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ملخص: 

قائم  برنامج  فعالية  در��سة  �إىل  �لبحث  هدف 
حمتوى  حتليل  مهار�ت  تنمية  يف  �لتعاوين  �لتعلم  على 
ق�سم  طالبات  لدى  نحوها  و�لجتاه  �لريا�سيات،  مادة 
وقد  بغزة،  �لأق�سى  جامعة  يف  �لرتبية  بكلية  �لريا�سيات، 
�لبحث  عينة  تكونت  حيث  �لتجريبي،  �ملنهج  �لباحث  ��ستخدم 
�ملحتوى،  حتليل  �ختبار  عليهن  طبق  وقد  طالبة،   )27( من 
نتائج  و�أظهرت  �لريا�سيات.  مادة  نحو  �لجتاه  ومقيا�س 
حتليل  مهار�ت  تنمية  يف  �ملقرتح  �لربنامج  فعالية  �لبحث 
حيث  كبرًي�؛  �لأثر  حجم  وكان  �لريا�سيات،  مادة  حمتوى 
على  �لربنامج  حافظ  حني  يف   ،0.60 �إيتا  مربع  قيمة  بلغت 
كان  حيث  �لريا�سيات،  مادة  نحو  �لجتاه  م�ستوى  �رتفاع 

�لربنامج.   تطبيق  قبل  مرتفًعا  م�ستو�ه 

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

Gaza

Abstract: 

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: 
�لعملية  يف  �أ�سا�سية  دعامة  �لريا�سيات  معلم  يعد 
ب�سمات  تتمتع  �لتي  �لريا�سيات،  مادة  يدر�س  فهو  �لتعليمية؛ 
وخ�سائ�س متيزها عن غريها من �ملو�د �لدر��سية، فالريا�سيات 
جوهر �حل�سارة، و�أد�ة �لتفكري، وعنو�ن �لدقة و�ل�رش�مة، ومناط 
�لتقدم و�لرقي. و�إن جناح معلم �لريا�سيات يف مهنته يعتمد �إىل 
حد كبري على ما يتمتع به من �سمات �سخ�سية، وما �كت�سبه من 
ما  ومنها  �ملهنية،  باملهار�ت  يتعلق  ما  منها  متعددة،  مهار�ت 
عملية  يف  �لأكرب  �لتحدي  ويربز  �ل�سخ�سية.  باملهار�ت  يتعلق 
�إعد�د معلم �لريا�سيات يف تاأهيل معلم كفء قادر على تدري�س 

مادة �لريا�سيات وبناء �جتاهات �إيجابية نحوها. 
ولقد �أثبت �لبحث خلل �لأربعة عقود �لأخرية �أن �لكفايات 
دللة  ذو  تاأثري  لها  �لريا�سيات  معلمي  و�سلوكيات  �لتعليمية، 
عاملي  م�رشوع  �أي  فاإن  لذلك  وتعلمهم،  �لطلبة  حت�سيل  على 
يركز على تطوير �لكفايات �لريا�سية يف �ملد�ر�س، لبد �أن يهتم 
 )Marbán, 2009( بتطوير �لكفايات �ملهنية ملعلمي �لريا�سيات
. ففي م�رشوع كوم الدامناركي )KOM project( مت حتديد ثماين 

كفايات ريا�صية رئي�صية، هي: 
�لقدرة على طرح �لأ�سئلة ومعاجلة �مل�سائل �لريا�سية، . 1

�مل�سائل،  معاجلة  وكفاية  �لريا�سي،  �لتفكري  كفاية  وت�سمل: 
وكفاية �لنمذجة، وكفاية �ل�ستدلل. 

وت�سمل: . 2 �لريا�سيات،  لغة  مع  �لتعامل  على  �لقدرة 
�لتو��سل،  كفاية  �لرتميز،  كفاية  �لريا�سية،  �لتمثيلت  كفاية 

كفاية �لو�سائل و�لأدو�ت �لريا�سية. 
�ملناهج، . 3 حتليل  وت�سمل:  �ملناهج،  يف  �لكفاية 

وتقييمها، وتنفيذها، وبناءها. 
وتنظيم . 4 �لتخطيط،  وت�سمل:  �لتدري�س،  يف  �لكفاية 

مو�قف  باإبد�ع  �لريا�سيات  تدري�س  وتنفيذ  �لتعليمي،  �ملوقف 
تعليمية، و�ختيار مو�د تعليمية منا�سبة، وزيادة د�فعية �لطلبة، 

وملءمة �لأن�سطة �لتعليمية مع �لطلبة. 
تعلم . 5 عن  �لك�سف  وت�سمل:  �لتعلم،  عن  �لك�سف  كفاية 

�لريا�سيات، و�لك�سف عن �أفكار �لطلبة ومعتقد�تهم، و�جتاهاتهم 
نحو �لريا�سيات. 

كفاية تقييم خمرجات �لتعلم. . 6
كفاية �لعمل �لتعاوين. . 7
�أثناء . 8 �ملهني  �لتطوير  وت�سمل:  �ملهني،  �لنمو  كفاية 

�خلدمة من خلل �لدور�ت، و�مل�ساركات، و�ملوؤمتر�ت، و�ملتابعات 
�لتي جتعل معلم �لريا�سيات على تو��سل مع كل جديد يف �لبحث 

 . )Niss, & Højgaard, 2011( و�ملمار�سة
ويتبني مما �سبق �أن مهارة حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات 
و�لتي  �لريا�سيات،  ملعلم  �للزمة  �ملهمة  �ملهنية  �ملهار�ت  من 

�لتخطيط  يف  ت�ساعده  لأنها  وتطويرها؛  عليها  �لتدريب  ميكن 
�ملتعددة،  جو�نبه  وحتديد  �ملحتوى،  �إىل  و�لتعرف  لدرو�سه، 
وحتليل �أهد�فه، وفح�س مدى ملءمة �ملحتوى مل�ستوى �لطلبة، 
�لأن�سطة،  كفاية  مدى  وحتديد  تدري�سه،  ��سرت�تيجيات  و�ختيار 
و�تخاذ  و�مل�سائل،  �لتدريبات  كفاية  ومدى  منا�سبتها،  ومدى 
�خلطو�ت �للزمة لأية �إ�سافات �أو تعديلت يف �ملحتوى يف حدود 
�ملخططة،  �لأهد�ف  يحقق  ومبا  �لدرو�س،  ملحتوى  �لعام  �لإطار 
موقًفا  يجعله  مبا  برمته،  �لتعليمي  �ملوقف  ينا�سب  ما  وحتديد 
حمتوى  حتليل  فمهارة  فعالة.  بطريقة  خمرجاته  يحقق  منظًما، 
مادة �لريا�سيات متّكن معلم �لريا�سيات من �لإ�سهام يف تنمية 
�إىل  �ملهارة  هذه  �كت�ساب  ي�ستطيع  و�ملعلم  �لريا�سية،  �ملعرفة 
�حلد �لذي ميكنه من تطوير �أ�ساليب تدري�سه، وفى هذه �حلالة فاإن 
�لأ�ساليب  عن  تختلف  �ملحتوى  لتحليل  �أ�ساليب  ي�ستخدم  �ملعلم 
�لتي يتبعها �خلرب�ء �ملتخ�س�سون، وذلك لختلف �لهدف �لذي 
 )2001 �هلل،  )ح�سب  �لتحليل  عملية  ور�ء  من  كلهما  ين�سده 
ر�أي  ل�ستك�ساف  قوية  �أد�ة  �ملحتوى  حتليل  يكون  �أن  وميكن   .
�لكلمات،  ر�سد  خلل  من  و�جتاهاتهم  و�هتماماتهم،  �ملوؤلفني، 
�إىل  للتعرف  �ملد�ر�س  روؤية  �لد�لة عليها، مثل فح�س  و�ملفرد�ت 
توجهاتها و�أ�سباب وجودها، وكذلك فح�س مدى تو�فر �ملعايري 
لقيا�س فعالية �لكتب و�ملناهج �ملدر�سية و�لرب�مج �لتعليمية يف 

