدرة على دراسة العالقات الكمية بين عناصر املجموعة أو املجموعات وتحديد نسب
ً
كل منها ،ثم مقارنة النسب وأخيرا إعطاء احتماالت معينة ،واالستدالل التوافقي ويتطلب قدرة الفرد على التعامل
التجريبي أو النظري لعمل أكبر عدد ممكن من االرتباطات بين العناصر موضوع الدراسة وشريطة أن تكون االرتباطات
منظمة ومنسقة وليست عشوائية أو مكررة (أبو غالي.)2010 ،
وتبرز أهمية مهارات التفكير املنطقي في جمع املعلومات عن طريق املالحظة والتساؤل ،وحفظ املعلومات عن طريق
تخزين املعلومات وتذكر املعلومات واسترجاعها ،وتنظيم املعلومات من خالل املقارنة والتصنيف والترتيب ،وتحليل
املعلومات من خالل التمييز وتحديد العناصر واملكونات وتحديد العالقات والروابط ،وإنتاج املعلومات من خالل
التنبؤ والبحث والتجريب واالستقراء واإلبداع ،وتقييم املعلومات عن طريق وضع املحكات واإلثبات والتعرف على
األخطاء(علي وآخرين )2020 ،أما مكونات التفكير املنطقي هي التحكم في املتغيرات ،والتفكير النسبي ،والتفكير
االجتماعي ،والتفكير االرتباطي والتفكير االندماجي (.)Ozdemir & ovez, 2017
وللمرحلة الثانوية أهمية كبيرة في حياة الطالب العملية والعلمية؛ حيث يتم فيها تأهيلهم وإعدادهم للدراسة
الجامعية ،وتحتاج هذه املرحلة إلى اتخاذ مجموعة من قرارات أقل ما توصف به أنها مصيرية؛ فيطلب منه ان يختار ما
بين شعبتيه العملية أو األدبية االختيار الذي يتوقف عليه نوع دراسته الجامعية؛ ومن ثم تخصصه في العمل بعد
التخرج ،إضافة ملا تزخر به هذه املرحلة من الصراعات واملشكالت؛ لذا فالطالب بحاجة إلى التدريب على مهارات
التفكير الحكيم حتى يتمكنوا من تخطي هذه املرحلة باتزان وسالم(حسن )2020 ،ومن مراحل التعليم العام هي أكثر
مرحلة يملك فيها الطالب القدرة على اإلدراك للمعاني والقيم األعمق ،إذ يستمر تكوينه بالنضج والنمو ويبدأ مرحلة
ً
أكثر تفاعال في اإلنصات للمعاني والرؤى(الزهراني وبني عطا.)2020 ،
ويمكن اعتبار عملية تحليل وتقويم الكتب املدرسية عملية تشخيصية وعالجية في آن واحد تقود إلى تطوير املناهج
وتحسين مستوى الكتب املدرسية ،إما من خالل الحذف أو اإلضافة أو التعديل وقد تفيد عملية التحليل في فهم
محتوى الكتب ،وتوضيح ما فيها من وسائل وأنشطة ،مما يزيد من فاعلية استخدامها في عملية التدريس(صالحة
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ودويكات )2020 ،وتعد املدرسة من أهم املؤسسات االجتماعية التربوية التي تساعد على تنمية االفكار ،وتنظيمها
والرقي بفكر اإلنسان بما يحقق له النجاح ،ويساعده على فهم دوره في هذه الحياة .وهي الجهة التنفيذية للخطط
التربوية ،وما وراءها من سياسات تعليمية(دينو.)2017،
ً
ُ
إن عملية تطوير التعليم تعد من األمور امللحة ،نظرا للتحديات التي يفرضها عصر املعلومات والتكنولوجيا الحديثة،
مما يستدعي إيجاد طرق جديدة ومتطورة بإمكانها تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم ،وتنمية مهارات املعلم
ً
وجعله قادرا على توظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة(أحمد .)2019 ،وكان ال بد للتعليم من دخول هذا العالم
ً
الجديد بل وقيادته نحو تحقيق طموح اإلنسان في خلق ما هو أفضل في جميع املجاالت .وكان لزاما دخول مفهوم
التكنولوجيا في مجال التعليم بحيث يجب أن يكون من بين أولويات األنظمة التعليمية ومصممي مناهج
التعليم(ججيقة وآخرون )2017 ،ومن املؤكد أن تطور أي دولة من الدول وتقدمها يرتبط بشكل وثيق بإعداد املعلم
الذي يقع على عاتقه عبء خلق القوى البشرية الخالقة البناءة(الخزاعلة )2013 ،فالتكنولوجيا رائعة وضرورية
ونتيجة منطقية لإلبداع (.)Williams & Barlex, 2019
وترتبط قيمة التعليم في إخراج أفراد صالحين للمجتمع ،وهذا امتداد ملفهوم ربط التعليم بتحسين الحياة ،فالقيمة
الحقيقة للتعليم هو ما ينتج عن عملية التعليم في صورة مجتمع أكثر مهارة ،قادر على القيام ببحوث مهمة ،يعالج
التحديات املعقدة ،ويتيح للمتعلمين دخول سوق العمل(عبد الباسط .)2011 ،ولذلك نحن بحاجة الى املزيد من
التعلم ،وتعليم أعمق ،وتعليم أكثر فعالية ،وإمكانية أكبر للحصول على التعليم( .)Oblinger, 2012لذا غدا التطور
والتحديث من خالل التخطيط الجيد من أهم األهداف التي يسعى التربويون لتحقيقها لتلبية احتياجات املجتمع
ومطالب نمو املتعلمين (الكسواني.)2017 ،
ً
تأسيسا على ما سبق ،نستنتج بأن العملية التربوية تحتاج إلى معايير تقويمية من أجل إصدار األحكام ،واتخاذ
القرارات املناسبة حول جودة محتوى كتب التكنولوجيا للمرحلة الثانوية ،أو ما يسمى تحليل املحتوى وفق معايير
الجودة الشاملة بحيث تكون هذه املعايير جيدة وواضحة ومحددة في إصدار حكمها وفق مستويات بياجيه للتفكير
املنطقي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نبعت مشكلة الدراسة الحالية من استشعار الباحثان بأهمية تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا خاصة أن التعليم
ً
حاليا يعتمد بشكل أساس ي على التكنولوجيا باعتبارها أهم مقومات نجاح العملية التعليمية وإحدى أهم الركائز فيها
لدى الطلبة واملعلمين على حد سواء ،خاصة أن الكتاب يعتبر الصورة التوضيحية الستيعاب املفاهيم واألفكار
العلمية كما أنه يساعد على تنمية التفكير لديهم  ،لذلك كان هناك حاجة ماسة لتحليل محتوى الكتاب للتعرف على
أهم املهارات واألنشطة التي يجب توفيرها في املنهاج حتى يصل إلى الصورة الجديدة .
وبعد مراجعة الكثير من الدراسات الفلسطينية التي تناولت جوانب تحليل املحتوى ،فقد ملس الباحثان قلة من
الدراسات التي تناولت تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للمرحلة الثانوية مما يدل على وجود حاجة ماسة لتحليل
علمي تربوي للتأكد من فاعليته وتحقيقه للمستوى املطلوب من الجودة  .وقد واجه الكتاب مجموعة من االنتقادات
سواء من الطلبة أو املعلمين وذلك بسبب كبر حجم املادة وصعوبة وحداته وعدم مراعاته للفروق الفردية والتفكير
املنطقي للطالب .حيث أن تطوير هذا الكتاب ضرورة تحتمها متطلبات الحاضر واإلعداد للمستقبل؛ حيث تقوم عليها
مجاالت واسعة ومتنوعة من صناعة وطب وزراعة وغيرها من املجاالت التي تعتمد بشكل رئيس ي على التكنولوجيا.
ً
ويعتقد الباحثان ضرورة تحسين الكتب وفقا ملعايير التفكير املنطقي لبياجيه وذلك حسب ما وردت في دراسة
(الكسواني )2017،حتى يتم تحقيق األهداف ورفع مستوى املتعلمين التحصيلي واملهاري في املواد التعليمية املختلفة
عامة وفي مادة التكنولوجيا خاصة كون أن هناك اختالف في وجهات النظر للمعلمين بخصوص الكتب الجديدة،
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ومدى مالءمتها لخصائص الطلبة ومستوياتهم املعرفية ومدى تقبل طالب املراحل الثانوية واستيعابهم للتطور
الحاصل في الكتب وخاصة كتاب التكنولوجيا.
ويشير فريحات( )2019أن الكتاب املدرس ي احد العناصر الرئيسية التي يستند اليها املنهج ،وهو املرجع األساس ي الذي
يستقى منه املتعلم معلوماته أكثر من غيره من املصادر ،وهو أحد األسس التي يستند إليها املعلم في إعداد دروسه قبل
ً
أن يواجه املتعلمين في الصف ،فضال عن أنه يساعد على تنمية قدرة املتعلمين على التفكير بكل أنواعه ومستوياته
ويلبي حاجات املتعلمين من التربوية والتعليمية .كما ويؤكد عبد( )2019أن محتوى الكتب الدراسية ذات أهمية كبيرة
ً
ألعداد متعلم مفكر وقادر على مواجهة التحديات املستقبلية ،فلم يعد التعلم مقصورا على االهتمام في اكتساب
الطالب للمعرفة فقط ،إنما امتد إلى تنمية قدرته في التعامل معها ،وبما ان كتب الحاسوب تعد من الكتب التي تقوم
بتنمية أنماط التفكير املختلفة لدى الطلبة ،لذا فهي بحاجة إلى التقويم والتطوير املستمرين مراعية املستجدات
والتطورات العلمية والتكنولوجية في شتى مجاالت الحياة.
ً
ُ
وتأسيسا على ما سبق ،تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في حاجتنا ملعرفة مدى توفر مهارات التفكير املنطقي في كتب
التكنولوجيا الفلسطينية للمرحلة الثانوية ،من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة اآلتي:

