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فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات حتليل محتوى مادة الرياضيات واالجتاه نحوها
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة األقصى بغزة

Effectiveness of a Program Based on Cooperative
Learning in the Development of Content Analysis
Skills of the Mathematics Content and the Attitudes Towards it Among Mathematics Students in
the Faculty of Education at Al- Aqsa University in
Gaza

Abstract:

:ملخص
هدف البحث �إىل درا�سة فعالية برنامج قائم
على التعلم التعاوين يف تنمية مهارات حتليل حمتوى
 واالجتاه نحوها لدى طالبات ق�سم،مادة الريا�ضيات
 وقد، بكلية الرتبية يف جامعة ا لأق�صى بغزة،الريا�ضيات
 حيث تكونت عينة البحث،ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي
، وقد طبق عليهن اختبار حتليل املحتوى،) طالبة27( من
 و�أظهرت نتائج.ومقيا�س االجتاه نحو مادة الريا�ضيات
البحث فعالية الربنامج املقرتح يف تنمية مهارات حتليل
كبريا؛ حيث
 وكان حجم الأثر،حمتوى مادة الريا�ضيات
ً
 يف حني حافظ الربنامج على،0.60 بلغت قيمة مربع �إيتا
 حيث كان،ارتفاع م�ستوى االجتاه نحو مادة الريا�ضيات
.م�ستواه مرتف ًعا قبل تطبيق الربنامج

The research aimed to investigate the
effectiveness of a program based on cooperative
learning in the development of content analysis
skills of mathematics content and the attitudes
towards mathematics among mathematics female
students in the Department of Mathematics, Faculty
of Education at Al- Aqsa University in Gaza.
The researcher used the experimental method.
The sample consisted of (27) female students on
whom he administered the content analysis test,
and the attitudes towards mathematics scale. The
research findings showed the effectiveness of the
proposed program in the development of the skills
of mathematics content analysis as the effect size
was large and it's value was 0.60 using ETA square.
Besides, the program maintained a high level of
attitudes towards mathematics as it was high before
program implementation.
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مقدمة:
يعد معلم الريا�ضيات دعامة �أ�سا�سية يف العملية
التعليمية؛ فهو يدر�س مادة الريا�ضيات ،التي تتمتع ب�سمات
وخ�صائ�ص متيزها عن غريها من املواد الدرا�سية ،فالريا�ضيات
جوهر احل�ضارة ،و�أداة التفكري ،وعنوان الدقة وال�رصامة ،ومناط
التقدم والرقي .و�إن جناح معلم الريا�ضيات يف مهنته يعتمد �إىل
حد كبري على ما يتمتع به من �سمات �شخ�صية ،وما اكت�سبه من
مهارات متعددة ،منها ما يتعلق باملهارات املهنية ،ومنها ما
يتعلق باملهارات ال�شخ�صية .ويربز التحدي الأكرب يف عملية
�إعداد معلم الريا�ضيات يف ت�أهيل معلم كفء قادر على تدري�س
مادة الريا�ضيات وبناء اجتاهات �إيجابية نحوها.
ولقد �أثبت البحث خالل الأربعة عقود الأخرية �أن الكفايات
التعليمية ،و�سلوكيات معلمي الريا�ضيات لها ت�أثري ذو داللة
على حت�صيل الطلبة وتعلمهم ،لذلك ف�إن �أي م�رشوع عاملي
يركز على تطوير الكفايات الريا�ضية يف املدار�س ،البد �أن يهتم
بتطوير الكفايات املهنية ملعلمي الريا�ضيات ()Marbán, 2009
 .ففي م�رشوع كوم الدامناركي ( )KOM projectمت حتديد ثماين
كفايات ريا�ضية رئي�سية ،هي:
1 .1القدرة على طرح الأ�سئلة ومعاجلة امل�سائل الريا�ضية،
وت�شمل :كفاية التفكري الريا�ضي ،وكفاية معاجلة امل�سائل،
وكفاية النمذجة ،وكفاية اال�ستدالل.
2 .2القدرة على التعامل مع لغة الريا�ضيات ،وت�شمل:
كفاية التمثيالت الريا�ضية ،كفاية الرتميز ،كفاية التوا�صل،
كفاية الو�سائل والأدوات الريا�ضية.
3 .3الكفاية يف املناهج ،وت�شمل :حتليل املناهج،
وتقييمها ،وتنفيذها ،وبناءها.
4 .4الكفاية يف التدري�س ،وت�شمل :التخطيط ،وتنظيم
املوقف التعليمي ،وتنفيذ تدري�س الريا�ضيات ب�إبداع مواقف
تعليمية ،واختيار مواد تعليمية منا�سبة ،وزيادة دافعية الطلبة،
ومالءمة الأن�شطة التعليمية مع الطلبة.
5 .5كفاية الك�شف عن التعلم ،وت�شمل :الك�شف عن تعلم
الريا�ضيات ،والك�شف عن �أفكار الطلبة ومعتقداتهم ،واجتاهاتهم
نحو الريا�ضيات.
6 .6كفاية تقييم خمرجات التعلم.
7 .7كفاية العمل التعاوين.
8 .8كفاية النمو املهني ،وت�شمل :التطوير املهني �أثناء
اخلدمة من خالل الدورات ،وامل�شاركات ،وامل�ؤمترات ،واملتابعات
التي جتعل معلم الريا�ضيات على توا�صل مع كل جديد يف البحث
واملمار�سة (. )Niss, & Højgaard, 2011
ويتبني مما �سبق �أن مهارة حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات
من املهارات املهنية املهمة الالزمة ملعلم الريا�ضيات ،والتي