 . )Stemler, 2001( حتقيق �أهد�فها
ز�ويتني،  من  �ملحتوى  حتليل  مفهوم  �إىل  �لنظر  وميكن 
له  حيث  �لعلمي،  �لبحث  �أ�ساليب  من  �أ�سلوبًا  باعتباره  �لأوىل: 
يهدفون  �لذين  �لباحثون  ي�ستخدمها  حمددة،  منهجية  خطو�ت 
�إىل و�سف حمتوى �ت�سايل معني، �سو�ء �أكان مكتوبًا �أم مقروء�ً، 
كتاب  م�سامني  بتحليل  باحث  يقوم  كاأن  م�سموعًا.  �أم  م�سور�ً 
ذلك.  غري  �أو  تلفزيوين،  برنامج  �أو  معينة  �سحيفة  �أو  معني 
�لدرو�س، كاأن  �أن يقوم �ملعلم بتحليل م�سامني حمتوى  وميكن 
�لز�وية،  هذه  ومن  �ملدر�سي.  �لكتاب  يف  �لو�ردة  �لقيم  يحلل 
"�أحد  باأنه:  �ملحتوى  حتليل  م�سطلح   Berelson بريل�سون  عرَّف 
�ملو�سوعي،  �لو�سف  �إىل  تهدف  �لتي  �لعلمي  �لبحث  �أ�ساليب 
�لت�سال )طعيمة،  �لظاهر من مو�د  للم�سمون  و�ملنظم، و�لكمي 
2008، 22( ، )�لك�سباين، 2010، 37( . وعرفه ح�سن )1990، 
10( باأنه: "�أ�سلوب يهدف �إىل �لو�سف �ملو�سوعي �ملنظم �لكمي 
�لنظر  فيمكن  �لثانية:  �لز�وية  �أما  للت�سال.  �لظاهر  للمحتوى 
�ملكلف  �ملهام  من  مهمة  باعتباره  �ملحتوى  حتليل  مفهوم  �إىل 
بها �ملعلمون، و�لتي تفيدهم يف �لتخطيط للتدري�س، حيث يقوم 
لو�سع  متهيد�  مكوناته  �إىل  �لدر�س  حمتوى  بتحليل  �ملعلمون 
�للزمة  �ملو��سفات  جد�ول  و�إعد�د  و�ليومية،  �لف�سلية  �خلطط 

لإعد�د �لختبار�ت. 
وميكن تعريف حتليل حمتوى �ملادة �لدر��سية باأنه �أ�سلوب 
بحثي يهدف �إىل و�سف �ملحتوى �لظاهر للمادة �لدر��سية، و�سفا 
وبعبارة  م�سبقا،  معايري حمددة  وفق  ومنظًما  ومو�سوعًيا  كمًيا 
و�لتعميمات،  و�ملفاهيم،  �حلقائق،  جمموعة  حتديد  هو  �أخرى 
�لدر��سية  �ملادة  يف  �ملت�سمنة  و�لقيم  و�لجتاهات،  و�ملهار�ت، 
)�لك�سباين، 2010، 37( . وميكن �أن ُيعرِّف �لباحث عملية حتليل 
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حمتوى �ملادة �لدر��سية باأنها �لعملية �لتي متّكن �ملعلم من و�سف 
ومو�سوعًيا،  كمًيا،  و�سفا  �لدر��سية  للمادة  �لظاهر  �ملحتوى 
وكيفًيا وفق ت�سنيف حمدد للفئات، �سو�ء �أكانت هذه �لفئات فئة 
�لأهد�ف، �أم فئة جو�نب �ملحتوى، �أم غري ذلك من �لفئات. ويق�سد 
�ملفاهيم،  وت�سمل:  �ملعرفية،  �جلو�نب  �أوًل:  �ملحتوى،  بجو�نب 
�جلو�نب  ثانًيا:  و�مل�سلمات،  و�لأفكار،  و�حلقائق،  و�لتعميمات، 
ثالًثا:  و�خلو�رزميات،  و�لعمليات،  �ملهار�ت،  وت�سمل:  �ملهارية، 

�جلو�نب �لوجد�نية، وت�سمل: �لقيم، و�لجتاهات. 
ومن خ�صائ�س حتليل املحتوى: 

�أ�سلوب للو�سف �ملو�سوعي ملادة �لت�سال، حيث . 1 �أنه 
يحللها  �لتي  �ملادة  ت�سنيف  على  بالتحليل  �لقائم  عمل  يقت�رش 
�إىل فئات، ويقدم تف�سرًي� مو�سوعًيا دقيًقا مل�سمونها، ول يتطرق 

�إىل �لنو�يا �خلفية للموؤلف وما يق�سده. 
توفر . 2 من  لبد  ذلك  ولأجل  علمي،  �أ�سلوب  هو  وكذلك 

�رشطي �ل�سدق و�لثبات. 
�لتحليل . 3 يتم  �أن  ذلك  ويعني  منظم،  �أ�سلوب  كذلك  وهو 

�لتي مر بها  يف �سوء خطة علمية، يت�سح من خللها �خلطو�ت 
�لتحليل حتى �نتهى �لباحث �إىل ما �نتهى �إليه من نتائج. 

برتجمة . 4 �لباحث  يقوم  حيث  كمي،  �أ�سلوب  وهو 
مدى  ير�سد  �أو  كثري،  قليل،  مثل  كمية،  تقدير�ت  �إىل  ملحظاته 
)طعيمة،  �لدر��سة  مو�سوع  �لكتب  يف  له  تبدو  ظاهرة  كل  تكر�ر 

 . )37  - 24  ،2008
�لكفايات  تناولت  �لتي  �لبحوث  مر�جعة  خلل  ومن 
ميكن  �لكفايات  هذه  �أن  تبني  �لريا�سيات،  ملعلم  �لتعليمية 
تطويرها برب�مج تدريبية، و��سرت�تيجيات منا�سبة، ففي بحث �أبو 
ريا )2012( �أظهرت �لنتائج وجود �أثر لإ�سرت�تيجية �لتعلم �لن�سط 
طلبة  لدى  نحوها  و�لجتاهات  �لريا�سيات  يف  �لتح�سيل  على 
�لريا�سيات يف كلية �لرتبية بجامعة حائل بال�سعودية، و�أظهرت 
نتائج بحث عبد و�آخرين )2010( وجود �أثر ذي دللة ل�ستخد�م 
��سرت�تيجيات �لتعلم �لن�سط على �لتفكري �لريا�سي و�لجتاه نحو 
�لريا�سيات لدى طلبة كلية �لعلوم �لرتبوية بالأردن، ويف بحث 
على  مقرتح  تدريبي  برنامج  فاعلية  تبني   )2010( �ملالكي 
،وعلى  �لن�سط  �لتعلم  مهار�ت  بع�س  �لريا�سيات  معلمي  �إك�ساب 
�لريا�سيات، ويف بحث حلمر  حت�سيل طلبهم و�جتاهاتهم نحو 
مهار�ت  تنمية  يف  �ملقرتح  �لربنامج  فاعلية  تبني   )2007(
�لريا�سيات  �سعبة  �ملعلمني  �لطلب/  لدى  �لريا�سية  �لنمذجة 
 )2005( بدر  بحث  �أما  باليمن،  عدن  جامعة  يف  �لرتبية  بكلية 
فقد �أظهر وجود �أثر ل�ستخد�م برنامج تدري�سي مقرتح يف تنمية 
�لريا�سيات  بق�سم  �ملعلمات  �لطالبات  لدى  �لتدري�سية  �ملهار�ت 

يف كلية �لرتبية مبكة �ملكرمة بال�سعودية. 
ويف حدود ما �طلع عليه �لباحث من بحوث �سابقة، تبني 
�أظهر  �أنه ميكن تطوير كفايات حتليل �ملحتوى لدى �ملعلم، فقد 
بحث �ملهرية )2008( فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية 
كفايات حتليل �لن�س �لأدبي �للزمة لدى معلمي �للغة �لعربية، 

�لربنامج  فعالية  �لنتائج  بينت   )2001( مو�سى  بحث  ويف 
مهار�ت  تدري�س  يف  �لتعاوين  �لتعلم  ��سرت�تيجية  وفق  �ملقرتح 
حتليل �ملحتوى �للغوي لكتب �للغة �لعربية باملرحلة �لبتد�ئية، 
و�أظهرت نتائج بحث ح�سب �هلل )2001( فاعلية برنامج مقرتح 
ريا�س  �سعبة  طالبات  لدى  �ملحتوى  حتليل  مهارة  تنمية  يف 