ما مدى توفرمهارات التفكيراملنطقي في كتب التكنولوجيا الفلسطينية للمرحلة الثانوية ؟

أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى:
ً
 تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للمرحلة الثانوية وفقا ملهارات التفكير املنطقي.
ً
 معرفة مدى تضمين كتاب التكنولوجيا للمرحلة الثانوية في فلسطين وفقا التفكير املنطقي(املقارنة ،والتصنيف،
والتنظيم...،الخ)

أهمية الدراسة :
األهمية النظرية:
ُيعد تحليل كتب التكنولوجيا وسيلة للتعبير عن محتواه ،والوسيلة العتماد البحث والتفكير العلمي واملنطقي للطالب
وتكوين العقلية العلمية لديهم ونقل املتعلم من الخبرة املجردة إلى الخبرة الحسية ورفع مستواه التحصيلي واملهاري.
فالدراسة تسلط الضوء على كتاب التكنولوجيا كونه يعد بوابة للدخول إلى عالم املعرفة ،فهو من أهم الوسائل
التقنية الحديثة التي أسهمت بنحو فعال في التعليم من أجل االتقان فأصبح تعليمه ضرورة ملحة للحاجة إليه في
جميع القطاعات حتى يعمل على رفع األداء لجميع العاملين في املؤسسة التعليمية ،باإلضافة إلى مواكبة التطور
الحاصل على تكنولوجيا املعلومات فالكتاب يجب أن ينسجم ويتكامل مع هذا التطور الحاصل لتفعيل دوره في شتى
ً
ً
ً
مجاالت الحياة .كما وتشكل الدراسة رافدا ملن أراد أن يرتقي بنفسه علميا وفنيا من بين طلبة املرحلة الثانوية ،وبتالي
سد الفجوة في الدراسات الحالية من حيث ندرتها أو عدم وجودها في امليدان التربوي الفلسطيني خاصة في كتاب
التكنولوجيا للمرحلة الثانوية.
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ً
األهمية التطبيقية:
تساعد هذه الدراسة مركز تطوير املنهاج (الجهة املطورة واملشرفة على املنهاج) على تأليف وتطوير كتب التكنولوجيا
الفلسطينية للمرحلة الثانوية ،من حيث تحليل املحتوى وتوضيح نقاط القوة والضعف الواردة في الكتاب من خالل
نتائج الدراسة الحالية .كما تساعد املشرفين التربويين في عملية التخطيط والتقويم واإلشراف على الكتاب في مديريات
التربية والتعليم بحيث توفر تحليل محتوى للكتاب ،وتساعد مدرس ي كتاب التكنولوجيا للمرحلة الثانوية في امليدان
املدرس ي ،من خالل توفير محتوى يساعدهم في التخطيط الجيد للتدريس ،وذلك من خالل التعرف على الحقائق
واملفاهيم واملبادئ واإلجراءات واألنشطة ،والتي تعد من أساسيات تعلم كتاب التكنولوجيا .كما تزود الدراسة
املدرسين بمعايير التربية التكنولوجية لالستفادة منها واالطالع عليها لتحقيق أهداف الكتاب بشكل علمي وفعال وبتالي
يستفيد منها الباحثون وطالب الدراسات العليا في الجامعات في بناء أدواتهم للدراسات واألبحاث العلمية.