ميكن التدريب عليها وتطويرها؛ لأنها ت�ساعده يف التخطيط
لدرو�سه ،والتعرف �إىل املحتوى ،وحتديد جوانبه املتعددة،
وحتليل �أهدافه ،وفح�ص مدى مالءمة املحتوى مل�ستوى الطلبة،
واختيار ا�سرتاتيجيات تدري�سه ،وحتديد مدى كفاية الأن�شطة،
ومدى منا�سبتها ،ومدى كفاية التدريبات وامل�سائل ،واتخاذ
اخلطوات الالزمة لأية �إ�ضافات �أو تعديالت يف املحتوى يف حدود
الإطار العام ملحتوى الدرو�س ،ومبا يحقق الأهداف املخططة،
وحتديد ما ينا�سب املوقف التعليمي برمته ،مبا يجعله موقفًا
منظما ،يحقق خمرجاته بطريقة فعالة .فمهارة حتليل حمتوى
ً
مادة الريا�ضيات متكّن معلم الريا�ضيات من الإ�سهام يف تنمية
املعرفة الريا�ضية ،واملعلم ي�ستطيع اكت�ساب هذه املهارة �إىل
احلد الذي ميكنه من تطوير �أ�ساليب تدري�سه ،وفى هذه احلالة ف�إن
املعلم ي�ستخدم �أ�ساليب لتحليل املحتوى تختلف عن الأ�ساليب
التي يتبعها اخلرباء املتخ�ص�صون ،وذلك الختالف الهدف الذي
ين�شده كالهما من وراء عملية التحليل (ح�سب اهلل)2001 ،
 .وميكن �أن يكون حتليل املحتوى �أداة قوية ال�ستك�شاف ر�أي
امل�ؤلفني ،واهتماماتهم ،واجتاهاتهم من خالل ر�صد الكلمات،
واملفردات الدالة عليها ،مثل فح�ص ر�ؤية املدار�س للتعرف �إىل
توجهاتها و�أ�سباب وجودها ،وكذلك فح�ص مدى توافر املعايري
لقيا�س فعالية الكتب واملناهج املدر�سية والربامج التعليمية يف
حتقيق �أهدافها (. )Stemler, 2001
وميكن النظر �إىل مفهوم حتليل املحتوى من زاويتني،
الأوىل :باعتباره �أ�سلوب ًا من �أ�ساليب البحث العلمي ،حيث له
خطوات منهجية حمددة ،ي�ستخدمها الباحثون الذين يهدفون
�إىل و�صف حمتوى ات�صايل معني� ،سواء �أكان مكتوب ًا �أم مقروءاً،
م�صوراً �أم م�سموعاً .ك�أن يقوم باحث بتحليل م�ضامني كتاب
معني �أو �صحيفة معينة �أو برنامج تلفزيوين� ،أو غري ذلك.
وميكن �أن يقوم املعلم بتحليل م�ضامني حمتوى الدرو�س ،ك�أن
يحلل القيم الواردة يف الكتاب املدر�سي .ومن هذه الزاوية،
عرف بريل�سون  Berelsonم�صطلح حتليل املحتوى ب�أنه�" :أحد
َّ
�أ�ساليب البحث العلمي التي تهدف �إىل الو�صف املو�ضوعي،
واملنظم ،والكمي للم�ضمون الظاهر من مواد االت�صال (طعيمة،
( ، )22 ،2008الك�سباين . )37 ،2010 ،وعرفه ح�سن (،1990
 )10ب�أنه�" :أ�سلوب يهدف �إىل الو�صف املو�ضوعي املنظم الكمي
للمحتوى الظاهر لالت�صال� .أما الزاوية الثانية :فيمكن النظر
�إىل مفهوم حتليل املحتوى باعتباره مهمة من املهام املكلف
بها املعلمون ،والتي تفيدهم يف التخطيط للتدري�س ،حيث يقوم
املعلمون بتحليل حمتوى الدر�س �إىل مكوناته متهيدا لو�ضع
اخلطط الف�صلية واليومية ،و�إعداد جداول املوا�صفات الالزمة
لإعداد االختبارات.
وميكن تعريف حتليل حمتوى املادة الدرا�سية ب�أنه �أ�سلوب
بحثي يهدف �إىل و�صف املحتوى الظاهر للمادة الدرا�سية ،و�صفا
ومنظما وفق معايري حمددة م�سبقا ،وبعبارة
كم ًيا ومو�ضوع ًيا
ً
�أخرى هو حتديد جمموعة احلقائق ،واملفاهيم ،والتعميمات،
واملهارات ،واالجتاهات ،والقيم املت�ضمنة يف املادة الدرا�سية
عرف الباحث عملية حتليل
(الك�سباين . )37 ،2010 ،وميكن �أن ُي ِّ
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حمتوى املادة الدرا�سية ب�أنها العملية التي متكّن املعلم من و�صف
املحتوى الظاهر للمادة الدرا�سية و�صفا كم ًيا ،ومو�ضوع ًيا،
وكيف ًيا وفق ت�صنيف حمدد للفئات� ،سواء �أكانت هذه الفئات فئة
الأهداف� ،أم فئة جوانب املحتوى� ،أم غري ذلك من الفئات .ويق�صد
أول :اجلوانب املعرفية ،وت�شمل :املفاهيم،
بجوانب املحتوى � ،اً
والتعميمات ،واحلقائق ،والأفكار ،وامل�سلمات ،ثان ًيا :اجلوانب
املهارية ،وت�شمل :املهارات ،والعمليات ،واخلوارزميات ،ثالثًا:
اجلوانب الوجدانية ،وت�شمل :القيم ،واالجتاهات.
ومن خ�صائ�ص حتليل املحتوى:
�1 .1أنه �أ�سلوب للو�صف املو�ضوعي ملادة االت�صال ،حيث
يقت�رص عمل القائم بالتحليل على ت�صنيف املادة التي يحللها
تف�سريا مو�ضوع ًيا دقي ًقا مل�ضمونها ،وال يتطرق
�إىل فئات ،ويقدم
ً
�إىل النوايا اخلفية للم�ؤلف وما يق�صده.
2 .2وكذلك هو �أ�سلوب علمي ،ولأجل ذلك البد من توفر
�رشطي ال�صدق والثبات.
3 .3وهو كذلك �أ�سلوب منظم ،ويعني ذلك �أن يتم التحليل
يف �ضوء خطة علمية ،يت�ضح من خاللها اخلطوات التي مر بها
التحليل حتى انتهى الباحث �إىل ما انتهى �إليه من نتائج.
4 .4وهو �أ�سلوب كمي ،حيث يقوم الباحث برتجمة
مالحظاته �إىل تقديرات كمية ،مثل قليل ،كثري� ،أو ير�صد مدى
تكرار كل ظاهرة تبدو له يف الكتب مو�ضوع الدرا�سة (طعيمة،
. )37 - 24 ،2008
ومن خالل مراجعة البحوث التي تناولت الكفايات
التعليمية ملعلم الريا�ضيات ،تبني �أن هذه الكفايات ميكن
تطويرها بربامج تدريبية ،وا�سرتاتيجيات منا�سبة ،ففي بحث �أبو
ريا (� )2012أظهرت النتائج وجود �أثر لإ�سرتاتيجية التعلم الن�شط
على التح�صيل يف الريا�ضيات واالجتاهات نحوها لدى طلبة
الريا�ضيات يف كلية الرتبية بجامعة حائل بال�سعودية ،و�أظهرت
نتائج بحث عبد و�آخرين ( )2010وجود �أثر ذي داللة ال�ستخدام
ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط على التفكري الريا�ضي واالجتاه نحو
الريا�ضيات لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية بالأردن ،ويف بحث
املالكي ( )2010تبني فاعلية برنامج تدريبي مقرتح على
�إك�ساب معلمي الريا�ضيات بع�ض مهارات التعلم الن�شط ،وعلى
حت�صيل طالبهم واجتاهاتهم نحو الريا�ضيات ،ويف بحث حلمر
( )2007تبني فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية مهارات
النمذجة الريا�ضية لدى الطالب /املعلمني �شعبة الريا�ضيات
بكلية الرتبية يف جامعة عدن باليمن� ،أما بحث بدر ()2005
فقد �أظهر وجود �أثر ال�ستخدام برنامج تدري�سي مقرتح يف تنمية
املهارات التدري�سية لدى الطالبات املعلمات بق�سم الريا�ضيات
يف كلية الرتبية مبكة املكرمة بال�سعودية.
ويف حدود ما اطلع عليه الباحث من بحوث �سابقة ،تبني
�أنه ميكن تطوير كفايات حتليل املحتوى لدى املعلم ،فقد �أظهر
بحث املهرية ( )2008فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية
كفايات حتليل الن�ص الأدبي الالزمة لدى معلمي اللغة العربية،
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ويف بحث مو�سى ( )2001بينت النتائج فعالية الربنامج
املقرتح وفق ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين يف تدري�س مهارات
حتليل املحتوى اللغوي لكتب اللغة العربية باملرحلة االبتدائية،
و�أظهرت نتائج بحث ح�سب اهلل ( )2001فاعلية برنامج مقرتح
يف تنمية مهارة حتليل املحتوى لدى طالبات �شعبة ريا�ض
الأطفال بكلية الرتبية النوعية بدمياط مب�رص.
وفيما يتعلق بكفايات حتليل حمتوى كتب الريا�ضيات،
ف�إنه ميكن كذلك تطويرها لدى معلم الريا�ضيات ،ومن
اال�سرتاتيجيات املالئمة لذلك ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛
حيث تتميز هذه اال�سرتاتيجية عن غريها من اال�سرتاتيجيات
التدري�سية؛ فكثري من الدرا�سات و�أدبيات البحث ت�ؤكد فعالية
التعلم التعاوين ،فقد �أثبتت هذه اال�سرتاتيجية فعاليتها يف
تطوير كفايات حتليل حمتوى الن�ص الأدبي (مو�سى. )2001 ،
كذلك حققت هذه اال�سرتاتيجية جمموعة من الأهداف الرتبوية،
منها :تكوين اجتاهات �إيجابية نحو املواد الدرا�سية ،وامل�ساهمة
يف تنمية املهارات االجتماعية لدي الطلبة ،وتنمية مهارات
العمل اجلماعي التعاوين ،و�إك�ساب الطالب العديد من القيم ،مثل:
االعتماد على النف�س ،والعقالنية (، )Zakaria, & Iksan, 2007
وتعزيز التغيري املفاهيمي لدى الطالب بفاعلية ملمو�سةBil�(  ( 
 ، )gin, & Geban, 2006وم�ساعدة الطلبة على العمل اجلماعي،
واالت�صال ،وحتقيق م�شاركة الفرد للجماعة يف عملها (Gupta,
 . )2004كذلك ي�ساهم ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ يف ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒﺎﻤﻟﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ،ﻭﻤ�ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻤﻟ�ﺸﻜﻼﺕ ،ﻭﻗﺩ
�ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ �ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺤـﻭل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ �ﺃﻥ ﺍﺠﻟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﻌﺎﻭﻨﺔ �ﺃﻓ�ﻀل ﻤﻥ ﺍﺠﻟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﻨﺎﻓ�ﺴﺔ
ﻲﻓ ﺍﻟﺘﺤـ�ﺼﻴل ﺍﻟدرا�سي (. )Johnson, & et all, 2000
وتفيد نتائج البحوث الرتبوية حول نوعية الأ�ساليب التي
ي�ستخدمها �أ�ساتذة اجلامعات� ،أن �أ�ساليب التدري�س التقليدية هي
الأكرث ممار�سة لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف بع�ض اجلامعات
العربية والأجنبية ،منها على �سبيل املثال :بحث يل ()Lei. 2007
( ،ال�سبيعي . )2006 ،ويف بحث ال�رس (� )2004أظهرت نتائج
البحث �أن �أ�ساتذة جامعة الأق�صى بغزة مل ي�صلوا مل�ستوى اجلودة
فيما يتعلق مبهارات تنفيذ التدري�س ،وبخا�صة فيما يتعلق
بتنويع التدري�س ،وتوظيف تقنية احلا�سوب .ويف بحث اجلرجاوي
ون�شوان (� )2007أظهرت النتائج �أن الأداء التدري�سي لأ�ساتذة
اجلامعات الفل�سطينية يف غزة ال زال يقت�رص على املحا�رضة،
والإلقاء ،وامللخ�صات ،و�أن املمار�سات التدري�سية بعيدة عن
معايري اجلودة ال�شاملة ،و�أن تدري�سهم يفتقر �إىل التنوع.
ويف �ضوء ما �سبق ،ويف ظل عدم عثور الباحث على بحوث
تناولت تطوير كفايات حتليل حمتوى كتب الريا�ضيات ،وكيفية
تنميتها لدى معلم الريا�ضيات ،فقد حاول يف هذا البحث �أن
ي�ستك�شف فاعلية برنامج مقرتح قائم على التعلم التعاوين يف
تنمية مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات لدى طالبات
ق�سم الريا�ضيات بجامعة الأق�صى بغزة ،من خالل تدري�س م�ساق
حتليل املناهج.
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مشكلة البحث:
متثل عملية تنمية مهارات حتليل حمتوى كتب الريا�ضيات
من الأهداف الأ�سا�سية لربنامج �إعداد معلم الريا�ضيات ،لذلك كان
م�ساق حتليل املناهج �ضمن اخلطة اجلديدة لربنامج �إعداد معلم
الريا�ضيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة .ومن خالل
ال�شكوى التي قدمها الطلبة ،ووافقهم عليها امل�رشفون الرتبويون
خالل فرتة التدريب امليداين ،واملتعلقة ب�أن الطلبة يعانون يف
بداية التحاقهم بربنامج التدريب امليداين من �ضعف قدرتهم على
حتليل حمتوى كتب الريا�ضيات .وحيث �أظهرت النتائج �أن الأداء
التدري�سي لأ�ساتذة اجلامعات الفل�سطينية يف غزة ال زال يقت�رص
على املحا�رضة ،والإلقاء ،وامللخ�صات (اجلرجاوي ون�شوان،
 )2007؛ لذلك وجد الباحث فر�صة خالل تدري�سه مل�ساق حتليل
املناهج �أن يقوم بتجريب برنامج مقرتح يف حتليل املناهج قائم
على التعلم التعاوين ،لي�ستك�شف فاعليته يف تنمية مهارات حتليل
حمتوى مادة الريا�ضيات واالجتاه نحوها.
ولأجل ذلك يجيب البحث احلايل عن ال�س�ؤال الرئي�س،
والذي ين�ص على:
ما فعالية برنامج مقرتح قائم على التعلم التعاوين يف
تنمية مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات واالجتاه نحوها
لدى طالبات ق�سم الريا�ضيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى
بغزة؟
ويتفرع عنه الأ�سئلة الآتية:

أسئلة البحث:
● ●ما �صورة الربنامج املقرتح يف حتليل املحتوى القائم
على التعلم التعاوين؟
● ●ما فعالية الربنامج املقرتح القائم على التعلم التعاوين
يف تنمية مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات لدى طالبات
ق�سم الريا�ضيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة؟
● ●ما فعالية الربنامج املقرتح القائم على التعلم التعاوين
يف تنمية االجتاه نحو الريا�ضيات لدى طالبات ق�سم الريا�ضيات
بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة؟

أهمية البحث:
تكمن �أهمية البحث يف �أنه يتناول مهارة مهمة من
املهارات املهنية الالزمة ملعلم الريا�ضيات ،كذلك يقدم البحث
مادة مقرتحة مل�ساق حتليل املناهج ،وبخا�صة �أنه ال توجد مادة
مقررة جاهزة لهذا امل�ساق يف جامعة الأق�صى ،ومما مييز هذه
املادة املقرتحة �أنها تقوم على ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين،
وهي ا�سرتاتيجية متميزة عن غريها ،كما �أفاد البحث الرتبوي،
نادرا ما
والذي ا�ستعر�ضه الباحث يف املقدمة ،وهي ا�سرتاتيجية ً
ي�ستخدمها �أ�ساتذة اجلامعات كما بينت كثري من البحوث (Lei.
( ، )2007ال�سبيعي ، )2006 ،ال�رس ( )2004اجلرجاوي ون�شوان

اختبارا يف مادة حتليل املحتوى،
( . )2007كذلك يقدم البحث
ً
جزءا تطبيق ًيا مفي ًدا ملعلمي م�ساق حتليل املناهج ،ويقدم
ي�شمل ً
مقيا�سا لالجتاه نحو الريا�ضيات .كذلك ف�إن نتائج البحث
كذلك
ً
وتو�صياته �ستفيد يف تطوير م�ساق حتليل املناهج ،وتطوير الأداء
التدري�سي لأ�ساتذة املناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات ،من خالل
تقدمي برنامج مقرتح قائم على ا�سرتاتيجية ثبتت فاعليتها يف
التدري�س اجلامعي؛ مما يفيد القائمني على برنامج �إعداد معلم
الريا�ضيات لتطويره.