�لأطفال بكلية �لرتبية �لنوعية بدمياط مب�رش. 
�لريا�سيات،  كتب  حمتوى  حتليل  بكفايات  يتعلق  وفيما 
ومن  �لريا�سيات،  معلم  لدى  تطويرها  كذلك  ميكن  فاإنه 
�لتعاوين؛  �لتعلم  ��سرت�تيجية  لذلك  �مللئمة  �ل�سرت�تيجيات 
�ل�سرت�تيجيات  من  غريها  عن  �ل�سرت�تيجية  هذه  تتميز  حيث 
فعالية  توؤكد  �لبحث  و�أدبيات  �لدر��سات  من  فكثري  �لتدري�سية؛ 
يف  فعاليتها  �ل�سرت�تيجية  هذه  �أثبتت  فقد  �لتعاوين،  �لتعلم 
 .  )2001 �لأدبي )مو�سى،  �لن�س  تطوير كفايات حتليل حمتوى 
�لرتبوية،  �لأهد�ف  �ل�سرت�تيجية جمموعة من  كذلك حققت هذه 
منها: تكوين �جتاهات �إيجابية نحو �ملو�د �لدر��سية، و�مل�ساهمة 
مهار�ت  وتنمية  �لطلبة،  لدي  �لجتماعية  �ملهار�ت  تنمية  يف 
�لعمل �جلماعي �لتعاوين، و�إك�ساب �لطالب �لعديد من �لقيم، مثل: 
 ،  )Zakaria, & Iksan, 2007( و�لعقلنية  �لنف�س،  �لعتماد على 
Bil- ملمو�سة   بفاعلية  �لطلب  لدى  �ملفاهيمي  �لتغيري  )تتعزيز 
gin, & Geban, 2006( ، وم�ساعدة �لطلبة على �لعمل �جلماعي، 

 Gupta,( و�لت�سال، وحتقيق م�ساركة �لفرد للجماعة يف عملها
2004( . كذلك ي�ساهم �لتعلم �لتعاوني يف تنمية قدرة �لفرد على 

وقد  �مل�سكلت،  حل  على  وم�ساعدته  باملعلومـات،  �لحتفـاظ 
�لتعلم  حـول  �أجريت  �لتي  �لتربوية  و�لدر��سات  �لبحوث  �أثبتت 
�لتعاوني �أن �جلماعات �ملتعاونة �أف�سل من �جلماعات �ملتناف�سة 

 . )Johnson, & et all, 2000( يف �لتحـ�سيل �لدر��سي
وتفيد نتائج �لبحوث �لرتبوية حول نوعية �لأ�ساليب �لتي 
ي�ستخدمها �أ�ساتذة �جلامعات، �أن �أ�ساليب �لتدري�س �لتقليدية هي 
�لتدري�س يف بع�س �جلامعات  �أع�ساء هيئة  �لأكرث ممار�سة لدى 
 )Lei. 2007( لعربية و�لأجنبية، منها على �سبيل �ملثال: بحث يل�
نتائج  �أظهرت   )2004( �ل�رش  بحث  ويف   .  )2006 )�ل�سبيعي،   ،
�لبحث �أن �أ�ساتذة جامعة �لأق�سى بغزة مل ي�سلو� مل�ستوى �جلودة 
يتعلق  فيما  وبخا�سة  �لتدري�س،  تنفيذ  مبهار�ت  يتعلق  فيما 
بتنويع �لتدري�س، وتوظيف تقنية �حلا�سوب. ويف بحث �جلرجاوي 
لأ�ساتذة  �لتدري�سي  �لأد�ء  �أن  �لنتائج  �أظهرت   )2007( ون�سو�ن 
�ملحا�رشة،  على  يقت�رش  ز�ل  ل  غزة  يف  �لفل�سطينية  �جلامعات 
عن  بعيدة  �لتدري�سية  �ملمار�سات  و�أن  و�مللخ�سات،  و�لإلقاء، 

معايري �جلودة �ل�ساملة، و�أن تدري�سهم يفتقر �إىل �لتنوع. 
ويف �سوء ما �سبق، ويف ظل عدم عثور �لباحث على بحوث 
تناولت تطوير كفايات حتليل حمتوى كتب �لريا�سيات، وكيفية 
�أن  �لبحث  هذ�  يف  حاول  فقد  �لريا�سيات،  معلم  لدى  تنميتها 
يف  �لتعاوين  �لتعلم  على  قائم  مقرتح  برنامج  فاعلية  ي�ستك�سف 
طالبات  لدى  �لريا�سيات  مادة  حمتوى  حتليل  مهار�ت  تنمية 
ق�سم �لريا�سيات بجامعة �لأق�سى بغزة، من خلل تدري�س م�ساق 

حتليل �ملناهج. 
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مشكلة البحث: 
متثل عملية تنمية مهار�ت حتليل حمتوى كتب �لريا�سيات 
من �لأهد�ف �لأ�سا�سية لربنامج �إعد�د معلم �لريا�سيات، لذلك كان 
م�ساق حتليل �ملناهج �سمن �خلطة �جلديدة لربنامج �إعد�د معلم 
�لريا�سيات بكلية �لرتبية يف جامعة �لأق�سى بغزة. ومن خلل 
�ل�سكوى �لتي قدمها �لطلبة، وو�فقهم عليها �مل�رشفون �لرتبويون 
يعانون يف  �لطلبة  باأن  و�ملتعلقة  �مليد�ين،  �لتدريب  خلل فرتة 
بد�ية �لتحاقهم بربنامج �لتدريب �مليد�ين من �سعف قدرتهم على 
حتليل حمتوى كتب �لريا�سيات. وحيث �أظهرت �لنتائج �أن �لأد�ء 
�لتدري�سي لأ�ساتذة �جلامعات �لفل�سطينية يف غزة ل ز�ل يقت�رش 
ون�سو�ن،  )�جلرجاوي  و�مللخ�سات  و�لإلقاء،  �ملحا�رشة،  على 
2007( ؛ لذلك وجد �لباحث فر�سة خلل تدري�سه مل�ساق حتليل 
�ملناهج �أن يقوم بتجريب برنامج مقرتح يف حتليل �ملناهج قائم 
على �لتعلم �لتعاوين، لي�ستك�سف فاعليته يف تنمية مهار�ت حتليل 

حمتوى مادة �لريا�سيات و�لجتاه نحوها. 
الرئي�س،  ال�صوؤال  عن  احلايل  البحث  يجيب  ذلك  ولأجل 

والذي ين�س على: 

ما فعالية برنامج مقرتح قائم على التعلم التعاوين يف 
تنمية مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�صيات والجتاه نحوها 
لدى طالبات ق�صم الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى 

بغزة؟ 
ويتفرع عنه الأ�صئلة الآتية: 

أسئلة البحث: 
ما �سورة �لربنامج �ملقرتح يف حتليل �ملحتوى �لقائم  ●

على �لتعلم �لتعاوين؟ 
ما فعالية �لربنامج �ملقرتح �لقائم على �لتعلم �لتعاوين  ●

يف تنمية مهار�ت حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات لدى طالبات 
ق�سم �لريا�سيات بكلية �لرتبية يف جامعة �لأق�سى بغزة؟ 

ما فعالية �لربنامج �ملقرتح �لقائم على �لتعلم �لتعاوين  ●
يف تنمية �لجتاه نحو �لريا�سيات لدى طالبات ق�سم �لريا�سيات 

بكلية �لرتبية يف جامعة �لأق�سى بغزة؟ 

أهمية البحث: 
من  مهمة  مهارة  يتناول  �أنه  يف  �لبحث  �أهمية  تكمن 
�لبحث  �لريا�سيات، كذلك يقدم  �للزمة ملعلم  �ملهار�ت �ملهنية 
مادة مقرتحة مل�ساق حتليل �ملناهج، وبخا�سة �أنه ل توجد مادة 
مقررة جاهزة لهذ� �مل�ساق يف جامعة �لأق�سى، ومما مييز هذه 
�لتعاوين،  �لتعلم  ��سرت�تيجية  على  تقوم  �أنها  �ملقرتحة  �ملادة 
�لرتبوي،  �لبحث  �أفاد  ��سرت�تيجية متميزة عن غريها، كما  وهي 
و�لذي ��ستعر�سه �لباحث يف �ملقدمة، وهي ��سرت�تيجية نادًر� ما 
 Lei.( �لبحوث  �أ�ساتذة �جلامعات كما بينت كثري من  ي�ستخدمها 
2007( ، )�ل�سبيعي، 2006( ، �ل�رش )2004( �جلرجاوي ون�سو�ن 