مصطلحات الدراسة:
التحليل :عملية مالزمة للفكر االنساني تستهدف إدراك االشياء والظاهرات من خالل رصد عناصرها في انفصاالتها
وتكاملها وتفاعلها ومعرفة الخصائص أو سمات العناصر(فرحاتي.)2012،
ويشير الباحثان إلى أن التحليل هو بيان وتفصيل لألجزاء الكلية ،ثم إرجاعها إلى عناصرها األصلية من أجل الحصول
على فهم واستيعاب للمادة أو املوضوع.
املحتوى :كافة املعلومات واملعارف التي تتضمنها خبرات ونشاطات املنهاج بما فيها الكتاب املدرس ي ،والتي تهدف إلى
ُ
تحقيق األهداف التعليمية املنشودة ،وهذه املعلومات واملعارف تقدم للطالب مطبوعة على صورة رموز وأشكال
وصور ،ومعادالت...الخ ،أو ُتقدم بقالب سمعي أو سمعي بصري ،وتتضمن الرموز التي هي شكل من أشكال املحتوى
التعليمي أربع معلومات أساسية وهي املفاهيم واملبادئ واإلجراءات والحقائق(يوسف.)2017،
ويشير الباحثان إلى أن املحتوى هو كل ما يلفظ من قول أو يكتب لغرض ما ،وهو عبارة عن رموز لغوية بحيث يتم
تنظيمها في صياغة معينة لترتبط بشخص وتستهدف جمهور محدد حسب خصائصه.
تحليل املحتوى :أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف املوضوعي املنظم والكمي للمحتوى الظاهر
ملضمون الظاهرة املدروسة (الدليمي وصالح )2013،ويركز هذا املنهج على وحدات بحث غير إنسانية بخالف مناهج
البحث العلمي حيث نالحظ أن وحدات البحث تكون عبارة عن كلمات في صفحة أو كتاب أو مقطع(،جبرين)2010،
ً
وعادة يتم تحليل املضمون من خالل اإلجابة على اسئلة معينة ومحددة يتم صياغتها مسبقا ،بحيث تساعد اإلجابة
على هذه األسئلة في وصف وتصنيف محتوى املادة املدروسة بشكل يساعد على إظهار العالقات والترابطات بين أجزاء
ومواضيع النص(عليان وغنيم.)2013،
ويشير الباحثان إلى أن تحليل املحتوى هو األسلوب البحثي الذي يستخدم لوضع دالالت صحيحة بحيث يتم ترميزها
وتفسيرها بشكل مادة نصية ،ويعتمد على وجود منهجية نصية كالرسومات واملستندات ،ثم تحويلها من بيانات نوعية
إلى بيانات كمية.
ً
التكنولوجيا :هي توظيف منظومة من العمليات وفقا للمعايير املحددة ،مستفيدة من جميع اإلمكانات املتاحة مادية
ً
كانت أم غير مادية ،وبأسلوب فعال ،وبدرجة عالية من اإلتقان والكفاءة وصوال للتغيير الذي يلبي حاجة اإلنسان
ويوحي بالرقي والتقدم(مهدي.)2015،
ويشير الباحثان إلى أن التكنولوجيا هي التعديل على طبيعة الحياة حتى تعمل على تلبية حاجات ورغبات البشر.
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كتاب التكنولوجيا :هو كتاب واحد يتكون من جزئين ،يدرسه الطلبة على مدار السنة الدراسية ،ويعتبر كتاب
التكنولوجيا من الكتب اإلجبارية والواجب دراستها من قبل طلبة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والعلوم اإلنسانية،
والتي أقرت ضمن املنهاج الفلسطيني(الحناوي.)2010،
ويشير الباحثان إلى أن كتاب التكنولوجيا هو الكتاب املدرس ي املقرر من قبل وزارة التربية والتعليم ملادة التكنولوجيا
من أجل تطوير الطالب في املجال املعرفي والتقني الستخدام مختلف التقنيات والتطبيقات التي تساعد في تسهيل
املجاالت الحياتية املختلفة.
املرحلة الثانوية :إحدى مراحل السلم التعليمي في فلسطين ،وهي تلبي املرحلة األساسية وتتكون من صفين هما:
الحادي عشر والثاني عشر ،ويبلغ متوسط أعمار الطلبة فيها ما بين  18-16سنة(سليم.)2018،
ويشير الباحثان إلى أن املرحلة الثانوية هي إحدى مراحل التعلم الدراس ي مدتها سنتين بفرعيه العلمي والعلوم
اإلنسانية(األدبي) ،ثم يتوجه الطالب لتقديم امتحان الثانوية العامة والناجحين هم من يحق لهم االلتحاق بالجامعة.
التفكير املنطقي :نوع من التفكير يقوم على تحليل املادة املدروسة ودراستها بتفصيل وعمق وتفحص أجزائها األساسية
ووضع قائمة بالنقاط الرئيسية التي تضمنها في تتابع منطقي مرقم(.رزوقي وعبد الكريم )2015،ويتكون من عدة
عمليات عقلية هي :املقارنة ،والتصنيف ،والتنظيم والتجريد والتصميم واالستدالل والتحليل والتركيب واالستقراء
واالستنباط والحسية(العفون و عبد الصاحب.)2012،
ويشير الباحثان إلى ان التفكير املنطقي هو ذلك التفكير الذي نمارسه عند محاولة توضيح األسباب والعلل وراء
األشياء ،ثم تحليل املعلومات املعروضة وربطها مع بعضها البعض حتى نحصل على نتائج وأدلة تثبت صحة وجهة
النظر أو تنفيها.

حدود الدراسة:
تقتصر هذه الدراسة على كتب التكنولوجيا للمرحلة الثانوية في فلسطين ،النسخة التي تم البدء في تدريسها في العام
الدراس ي( )2020-2019وتم إجراء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي(.)2021-2020