حدود البحث:
اقت�رص البحث على عينة من طالبات الريا�ضيات بكلية
الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة ،امل�سجالت م�ساق حتليل
املناهج يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي (/2013
2014م)  .كذلك اقت�رص على ا�ستخدام برنامج من �إعداد الباحث،
قائم على التعلم التعاوين ،وكذلك اقت�رص قيا�س مهارات حتليل
املحتوى على تلك املهارات التي يقي�سها اختبار حتليل املحتوى،
واقت�رص قيا�س جوانب االجتاه على تلك التي يقي�سها مقيا�س
االجتاه نحو الريا�ضيات.

مصطلحات البحث:
◄◄التعلم التعاوين:
يعرف التعلم التعاوين ب�أنه :التدري�س يف جمموعات
�صغرية ،حيث يعمل الطلبة م ًعا للو�صول �إىل �أق�صى درجة من
أي�ضا ب�أنه
التعلم ( . )Johnson, 1999, 9 & Johnsonويعرف � ً
مبادئ وتقنيات مل�ساعدة الطلبة كي يعملوا م ًعا ب�شكل �أكرث
فاعلية (. ) ,Jacobs, Power, & Loh, 2002
ويعرفه الباحث ب�أنه تعلم مق�صود وخمطط له ميكّن الطلبة
من العمل يف جمموعات �صغرية ،يف مناخات من الإيجابية
وامل�شاركة الفاعلة ،يقومون خاللها مبهام حتليل ملحتوى بع�ض
الدرو�س يف كتب ريا�ضيات املرحلة الأ�سا�سية العليا ،مبا يحقق
�إجناز �أهداف املجموعة واملتمركزة حول تنمية مهارات حتليل
حمتوى كتب الريا�ضيات وتنمية االجتاه نحو الريا�ضيات.
◄◄مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات:
هي جمموعة القدرات التي متكن معلم الريا�ضيات من
جتزئة حمتوى مادة الريا�ضيات وحتديد جوانبها ،بحيث يتم
و�صفها و�صفًا مو�ضوع ًيا ومنهج ًيا ،ي�ؤدي �إىل حتديد عنا�رص
املحتوى الأ�سا�سية .ويتم التحليل وفق ثالثة مناذج ،الأول:
التحليل وفق الأهداف ،الثاين :التحليل بح�سب جوانب املعرفة
الريا�ضية (املعرفة املفاهيمية ،واملعرفة الإجرائية ،وحل
امل�سائل)  ،والثالث :التحليل وفق عنا�رص املنهج الأربعة:
الأهداف ،واملحتوى (املفاهيم والتعميمات واملهارات
واخلوارزميات وامل�سائل الريا�ضية)  ،والأن�شطة ،والتقومي.
◄◄االجتاه نحو مادة الريا�ضيات وتعليمها:
ُيعرف ب�أنه تكوين فر�ضي ،انفعايل ي�ستند �إىل بعد معريف،
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فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات حتليل محتوى مادة الرياضيات واالجتاه نحوها
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة األقصى بغزة

يت�ضمن �أحكام ًا قيمية ،وا�ستعداداً ال�ستجابات القبول �أو الرف�ض
حول طبيعة مادة الريا�ضيات ،وتطبيقاتها يف احلياة ،وتعليمها؛
ي�ستدل عليه من اال�ستجابات االنتقائية املحفِّزة ملثريات تتعلق
بهذه اجلوانب ،عندما يواجهها الطالب املعلم ،الذي �سيعلم
الريا�ضيات (ال�رس . )205 ،2006 ،ويقا�س بالدرجة التي يح�صل
عليها امل�ستجيب على مقيا�س االجتاه املعد لذلك.
◄◄الربنامج املقرتح:
جمموعة من اللقاءات التدريبية التي تتناول مو�ضوعات
حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات ،حيث ُنظم كل لقاء بحيث
يحتوي عنا�رص املوقف التعليمي ،وبحيث تتمحور �أن�شطة
الربنامج حول ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،حيث يتم تق�سيم
الطالبات يف كل لقاء يف جمموعات �صغرية ،تتعلم ب�أ�سلوب
العمل التعاوين يف �أجواء امل�شاركة الإيجابية ،وي�شمل الربنامج
جمموعة من الأن�شطة التعاونية والقراءات واجلل�سات التدريبية،
بحيث ينتهي الربنامج وقد اكت�سبت الطالبات مهارات حتليل
مادة الريا�ضيات.
◄◄فاعلية الربنامج املقرتح:
تعني الفَاعِ َّلية يف قامو�س جممع املعاين اجلامع(: )1
�صناعي من فاعِ ل :مقدرة
"و�صَف يف كل ما هو فاعل"" ،م�صدر
ّ
ال�شيء على الت�أثري" .وتعني الفاعلية يف قامو�س �إدارة الأعمال
( : )business dictionary)(2الدرجة التي تتحقق فيها الأهداف
أي�ضا:
واملدى الذي يتم فيه حل امل�شكالت امل�ستهدفة ،وتعني � ً
"عمل ال�شيء ال�صحيح" ( . )Chaffey, 2014وللفاعلية ركنان
ال تقوم �إال بهما ،فهما جزء من حقيقتها ،و�أ�سا�س يف تكوينها،
بحيث ال توجد الفاعِ َّلية �إذا انتفى �أحدهما ،وال تتوافر �إال
بتحققهما جمتمعني ،وهذان الركنان هما :حتقيق الأهداف
املن�شودة ،و�إحداث الت�أثري الإيجابي ب�إحداث تغيري من و�ضع ما
هو قائم �إىل و�ضع �آخر متقدم (كردي. )2010 ،
ويعرف الباحث فاعلية الربنامج املقرتح ب�أنها قدرة
ّ
الربنامج على حتقيق �إجناز الأهداف املخططة لها ،و�إحداث
التغيري املرغوب يف مهارات حتليل املحتوى واالجتاه نحو
مادة الريا�ضيات ،وتعليمها لدى طالبات ق�سم الريا�ضيات بكلية
الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة .وتقا�س هنا الفاعلية �إح�صائ ًيا
بح�ساب ن�سبة الك�سب املعدل لبالك "مربع �إيتا".