)2007( . كذلك يقدم �لبحث �ختباًر� يف مادة حتليل �ملحتوى، 
ي�سمل جزًء� تطبيقًيا مفيًد� ملعلمي م�ساق حتليل �ملناهج، ويقدم 
كذلك مقيا�ًسا للجتاه نحو �لريا�سيات. كذلك فاإن نتائج �لبحث 
وتو�سياته �ستفيد يف تطوير م�ساق حتليل �ملناهج، وتطوير �لأد�ء 
�لتدري�سي لأ�ساتذة �ملناهج وطرق تدري�س �لريا�سيات، من خلل 
��سرت�تيجية ثبتت فاعليتها يف  تقدمي برنامج مقرتح قائم على 
معلم  �إعد�د  برنامج  على  �لقائمني  يفيد  مما  �جلامعي؛  �لتدري�س 

�لريا�سيات لتطويره. 

حدود البحث: 
بكلية  �لريا�سيات  طالبات  من  عينة  على  �لبحث  �قت�رش 
حتليل  م�ساق  �مل�سجلت  بغزة،  �لأق�سى  جامعة  يف  �لرتبية 
�ملناهج يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام �جلامعي )2013/ 
2014م( . كذلك �قت�رش على ��ستخد�م برنامج من �إعد�د �لباحث، 
�لتعاوين، وكذلك �قت�رش قيا�س مهار�ت حتليل  �لتعلم  قائم على 
�ملحتوى على تلك �ملهار�ت �لتي يقي�سها �ختبار حتليل �ملحتوى، 
مقيا�س  يقي�سها  �لتي  تلك  على  �لجتاه  جو�نب  قيا�س  و�قت�رش 

�لجتاه نحو �لريا�سيات. 

مصطلحات البحث: 
التعلم التعاوين:  ◄

جمموعات  يف  �لتدري�س  باأنه:  �لتعاوين  �لتعلم  يعرف 
من  درجة  �أق�سى  �إىل  للو�سول  مًعا  �لطلبة  يعمل  حيث  �سغرية، 
باأنه  ا  �أي�سً ويعرف   .  )Johnson, 1999, 9 & Johnson( �لتعلم 
�أكرث  ب�سكل  مًعا  يعملو�  كي  �لطلبة  مل�ساعدة  وتقنيات  مبادئ 

 . ) ,Jacobs, Power, & Loh, 2002( فاعلية
ويعرفه �لباحث باأنه تعلم مق�سود وخمطط له ميّكن �لطلبة 
�لإيجابية  من  مناخات  يف  �سغرية،  جمموعات  يف  �لعمل  من 
و�مل�ساركة �لفاعلة، يقومون خللها مبهام حتليل ملحتوى بع�س 
�لدرو�س يف كتب ريا�سيات �ملرحلة �لأ�سا�سية �لعليا، مبا يحقق 
�أهد�ف �ملجموعة و�ملتمركزة حول تنمية مهار�ت حتليل  �إجناز 

حمتوى كتب �لريا�سيات وتنمية �لجتاه نحو �لريا�سيات. 
مهارات حتليل حمتوى مادة الريا�صيات:  ◄

من  �لريا�سيات  معلم  متكن  �لتي  �لقدر�ت  جمموعة  هي 
يتم  بحيث  جو�نبها،  وحتديد  �لريا�سيات  مادة  حمتوى  جتزئة 
عنا�رش  حتديد  �إىل  يوؤدي  ومنهجًيا،  مو�سوعًيا  و�سًفا  و�سفها 
�لأول:  مناذج،  ثلثة  وفق  �لتحليل  ويتم  �لأ�سا�سية.  �ملحتوى 
�ملعرفة  جو�نب  بح�سب  �لتحليل  �لثاين:  �لأهد�ف،  وفق  �لتحليل 
وحل  �لإجر�ئية،  و�ملعرفة  �ملفاهيمية،  )�ملعرفة  �لريا�سية 
�لأربعة:  �ملنهج  عنا�رش  وفق  �لتحليل  و�لثالث:   ، �مل�سائل( 
و�ملهار�ت  و�لتعميمات  )�ملفاهيم  و�ملحتوى  �لأهد�ف، 

و�خلو�رزميات و�مل�سائل �لريا�سية( ، و�لأن�سطة، و�لتقومي. 
الجتاه نحو مادة الريا�صيات وتعليمها:  ◄

ُيعرف باأنه تكوين فر�سي، �نفعايل ي�ستند �إىل بعد معريف، 
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يت�سمن �أحكامًا قيمية، و��ستعد�د�ً ل�ستجابات �لقبول �أو �لرف�س 
حول طبيعة مادة �لريا�سيات، وتطبيقاتها يف �حلياة، وتعليمها؛ 
ي�ستدل عليه من �ل�ستجابات �لنتقائية �ملحفِّزة ملثري�ت تتعلق 
�سيعلم  �لذي  �ملعلم،  �لطالب  يو�جهها  عندما  �جلو�نب،  بهذه 
�لريا�سيات )�ل�رش، 2006، 205( . ويقا�س بالدرجة �لتي يح�سل 

عليها �مل�ستجيب على مقيا�س �لجتاه �ملعد لذلك. 
الربنامج املقرتح:  ◄

تتناول مو�سوعات  �لتي  �لتدريبية  �للقاء�ت  جمموعة من 
بحيث  لقاء  كل  ُنظم  حيث  �لريا�سيات،  مادة  حمتوى  حتليل 
�أن�سطة  تتمحور  وبحيث  �لتعليمي،  �ملوقف  عنا�رش  يحتوي 
تق�سيم  يتم  حيث  �لتعاوين،  �لتعلم  ��سرت�تيجية  حول  �لربنامج 
باأ�سلوب  تتعلم  �سغرية،  جمموعات  يف  لقاء  كل  يف  �لطالبات 
�لعمل �لتعاوين يف �أجو�ء �مل�ساركة �لإيجابية، وي�سمل �لربنامج 
جمموعة من �لأن�سطة �لتعاونية و�لقر�ء�ت و�جلل�سات �لتدريبية، 
حتليل  مهار�ت  �لطالبات  �كت�سبت  وقد  �لربنامج  ينتهي  بحيث 

مادة �لريا�سيات. 
فاعلية الربنامج املقرتح:  ◄

 : �جلامع)1(  �ملعاين  جممع  قامو�س  يف  �لفَاِعليَّة  تعني 
"و�سَف يف كل ما هو فاعل"، "م�سدر �سناعّي من فاِعل: مقدرة 
�إد�رة �لأعمال  �ل�سيء على �لتاأثري". وتعني �لفاعلية يف قامو�س 
�لأهد�ف  فيها  تتحقق  �لتي  �لدرجة   :  )business dictionary()2(

ا:  �أي�سً وتعني  �مل�ستهدفة،  �مل�سكلت  حل  فيه  يتم  �لذي  و�ملدى 
وللفاعلية ركنان   .  )Chaffey، 2014( �ل�سحيح"  �ل�سيء  "عمل 
�إل بهما، فهما جزء من حقيقتها، و�أ�سا�س يف تكوينها،  ل تقوم 
�إل  تتو�فر  ول  �أحدهما،  �نتفى  �إذ�  ة  �لفاِعليَّ توجد  ل  بحيث 
�لأهد�ف  حتقيق  هما:  �لركنان  وهذ�ن  جمتمعني،  بتحققهما 
�ملن�سودة، و�إحد�ث �لتاأثري �لإيجابي باإحد�ث تغيري من و�سع ما 

هو قائم �إىل و�سع �آخر متقدم )كردي، 2010( . 
قدرة  باأنها  �ملقرتح  �لربنامج  فاعلية  �لباحث  ويعّرف 
و�إحد�ث  لها،  �ملخططة  �لأهد�ف  �إجناز  حتقيق  على  �لربنامج 
نحو  و�لجتاه  �ملحتوى  حتليل  مهار�ت  يف  �ملرغوب  �لتغيري 
مادة �لريا�سيات ،وتعليمها لدى طالبات ق�سم �لريا�سيات بكلية 
�لرتبية يف جامعة �لأق�سى بغزة. وتقا�س هنا �لفاعلية �إح�سائًيا 

بح�ساب ن�سبة �لك�سب �ملعدل لبلك "مربع �إيتا". 