الدراسات السابقة:
تعد عملية تحليل املادة التعليمية األداة األكثر أهمية في االستخدام من بين أدوات التحليل التي يستخدمها املعلمون
ً
ً
في املدارس ،وتزداد تلك األهمية عندما تشير نتائج تلك الدراسات إلى أن هناك نقصا أو ضعفا أو قلة في املردود التربوي
ً
أو قصورا في األهداف املنشودة لذلك اتجهت أنظار الباحثين التربويين إلجراء دراسات تهدف إلى تحسين العملية
التربوية وتم عرض الدراسات اآلتية:
هدفت دراسة صالحة وآخرون ( )2021إلى تحليل كتاب التكنولوجيا للصف العاشر في ضوء معايير التنور التكنولوجي
للرابطة الدولية للتربية التكنولوجية في فلسطين .ضم مجتمع الدراسة كتب التكنولوجيا التي أقرتها وزارة التربية
والتعليم على الطلبة من الصف الخامس إلى الثاني عشر ،واقتصرت عينة الدراسة على كتاب التكنولوجيا للصف
العاشر الذي أقرته وزارة التربية والتعليم العالي بجزأيه الفصل األول والثاني ،والذي يحتوي على ثالث وحدات مقسمة
إلى تسعة دروس .ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثون املنهج الوصفي (أسلوب تحليل املحتوى) ،حيث تم
استخدام أداة تحليل املحتوى ،وقاموا بترجمة قائمة معايير التنور التكنولوجي للرابطة الدولية للتربية التكنولوجية
العربية ،حيث تضمنت خمسة محاور على النحو التالي :طبيعة التكنولوجيا ،والتكنولوجيا واملجتمع ،والتصميم،
وقدرات العالم التكنولوجي ،والعالم املصمم(األنظمة التكنولوجية) ،أظهرت نتائج الدراسة أن النسبة الكلية لتحقيق
املعايير في املحاور ككل بلغت ( )%73وهي نسبة عالية.
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وتوصلت دراسة صادق وآخرون ( )Sadik at el, 2020إلى تحديد االحتياجات التربوية ملعلمي علوم الحاسوب الثانوية
في الواليات املتحدة .تم اختيار املشاركين من املعلمين الثانويين الذين كانوا يدرسون دورات أو محتوى علوم الحاسوب
في بيئة مدرسية (عامة أو خاصة) أو برنامج ما بعد املدرسة خالل وقت جمع البيانات .ويشير التعليم الثانوية إلى كل
من املدرسة اإلعدادية والثانوية بين الصفوف ( )12-6وركز الباحثون فقط على مستوى املدرسة الثانوية وتم تحديد
املعلمين الذين يدرسون مادة علوم الحاسوب .تم استخدام تحليل املحتوى والتحليل املوضوعي وطريقة املقارنة
الثابتة واالستبيان الذي تم توزيعه على أعضاء معلمي علوم الحاسوب في جمع البيانات ،واتبعت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي .وتبين نتائج الدراسة أن معلمي علوم الحاسوب الثانوية يحاولون استخدام البرمجة الزوجية
والتعلم القائم على حل املشكالت في فصولهم الدراسية لكنهم لم يكونوا راضيين على نتائج جهودهم حيث يحتاج
مدرسو الثانوية إلى مالحظات لتحسين ممارساتهم.
وسعت دراسة الرواشدة ( )2019إلى معرفة درجة اشراكية الطالب في كتاب الحاسوب املقرر للصف التاسع في األردن،
ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وقامت الباحثة بتطوير أداة للدراسة (أداة تحليل
املحتوى) لتحديد إشراكية الكتاب للطالب في عرض املادة العلمية واألنشطة بطريقة رومي ( ،)Romy's Formulaوتم
ً
التأكد من ثباتها وصدقها .واختارت الباحثة عينة الدراسة عشوائيا لتقدير إشراكية املحتوى من حيث عرض املادة
العلمية من ( )% 30من مجموع صفحات كتاب الحاسوب ،وفيما يتعلق باألنشطة فقد حسبت جميعها وكان عددها
ً
( )61نشاطا ،وبعد إجراء العمليات اإلحصائية املناسبة .أظهرت النتائج أن معامل اشراكية الكتاب للطالب من خالل
املادة العلمية تساوي ( .)0.29وهي أقل من الحد األدن ى املقبول وهو(.)0.40
وتحققت دراسة كيرت وآخرون ( )Kert et al, 2019من فعالية منهج علم الحاسوب على مستوى املدرسة الثانوية في
ً
تركيا .من خالل اتباع نهج شامل يتناول أبعاد تصميم املحتوى التعليمي وتطويره وتنفيذه وتقييمه وفقا لنموذج
ً
التصميم التعليمي  ADDIEحيث شكل جزء التقييم عملية البحث للدراسة .استخدمت هذه الدراسة البحثية نهجا
ً
مختلطا من أجل تحقيق الفعالية للمواد واألنشطة التعليمية املستخدمة في منهج علوم الحاسوب لطالب الصف
الخامس الذين تتراوح أعمارهم من ( )12-10سنة ،وتم تنفيذ الدراسة كمشروع استمر أكثر من عام بحيث استخدم
كل من املقاييس الكمية والنوعية من خالل اتباع نهج االسلوب التوضيحي التسلسلي ،وتم جمع البيانات الكمية بشكل
ً
أساس ي من خالل تطبيق اختبار االنجاز لألداء األكاديمي ،وتكون االختبار من ( )18سؤاال تقيس مهارات التفكير
الحسابي .باإلضافة إلى تطوير استبيان تقييم أسبوعي يتكون من ( )9بنود مغلقة و ( )7اسئلة مفتوحة بحيث اتبعت
املنهج الوصفي التحليلي .وأظهرت النتائج أن املواد واألنشطة التعليمية التي تم تطويرها في نطاق الدراسة أثرت بشكل
إيجابي على التفكير الحسابي والتحصيل األكاديمي للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين ( )10-12سنة.
وصممت دراسة يوسف و أمين ( )2019قائمة بمؤشرات القيم العلمية واالخالقية التي ينبغي توافرها في محتوى كتاب
الحاسوب للصف الثاني املتوسط في العراق .ولتحقيق هدف البحث أعتمد على منهج البحث الوصفي (أسلوب تحليل
املحتوى) ،وحدد مجتمع البحث وعينته بمحتوى كتاب الحاسوب املقرر لطلبة الصف الثاني املتوسط ،لسنة(،)2014
ً
أما أداة البحث فهي أداة تحليل املحتوى ،التي اعدت وفقا ألهداف تدريس مادة الحاسوب للمرحلة املتوسطة،
واعتمدت وحدة الفكرة(الصريحة ،والضمنية) كوحدة التحليل .توصل هذا البحث إلى أن نسب القيم العلمية(حب
االستطالع ،والتفكير العلمي ،وتقدير العلم ،وأخالقيات العلم) بلغت على التوالي (،%12,90 ،%43,01 ،%25,8
.)%18,29
وهدفت دراسة كوكون وتكول ( )Coskun & Tekkol, 2018إلى التحقق من برامج هذه الدراسة التحقق من برامج
تدريس مقرر الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات في تركيا .وتم استخدام املنهج الوصفي لتحليل محتوى هذه البرامج
كواحدة من طرق البحث النوعي .بحث تم إعداد برامج تعليمية متعلقة بمادة الحاسوب والتي طورت للمدارس
االبتدائية والثانوية من عام ( ،)2006حيث تم إعداد برنامج " التدريس األساس ي لتعلم الحاسوب" للصفوف ()8-1
والذي تم تطبيقه في العام ( .)2006وبرنامج " تدريس دورة تكنولوجيا لتعليم الحاسوب" للصفوف من ( )8-5والذي تم
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تطبيقه في العام ( .)2012وبرنامج "تدريس تكنولوجيا املعلومات والبرمجيات" للصفوف من ( )6-5والذي تم تطبيقه في
العام ( .)2018أظهرت هذه الدراسة النتائج اآلتية  :أن دورات املعلوماتية أصبحت الزامية في املستوى االبتدائي في
العام  2018بينما كانت اختيارية في العام (.)2012-2006
وسعت دراسة الصائغ ( )2018إلى التعرف على درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب للصف
الخامس من املرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر املدرسين واملشرفين االختصاص .تكونت عينة الدراسة من
( )260مدرس ومدرسة ملادة الحاسوب وكذلك جميع املشرفين واملشرفات االختصاص البالغ عددهم ( )11في مديريات
تربية بغداد ،استخدمت املنهج الوصفي املسحي ،تم اعتماد االستبانة أداة للدراسة والتأكد من صدقها وثباتها،
وأظهرت نتائج الدراسة االتي :أن املتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عن درجة تطبيق معايير الجودة
الشاملة لكتاب الحاسوب للصف الخامس في املرحلة الثانوية في العراق جاءت بدرجة تطبيق مرتفعة ملجاالت
االستبانة ولالستبانة ككل لدى املدرسين واملشرفين على حد سواء.
أما دراسة رينزفيلد وآخرون ()Razouki, Raad Mahdi at el,2016فهدفت إلى التركيز املستقبلي على التدريس والتعليم
ً
التكنولوجي في مدرستين ثانويتين في نيوزلندا .حيث تعد نيوزيلندا أن التعليم التكنولوجي جزءا من املناهج الدراسية
وأن له دور ثابت في تعليم الطالب حول القضايا االجتماعية املحلية والدولية ،استخدمت الدراسة أساليب دراسة
الحالة النوعية لوصف الدراسة وفهم املعلم وممارساته ،أجريت الدراسة على مدرستين و ( )6مشاركين ،تم جمع
بيانات البحث في خمس مراحل للسماح بتثبيت البيانات وتقارب االستنتاجات ،بداية تم استخدام املقابالت شبه
املنظمة وذلك لتوصيل فهم املعلمين للمنهج الناتج عن خبراتهم السابقة ،باإلضافة إلى استخدامها ملالحظة املعلمين
وهم يقومون بتدريس املنهج التكنولوجي ،ثم تم استخدام نفس اسئلة املقابلة ونفس البروتوكوالت خالل مرحلة جمع
البيانات .استغرقت املقابالت شبه املنظمة ( )40دقيقة وتكونت املقابلة من عدة أسئلة أساسية تم مشاركتها مع
املشاركين قبل االجتماع .وبينت النتائج بإقرار خمسة من املعلمين الستة بأن التعليم التكنولوجي سمح للطالب
بتطوير مهاراتهم التي تساعدهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في املستقبل ،سواء كان ذلك من خالل تنمية مهارات
التفكير األساسية أو من خالل املسارات املهنية في املدرسة الثانوية.
ً
وتظهر نتائج البحوث والدراسات السابقة إلى أهمية تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا وفقا للتفكير املنطقي فقد
اتضح من عرض هذه الدراسات أن هناك دراسة تناولت االحتياجات التربوية للمعلمين كدراسة صالحة وآخرون
( )2021ودراسة تحليل أسئلة االختبارات التقويمية كدراسة صادق وآخرون ( )2020ودراسة يوسف وأمين ()2019
ودراسة رينزفيلد (.)Razouki, Raad Mahdi at el,2016
وتشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تناولت تحليل محتوى مادة تعليمية .وأنها توصلت إلى نفس
النتيجة من حيث فعالية أسلوب تحليل املحتوى .وقد اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ،بتناولها
موضوع كتاب التكنولوجيا ومادتها للصف الحادي والثاني عشر وهو صف لم تصله –بحسب علم الباحثان-
الدراسات السابقة املتعلقة بتحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للمرحلة الثانوية أو غيرها من املواد .وكذلك أنها تعد
ً
من أوائل الدراسات التي ركزت على مادة التكنولوجيا وفقا للتفكير املنطقي في البحث ،وكذلك اعتمادها مجموعة من
ً
املحكات املشتقة من نظرية بياجيه وفقا للتفكير املنطقي.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج البحث:
اعتمد الباحثان منهج البحث الوصفي التحليلي ملالئمته أهداف الدراسة وإجراءاتها.
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مجتمع البحث وعينته:
يتضمن جميع كتب التكنولوجيا املقررة في فلسطين (من الصف الخامس إلى الثاني عشر بمختلف فروعه) ،بينما
عينة الدراسة تتضمن (كتب التكنولوجيا للمرحلة الثانوية).