البحوث السابقة:
بعد مراجعة للبحوث ذات ال�صلة مبو�ضوع البحث ،ر�أى
الباحث �أن يعر�ضها يف حمورين مت�سل�سلة تنازل ًيا ح�سب تاريخ
الن�رش:
احملور األول :حبوث تناولت أثر برامج مقرتحة على إكساب الطلبة
املعلمني أو معلمي الرياضيات لبعض املهارات املهنية الالزمة هلم:
ففي بحث القي�سي ( )2015الذي هدف �إىل معرفة �أثر
منوذج مقرتح يف التعلم الفعال يف �إك�ساب معلمي الريا�ضيات
بع�ض مهارات التدري�س ،وزيادة حت�صيل طالبهم واجتاهاتهم
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قائما
نحو الريا�ضيات ،حيث مت �إعداد منوذج يف التعلم الفعال ً
على التعلم التعاوين ،والع�صف الذهني ،وحل امل�شكالت ،وقد طُ بق
البحث على عينتني :الأوىل من معلمي الريا�ضيات باملرحلة
الأ�سا�سية مبديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الطفيلة ،بلغ عددهم
( )51معلماً ،وزعوا ع�شوائي ًا على جمموعتني ،جتريبية دربت
على ا�ستخدام النموذج املقرتح ،و�ضابطة تركت بدون تدريب،
ومت قيا�س �أدائهم بعدي ًا بوا�سطة مقيا�س الأداء ملهارات التدري�س.
والثانية من طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،وبلغ عددهم ()550
طالباً ،هم طلبة املعلمني امل�شاركني يف البحث ،ومت قيا�س �أدائهم
بوا�سطة اختبار حت�صيلي ومقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات
بعدياً ،وقد تو�صل البحث �إىل وجود فرق ذي داللة �إح�صائية
عند م�ستوى  α=0.05بني متو�سطي �أداء معلمي الريا�ضيات
على مقيا�س الأداء ملهارات التدري�س الفعال ل�صالح املجموعة
التجريبية ،ومتو�سطي �أداء طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف
الأداء البعدي على مقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات ،والأداء
البعدي لالختبار التح�صيلي ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية.
ويف بحث �أبو ريا ( )2012الذي هدف �إىل معرفة �أثر
ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط على التح�صيل يف الريا�ضيات
واالجتاهات نحوها لدى طلبة الريا�ضيات يف كلية الرتبية
بجامعة حائل ،وتكونت عينة البحث من ( )66طال ًبا ،وزعت
ع�شوائ ًيا على جمموعتني :واحدة جتريبية تكونت من ( )32طال ًبا،
تعلموا ب�إ�سرتاتيجية التعلم الن�شط ،والأخرى �ضابطة تكونت
من ( )34طال ًبا ،تعلموا بالطريقة التقليدية ،وا�ستخدم الباحث
ومقيا�سا لالجتاه نحو الريا�ضيات� .أظهرت
اختبارا حت�صيل ًيا،
ً
ً
النتائج وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ال�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط على التح�صيل واالجتاه نحو الريا�ضيات.
�أما يف بحث عبد و�آخرين ( )2010فقد هدف �إىل درا�سة �أثر
ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف تنمية التفكري الريا�ضي ،واالجتاه
نحو الريا�ضيات لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية بالأردن ،حيث
اختار الباحثون عينة عنقودية تكونت من ( )58طال ًبا وطال ًبة
من طلبة ال�سنة الثانية تخ�ص�ص معلم �صف ،وا�ستخدم الباحثون
ومقيا�سا لالجتاه نحو الريا�ضيات.
اختبارا يف التفكري الريا�ضي،
ً
ً
�أظهرت النتائج وجود �أثر ذي داللة ال�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط على التفكري الريا�ضي واالجتاه نحو الريا�ضيات.
ويف بحث املالكي ( )2010هدف البحث �إىل معرفة فاعلية
برنامج تدريبي مقرتح على �إك�ساب معلمي الريا�ضيات بع�ض
مهارات التعلم الن�شط ،وعلى حت�صيل طالبهم ،واجتاهاتهم نحو
الريا�ضيات ،حيث طُ بق البحث على عينتني :الأوىل من معلمي
الريا�ضيات باملرحلة االبتدائية مبديرية الرتبية والتعليم
بال�صفا ،بلغ عددهم ( )12معلم ًا ُقدم لهم برنامج تدريبي قائم
على التعلم الن�شط ،ومت قيا�س �أدائهم القبلي والبعدي بوا�سطة
مقيا�س الأداء ملهارات التعلم الن�شط ،والعينة الثانية من طالب
ال�صف اخلام�س االبتدائي للمعلمني الذين ح�رضوا الربنامج
التدريبي ،وقد بلغ عددهم ( )273طالباً ،ومت قيا�س �أدائهم
بوا�سطة اختبار حت�صيلي ومقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات
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قبلي ًا وبعدياً�.أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى  α=0.05بني متو�سطي �أداء معلمي الريا�ضيات
على مقيا�س الأداء ملهارات التعلم الن�شط قبل تعر�ضهم للربنامج
التدريبي ،وبعده ل�صالح التطبيق البعدي ،ووجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى  α=0.05بني متو�سطي �أداء طالب
ال�صف اخلام�س) يف الأداء القبلي والبعدي) على مقيا�س االجتاه
نحو الريا�ضيات واالختبار التح�صيلي ل�صالح التطبيق البعدي
يف احلالتني.
و�أما بحث حلمر ( )2007فقد هدف هذا �إىل معرفة فاعلية
برنامج مقرتح يف تنمية مهارات النمذجة الريا�ضية لدى طالب
امل�ستوى الرابع بكلية الرتبية جامعة عدن (�شعبة ريا�ضيات)
 ،حيث اعتمد الربنامج على �أكرث من طريقة ،منها املحا�رضة،
وحل امل�شكالت ،والتعلم التعاوين.ولهذا الغر�ض �أعد الباحث
قائمة مبهارات النمذجة الريا�ضية الالزمة للطالب /املعلم،
ومقيا�سا لالجتاه
اختبارا ملهارات النمذجة الريا�ضية،
و�صمم
ً
ً
نحو النمذجة الريا�ضية.مت تطبيق �أدوات البحث قبل ًيا وبعد ًيا
معلما� ،أظهرت النتائج
على عينة البحث التي بلغت ( )43طال ًبا ً
وا�ضحا يف مهارات النمذجة الريا�ضيات ،حيث كان هناك
حت�س ًنا
ً
انخفا�ض يف م�ستوى الطالب املعلمني يف مهارات النمذجة
الريا�ضـية قبـل تطبيـق الربنـامج.
ويف بحث بدر ( )2005فقد هدف البحث �إىل معرفة �أثر
ا�ستخدام برنامج تدري�سي يف تنمية املهارات التدري�سية لدى
طالبات الفرقة الرابعة بق�سم الريا�ضيات يف كلية الرتبية مبكة
املكرمة ،وقد �أعدت الباحثة بطاقة مالحظة ت�ضمنت مهارات
تخطيط الدرو�س وتنفيذها وتقوميهـا ،و�شملت العينة ( )60طالبة
من الطالبات امللتحقات بالتدريب امليداين ،وقد مت تق�سيمهن
ع�شوائيا �إىل جمموعتني (جتريبية و�ضابطة) كل جمموعة تكونت
من ( )30طالبة.ومن �أهم النتائج تفوق املجموعة التجريبية على
املجموعة ال�ضابطة يف املهارات التدري�سية الرئي�سية والفرعية،
بدءا من مهارات التخطيط وانتهاء مبهارات التقومي.
ً
ويف بحث زهران ( )1999الذي هدف �إىل معرفة فعالية
ا�ستخدام احلقائب التعليمية يف تنمية بع�ض الكفايات الأدائية
الالزمة ملعلمي الريا�ضيات ،لتنمية مهارات التفكري لدى طالبهم
باملرحلة الإعدادية ،فقد قام الباحث بت�صميم ثالث حقائب
تعليمية حول :التفكري كهدف من �أهداف تدري�س الريا�ضيات،
دور معلم الريا�ضيات يف تنمية مهارات التفكري لدى الطالب،
تدري�س الريا�ضيات وتنمية التفكري.ومت تطبيق احلقائب على
عينة البحث والبالغ عددهم ( )17معلماً.ولتحديد م�ستوى �أداء
معلمي الريا�ضيات باملرحلة الإعدادية لهذه الكفايات الأدائية،
قام الباحث بت�صميم بطاقة ملالحظة �شملت الكفايات التي
توزعت يف جماالت ثالثة ،هي 7 :كفايات �أدائية عامة ،و12
كفاية ال�ستخدام الأ�سئلة ال�صفية ،و 12كفاية لتدريب الطالب
على حل امل�سائل ،ومت تطبيقها على عينة من معلمي الريا�ضيات
مبحافظة القليوبية بلغ عددها ( )17معلم ًا و�أو�ضحت النتائج
�أن م�ستوى �أداء املعلمني للكفايات بلغ � % 53.6أي �أعلى من

املتو�سط بقليل�.أو�ضحت النتائج حت�سن م�ستوى �أداء معلمي
الريا�ضيات حت�سن ًا ذا داللة �إح�صائية يف املحاور الثالثة
الرئي�سية للكفايات املحددة بالدرا�سة كل حمور على حدة ،وكذلك
املجموع الكلي مل�ستوى �أداء الكفايات.
احملور الثاني :حبوث تناولت فاعلية برامج تدريبية على إكساب
الطلبة املعلمني أو املعلمني مهارات حتليل احملتوى:
ففي بحث املهرية ( )2008الذي هدف �إىل معرفة فاعلية
برنامج تدريبي مقرتح ينمي كفايات حتليل الن�ص الأدبي
الالزمة ملعلمي اللغة العربية ،ولتحقيق هذا الغر�ض مت تطبيق
ا�ستبانة كفايات حتليل الن�ص الأدبي لتحديد �أهم االحتياجات
التدريبية للمعلمني يف هذه الكفايات من وجهة نظرهم،
و�إعداد الربنامج التدريبي املقرتح يف �ضوء هذه االحتياجات،
وتطبيق جزء من الربنامج -التعيني التعليمي الأول" -اجلانب
ال�صوتي"؛ وللتحقق من فاعليته طبق االختبار التح�صيلي على
�أفراد العينة قبل التجربة وبعدها.وك�شفت نتائج الدرا�سة ،عن
قائمة ب�أهم كفايات حتليل الن�ص الأدبي الالزمة ملعلمي اللغة
العربية من وجهة نظرهم ،وهي  19كفاية تتدرج �ضمن امل�ستوى
اللغوي ،بالإ�ضافة �إىل قائمة من كفايات حتليل الن�ص الأدبي
يف امل�ستوى البنائي وامل�ستوى النقدي ،كما �أ�سفرت النتائج
عن وجود فروق دالة �إح�صائياً ،بني م�ستوى متكن معلمي اللغة
العربية من الكفايات املت�ضمنة يف التعيني التعليمي الأول من
الربنامج التدريبي ،قبل االختبار التح�صيلي وبعده ل�صالح
التطبيق البعدي ،مما ي�شري �إىل فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح
يف تنمية كفايات حتليل الن�ص الأدبي الالزمة لدى معلمي اللغة
العربية.
ويف بحث ح�سب اهلل ( )2001الذي هدف �إىل معرفة فاعلية
برنامج مقرتح يف تنمية مهارة حتليل املحتوى لدى طالبات
�شعبة ريا�ض الأطفال ،اختار الباحث جميع الطالبات املعلمات
ب�شعبة ريا�ض الأطفال بكلية الرتبية النوعية بدمياط وعددهن
( )53طالبة م�سجالت يف العام الدرا�سي  ،2000وا�ستخدم
الباحث اختبار التعرف �إىل املفاهيم الذي طبق �صورته الأولية
قبل ًيا وطبق ال�صورة الثانية بعد ًيا ،و�أظهرت النتائج فعالية
الربنامج املقرتح يف تنمية مهارة حتليل املحتوى ،حيث بلغت
ن�سبة الك�سب املعدل لبالك ( ، )1.44وكانت الداللة العملية
(� ، )0,9658أي �أن الربنامج �أحدث حت�س ًنا يف مهارات حتليل
املحتوى بن�سبة .% 96,58
ويف بحث مو�سى ( )2001بحث الباحث �أثر وحدة مقرتحة
وفق ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،يف تدري�س مهارات حتليل
املحتوى اللغوي بكتب تعليم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية،
لدى طالب ال�سنة الأوىل ب�شعبة التعليم االبتدائي بكلية الرتبية.
و�أ�سفرت النتائج عن فعالية الوحدة املقرتحة املعدة يف تنمية
مهارات حتليل املحتوى اللغوي.
تعقيب على البحوث السابقة:
من خالل مراجعة البحوث ال�سابقة يف املحور الأول ،وجد
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فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات حتليل محتوى مادة الرياضيات واالجتاه نحوها
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة األقصى بغزة