البحوث السابقة: 
ر�أى  �لبحث،  مبو�سوع  �ل�سلة  ذ�ت  للبحوث  مر�جعة  بعد 
�لباحث �أن يعر�سها يف حمورين مت�سل�سلة تنازلًيا ح�سب تاريخ 

�لن�رش: 

احملور األول: حبوث تناولت أثر برامج مقرتحة على إكساب الطلبة 
املعلمني أو معلمي الرياضيات لبعض املهارات املهنية الالزمة هلم: 

�أثر  معرفة  �إىل  هدف  �لذي   )2015( القي�صي  بحث  ففي 
�لريا�سيات  �إك�ساب معلمي  �لفعال يف  �لتعلم  منوذج مقرتح يف 
و�جتاهاتهم  طلبهم  حت�سيل  وزيادة  �لتدري�س،  مهار�ت  بع�س 

�إعد�د منوذج يف �لتعلم �لفعال قائًما  نحو �لريا�سيات، حيث مت 
على �لتعلم �لتعاوين، و�لع�سف �لذهني، وحل �مل�سكلت، وقد ُطبق 
باملرحلة  �لريا�سيات  معلمي  من  �لأوىل  عينتني:  على  �لبحث 
�لأ�سا�سية مبديرية �لرتبية و�لتعليم مبحافظة �لطفيلة، بلغ عددهم 
دربت  جتريبية  جمموعتني،  على  ع�سو�ئيًا  وزعو�  معلمًا،   )51(
تدريب،  بدون  تركت  و�سابطة  �ملقرتح،  �لنموذج  ��ستخد�م  على 
ومت قيا�س �أد�ئهم بعديًا بو��سطة مقيا�س �لأد�ء ملهار�ت �لتدري�س. 
و�لثانية من طلب �ل�سف �ل�سابع �لأ�سا�سي، وبلغ عددهم )550( 
طالبًا، هم طلبة �ملعلمني �مل�ساركني يف �لبحث، ومت قيا�س �أد�ئهم 
�لريا�سيات  نحو  �لجتاه  ومقيا�س  حت�سيلي  �ختبار  بو��سطة 
�إح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود  �إىل  �لبحث  تو�سل  وقد  بعديًا، 
�لريا�سيات  معلمي  �أد�ء  متو�سطي  بني   α=0.05 م�ستوى  عند 
�ملجموعة  ل�سالح  �لفعال  �لتدري�س  �لأد�ء ملهار�ت  على مقيا�س 
يف  �لأ�سا�سي  �ل�سابع  �ل�سف  طالب  �أد�ء  ومتو�سطي  �لتجريبية، 
و�لأد�ء  �لريا�سيات،  نحو  �لجتاه  مقيا�س  على  �لبعدي  �لأد�ء 
�لبعدي للختبار �لتح�سيلي ل�سالح طلبة �ملجموعة �لتجريبية. 

�أثر  معرفة  �إىل  هدف  �لذي   )2012( ريا  اأبو  بحث  ويف 
�لريا�سيات  يف  �لتح�سيل  على  �لن�سط  �لتعلم  ��سرت�تيجيات 
�لرتبية  كلية  يف  �لريا�سيات  طلبة  لدى  نحوها  و�لجتاهات 
وزعت  طالًبا،   )66( من  �لبحث  عينة  وتكونت  حائل،  بجامعة 
ع�سو�ئًيا على جمموعتني: و�حدة جتريبية تكونت من )32( طالًبا، 
تكونت  �سابطة  و�لأخرى  �لن�سط،  �لتعلم  باإ�سرت�تيجية  تعلمو� 
�لباحث  و��ستخدم  �لتقليدية،  بالطريقة  تعلمو�  طالًبا،   )34( من 
�أظهرت  �لريا�سيات.  نحو  للجتاه  ومقيا�ًسا  حت�سيلًيا،  �ختباًر� 
��سرت�تيجيات  ل�ستخد�م  �إح�سائية  دللة  ذي  �أثر  وجود  �لنتائج 

�لتعلم �لن�سط على �لتح�سيل و�لجتاه نحو �لريا�سيات. 
�أما يف بحث عبد واآخرين )2010( فقد هدف �إىل در��سة �أثر 
��سرت�تيجيات �لتعلم �لن�سط يف تنمية �لتفكري �لريا�سي، و�لجتاه 
نحو �لريا�سيات لدى طلبة كلية �لعلوم �لرتبوية بالأردن، حيث 
�لباحثون عينة عنقودية تكونت من )58( طالًبا وطالًبة  �ختار 
من طلبة �ل�سنة �لثانية تخ�س�س معلم �سف، و��ستخدم �لباحثون 
�ختباًر� يف �لتفكري �لريا�سي، ومقيا�ًسا للجتاه نحو �لريا�سيات. 
��سرت�تيجيات  ل�ستخد�م  دللة  ذي  �أثر  وجود  �لنتائج  �أظهرت 

�لتعلم �لن�سط على �لتفكري �لريا�سي و�لجتاه نحو �لريا�سيات. 
ويف بحث املالكي )2010( هدف �لبحث �إىل معرفة فاعلية 
بع�س  �لريا�سيات  معلمي  �إك�ساب  على  مقرتح  تدريبي  برنامج 
مهار�ت �لتعلم �لن�سط، وعلى حت�سيل طلبهم، و�جتاهاتهم نحو 
معلمي  من  �لأوىل  عينتني:  على  �لبحث  ُطبق  حيث  �لريا�سيات، 
و�لتعليم  �لرتبية  مبديرية  �لبتد�ئية  باملرحلة  �لريا�سيات 
بال�سفا، بلغ عددهم )12( معلمًا ُقدم لهم برنامج تدريبي قائم 
بو��سطة  و�لبعدي  �لقبلي  �أد�ئهم  قيا�س  ومت  �لن�سط،  �لتعلم  على 
�لثانية من طلب  �لن�سط، و�لعينة  مقيا�س �لأد�ء ملهار�ت �لتعلم 
�لربنامج  ح�رشو�  �لذين  للمعلمني  �لبتد�ئي  �خلام�س  �ل�سف 
�أد�ئهم  قيا�س  ومت  طالبًا،   )273( عددهم  بلغ  وقد  �لتدريبي، 
�لريا�سيات  نحو  �لجتاه  ومقيا�س  حت�سيلي  �ختبار  بو��سطة 
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�إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لنتائج  وبعديًا.�أظهرت  قبليًا 
�لريا�سيات  معلمي  �أد�ء  متو�سطي  بني   α=0.05 م�ستوى  عند 
على مقيا�س �لأد�ء ملهار�ت �لتعلم �لن�سط قبل تعر�سهم للربنامج 
ذ�ت  فروق  ووجود  �لبعدي،  �لتطبيق  ل�سالح  وبعده  �لتدريبي، 
دللة �إح�سائية عند م�ستوى α=0.05 بني متو�سطي �أد�ء طلب 
�ل�سف �خلام�س( يف �لأد�ء �لقبلي و�لبعدي( على مقيا�س �لجتاه 
�لبعدي  �لتطبيق  ل�سالح  �لتح�سيلي  و�لختبار  �لريا�سيات  نحو 