جدول ( )1فصول محتوى كتابي الحاسوب املقرران لطلبة الصفين الحادي والثاني عشر ( العلمي واألدبي)
للعام الدراس ي ( ) 2019
عنوان الكتاب

الطبعة والسنة

التكنولوجيا الصف
الحادي عشر العلمي

الطبعة األولى
2019

عنوان الكتاب

الطبعة والسنة

التكنولوجيا الصف
الحادي عشر األدبي

الطبعة
التجريبية 2019

عنوان الكتاب

الطبعة والسنة

التكنولوجيا للصف
الثاني عشر العلمي

الطبعة
التجريبية 2019

الدروس

الوحدة

 قواعد البيانات. -تحليل قواعد البيانات.

األولى :قواعد البيانات
وبرمجتها

-

الثانية :تطبيقات األجهزة
الذكية

أجهزة الهواتف الذكية.
تطبيقات الهواتف الذكية.

-

الثالثة :الروبوت ونظم
التحكم

 الرسم الهندس ي املحوسب ثالثياألبعاد.
 الروبوت نظام متكامل. لوحة األردوينو وتطبيقاتها. -تصميم وبرمجة روبوت سيار

الرابعة :شبكة االتصال

 الطبقة الثانية :طبقة ربطالبيانات.
 الطبقة الثالثة :طبقة الشبكة. -الطبقة الرابعة :طبقة النقل.

الوحدة
األولى :الرسم الهندس ي

الدروس
 الرسم الهندس ي اليدوي. الرسم الهندس ي املحوسب ثالثياألبعاد.
 مقدمة في أتمتة املكاتب.ً
 أتمتة املكاتب برمجيا. أتمتة أدوات املكاتب.انترنت األشياء واآلفاق املستقبلية.

الثانية :أتمته املكاتب
-

الثالثة :الوسائط املتعددة

 مفهوم الوسائط املتعددة. البيانات التصويرية(االنفوجرافيك).
 برامج املعالجة الرقمية.الدروس

الوحدة
-

األولى :قواعد البيانات
الثانية :تطبيقات الهاتف
الذكي
الثالثة :الرسم الهندس ي
وتصميم الروبوت
الرابعة :شبكات االتصال
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-

إدارة قواعد البيانات.
االستعالمات ولغة .SQL
أنظمة تشغيل الهاتف الذكي.
تطبيقي الخاص على هاتفي.

 الرسم الهندس ي املحوسب ثالثياألبعاد.
 تصميم الروبوت بمساعدةالحاسوب.
-

طبقات نموذج .OSI

ً ّ
تحليل محتوى كتب لتكنولوجيا للمرحلة ا ّ
لثانوية وفقا للتفكيراملنطقي
عنوان الكتاب

الطبعة والسنة

التكنولوجيا للصف
الثاني عشر العلمي

الطبعة
التجريبية 2019

الوحدة

الدروس
-

األولى :قواعد البيانات

-

الثانية :تطبيقات الهاتف
الذكي
الثالثة :الرسم الهندس ي
وتصميم الروبوت

أجهزة الشبكة املنزلية.
إدارة قواعد البيانات.
االستعالمات ولغة .SQL
أنظمة تشغيل الهاتف الذكي.
تطبيقي الخاص على هاتفي.

 الرسم الهندس ي املحوسب ثالثياألبعاد.
 تصميم الروبوت بمساعدةالحاسوب.

الرابعة :شبكات االتصال

-

طبقات نموذج .OSI
أجهزة الشبكة املنزلية.

أداة التحليل:
تم اتباع عدد من الخطوات لتصميم أداة التحليل بصورتها النهائية ،وكما يأتي:


إعداد قائمة بمهارات التفكير املنطقي تتم تحليل محتوى كتابي التكنولوجيا للصفين الحادي عشر والثاني
ً
عشر العلمي واألدبي ،وكاآلتي الرجوع إلى مجموعة من األدبيات التربوية ،فضال عن بعض الدراسات
السابقة التي هدفت إلى تحليل محتوى بعض الكتب املدرسية وال سيما التي تناولت التفكير املنطقيالصورة
األولية للقائمة :تم إعداد قائمة تكونت في صورتها األولية من (  ) 11مهارة للتفكير املنطقي وفق العمليات
العقلية املتضمنة في التفكير املنطقي بحسب العالم (بياجيه) ،باالعتماد على األدبيات والدراسات السابقة.



صدق القائمة :ويعني صدق أداة التحليل أن تقيس بكفاءة ما وضعت لقياسه .وللتأكد من ذلك ،عرضت
األداة بصورتها األولية على سبعة محكمين العاملين في مجاالت علم النفس التربوي واملناهج وطرائق
التدريس ،وطرائق تدريس العلوم ،وعلوم الحاسبات ،والقياس والتقويم ،ملعرفة رأيهم في مدى مالئمتها
لطلبة املرحلة الثانوية ومحتوى كتابي التكنولوجيا.
الصورة النهائية للقائمة  :اتفق املحكمون على مالئمة جميع ما ورد من مهارات التفكير املنطقي في قائمة
ً
التحليل بصورتها األولية ملا وضعت لقياسه واملشار إليه آنفا ،وبذلك استقرت األداة بصورتها النهائية كما
هي ذاتها بصورتها األولية  ،وبواقع ( )11مهارة للتفكير املنطقي.



تحليل محتوى كتابي التكنولوجيا للمرحلة الثانوية:

-

الهدف من التحليل :معرفة نسبة توافر مهارات التفكير املنطقي في :
محتوى كتاب الحاسوب املقرر لطلبة الصف الحادي عشر العلمي واألدبي.
محتوى كتاب الحاسوب املقرر لطلبة الصف الثاني عشر العلمي واألدبي.
محتوى كتابي الحاسوب للمرحلة الثانوية مجتمعين.
عينة التحليل  :تكونت من محتوى كتابي التكنولوجيا للمرحلة الثانوية للصفين الحادي والثاني عشر
(العلمي واألدبي).



فئات التحليل  :اعتمد هذا البحث على قائمة مهارات التفكير املنطقي املعدة وفق العمليات العقلية
املتضمنة في التفكير املنطقي بحسب العالم (بياجيه) ،تكونت من ( )11مهارة للتفكير املنطقي.



وحدة التحليل  :وحدة التحليل املعتمدة في هذا البحث هي (الفكرة الصريحة).