الباحث �أن بع�ض هذه البحوث تناول فاعلية برامج تدريبية يف
�إك�ساب الطلبة املعلمني� ،أو معلمي الريا�ضيات لبع�ض املهارات
املهنية ،مثل :بحث املالكي ( ، )2010وبحث حلمر (، )2007
وبحث زهران ( ، )1999و�أثبتت جميع هذه البحوث فاعلية
الربامج املقرتح ،وقد ا�ستخدمت هذه البحوث الت�صميم التجريبي
ذا املجموعة الواحدة ،وهو ت�صميم منا�سب لقيا�س الفاعلية.
وهناك بحوث تناولت درا�سة �أثر برامج تدريبية يف �إك�ساب
الطلبة املعلمني �أو معلمي الريا�ضيات لبع�ض املهارات املهنية،
مثل :بحث القي�سي ( ، )2015وبحث �أبو ريا ( ، )2012وبحث
عبد و�آخرين ( ، )2010وبحث بدر (. )2005ويالحظ �أن جميع
هذه البحوث قد ا�ستخدمت ت�صميم املجموعتني (�ضابطة-
جتريبية) وهو ت�صميم منا�سب لدرا�سة الأثر.
كذلك يالحظ �أن هذه البحوث ا�ستخدمت �أدوات البحث
املنا�سبة لأغرا�ض البحث ،فبع�ضها قد ا�ستخدم االختبار
التح�صيلي لقيا�س اجلانب املعريف للمهارة ،وبع�ضها ا�ستخدم
مقيا�سا للأداء ،وبحوث ا�ستخدمت بطاقة املالحظة لقيا�س
ً
مهارات التدري�س كما يف بحوث :بدر ( ، )2005زهران (.)1999
ومن خالل مراجعة بحوث املحور الثاين ،وجد الباحث
�أن البحوث التي تناولت فاعلية �أو �أثر برامج �أو وحدات مقرتحة
يف تنمية مهارات حتليل املحتوى قليلة ،بل مل يجد الباحث ،يف
حدود علمه بحوث تناولت تنمية مهارات حتليل حمتوى مادة
الريا�ضيات.
ويالحظ كذلك ،يف بحوث املحورين �أن التعلم الن�شط
والتعلم التعاوين كانا بارزين يف اال�سرتاتيجيات والربامج
املقرتحة ،وهذا ي�ؤكد �أهمية هذه اال�سرتاتيجيات يف التنمية
املهنية ملعلم الريا�ضيات.
وقد ا�ستفاد الباحث من هذه البحوث يف ا�ستخدام الت�صميم
التجريبي (ت�صميم املجموعة الواحدة) ملنا�سبته لبحث فاعلية
الربنامج املقرتح ،ويف اختيار متغريات البحث.كذلك ا�ستفاد
يف حتديد االختبار ب�شقيه النظري والتطبيقي لقيا�س اجلانب
املعريف والأدائي ملهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات،
كذلك ا�سرت�شد الباحث بها يف بناء الربنامج املقرتح ،واختيار
التعلم التعاوين كا�سرتاتيجية منا�سبة للبحث.ويتميز هذا البحث
يف �أنه من البحوث القليلة ،يف حدود علم الباحث ،التي تناولت
درا�سة فعالية برنامج يقوم على التعلم التعاوين يف تنمية
مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات.

الطريقة واإلجراءات:
منهج البحث :اتبع الباحث املنهج التجريبي ت�صميم
املجموعة الواحدة قبلي -بعدي ملنا�سبته لأهداف البحث.
جمتمع البحث :تكون جمتمع البحث من جميع الطالبات
بق�سم الريا�ضيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة من
امل�ستويني الثالث والرابع امل�سجالت للف�صل الدرا�سي الثاين من
العام اجلامعي (2014 /2013م)  ،واللواتي بلغ عددهن ح�سب
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معطيات القبول والت�سجيل يف اجلامعة ( )398طالبةً.
عينة البحث :اختار الباحث عينة ق�صدية متثلت يف
الطالبات امل�سجالت م�ساق (حتليل املناهج) يف الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام اجلامعي (2014 /2013م)  ،يف فرع اجلامعة
مبحافظة خان يون�س ،واللواتي بلغ عددهن ( )27طالبة.
ت�صميم الربنامج املقرتح:
ت�صميم الربنامج هو العملية التي يتم بها �صياغته
يف �صورة متما�سكة ومتناغمة ،مبا يف ذلك �أ�س�سه ،و�أهدافه،
وحمتواه ،و�أن�شطته ،والتقومي فيه.
وت�سري عملية ت�صميم الربنامج الدرا�سي وفق اخلطوات
الآتية:
♦ ♦�أولاً  :حتديد �أ�س�س بناء الربنامج الدرا�سي:
ا�ستند الباحث يف بناء الربنامج الدرا�سي املقرتح على
جمموعة من الأ�س�س ،هي:
 مهارة حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات املدر�سية من
املهارات املهنية املهمة الالزمة ملعلم الريا�ضيات ،والتي ميكن
التدريب عليها وتطويرها.
 متكن املعلم من مهارة حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات
مهم لتطوير �أدائه التدري�سي.
 متكن املعلم من مهارة حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات
ي�سهم يف تنمية املعرفة الريا�ضية.
 تنطوي مهارة حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات على
جمموعة من املهارات اجلزئية.
 يقوم الربنامج املقرتح على ا�سرتاتيجية التعلم
التعاوين لفاعليتها يف تطوير مهارات حتليل املحتوى ،وتكوين
اجتاهات �إيجابية نحو املواد الدرا�سية.
♦ ♦ثان ًيا :حتديد االحتياجات التدريبية للعينة:
قام الباحث مبراجعة الأدب الرتبوي حول الكفايات
املهنية ملعلم الريا�ضيات (مكتب الرتبية والتعليم باحلزم،
 )2013؛ ( )Schwarz, 2009؛ ( )Schwarz, & et al, 2008؛
( ، )Marbán, 2009وما كتب عن حتليل حمتوى الكتب املدر�سية
(ح�سب اهلل )2001 ،؛ (( ، )Stemler, 2001زيتون ، )2003 ،وذلك
لتحديد قائمة مهارات حتليل حمتوى كتب الريا�ضيات ،والتي
�شملت املهارات الآتية :حتديد مكونات حمتوى كتب الريا�ضيات،
ت�صنيف جوانب املعرفة الريا�ضية� ،صياغة الأهداف ال�سلوكية،
ت�صنيف الأهداف ال�سلوكية ،حتليل حمتوى كتب الريا�ضيات
وفق �أحد النماذج املقرتح ،ت�صميم منوذج التحليل ،حتديد
وحدة التحليل (الكلمة ،املو�ضوع ،الفقرة )... ،ثم مت عر�ض هذه
املهارات على جمموعة من املتخ�ص�صني يف املناهج وطرق
تدري�س الريا�ضيات ،وقد �أكدوا موافقتهم عليها ،ثم و�ضع
املهارات يف قائمة ،يف �صورة ا�ستبانة ذات تدريج خما�سي
(موافق بدرجة كبرية جدا ،موافق بدرجة كبرية ،موافق بدرجة
متو�سطة ،مواقف بدرجة �صغرية ،موافق بدرجة �صغرية جدا)  ،ثم
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قام الباحث ب�إجراء �صدق االت�ساق الداخلي والثبات ،من خالل
تطبيقها على عينة ا�ستطالعية خارج عينة البحث ،حيث كانت
معامالت ارتباط كل بند ب�إجمايل البنود كما يلي على الرتتيب:
()0,610 ،0,616 ،0,682 ،0,919 ،0,523 ،0,539 ،0,736
وجميعها دالة �إح�صائ ًيا؛ مما ي�ؤكد حتقق �صدق االت�ساق الداخلي.
ثم مت ح�ساب ثبات اال�ستبانة با�ستخدام معامل كرونباخ� -ألفا،
فكانت قيمته  ،0,791وهو معامل ثبات معقول ي�ؤكد على ثبات
اال�ستبانة.وبعد ذلك طبقت اال�ستبانة على عينة البحث قبل تنفيذ
التجربة ،وكانت نتائج تقديراتهن الحتياجاتهن كما يبينها
جدول (: )1
جدول ()1
متوسطات تقديرات عينة البحث الحتياجاتهن لمهارات تحليل محتوى مادة الرياضيات

املهارة

االنحراف
%
املتو�سط
املعياري للمتو�سط

حتديد مكونات حمتوى كتب الريا�ضيات

4,44

0,583

89

ت�صنيف جوانب املعرفة الريا�ضية

4,32

0,557

86,5

�صياغة الأهداف ال�سلوكية

3,76

0,55

75

ت�صنيف الأهداف ال�سلوكية

4,28

0,614

86

حتليل حمتوى كتب الريا�ضيات وفق �أحد
النماذج املقرتحة

4,44

0,507

89

ت�صميم منوذج التحليل

4,40

0,500

88

حتديد وحدة التحليل

4,40

0,458

86

اعتمد الباحث املعيار التايل :حيث مت ح�ساب املدى
للتدريج اخلما�سي ( ، )4=1 - 5ثم مت ق�سمة املدى على عدد
الفئات ،وهي خم�س فئات ،ليكون طول الفرتة (، )0.8=5÷4
وبالتايل تكون الفئة الأوىل ( )36 - %20 ،1.8 - 1ت�شري �إىل
التقدير املنخف�ض ج ًدا ،والفئة الثانية (- %36.2 ،2.6 - 1.81
 )52ت�شري �إىل التقدير املنخف�ض ،والفئة الثالثة (،3.4 - 2.61
 )68 - %52ت�شري �إىل التقدير املتو�سط ،والفئة الرابعة (- 3.41
 )84 - %68.2 ،4.2ت�شري �إىل التقدير املرتفع ،والفئة اخلام�سة
( )100 - %84.2 ،5 - 4.21ت�شري �إىل التقدير املرتفع جدا.
ويف �ضوء ذلك يتبني من اجلدول (� )1أن جميع مهارات حتليل
حمتوى مادة الريا�ضيات املبينة �أعاله تعترب حاجات ملحة
يجب التدرب عليها واكت�سابها لدى الطالبات عينة البحث.
♦ ♦ثالثًا :حتديد �أهداف الربنامج.
يف �ضوء حتليل خطة م�ساق حتليل املناهج املقرر يف
جامعة الأق�صى بغزة ،ويف �ضوء �أهداف البحث ،ويف �ضوء حتديد
حاجات الطالبات عينة البحث ،يتوقع يف نهاية تعلم الربنامج
املقرتح �أن حتقق الطالبات معلمات الريا�ضيات النتائج الآتية:
 ت�صنيف حمتوى كتب الريا�ضيات يف املرحلة
الأ�سا�سية العليا �إىل جوانبها املختلفة.
 متييز املفاهيم والتعميمات واملهارات وامل�سائل