يف �حلالتني.
و�أما بحث حلمر )2007( فقد هدف هذ� �إىل معرفة فاعلية 
برنامج مقرتح يف تنمية مهار�ت �لنمذجة �لريا�سية لدى طلب 
ريا�سيات(  )�سعبة  عدن  جامعة  �لرتبية  بكلية  �لر�بع  �مل�ستوى 
�ملحا�رشة،  منها  طريقة،  من  �أكرث  على  �لربنامج  �عتمد  حيث   ،
�لباحث  �أعد  �لغر�س  �لتعاوين.ولهذ�  و�لتعلم  �مل�سكلت،  وحل 
�ملعلم،  للطالب/  �للزمة  �لريا�سية  �لنمذجة  مبهار�ت  قائمة 
للجتاه  ومقيا�ًسا  �لريا�سية،  �لنمذجة  ملهار�ت  �ختباًر�  و�سمم 
وبعدًيا  قبلًيا  �لبحث  �أدو�ت  تطبيق  �لريا�سية.مت  �لنمذجة  نحو 
على عينة �لبحث �لتي بلغت )43( طالًبا معلًما، �أظهرت �لنتائج 
حت�سًنا و��سًحا يف مهار�ت �لنمذجة �لريا�سيات، حيث كان هناك 
�لنمذجة  مهار�ت  يف  �ملعلمني  �لطلب  م�ستوى  يف  �نخفا�س 

�لريا�سـية قبـل تطبيـق �لربنـامج.
�أثر  معرفة  �إىل  �لبحث  هدف  فقد   )2005( بدر  بحث  ويف 
لدى  �لتدري�سية  �ملهار�ت  تنمية  يف  تدري�سي  برنامج  ��ستخد�م 
�لريا�سيات يف كلية �لرتبية مبكة  �لر�بعة بق�سم  �لفرقة  طالبات 
مهار�ت  ت�سمنت  ملحظة  بطاقة  �لباحثة  �أعدت  وقد  �ملكرمة، 
تخطيط �لدرو�س وتنفيذها وتقوميهـا، و�سملت �لعينة )60( طالبة 
تق�سيمهن  مت  وقد  �مليد�ين،  بالتدريب  �مللتحقات  �لطالبات  من 
ع�سو�ئيا �إىل جمموعتني )جتريبية و�سابطة( كل جمموعة تكونت 
من )30( طالبة.ومن �أهم �لنتائج تفوق �ملجموعة �لتجريبية على 
�ملجموعة �ل�سابطة يف �ملهار�ت �لتدري�سية �لرئي�سية و�لفرعية، 

بدًء� من مهار�ت �لتخطيط و�نتهاء مبهار�ت �لتقومي.
فعالية  معرفة  �إىل  هدف  �لذي   )1999( زهران  بحث  ويف 
�لأد�ئية  �لكفايات  بع�س  تنمية  �لتعليمية يف  �حلقائب  ��ستخد�م 
�للزمة ملعلمي �لريا�سيات، لتنمية مهار�ت �لتفكري لدى طلبهم 
حقائب  ثلث  بت�سميم  �لباحث  قام  فقد  �لإعد�دية،  باملرحلة 
�لريا�سيات،  تدري�س  �أهد�ف  من  كهدف  �لتفكري  حول:  تعليمية 
�لطلب،  لدى  �لتفكري  مهار�ت  تنمية  يف  �لريا�سيات  معلم  دور 
على  �حلقائب  تطبيق  �لتفكري.ومت  وتنمية  �لريا�سيات  تدري�س 
�أد�ء  م�ستوى  معلمًا.ولتحديد   )17( عددهم  و�لبالغ  �لبحث  عينة 
معلمي �لريا�سيات باملرحلة �لإعد�دية لهذه �لكفايات �لأد�ئية، 
�لتي  �لكفايات  �سملت  مللحظة  بطاقة  بت�سميم  �لباحث  قام 
و12  عامة،  �أد�ئية  كفايات   7 هي:  ثلثة،  جمالت  يف  توزعت 
�لطلب  لتدريب  كفاية  و12  �ل�سفية،  �لأ�سئلة  ل�ستخد�م  كفاية 
على حل �مل�سائل، ومت تطبيقها على عينة من معلمي �لريا�سيات 
�لنتائج  و�أو�سحت  معلمًا   )17( عددها  بلغ  �لقليوبية  مبحافظة 
�أعلى من  % �أي   53.6 بلغ  للكفايات  �ملعلمني  �أد�ء  م�ستوى  �أن 

معلمي  �أد�ء  م�ستوى  حت�سن  �لنتائج  بقليل.�أو�سحت  �ملتو�سط 
�لثلثة  �ملحاور  يف  �إح�سائية  دللة  ذ�  حت�سنًا  �لريا�سيات 
�لرئي�سية للكفايات �ملحددة بالدر��سة كل حمور على حدة، وكذلك 

�ملجموع �لكلي مل�ستوى �أد�ء �لكفايات.

احملور الثاني: حبوث تناولت فاعلية برامج تدريبية على إكساب 
الطلبة املعلمني أو املعلمني مهارات حتليل احملتوى: 

�إىل معرفة فاعلية  �لذي هدف   )2008( املهرية  ففي بحث 
�لأدبي  �لن�س  حتليل  كفايات  ينمي  مقرتح  تدريبي  برنامج 
تطبيق  �لغر�س مت  هذ�  ولتحقيق  �لعربية،  �للغة  �للزمة ملعلمي 
�لحتياجات  �أهم  لتحديد  �لأدبي  �لن�س  كفايات حتليل  ��ستبانة 
نظرهم،  وجهة  من  �لكفايات  هذه  يف  للمعلمني  �لتدريبية 
�لحتياجات،  هذه  �سوء  يف  �ملقرتح  �لتدريبي  �لربنامج  و�إعد�د 
"�جلانب  �لتعليمي �لأول-  �لتعيني  وتطبيق جزء من �لربنامج- 
�لتح�سيلي على  �ل�سوتي"؛ وللتحقق من فاعليته طبق �لختبار 
عن  �لدر��سة،  نتائج  وبعدها.وك�سفت  �لتجربة  قبل  �لعينة  �أفر�د 
�للغة  �لن�س �لأدبي �للزمة ملعلمي  قائمة باأهم كفايات حتليل 
�لعربية من وجهة نظرهم، وهي 19 كفاية تتدرج �سمن �مل�ستوى 
�لأدبي  �لن�س  حتليل  كفايات  من  قائمة  �إىل  بالإ�سافة  �للغوي، 
�لنتائج  �أ�سفرت  كما  �لنقدي،  و�مل�ستوى  �لبنائي  �مل�ستوى  يف 
عن وجود فروق د�لة �إح�سائيًا، بني م�ستوى متكن معلمي �للغة 
�لعربية من �لكفايات �ملت�سمنة يف �لتعيني �لتعليمي �لأول من 
ل�سالح  وبعده  �لتح�سيلي  �لختبار  قبل  �لتدريبي،  �لربنامج 
�لتطبيق �لبعدي، مما ي�سري �إىل فاعلية �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح 
يف تنمية كفايات حتليل �لن�س �لأدبي �للزمة لدى معلمي �للغة 

�لعربية.
ويف بحث ح�صب اهلل )2001( �لذي هدف �إىل معرفة فاعلية 
طالبات  لدى  �ملحتوى  حتليل  مهارة  تنمية  يف  مقرتح  برنامج 
�سعبة ريا�س �لأطفال، �ختار �لباحث جميع �لطالبات �ملعلمات 
�لنوعية بدمياط وعددهن  �لرتبية  �لأطفال بكلية  ب�سعبة ريا�س 
و��ستخدم   ،2000 �لدر��سي  �لعام  يف  م�سجلت  طالبة   )53(
�لباحث �ختبار �لتعرف �إىل �ملفاهيم �لذي طبق �سورته �لأولية 
فعالية  �لنتائج  و�أظهرت  بعدًيا،  �لثانية  �ل�سورة  وطبق  قبلًيا 
�لربنامج �ملقرتح يف تنمية مهارة حتليل �ملحتوى، حيث بلغت 
�لعملية  �لدللة  وكانت   ،  )1.44( لبلك  �ملعدل  �لك�سب  ن�سبة 
حتليل  مهار�ت  يف  حت�سًنا  �أحدث  �لربنامج  �أن  �أي   ،  )0،9658(

�ملحتوى بن�سبة 96،58 %.
ويف بحث مو�صى )2001( بحث �لباحث �أثر وحدة مقرتحة 
حتليل  مهار�ت  تدري�س  يف  �لتعاوين،  �لتعلم  ��سرت�تيجية  وفق 
�ملحتوى �للغوي بكتب تعليم �للغة �لعربية باملرحلة �لبتد�ئية، 
لدى طلب �ل�سنة �لأوىل ب�سعبة �لتعليم �لبتد�ئي بكلية �لرتبية.