وحدة التعداد  :اعتمد تكرار كوحدة لتعداد ورود الفكرة لكل مهارة من مهارات التفكير املنطقي املضمنة في
قائمة التحليل بصورتها النهائية.
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-

-

ضوابط عملية التحليل :تم اتباع مجموعة ضوابط في عملية التحليل وهي كاآلتي:
االستناد إلى محتوى كتابي التكنولوجيا املعدان لطلبة الصفين الحادي والثاني عشر العلمي واألدبي املقرر
تدرسيهما في العام الدراس ي(  ) 2020 -2019م.
ً
استوعب التحليل املحتوى العلمي لفصول الكتابين آنفا بما يتضمن من جداول وأنشطة وأشكال ،وقد تم
استبعاد أسئلة نهاية كل فصل ،مقدمات الفصول ،والصور ،والفهارس.
توظيف قائمة التحليل بصورتها النهائية.
خطوات أو قواعد عملية تحليل املحتوى:
ً
اإلملام بمحتوى الكتابين املدرسيين آنفا عن طريق قراءة محتواهما بتمعن قبل البدء بعملية التحليل.
ً
الشروع بالتحليل وذلك بتحديد جميع العبارات التي تتضمن أفكارا صريحة وتدوينها.
ً
مماثلة الفكرة الصريحة في العبارات مع املهارات في القائمة املعدة مسبقا للتحليل.
تدوين نتائج التحليل في استمارة التحليل بنحو تكرارات ،فتحصل كل مهارة من مهارات قائمة التحليل على
ً
عدد التكرارات استنادا إلى الفكرة ،ومن ثم يتم تحويلها إلى نسب مئوية.
صدق التحليل :لضمان سالمة التحليل عرض أنموذج يبين طريقة التحليل من الفصل األول لكتاب
الحاسوب املقرر للصف الحادي والثاني عشر العلمي واألدبي على سبعة محكمين بتخصصات مختلفة
منها علم النفس التربوي ،واملناهج ،وطرائق التدريس ،وطرائق تدريس العلوم الذين يملكون خبرة في تحليل
املحتوى ،إذ يوضح الفكرة وتصنيفها ضمن مهارات التفكير املنطقي وفق قائمة التحليل بصورتها النهائية.
ً
ثبات التحليل :أي أن تعطي أداة التحليل النتائج ذاتها تقريبا إذا ما أعيد توظيفها من الباحث نفسه بعد
مدة زمنية أو من باحثين آخرين للمادة والعينة أنفسها (الهاشمي وعطية )2011 ،وللتثبت من ذلك تم
اتباع اآلتي :
الثبات عبر الزمن  :لتحقيق هذا النوع من الثبات قام الباحثان بتحديد عينة تكونت من الفصل األول
لكتابي التكنولوجيا للصفين الحادي عشر والثاني عشر العلمي واألدبي قدرها ()80صفحة وتعادل نسبة
ً
( ،)%29.5ومن ثم إخضاعها لعمليتي تحليل بمدة زمنية فاصلة قدرها ( )17يوما بين التحليلين األول
والثاني ،إذ ينبغي أن يتجاوز الفاصل الزمني األسبوعين حتى يكون مالئم حسب ما أشار إليه (محمد وعبد
العظيم ،)2012،وقد استخرجت نتائج التحليلين بنحو مستقل وتمت مقارنة النتائج وحساب معامل
التوافق بين التحليلين عن طريق توظيف معادلة هلوستي.
ً
الثبات مع محلالن مختلفان :وفيه اختار الباحثان محللين مختصين يقوم كل منهما منفردا بعملية تحليل
ً
للعينة املختارة آنفا وفق قائمة التحليل بصورتها النهائية وحدد الثبات بين املحلالن والباحثان عن طريق
توظيف معادلة هولستي وجدول ( )3يبين ذلك .
اسم الكتاب /الفصل

املحلل
الباحثان عبر الزمن
الباحثان واملحلل األول
الباحثان واملحلل الثاني

كتاب التكنولوجيا للصف الحادي
عشرالعلمي واألدبي
0,97
0,90
0,92

كتاب التكنولوجيا للصف الثاني
عشرالعلمي واألدبي
0,98
0,93
0.91

من الجدول ( )2نالحظ أن نتائج معامالت الثبات تشير إلى ثبات التحليل ،إذ أن نسبة الثبات تعد جيدة إذا ارتفعت
عن (( )%70اإلمام وآخرون.)1990،
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ً ّ
تحليل محتوى كتب لتكنولوجيا للمرحلة ا ّ
لثانوية وفقا للتفكيراملنطقي

إجراء التحليل:
ً
بعد إخضاع أداة التحليل للصدق والثبات ،فضال عن التأكد من سالمة صدق التحليل ،تم إجراء عملية التحليل
ً
ً
وفق الهدف من التحليل املشار إليه آنفا ،انسجاما مع متطلبات هذا البحث ،ولقد تم مراعاة املوضوعية في وصف
ً
معلومات املحتوى ،إذ أن التكرارات ثبتت في الحقول املناسبة لها في استمارة التحليل ،لنصل وفقا لها إلى نسب مئوية
يمكن مناقشتها.
الوسائل اإلحصائية:
وظفت في املعالجات اإلحصائية لهذا البحث الوسائل اآلتية:
 التكرارات والنسب املئوية (وسليتين حسابيتين).
 معادلة هولستي لحساب ثبات تحليل املحتوى.
)R= 2C÷ (C1+C2
إذ أن  :Rمعامل االتفاق بين التحليل األول والتحليل الثاني : C ،عدد الوحدات املتفق عليها من املحللين،
( :)C1 + C2مجموع الوحدات في التحليلين األول والثاني ( عبد الرحمن وعدنان.)2007 ،

و

عرض النتائج ومناقشتها:
ً
سيتم عرض نتائج التحليل الذي أنجز وفق هدف البحث آنفا ومن ثم مناقشتها ،والخروج باستنتاجات وتوصيات
ومقترحات وفق تلك النتائج  :عن طريق اإلجابة على السؤال اآلتي :
ما مدى توفرمهارات التفكيراملنطقي في كتب التكنولوجيا الفلسطينية للمرحلة الثانوية ؟
ً
وملعرفة نسبة تضمين املهارات آنفا في محتوى الكتابين املدرسيين اتبع الباحثان قائمة التحليل بصورتها النهائية،
بنحو منفصل ثم عرض ومناقشة نتائج تحليل محتواهما
وسيتم عرض ومناقشة نتائج تحليل محتوى الكتابين
ٍ
مجتمعين ،كاآلتي:
-1قام الباحثان بحساب التكرارات والنسب املئوية ملهارات التفكير املنطقي املتضمنة في محتوى كتاب التكنولوجيا
ً
للصف الحادي والثاني عشر العلمي واألدبي وفق قائمة التحليل املعدة آنفا ،والجدول ( )3يبين ذلك.
جدول ( :)3التكرارات والنسب املئوية ملهارات التفكيراملنطقي املتضمنة
في محتوى كتاب التكنولوجيا للصف الحادي عشر(العلمي وألدبي)
مهارات التفكيراملنطقي
املقارنة
التصنيف
التنظيم
التجريد
التعميم
االستنتاج
االستقراء
االستدالل
التحليل
التركيب
التقويم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
املجموع