الريا�ضية.
 �صياغة الأهداف ال�سلوكية �صياغة �صحيحة.
 ت�صنيف الأهداف ال�سلوكية يف جماالتها وم�ستوياتها.
 حتليل حمتوى كتب الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية
العليا �إىل عنا�رصها وفق �أكرث من منوذج :منوذج الأهداف،
منوذج جوانب اخلربة ،منوذج عنا�رص املنهج.
 تنمية اجتاهات �إيجابية نحو مادة الريا�ضيات
وتعليمها.
♦ ♦راب ًعا :اختيار حمتوى الربنامج:
يف �ضوء حتليل خطة م�ساق حتليل املناهج املقرر يف
جامعة الأق�صى بغزة ،و�أهداف البحث ،و�أهداف الربنامج ،ويف
�ضوء الأ�س�س التي قام عليها الربنامج املقرتح ،ف�إن حمتوى
الربنامج �شمل املو�ضوعات الآتية� :أهمية حتليل املحتوى،
مفهوم حمتوى الريا�ضيات ،مفهوم حتليل املحتوى ،حتليل
حمتوى املادة الدرا�سية ،خ�صائ�ص حتليل املحتوى� ،أنواع
التحليل ،وي�شمل :النوع الأول :التحليل املرتبط بالأهداف ،النوع
الثاين :التحليل با�ستخدام جوانب املعرفة ،و�أخريا النوع الثالث:
التحليل با�ستخدام عنا�رص املنهج ،اخلطوات املنهجية يف منهج
حتليل املحتوى� ،إجراءات حتليل حمتوى الدر�س ،حتليل املحتوى
يف درو�س الريا�ضيات� ،إعداد مناذج لتحليل املحتوى� ،صياغة
الأهداف ال�سلوكية ،ت�صنيف املعرفة الريا�ضية.
خام�سا :تنظيم حمتوى الربنامج:
♦ ♦
ً
مت تنظيم حمتوى الربنامج يف �صورة لقاءات ،ميثل كل
لقاء عنا�رص املوقف التعليمي ،حيث يبد�أ كل لقاء بتحديد
�أهدافه ،ثم املتطلب ال�سابق ،ثم اختبار قبلي ،ثم مقدمة ،ثم
عر�ض املو�ضوع ،من خالل ما ت�ضمنه الربنامج من قراءات،
وقد نظمت اللقاءات وفق ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،وينتهي
لقاء ،ا�ستغرق اللقاء
اللقاء بتقومي ختامي�.شمل الربنامج ً 14
الأول (الذي �شمل التعريف بالربنامج والتطبيق القبلي لأدوات
البحث) �ساعتني ،وباقي اللقاءات �ساعة ون�صف لكل لقاء،
واللقاء الأخري ا�ستغرق �ساعة وع�رش دقائق للتطبيق البعدي
لأدوات البحث انظر ملحق (. )6
�ساد�سا :اختيار ا�سرتاتيجية التدري�س:
♦ ♦
ً
تقوم ا�سرتاتيجية التدري�س يف الربنامج على التعلم
التعاوين ،الذي يقوم على �أ�سا�س تق�سيم الطالبات �إىل جمموعات
�صغرية ،يرتاوح عددها من ( )6 - 4طالبات ،وتقوم املجموعة
بتنفيذ املهام املطلوبة منها وف ًقا لأ�سلوب امل�شاركة الإيجابية.
حيث تقوم كل جمموعة باختيار در�س من درو�س الريا�ضيات
من كتب ريا�ضيات املرحلة الأ�سا�سية العليا ،ثم تقوم املجموعة
وب�شكل تعاوين بتحليل حمتوى الدر�س وفق منوذج التحليل
املطلوب (انظر ملحق  ، )4وت�سلم املجموعة نتيجة التحليل،
وتكلف كل طالبة ب�شكل فردي بتحليل حمتوى در�س �آخر كواجب
بيتي ،لت�سلمه يف اللقاء القادم.
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فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات حتليل محتوى مادة الرياضيات واالجتاه نحوها
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة األقصى بغزة

♦ ♦�ساب ًعا :التقومي يف الربنامج:
اعتمد الباحث يف تقومي الطالبات على التقومي التكويني
واخلتامي لأغرا�ض منح الطالبات درجات امل�ساق ،حيث تقوم
كل جمموعة يف كل لقاء بتنفيذ حتليل حمتوى در�س من الدرو�س
وفق منوذج معني ،وت�سلمه بعد االنتهاء منه ،ويطلب من كل طالبة
تنفيذ حتليل حمتوى در�س خمتلف وفق نف�س النموذج ،وحتت�سب
الدرجة لكل واجب جماعي وفردي ،ويف النهاية يطبق االختبار
النهائي كتقومي ختامي�.أما فيما يتعلق بدرجات الطالبات يف
التجربة ،فقد مت تطبيق االختبار ومقيا�س االجتاه قبل ًيا وبعد ًيا
للإجابة عن �أ�سئلة البحث ،وفح�ص فر�ضياته.

د .خالد خميس السر

أدوات البحث:
أولاً  :اختبار حتليل احملتوى:
اتبع الباحث اخلطوات الآتية لبناء اختبار حتليل املحتوى:
 حتديد هدف االختبار ،وهو قيا�س م�ستوى طالبات
ق�سم الريا�ضيات يف مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات.
 حتديد جماالت االختبار ،وهي كما يو�ضحها جدول
املوا�صفات جدول (: )2

جدول (: )2
جدول مواصفات اختبار تحليل المحتوى بجزأيه

(اجلزء الأول :املو�ضوعي)
تذكر

املجال

تطبيق

فهم

جمموع

%
26,6

عدد الفقرات

الفقرات

عدد الفقرات

الفقرات

عدد الفقرات

الفقرات

مفهوم حمتوى الريا�ضيات وعملية حتليله

3

3 ،2 ،1

5

8 ،7 ،6 ،5 ،4

-

-

8

ت�صنيف الأهداف ال�سلوكية

2

9,10

4

14 ،13 ،12 ،11

3

17 ،16 ،15

9

30

ت�صنيف املعرفة الريا�ضية 1

-

-

-

-

8

،22 ،21 ،20 ،19 ،18
25 ،24 ،23

8

26,6

-

-

-

-

5

30 ،29 ،28 ،27 ،26

5

16,8

جمموع الدرجات

5

9

16

30

100

%

16,8

30

53,2

100

(اجلزء الثاين :املقايل التطبيقي)
النموذج

التحليل بطريقة
الأهداف

مكونات النموذج
الدرجة

التحليل بطريقة اخلربات

جمموع
الدرجات

التحليل بطريقة عنا�رص املنهج

الأهداف

معرفة مفاهيمية

معرفة �إجرائية

حل م�سائل

الأهداف

املحتوى

الأن�شطة

التقومي

6

3.5

3.5

3

3

2.5

1.5

3

املجموع

6

10

10

%

23

38.5

38.5

 بناء فقرات االختبار وهي من �صيغة االختيار من
متعدد يف اجلزء الأول ،وقد راعى الباحث الو�ضوح يف �صياغتها،
وارتباطها بهدف االختبار ،وجوانبه ،وقد توزعت الأ�سئلة على
م�ستويات املعرفة والفهم والتطبيق.وجاء حتت كل جانب فقرات
تتنا�سب والوزن الن�سبي ملحتوى كل مو�ضوع ،و�أما اجلزء الثاين
التطبيقي من االختبار فكان من النوع املقايل ،حيث ت�ضمن
ثالثة مناذج لتحليل املحتوى ،حيث طلب من الطالبات حتليل
حمتوى الدر�س املطلوب وفق النماذج املطلوبة.وجدول ()1
يو�ضح ذلك.
 كتابة تعليمات االختبار ،وت�شمل :مقدمة عن هدف
االختبار ،ومتغريات البحث :امل�ستوى الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي.
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 تطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
البحث ،من الطالبات اللواتي �أنهني درا�سة م�ساق حتليل املناهج،
بلغ عددها ( )25طالبةً ،وذلك لفح�ص اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية
لالختبار ،وحتديد زمن االختبار.

صدق وثبات االختبار:
صدق احملكمني:
مت عر�ض اختبار حتليل املحتوى يف �صورته الأولية على
عدد من املتخ�ص�صني يف مناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات،
حيث �أبدى املحكمون مالحظة حول اجلزء الثاين من االختبار

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

مقداره  0,50تكون مقبولة (عودة. )297 ،2005 ،ومت ح�ساب
معامل ال�صعوبة لكل �س�ؤال من �أ�سئلة اختبار حتليل املحتوى
(اجلزء الثاين :املقايل التطبيقي) بق�سمة جمموع الدرجات
املح�صلة لكل �س�ؤال على حا�صل �رضب درجة ال�س�ؤال يف عدد
الطالبات ،وتراوحت معامالت ال�صعوبة ما بني ()0,48 - 0,40
 ،وهي معامالت مقبولة.
Ú Úزمن االختبار:
مت ح�ساب الزمن املنا�سب لالختبار (ب�شقيه املو�ضوعي
واملقايل) عن طريق ح�ساب متو�سط الزمن با�ستخدام املعادلة
التالية:
زمن االختبار= (زمن �أول طالبة  +زمن �آخر طالبة) 2 /
= ( 60 = 2 / )70 + 50دقيقة

واملتعلق بنموذج التحليل التطبيقي ،حيث و�ضع الباحث النماذج
الثالثة (التحليل بالأهداف ،والتحليل بجوانب اخلربة ،والتحليل
بعنا�رص املنهج) يف جدول واحد ،واقرتح املحكمون و�ضع كل
منوذج يف جدول منف�صل ،وقد فعل الباحث ذلك.
صدق االتساق الداخلي:
مت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي بتطبيق االختبار على
العينة اال�ستطالعية ،حيث مت ح�ساب معامالت ارتباط كل فقرة
مبجالها لكل فقرة من فقرات اختبار حتليل املحتوى (اجلزء
الأول :املو�ضوعي)  ،وتراوحت معامالت ارتباط بري�سون جلميع
الفقرات ما بني ( )0,76 - 0,40مب�ستوى داللة تراوح بني (0,04
  ، )0,000وهي معامالت ارتباط ذات داللة �إح�صائية عندم�ستوى داللة  ،α= 0,05وتراوحت معامالت ارتباط كل جمال
و�إجمايل جماالت االختبار ما بني ( )0,83 - 0,61مب�ستوى
داللة تراوح بني ( )0,000 - 0,001وهي معامالت ارتباط
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (.)0.000-0,001
وتراوحت معامالت ارتباط كل �س�ؤال و�إجمايل الأ�سئلة الثالثة
يف اختبار حتليل املحتوى (اجلزء الثاين :املقايل التطبيقي) ما
بني ( )0,92 - 0,78مب�ستوى داللة  ،0,000وهي معامالت
ارتباط ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة .α= 0,01وتدل
قيم هذه املعامالت على �صدق االت�ساق الداخلي لالختبار.