تنمية  �ملعدة يف  �ملقرتحة  �لوحدة  فعالية  �لنتائج عن  و�أ�سفرت 
مهار�ت حتليل �ملحتوى �للغوي.

تعقيب على البحوث السابقة: 

من خلل مر�جعة �لبحوث �ل�سابقة يف �ملحور �لأول، وجد 
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�لباحث �أن بع�س هذه �لبحوث تناول فاعلية بر�مج تدريبية يف 
�إك�ساب �لطلبة �ملعلمني، �أو معلمي �لريا�سيات لبع�س �ملهار�ت 
 ،  )2007( ، وبحث حلمر   )2010( �ملالكي  �ملهنية، مثل: بحث 
فاعلية  �لبحوث  هذه  جميع  و�أثبتت   ،  )1999( زهر�ن  وبحث 
�لرب�مج �ملقرتح، وقد ��ستخدمت هذه �لبحوث �لت�سميم �لتجريبي 

ذ� �ملجموعة �لو�حدة، وهو ت�سميم منا�سب لقيا�س �لفاعلية.
وهناك بحوث تناولت در��سة �أثر بر�مج تدريبية يف �إك�ساب 
�لطلبة �ملعلمني �أو معلمي �لريا�سيات لبع�س �ملهار�ت �ملهنية، 
، وبحث   )2012( ريا  �أبو  ، وبحث   )2015( �لقي�سي  مثل: بحث 
عبد و�آخرين )2010( ، وبحث بدر )2005( .ويلحظ �أن جميع 
)�سابطة-  �ملجموعتني  ت�سميم  ��ستخدمت  قد  �لبحوث  هذه 

جتريبية( وهو ت�سميم منا�سب لدر��سة �لأثر.
�لبحث  �أدو�ت  ��ستخدمت  �لبحوث  هذه  �أن  يلحظ  كذلك 
�لختبار  ��ستخدم  قد  فبع�سها  �لبحث،  لأغر��س  �ملنا�سبة 
��ستخدم  وبع�سها  للمهارة،  �ملعريف  �جلانب  لقيا�س  �لتح�سيلي 
لقيا�س  �مللحظة  بطاقة  ��ستخدمت  وبحوث  للأد�ء،  مقيا�ًسا 
مهار�ت �لتدري�س كما يف بحوث: بدر )2005( ، زهر�ن )1999(.
�لباحث  وجد  �لثاين،  �ملحور  بحوث  مر�جعة  خلل  ومن 
�أن �لبحوث �لتي تناولت فاعلية �أو �أثر بر�مج �أو وحد�ت مقرتحة 
يف تنمية مهار�ت حتليل �ملحتوى قليلة، بل مل يجد �لباحث، يف 
مادة  حمتوى  حتليل  مهار�ت  تنمية  تناولت  بحوث  علمه  حدود 

�لريا�سيات.
�لن�سط  �لتعلم  �أن  �ملحورين  بحوث  يف  كذلك،  ويلحظ 
و�لرب�مج  �ل�سرت�تيجيات  يف  بارزين  كانا  �لتعاوين  و�لتعلم 
�لتنمية  يف  �ل�سرت�تيجيات  هذه  �أهمية  يوؤكد  وهذ�  �ملقرتحة، 

�ملهنية ملعلم �لريا�سيات.
وقد ��ستفاد �لباحث من هذه �لبحوث يف ��ستخد�م �لت�سميم 
فاعلية  لبحث  ملنا�سبته  �لو�حدة(  �ملجموعة  )ت�سميم  �لتجريبي 
��ستفاد  �لبحث.كذلك  متغري�ت  �ختيار  ويف  �ملقرتح،  �لربنامج 
�جلانب  لقيا�س  و�لتطبيقي  �لنظري  ب�سقيه  �لختبار  حتديد  يف 
�لريا�سيات،  مادة  حمتوى  حتليل  ملهار�ت  و�لأد�ئي  �ملعريف 
و�ختيار  �ملقرتح،  �لربنامج  بناء  يف  بها  �لباحث  ��سرت�سد  كذلك 
�لتعلم �لتعاوين كا�سرت�تيجية منا�سبة للبحث.ويتميز هذ� �لبحث 
يف �أنه من �لبحوث �لقليلة، يف حدود علم �لباحث، �لتي تناولت 
تنمية  يف  �لتعاوين  �لتعلم  على  يقوم  برنامج  فعالية  در��سة 

مهار�ت حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات.

الطريقة واإلجراءات: 
ت�سميم  �لتجريبي  �ملنهج  �لباحث  �تبع  البحث:  منهج 

�ملجموعة �لو�حدة قبلي- بعدي ملنا�سبته لأهد�ف �لبحث.
جمتمع البحث: تكون جمتمع �لبحث من جميع �لطالبات 
من  بغزة  �لأق�سى  جامعة  يف  �لرتبية  بكلية  �لريا�سيات  بق�سم 
�مل�ستويني �لثالث و�لر�بع �مل�سجلت للف�سل �لدر��سي �لثاين من 
�لعام �جلامعي )2013/ 2014م( ، و�للو�تي بلغ عددهن ح�سب 

معطيات �لقبول و�لت�سجيل يف �جلامعة )398( طالبًة.
يف  متثلت  ق�سدية  عينة  �لباحث  �ختار  البحث:  عينة 
�لطالبات �مل�سجلت م�ساق )حتليل �ملناهج( يف �لف�سل �لدر��سي 
�لثاين من �لعام �جلامعي )2013/ 2014م( ، يف فرع �جلامعة 

مبحافظة خان يون�س، و�للو�تي بلغ عددهن )27( طالبة.
ت�صميم الربنامج املقرتح: 

�سياغته  بها  يتم  �لتي  �لعملية  هو  �لربنامج  ت�سميم 
و�أهد�فه،  �أ�س�سه،  ذلك  يف  مبا  ومتناغمة،  متما�سكة  �سورة  يف 

وحمتو�ه، و�أن�سطته، و�لتقومي فيه.
اخلطوات  وفق  الدرا�صي  الربنامج  ت�صميم  عملية  وت�صري 

الآتية: 
اأوًل: حتديد اأ�ص�س بناء الربنامج الدرا�صي:  ♦

على  �ملقرتح  �لدر��سي  �لربنامج  بناء  يف  �لباحث  ��ستند 
جمموعة من �لأ�س�س، هي: 

�لريا�سيات �ملدر�سية من  - مهارة حتليل حمتوى مادة 
�ملهار�ت �ملهنية �ملهمة �للزمة ملعلم �لريا�سيات، و�لتي ميكن 

�لتدريب عليها وتطويرها.
متكن �ملعلم من مهارة حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات  -

مهم لتطوير �أد�ئه �لتدري�سي.
متكن �ملعلم من مهارة حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات  -

ي�سهم يف تنمية �ملعرفة �لريا�سية.
على  - �لريا�سيات  مادة  حمتوى  حتليل  مهارة  تنطوي 

جمموعة من �ملهار�ت �جلزئية.
�لتعلم  - ��سرت�تيجية  على  �ملقرتح  �لربنامج  يقوم 

�لتعاوين لفاعليتها يف تطوير مهار�ت حتليل �ملحتوى، وتكوين 
�جتاهات �إيجابية نحو �ملو�د �لدر��سية.