التكرارات

النسب املئوية

24
26
26
8
34
27
5
12
23
33
35

%9.48
%10.27
%10.27
%3.16
%13.4
%10.67
%1.67
%4.74
%9.09
%13.04
%13.83

253

%100
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يبين الجدول( )3أن محتوى الكتاب املدرس ي تضمن ( )253مهارة للتفكير املنطقي بنحو عام ،إذ حصلت مهارة التقويم
على الرتبة األولى بتكرارات عددها ( )35وبنسبة مئوية تقدر ( ،)%13.83ويرى الباحثان إلى أهمية هذه املهارة تكمن
بأنها تمكن املتعلم من زيادة قدرته في إصدار الحكم على العمليات املعرفية.
وحصلت مهارة التعميم على الرتبة الثانية بتكرارات عددها ( )34وبنسبة مئوية تقدر ( ،)%13.04وتكمن ضرورة
وأهمية هذه املهارة في الفوائد التي تحققها للطلبة فهي تساعدهم في الحصول على املعلومات بسهولة وجهد قليل ،كما
تعينهم في اتخاذ قرارات جديدة مشابهة ملا حدث في مواقف سابقة.
حصلت مهارة التركيب على الرتبة الثالثة بتكرارات عددها( )33وبنسبة مئوية تقدر (،)%13.04كما حصلت مهارة
االستنتاج على الرتبة الرابعة بتكرارات عددها ( )27وبنسبة مئوية مقدارها ( ،)%10.67وذلك ألهمية هذه املهارة ،إذ
ً
أنها تساعد على تنظيم مقدمات في أنماط تعطي أدلة حاسمة إلثبات صدق نتيجة معينة ،فضال عن أنها تعد إحدى
املهارتين الالزمتين لتمكين الطلبة من مهارة االستدالل.
بينما حصلت كل من مهارة التنظيم و مهارة التصنيف على الرتبة الخامسة (مكررة)بتكرارات ( )26وبنسبة مئوية تقدر
ً
ً
( ،)%10.27وهذا قد يرجع لضرورة هذه املهارة لبناء املفاهيم في املعرفة اإلنسانية التي تعتبر شرطا أساسا للتفكير،
كما أنها تنظم وتسهل عملية التذكر.
وحصلت مهارة التحليل على الرتبة السابعة بتكرارات عددها ( )23وبنسبة مئوية تقدر بـ ( ،)%9.09وذلك لحاجة
الطلبة إلى تعلم القدرة على التحليل املنطقي بنحو مناسب بسبب كثرة املعلومات وتعقدها ،إذ أنها تسهم في تنمية قدرة
الطالب على القيام بتجزئة نص معقد إلى مكوناته من عناصر أساسية ،ثم تجاوز ذلك إلى الفحص الدقيق لذلك
النص بغرض التوصل إلى أفكار رئيسة أو اكتشاف عالقات مضمرة وتحديد ما به من تناقضات وسمات مشتركة .
أما مهارة املقارنة فقد حصلت على الرتبة الثامنة بتكرارات عددها ( )24وبنسبة مئوية تقدر ( ،)%9.48إذ أن العمل
األشياء يساعد الطلبة على تنظيم املعلومات الجديدة واملعلومات املخزونة بطريقة
على إيجاد الشبه واالختالف بين ِ
يسهل استرجاعها.
ومهارة االستدالل فقد حصلت على الرتبة التاسعة بتكرارات عددها ( )12وبنسبة مئوية تقدر (.)%4.74أما مهارة
االستقراء فقد حصلت على الرتبة العاشرة بتكرارات عددها ( )5وبنسبة مئوية تقدر( .)%3.83
وحصلت مهارة التجريد على الرتبة الحادية عشر بتكرارات عددها ( )8وبنسبة مئوية تقدر ب ( ،)%3.16إذ يعد
ً
(بياجيه) التعامل مع هذه املهارة من أرقى ما يمكن تعلمه بدءا من عمر ( )11سنة وما بعدها ،إذ يستطيع املراهق عن
طريقها تعلم املنطق االفتراض ي أي تجاوز الواقع إلى االحتماالت في فهم وحل ما يقدم إليه من مشكالت.
وبالرغم من أهمية هذه املهارات في التفكير املنطقي ،إذ يعتمد هذا النوع من التفكير على مهارة التنظيم التي يمارسها
الفرد فيما يواجه من خبرات ومن ثم يتم إخضاع هذه الخبرات لقدراته الحسية ذات املستويات املختلفة في عملية
اإلدراك ،كما يتطلب التفكير املنطقي مجموعة من الشروط بحسب من ضمنها القدرة على االستقراء واالستدالل
وإصدار األحكام واتخاذ القرارات املالئمة وفق األهداف( رزوقي وسهى .)2013 ،كما يرى (بياجيه) أن القدرة الترابطية
(التركيب) لها أهمية رئيسة في اتساع وتعزيز قوى التفكير لدى الطلبة مما يعزز بدوره التفكير االستداللي( & Piaget
.) Inhelder, 1969
ووفق النتائج السابقة يرى الباحثان ضرورة تضمين املهارات الالزمة لتنمية التفكير املنطقي بمستوى أعلى من الوارد
ً
آنفا ألهميتها البالغة في تطوير قدرة الطلبة على التفكير  ،إذ تساعدهم حسب ما ِأشار ( إبراهيم وآخرين )2012،على
فهم معاني األلفاظ املكونة للعبارات ،وعلى األدلة املتضمنة فيها ،وتسهم في إبراز األفكار في النص على هيئة عناوين
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ً ّ
تحليل محتوى كتب لتكنولوجيا للمرحلة ا ّ
لثانوية وفقا للتفكيراملنطقي

تساعد في تفسير الظاهرة أو القضية موضوع الدراسة ،وبناء عليه فإن التفكير املنطقي يجعل من فهم الطلبة أفضل،
وبالتالي يمكنهم من تحقيق النجاح بنحو أسرع وأسهل .
-2تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملهارات التفكير املنطقي املتضمنة في محتوى كتاب التكنولوجيا للصف الثاني
ً
عشر العلمي واألدبي وفق قائمة التحليل املعدة سابقا ،والجدول( )4يبين ذلك.
الجدول (:)4التكرارالنسب املئوية ملهارات التفكيراملنطقي املتضمنة
في محتوى كتاب التكنولوجيا للصف الثاني عشرالعلمي واألدبي
مهارات التفكيراملنطقي
املقارنة
التصنيف
التنظيم
التجريد
التعميم
االستنتاج
االستقراء
االستدالل
التحليل
التركيب
التقويم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
املجموع