ثانيًا :مقياس االجتاه حنو مادة الرياضيات وتعليمها:
قام الباحث مبراجعة مقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات
الذي ا�ستخدمه يف بحث �سابق ( ، )2005وقام بالتعديل عليه
ليتنا�سب مع متغري االجتاه نحو مادة الريا�ضيات وتعليمها،
حيث تكون املقيا�س من  30فقرة توزعت على جماالت ثالثة؛
هي :االجتاه نحو طبيعة مادة الريا�ضيات (الفقرات ، )11 - 1
االجتاه نحو تطبيقات مادة الريا�ضيات (الفقرات من )18 - 12
 ،واالجتاه نحو تعليم مادة الريا�ضيات (الفقرات من ، )30 - 19
وقد قام الباحث مرة �أخرى بالتحقق من �صدق املقيا�س وثباته:
�Ú Úصدق وثبات مقيا�س االجتاه:
عر�ض الباحث املقيا�س على جمموعة من املتخ�ص�صني
يف املناهج وطرق التدري�س ،وقد اقرتح املحكمون اخت�صار
بع�ض الفقرات ،ثم طبقه على العينة اال�ستطالعية ،ليجد معامل
ارتباط بري�سون للداللة على �صدق االت�ساق الداخلي ،وليجد
معامالت الثبات للمقيا�س ،واجلدوالن ( )4( ، )3يو�ضح ذلك:

ثبات االختبار:
وحل�ساب ثبات االختبار ا�ستخدم الباحث طريقة االت�ساق
الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ()Cronbach ALPHA
 ،من خالل تطبيقه على العينة اال�ستطالعية ،وكانت النتيجة �أن
معامالت �ألفا لكل جمال ولإجمايل املجاالت يف اجلزء الأول من
االختبار ،ولإجمايل اجلزء الثاين كما يبينها اجلدول (: )2
جدول (: )2
معامالت ألفا الختبار تحليل المحتوى

جدول (: )3

املجال املجال املجال املجال �إجمايل
الأول الثاين الثالث الرابع االختبار
اجلزء الأول (املو�ضوعي)
اجلزء الثاين (املقايل)

0,72

0,70

0,75

0,76

معامالت ارتباط كل فقرة ومجالها لمقياس االتجاه نحو الرياضيات وتعليمها

0,79

املجال

معامل �ألفا للجزء الثاين من اختبار حتليل
املحتوى 0,791

قيما
وتبني نتائج اجلدول (� )2أن قيم معامالت �ألفا ً
معقولة وجتعلنا نطمئن مل�ستوى ثبات االختبار.
Ú Úمعامالت ال�صعوبة لفقرات اختبار حتليل املحتوى:
مت ح�ساب معامالت ال�صعوبة لكل فقرة من فقرات اختبار
حتليل املحتوى (اجلزء الأول :املو�ضوعي) بح�ساب ن�سبة الذين
�أجابوا �إجابة �صحيحة عن كل فقرة (عودة)295 ،2005 ،
.وتراوحت معامالت ال�صعوبة لفقرات اختبار حتليل املحتوى
اجلزء املو�ضوعي ما بني ( ، )77,8 - 33,3وهي معامالت
تدل على ن�سبة �صعوبة معقولة؛ حيث �إن �أي فقرة يقع معامل
�صعوبتها �ضمن توزيع يرتاوح بني ( )0.20و ( )0.80مبتو�سط

الأول
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معامل م�ستوى
الفقرة
ارتباطها الداللة

معامل م�ستوى
الفقرة
ارتباطها الداللة

1

0,50

0,008

2

0,60

0,001

3

0,82

0,000

4

0,63

0,000

5

0,73

0,000

6

0,39

0,041

7

0,75

0,000

8

0,73

0,000

9

0,71

0,000

10

0,75

0,000

11

0,67

0,000

فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات حتليل محتوى مادة الرياضيات واالجتاه نحوها
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة األقصى بغزة

املجال

معامل م�ستوى
الفقرة
ارتباطها الداللة

معامل م�ستوى
الفقرة
ارتباطها الداللة

12

0,76

0,000

13

0,81

0,000

14

0,68

0,000

15

0,52

0,005

16

0,55

0,003

17

0,60

0,001

18

0,40

0,040

الثاين

الثالث

19

0,39

0,042

20

0,41

0,028

21

0,66

0,000

22

0,40

0,037

23

0,47

0,013

24

0,47

0,015

25

0,52

0,006

26

0,66

0,000

27

0,59

0,001

28

0,72

0,000

29

0,46

0,016

30

0,43

0,023

الريا�ضيات وتعليمها ،والت�أكد من �صدقهما وثباتهما.
♦ ♦تطبيق �أدوات البحث قبل �إجراء التجربة.
♦ ♦تطبيق الربنامج املقرتح.
♦ ♦تطبيق �أدوات البحث بعد التجربة.
♦ ♦معاجلة البيانات وتف�سري النتائج وتقدمي التو�صيات.

نتائج البحث:
إجابة السؤال األول:
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،الذي ين�ص على" :ما
�صورة الربنامج املقرتح يف حتليل املحتوى القائم على التعلم
التعاوين؟ " ،قام الباحث بجمع الأدب الرتبوي حول حتليل
حمتوى مادة الريا�ضيات ،وا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،ودر�س
االحتياجات التدريبية يف مهارات حتليل املحتوى الالزمة ملعلم
الريا�ضيات ،وقام بت�صميم الربنامج املقرتح وفق اخلطوات
املحددة يف الأدب الرتبوي ،والتي مت ذكرها يف �إجراءات البحث،
وهي :و�ضع الأ�س�س الرتبوية التي قام عليها الربنامج ،ثم حتديد
االحتياجات الرتبوية يف مهارات حتليل املحتوى لدى العينة،
ثم �صياغة �أهداف الربنامج ،واختيار حمتواه ،وتنظيمه وفق
�إ�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،يف لقاءات مت�سل�سلة� ،شملت عنا�رص
املوقف التعليمي ،وحتديد �أ�ساليب التقومي.ويف النهاية ظهر
الربنامج يف �صورته النهائية بعد عر�ضه على متخ�ص�صني يف
املناهج وطرق التدري�س ليكون جاه ًزا للتطبيق.انظر ملحق (. )5
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثاين :للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي
ين�ص على "ما فعالية الربنامج املقرتح القائم على التعلم
التعاوين يف تنمية مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات
لدى طالبات ق�سم الريا�ضيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى
بغزة؟ " ،ا�ستخدم الباحث اختبار "ت" للعينات املرتبطة لقيا�س
داللة الفروق بني متو�سطي درجات العينة التجريبية قبل وبعد
تطبيق التجربة على اختبار حتليل املحتوى (اجلزء الأول) ،
ولقيا�س حجم الأثر للمتغري التجريبي (الربنامج املقرتح) مت
ح�ساب مربع �إيتا (. )η²واجلدوالن ( )6( ، )5يبينان نتائج ذلك:

يت�ضح من اجلدول (� )3أن جميع قيم معامالت االرتباط
ذات داللة �إح�صائية؛ مما ي�شري �إىل �صدق االت�ساق الداخلي
للمقيا�س.
جدول (: )4
معامالت ألفا لكل مجال وإلجمالي المجاالت لمقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات

املجال الأول

املجال الثاين

املجال الثالث

�إجمايل االختبار

0,884

0,743

0,750

0,897

د .خالد خميس السر

يت�ضح من اجلدول (� )4أن جميع قيم معامالت �ألفا هي قيم
معقولة؛ مما يدل على ثبات االختبار.

خطوات البحث:
♦ ♦االطالع على الأدب الرتبوي حول حتليل املحتوى
ب�شكل عام ،وحتليل حمتوى مادة الريا�ضيات ب�شكل خا�ص،
واالطالع على البحوث ال�سابقة حول مو�ضوع البحث.
♦ ♦االطالع على تو�صيف م�ساق حتليل مناهج الريا�ضيات
وخطته املقررة يف جامعة الأق�صى ،وحتديد جوانب ومهارات
حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات.
♦ ♦بناء ا�ستبانة حتديد االحتياجات التدريبية لعينة
البحث حول مفاهيم ومهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات.
♦ ♦االلتقاء بعينة البحث ،وتطبيق ا�ستبانة االحتياجات
التدريبية عليهن.
♦ ♦ت�صميم الربنامج التدريبي ،وعر�ضه على جمموعة
من املخت�صني يف املناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات ،والأخذ
مبالحظاتهم لتطوير الربنامج.
♦ ♦ت�صميم �أدوات البحث ،واملتمثلة يف اختبار حتليل
حمتوى مادة الريا�ضيات ،ومقيا�س االجتاه نحو مادة

جدول (: )5
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة الفروق بين التطبيق القلبي والتطبيق
البعدي الختبار تحليل المحتوى (الجزء األول) لكل مجال وإلجمالي المجاالت وقيم مربع
إيتا

املجال
املجال
الأول
املجال
الثاين
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قبلي-
بعدي

االنحراف
املتو�سط
املعياري

قبلي

5.15

2.08

بعدي

6.93

0.99

قبلي

5.70

2.09

بعدي

7.82

1.41

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

*4.70 -

0.000

*5.14 -

0.000

مربع �إيتا
**0.46

**0.50

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

املجال
املجال
الثالث
املجال
الرابع

قبلي-
بعدي

االنحراف
املتو�سط
املعياري

قبلي

5.44

2.10

بعدي

6.70

1.06

قبلي

2.82

1.59

بعدي

4.30

0.95

قبلي

19.11

5.39

25.74

3.42

�إجمايل
املجاالت
بعدي

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

*2.89 -

0.008

*4.08 -

*6.30 -

0.000

0.000

مربع �إيتا
**0.24

**0.39

**0.60

*قيمة "ت" ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α=0.01
**حجم األثر كبير جدا.

يت�ضح من اجلدول (� )5أن جميع قيم "ت" جاءت دالة
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى داللة  ،α=0.01وهذا يعني وجود فرق ذي
داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف
التطبيقني القبلي والبعدي الختبار حتليل املحتوى (اجلزء الأول)
ل�صالح متو�سط درجاتهن يف التطبيق البعدي ،ويتبني كذلك �أن
حجم الأثر كبري ج ًدا ح�سب قيمة مربع �إيتا لكل جمال ولإجمايل
املجاالت ( )0.60( ، )0.39( ، )0.24( ، )0.50( ، )0.46على
التوايل.وهذه القيم تدل على ت�أثري كبري ج ًدا للربنامج املقرتح
على تنمية مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات ،حيث يذكر
املخت�صون القيم املرجعية ملربع �إيتا وهي )0.02( :ت�شري �إىل
ت�أثري �صغري )0.14( ،ت�شري �إىل ت�أثري كبري ،و ( )0.26ت�شري
�إىل ت�أثري كبري ج ًدا ( ، )pierce, & et al., 2004حيث �إن مربع
�إيتا ( = )η²ت( /²ت + ²درجات احلرية) (�أبو حطب ،و�صادق،
 )443 ،1996؛ (ع�رص. )672 ،2003 ،
جدول (: )6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة الفروق بين التطبيق القلبي والتطبيق
البعدي الختبار تحليل المحتوى (الجزء الثاني) لكل نموذج من نماذج التحليل الثالثة

النموذج
النموذج
الأول
النموذج
الثاين
النموذج
الثالث

املتو�سط

االنحراف
املعياري

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

مربع �إيتا

قبلي-
بعدي
قبلي

2.57

1.19859

1.258 -

0.220

*0.057

بعدي

2.93

0.88474

قبلي

4.77

1.55868

بعدي

6.07

1.65659

قبلي

3.98

1.51582

بعدي

5.85

1.47293

4.208 -

7.283 -

0.000

0.000

**0.405

**0.671

*حجم األثر صغير.
** حجم األثر كبير جدا

يتبني من اجلدول (� )6أن قيم "ت" جاءت دالة �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى داللة  α=0.01يف حالة التحليل بالنموذج الثاين
والنموذج الثالث ،وهذا يعني وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي

والبعدي الختبار حتليل املحتوى (اجلزء الثاين) يف حالتي
التحليل بطريقة جوانب اخلربة (املعرفة املفاهيمية ،املعرفة
الإجرائية ،حل امل�سائل) والتحليل بطريقة عنا�رص املنهج� ،أما
حجم الأثر فجاء كبري ج ًدا ح�سب قيمة مربع �إيتا ،مما يعني
فعالية الربنامج املقرتح يف تنمية مهارات حتليل املحتوى وفق
النموذجني الثاين والثالث�.أما يف حالة التحليل وفق النموذج
الأول ،فح�سب قيم "ت" التي مل تكن دالة �إح�صائ ًيا ،وح�سب قيم
مربع �إيتا التي ت�شري �إىل �أن حجم الت�أثري جاء �صغريا ،فلي�س
هناك فعالية للربنامج املقرتح يف تنمية مهارات حتليل حمتوى
مادة الريا�ضيات وفق منوذج الأهداف.
وميكن �أن تعزى نتائج اجلدولني (� )6( ، )5إىل �أن الربنامج
املقرتح الذي �صمم على �أ�سا�س التعلم التعاوين ،قد اكت�سب
فعاليته من خالل اجلوانب الآتية:
Ú Úمتيز الربنامج ب�أنه �صمم يف �صورة درو�س ،كل در�س
�شمل عنا�رص املوقف التعليمي ،وجاءت الدرو�س مت�سل�سلة ،حيث
مت تو�ضيح مفاهيم حتليل املحتوى ،ومفاهيم مكونات عنا�رص
حمتوى مادة الريا�ضيات ،ومت تو�ضيح مناذج التحليل الثالثة،
ومت تطبيقها عمل ًيا يف الدرو�س وفق اخلطة املعدة م�سب ًقا ،والتي
أعمال تطبيقية ملهارات حتليل حمتوى مادة
�شملت يف كل لقاء � اً
الريا�ضيات.
Ú Úكذلك متيز الربنامج املقرتح مبيزات التعلم التعاوين
فر�صا عديدة للتعلم من خالل العمل يف جمموعات،
الذي �أتاح ً
وامل�شاركة الإيجابية يف التعلم ،والتطبيق العملي ملفاهيم حتليل
املحتوى؛ مما زاد من دافعية الطالبات نحو التعلم ،واالندماج
يف املوقف التعليمي ،والتعلم من الزميالت؛ مما �أدى �إىل تعلم
مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات ب�صورة �أكرث فعالية.
�Ú Úإن التعلم يف جمموعات وفق ا�سرتاتيجية العمل
فعال� ،أتاح الفر�صة للطالبات لإثارة انتباههن
التعاوين هو تعلم ّ
والرتكيز يف موقف التعلم ،مما �أدى �إىل زيادة التح�صيل وتنمية
مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�ضيات.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بحوث �سابقة ،مثل بحث
�أبو ريا ( ، )2012وبحث عبد و�آخرين ( ، )2010وبحث املالكي
( ، )2010وبحث حلمر ( ، )2007وبحث بدر ( ، )2005وبحث
زهران ( )1999التي �أكدت جميعها على فعالية الربامج
والوحدات املقرتحة ،وفعالية التعلم الن�شط والتعاوين يف تنمية
التح�صيل واكت�ساب املهارات التدري�سية وبع�ض املهارات
الأخرى لدى معلمي وطالبات الريا�ضيات بكليات الرتبية.
كذلك تتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج بحوث �أخرى،
مثل بحوث املهرية ( ، )2008ومو�سى ( ، )2001وح�سب اهلل
( )2001التي بينت فعالية الربنامج املقرتح وفق ا�سرتاتيجية
التعلم التعاوين� ،أو فعالية الربنامج املقرتح يف تنمية مهارة
حتليل املحتوى لدى طالبات كليات الرتبية.
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثالث :للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي
ين�ص على "ما فعالية الربنامج املقرتح القائم على التعلم
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فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات حتليل محتوى مادة الرياضيات واالجتاه نحوها
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة األقصى بغزة

التعاوين يف تنمية االجتاه نحو مادة الريا�ضيات لدى طالبات
ق�سم الريا�ضيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة؟ "،
ا�ستخدم الباحث اختبار "ت" للعينات املرتبطة لقيا�س داللة
الفروق بني متو�سطي درجات العينة التجريبية قبل تطبيق
التجربة وبعدها على مقيا�س االجتاه نحو مادة الريا�ضيات،
ولقيا�س حجم الأثر للمتغري التجريبي (الربنامج املقرتح) مت
ح�ساب مربع �إيتا (. )η²واجلدول ( )7يبني نتائج ذلك:

التوصيات:
يف �ضوء نتائج البحث ،ف�إن الباحث يو�صي مبا ي�أتي:
1 .1ا�ستخدام الربنامج املقرتح يف تدري�س م�ساق حتليل
مناهج الريا�ضيات.
2 .2تبني ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين يف التدري�س
اجلامعي ،بالإ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجيات التدري�س التفاعلية
الأخرى.
3 .3تبني التدريبات التطبيقية يف تدري�س مهارات حتليل
حمتوى مادة الريا�ضيات ،مثل ور�ش العمل وامل�شاغل الرتبوية،
حيث يوزع الطلبة يف جمموعات داخل الغرف ال�صفية يف
اجلامعة ،ويح�رضون معهم كتب الريا�ضيات املدر�سية ،ويقومون
بتحليل وحدات ودرو�س منها وفق �أحد مناذج التحليل.
4 .4تدري�س م�ساق حتليل حمتوى مناهج الريا�ضيات قبل
نزول الطلبة للتدريب امليداين.
5 .5بحث فعالية ت�صميم برامج �أخرى ملواد درا�سية �أخرى،
با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية التح�صيل
واكت�ساب املهارات التدري�سية واالجتاه لدى طلبة كليات الرتبية.

جدول (: )7
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة الفروق بين التطبيقين القلبي والبعدي
ومربع ايتا لمقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات لكل مجال وإلجمالي المجاالت

املجال
املجال
الأول
املجال
الثاين
املجال
الثالث
�إجمايل
املجاالت

قبلي-
بعدي

املتو�سط

االنحراف
املعياري

قبلي

4.1044

0.5233

بعدي

4.1178

0.3510

قبلي

4.1305

0.4911

بعدي
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0.944

0.728

0.907

د .خالد خميس السر

مربع �إيتا
**0.0005

**0.0002

**0.005

اهلوامش:

**0.0005

1. http:// www. almaany. com/ ar/ dict/ ar- ar
2. http:// www. businessdictionary. com/ definition/

*قيم "ت" غير دالة إحصائيًا،

effectiveness. html

**قيم مربع ايتيا قيم صغيرة

املصادر واملراجع:

يت�ضح من اجلدول (� )7أن جميع قيم "ت" جاءت غري دالة
�إح�صائ ًيا ،وهذا يعني عدم وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقني :القبلي،
والبعدي ملقيا�س االجتاه نحو مادة الريا�ضيات وتعليمها ،ويتبني
كذلك �أن حجم الأثر �صغري وال يعتد به ح�سب قيمة مربع �إيتا لكل
جمال ولإجمايل املجاالت يف املقيا�س.وتعزى هذه النتيجة �إىل
أ�صل ،وبقي كذلك
�أن م�ستوى االجتاه عند الطالبات هو مرتفع � اً
مرتف ًعا ،فالربنامج املقرتح القائم على التعلم التعاوين حافظ
على امل�ستوى املرتفع لالجتاه نحو مادة الريا�ضيات وتعليمها،
ويعود ذلك �إىل ما متيز به الربنامج املقرتح ،وما يتميز به التعلم
التعاوين ،مما ذكر �ساب ًقا.و�إن كانت نتيجة قيم "ت" غري دالة،
فبمجرد �أن التجربة حافظت على م�ستوى االجتاه مرتف ًعا ،ف�إن
ذلك ال يتعار�ض مع نتائج البحوث التي �أظهرت فعالية لبع�ض
الربامج املقرتحة وا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط والتعلم التعاوين
يف رفع االجتاه نحو مادة الريا�ضيات واملواد الدرا�سية ب�شكل
عام ،مثل بحوث� :أبو ريا ( ، )2012وعبد و�آخرين (، )2010
املالكي ( ، )2010وحلمر ( ، )2007و (مو�سى. )2001 ،
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�2 .2أبو ريا ،حممد يو�سف� . )2012( .أثر ا�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط على حت�صيل الطلبة يف الريا�ضيات واجتاهاتهم
نحوها لدى طلبة الريا�ضيات يف كلية الرتبية بجامعة
حائل .جملة احتاد اجلامعات العربية .عمان -الأردن)61( .
.36 7- .
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( . )46القاهرة -م�رص .ا�سرتجع من املوقع يف تاريخ /1
https:// uqu. edu. sa/ files2/ tiny_mce/ pl� .20152 6
ugins/ filemanager/ files/ 4281111/ files/ 2. pdf
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