التكرارات

النسب املئوية

الرتبة

13
25
32
13
18
14
8
9
26
31
21

%6.19
%11.90
%15.24
%6.19
%8.57
%6.67
%3.89
%4.29
%12.38
%14.76
%10

8
3
1
9
6
7
11
10
4
2
5

210

%100

يبين الجدول ( )4أن محتوى الكتاب املدرس ي يتضمن ( )210مهارة للتفكير املنطقي توزعت هذه املهارات على النحو
اآلتي:
حصلت مهارة التنظيم على الرتبة األولى بواقع ( )32تكرار وبنسبة مئوية ( )%15.24بينما حظيت مهارة التركيب على
الرتبة الثانية بواقع ( )31تكرارات وبنسبة ( )%14.76فإن الطالب بموجبها يستطيع وضع األشياء أو العناصر أو
ً
األحداث املجزأة معا لتكوين ش يء متكامل له معنى ومغزى ،وبهذا فإنه يتصور وظيفة كل جزء وعالقته باألجزاء األخرى.
مهارة التصنيف في الرتبة الثالثة بواقع ( )25تكرار وبنسبة مئوية ( ،)%11.90وتعد من املهارات األساسية التي تمكن
املتعلم من التميز بين املفاهيم وتوظيفها في مكانها املناسب.
حصلت مهارة التحليل على الرتبة الرابعة بواقع ( )26تكرار وبنسبة مئوية ( ،)%12.38تلتها ونالحظ تركيز محتوى
الكتاب املدرس ي على هاتين املهارتين كما في نتائج تحليل كتاب الحاسوب للصف السابق بما يتفق مع أهداف دراسة
الحاسوب في مراحل التعليم وضمن املجال املهاري الذي يهدف إلى تنمية مهارات التفكير املنطقي وال سيما القدرة على
التحليل والتصنيف.
أما مهارة التقويم حصلت على الرتبة الخامسة بواقع ( )21تكرار وبنسبة مئوية ( )%10يذكر في محتوى الكتاب
املدرس ي على الرغم من ضرورتها في عملية التعلم وتحسين ،إذ عن طريقها يتمكن الطلبة من الحكم على دقة النتائج
وكفايتها أو الوهن في االستدالالت املنطقية ،ومدى مالءمة األساليب التي استخدمت ،وكيفية التغلب على الصعوبات
واألخطاء .
ً
في حين والتعميم احتل الرتبة السادسة بـ ـ ( )18تكرارا وبنسبة مئوية ( ،.)%8.56وتعد هذه من املهارات التي تمكن
الطالب إلى تحقيق املبادئ والحقائق والقوانين على مواقف مشابهة في مواقف الحياة العملية.
ً
أما مهارة االستنتاج فقد حصلت على الرتبة السابعة بواقع ( )14تكرارا وبنسبة مئوية ( ،)%6.67لكونها إحدى املهارتين
اللتين تسهمان في تنمية قدرة الطالب االستداللية ،إذ عن طريقها يتمكن من استخالص الحقائق أو التوصل إلى
الجزيئات من الكليات(القيس ي.)2008 ،
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ومن ثم حصلت مهارة املقارنة على الرتبة الثامنة بتكرار ( )13وبنسبة مئوية ( ،)%6.19وهذا قد يكون عائد للدور املهم
لهذه املهارة في عملية البحث العلمي والدراسات التجريبية في مختلف العلوم ،كما أنها ليست مهارة تفكيرية لتنظيم
ً ً
املعلومات فحسب بل إنها تلعب دورا هاما في توليد ومراكمة وتنظيم معارف اإلنسان واملجتمع  ،إذ بغير املقارنة يصعب
التثبت من معارف سابقة ومن ثم توليد معارف جديدة .
كما حصلت مهارة التجريد على الرتبة التاسعة بواقع ( )13تكرار وبنسبة مئوية (،)%6.19إذ تيهئ هذه املهارة للطلبة
فرصة التحرر من حدود التفكير املحسوس إلى عالم التصورات الذهنية مثل التعامل مع املبادئ والنظريات والرموز
عند حل املشكالت التي تواجههم .
وجاءت مهارة االستدالل في الرتبة العاشرة بتكرار ( )9ونسبة مئوية ( ، ،)%4.29بالرغم من دورهما الفاعل؛ فاألولى
تسهم في تطوير قدرة الطلبة على التفكير الذي يستند إلى قواعد واستراتيجيات معينة تهدف إلى توليد معرفة جديدة
عن طريق االستنتاج واالستقراء األمر الذي يؤدي إلى حل املشكلة .
وحظيت مهارة االستقراء على الرتبة الحادية عشر بواقع ( )8تكرارات وبنسبة ( ،)%3.89ويمكن توظيف هذه املهارات
بنحو فعال في محتوى كتاب التكنولوجيا  ،إذ أن مهارة التنظيم تعمل على تنمية قدرة الطالب على ترتيب املعلومات
داخل الذاكرة عن طريق ترتيب فئات األشياء في نظام وفق معيار معين أو في ضوء ما يوجد بين الفئات من عالقات
متبادلة ،كما تساعد املهارة العقلية الراقية املتمثلة بالتعميم الطالب على اإلفادة من فهمه للمواقف القديمة ونقلها
ً
على مواقف جديدة مشابهة  ،فضال عن ضرورة مهارة االستقراء فهي موجه الكتشاف القواعد والقوانين ،كما أنها
ً
وسيلة مهمة لحل املشكالت الجديدة أو إيجاد حلول جديدة ملشكالت قديمة أو تطوير فروض جديدة ،فضال عن أنها
مطلب ملهارة االستدالل .
ً
ويالحظ الباحثان أن النتائج آنفا ال تعكس عن معالجة متوازنة لكل مهارة من مهارات التفكير املنطقي في محتوى
ً
الكتاب املدرس ي ،إذ لم يتضمن مهارة التقويم ،فضال عن تباين نسب تضمين املهارات األخرى األمر الذي يحد من
تنمية التفكير املنطقي لدى الطلبة بالنحو السليم الذي يهدف إلى أن يصبحوا أسرع وأفضل في اكتساب املعرفة ،وييهئ
لهم األساس لتنمية أنماط تفكير أعلى إن لم يكن ضرورة الزمة لها كي يتمكنوا من السير باتجاه تلبية احتياجات
ً
املجتمع والنهوض به مستقبال.
والجدول ( )5يبين نسب توافر مهارات التفكير املنطقي في محتوى كتاب التكنولوجيا للصف الحادي عشر العلمي
واألدبي ليسهل مالحظتها وقراءتها.

الجدول ( :)5مهارات التفكيراملنطقي في محتوى كتابي الحاسوب للمرحلة اإلعدادية مجتمعين
مهارات
املنطقي
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كتاب الحاسوب للصف
التفكير الحادي عشرالعلمي واألدبي
النسب
التكرارات
املئوية
املقارنة
التصنيف
التنظيم
التجريد
التعميم
االستنتاج
االستقراء
االستدالل
التحليل

24
26
26
8
34
27
5
12
23

%9.48
%10.27
%10.27
%3.16
%13.4
%10.67
%1.97
%4.74
%9.09

كتاب الحاسوب للصف
الثاني عشرالعلمي واألدبي

املجموع

التكرارات

النسب
املئوية

التكرارات

13
25
32
13
18
14
8
9
26

%6.19
%11.90
%15.24
%6.19
%8.57
%6.67
%3.89
%4.29
%12.38

37
51
58
21
52
41
13
21
49
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النسب
املئوية
%15,67
%22.17
%25.51
%9.35
%21.97
%17.34
%5.86
%9.03
%21.47

الرتبة

8
5
2
9
4
7
10
9
6

ً ّ
تحليل محتوى كتب لتكنولوجيا للمرحلة ا ّ
لثانوية وفقا للتفكيراملنطقي
التركيب
التقويم

10
11
املجموع

33
35

%13.04
%13.83

31
21

%14.76
%10

64
56

%27.8
%23.83

253

%100

210

%100

463

%200

1
3

يبين الجدول ( )5أن مهارات التفكير املنطقي توافرت بنسبة أعلى في كتاب التكنولوجيا للصف الحادي عشر العلمي
ً
واألدبي ،إذ حصل على ( )253تكرارا ،في حين حصل كتاب التكنولوجيا للصف الثاني عشر العلمي واألدبي على ()210
تكرار.
ونالحظ أنه على الرغم من تحقق جميع مهارات التفكير املنطقي في محتوى الكتابين مجتمعين إال أن النتائج السابقة
تكشف عن اإلخفاق في تضمين هذه املهارات بنحو متوازن الذي يكفل الوصول بهذه املناهج إلى تحقيق األهداف
املتوخاة منها في التعليم الثانوي في فلسطين من أجل مساعدة الطلبة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتعلق بالتفكير
املنطقي ملواصلة دراستهم العلمية لإلنخراط في الحياة اليومية(النعيمي.)2010 ،

التوصيات:
في ضوء نتائج البحث يوص ي الباحثان بما يلي:
 ضرورة إحداث تغييرات شاملة وجذرية في املناهج املدرسية ( األهداف ،واملحتوى ،والطرائق ،األنشطة
والوسائل ،والتقويم) لتنمي أنماط جديدة من التفكير بغية تقليص دور املناهج التقليدية التي تركز على لحفظ
واالستظهار وبالنتيجة تعاظم دور املناهج التي تنمي القدرة على التفكير املنطقي واإلبداعي والبحث واالستقصاء.


ضرورة إخضاع عمليات التطوير ملحتوى كتابي التكنولوجيا للمرحلة الثانوية للتخطيط العلمي السليم الذي
بنحو متوازن.
يكفل تضمينها بمختلف أنواع الخبرات التعليمية ٍ



ضرورة تنمية إدراك املعلمين وتحفيزهم على زيادة حصيلة الطلبة العلمية عن طريق رفع وتقوية املؤهالت
العقلية للطلبة الذين يظهرون القدرة على التفكير ،والبرهنة ،وحل املشكالت وإيجاد بيئة مشوقة ومشجعة على
ً
التعلم بهدف إعداد أجيال قادرة على اإلبداع مستقبال.



ً
ضرورة سد حاجة الكثير من املدارس بأجهزة الحاسوب ،إذ يتم تدريس مادة التكنولوجيا نظريا مما يقلل من
فهم الطالب لهذه املادة املهمة.
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قائمة املصادرو املراجع
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