ثانًيا: حتديد الحتياجات التدريبية للعينة:  ♦
�لكفايات  حول  �لرتبوي  �لأدب  مبر�جعة  �لباحث  قام 
باحلزم،  و�لتعليم  �لرتبية  )مكتب  �لريا�سيات  ملعلم  �ملهنية 
؛   )Schwarz, & et al, 2008( ؛   )Schwarz, 2009( ؛   )2013
)Marbán, 2009( ، وما كتب عن حتليل حمتوى �لكتب �ملدر�سية 

)ح�سب �هلل، 2001( ؛ )Stemler, 2001( ، )زيتون، 2003( ، وذلك 
و�لتي  �لريا�سيات،  كتب  حمتوى  حتليل  مهار�ت  قائمة  لتحديد 
�سملت �ملهار�ت �لآتية: حتديد مكونات حمتوى كتب �لريا�سيات، 
�ل�سلوكية،  �لأهد�ف  �لريا�سية، �سياغة  �ملعرفة  ت�سنيف جو�نب 
�لريا�سيات  كتب  حمتوى  حتليل  �ل�سلوكية،  �لأهد�ف  ت�سنيف 
حتديد  �لتحليل،  منوذج  ت�سميم  �ملقرتح،  �لنماذج  �أحد  وفق 
...( ثم مت عر�س هذه  �لفقرة،  )�لكلمة، �ملو�سوع،  �لتحليل  وحدة 
وطرق  �ملناهج  يف  �ملتخ�س�سني  من  جمموعة  على  �ملهار�ت 
و�سع  ثم  عليها،  مو�فقتهم  �أكدو�  وقد  �لريا�سيات،  تدري�س 
خما�سي  تدريج  ذ�ت  ��ستبانة  �سورة  يف  قائمة،  يف  �ملهار�ت 
بدرجة  بدرجة كبرية، مو�فق  بدرجة كبرية جد�، مو�فق  )مو�فق 
متو�سطة، مو�قف بدرجة �سغرية، مو�فق بدرجة �سغرية جد�( ، ثم 
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�لد�خلي و�لثبات، من خلل  �لباحث باإجر�ء �سدق �لت�ساق  قام 
�لبحث، حيث كانت  ��ستطلعية خارج عينة  تطبيقها على عينة 
معاملت �رتباط كل بند باإجمايل �لبنود كما يلي على �لرتتيب: 
 )0،610 ،0،616 ،0،682 ،0،919 ،0،523 ،0،539 ،0،736(
وجميعها د�لة �إح�سائًيا؛ مما يوؤكد حتقق �سدق �لت�ساق �لد�خلي.

ثم مت ح�ساب ثبات �ل�ستبانة با�ستخد�م معامل كرونباخ- �ألفا، 
فكانت قيمته 0،791، وهو معامل ثبات معقول يوؤكد على ثبات 
�ل�ستبانة.وبعد ذلك طبقت �ل�ستبانة على عينة �لبحث قبل تنفيذ 
يبينها  كما  لحتياجاتهن  تقدير�تهن  نتائج  وكانت  �لتجربة، 

جدول )1( : 
جدول )1( 

متوسطات تقديرات عينة البحث الحتياجاتهن لمهارات تحليل محتوى مادة الرياضيات

النحراف املتو�صطاملهارة
املعياري

 % 
للمتو�صط

4,440,58389حتديد مكونات حمتوى كتب �لريا�سيات

4,320,55786,5ت�سنيف جو�نب �ملعرفة �لريا�سية

3,760,5575�سياغة �لأهد�ف �ل�سلوكية

4,280,61486ت�سنيف �لأهد�ف �ل�سلوكية

حتليل حمتوى كتب �لريا�سيات وفق �أحد 
4,440,50789�لنماذج �ملقرتحة

4,400,50088ت�سميم منوذج �لتحليل

4,400,45886حتديد وحدة �لتحليل

�ملدى  ح�ساب  مت  حيث  �لتايل:  �ملعيار  �لباحث  �عتمد 
عدد  على  �ملدى  ق�سمة  مت  ثم   ،  )4=1  -  5( �خلما�سي  للتدريج 
 ،  )0.8=5÷4( �لفرتة  طول  ليكون  فئات،  خم�س  وهي  �لفئات، 
وبالتايل تكون �لفئة �لأوىل )1 - 1.8، 20% - 36( ت�سري �إىل 
�لتقدير �ملنخف�س جًد�، و�لفئة �لثانية )1.81 - 2.6، %36.2 - 
52( ت�سري �إىل �لتقدير �ملنخف�س، و�لفئة �لثالثة )2.61 - 3.4، 
52% - 68( ت�سري �إىل �لتقدير �ملتو�سط، و�لفئة �لر�بعة )3.41 - 
4.2، 68.2% - 84( ت�سري �إىل �لتقدير �ملرتفع، و�لفئة �خلام�سة 
�لتقدير �ملرتفع جد�. �إىل  100( ت�سري   - %84.2  ،5  - 4.21(
�أن جميع مهار�ت حتليل   )1( ويف �سوء ذلك يتبني من �جلدول 
ملحة  حاجات  تعترب  �أعله  �ملبينة  �لريا�سيات  مادة  حمتوى 

يجب �لتدرب عليها و�كت�سابها لدى �لطالبات عينة �لبحث.
ثالًثا: حتديد اأهداف الربنامج. ♦

يف  �ملقرر  �ملناهج  حتليل  م�ساق  خطة  حتليل  �سوء  يف 
جامعة �لأق�سى بغزة، ويف �سوء �أهد�ف �لبحث، ويف �سوء حتديد 
حاجات �لطالبات عينة �لبحث، يتوقع يف نهاية تعلم �لربنامج 

�ملقرتح �أن حتقق �لطالبات معلمات �لريا�سيات �لنتائج �لآتية: 
�ملرحلة  - يف  �لريا�سيات  كتب  حمتوى  ت�سنيف 

�لأ�سا�سية �لعليا �إىل جو�نبها �ملختلفة.
و�مل�سائل  - و�ملهار�ت  و�لتعميمات  �ملفاهيم  متييز 

�لريا�سية.
�سياغة �لأهد�ف �ل�سلوكية �سياغة �سحيحة. -
ت�سنيف �لأهد�ف �ل�سلوكية يف جمالتها وم�ستوياتها. -
حتليل حمتوى كتب �لريا�سيات يف �ملرحلة �لأ�سا�سية  -

�لأهد�ف،  منوذج  منوذج:  من  �أكرث  وفق  عنا�رشها  �إىل  �لعليا 
منوذج جو�نب �خلربة، منوذج عنا�رش �ملنهج.

�لريا�سيات  - مادة  نحو  �إيجابية  �جتاهات  تنمية 
وتعليمها.
رابًعا: اختيار حمتوى الربنامج:  ♦

يف  �ملقرر  �ملناهج  حتليل  م�ساق  خطة  حتليل  �سوء  يف 
ويف  �لربنامج،  و�أهد�ف  �لبحث،  و�أهد�ف  بغزة،  �لأق�سى  جامعة 
حمتوى  فاإن  �ملقرتح،  �لربنامج  عليها  قام  �لتي  �لأ�س�س  �سوء 
�ملحتوى،  حتليل  �أهمية  �لآتية:  �ملو�سوعات  �سمل  �لربنامج 
حتليل  �ملحتوى،  حتليل  مفهوم  �لريا�سيات،  حمتوى  مفهوم 
�أنو�ع  �ملحتوى،  حتليل  خ�سائ�س  �لدر��سية،  �ملادة  حمتوى 
�لتحليل، وي�سمل: �لنوع �لأول: �لتحليل �ملرتبط بالأهد�ف، �لنوع 
�لثاين: �لتحليل با�ستخد�م جو�نب �ملعرفة، و�أخري� �لنوع �لثالث: 
�لتحليل با�ستخد�م عنا�رش �ملنهج، �خلطو�ت �ملنهجية يف منهج 
حتليل �ملحتوى، �إجر�ء�ت حتليل حمتوى �لدر�س، حتليل �ملحتوى 
�ملحتوى، �سياغة  لتحليل  �إعد�د مناذج  �لريا�سيات،  درو�س  يف 

�لأهد�ف �ل�سلوكية، ت�سنيف �ملعرفة �لريا�سية.
خام�ًصا: تنظيم حمتوى الربنامج:  ♦

كل  لقاء�ت، ميثل  �لربنامج يف �سورة  تنظيم حمتوى  مت 
بتحديد  لقاء  كل  يبد�أ  حيث  �لتعليمي،  �ملوقف  عنا�رش  لقاء 
ثم  مقدمة،  ثم  قبلي،  �ختبار  ثم  �ل�سابق،  �ملتطلب  ثم  �أهد�فه، 
قر�ء�ت،  من  �لربنامج  ت�سمنه  ما  خلل  من  �ملو�سوع،  عر�س 
وينتهي  �لتعاوين،  �لتعلم  ��سرت�تيجية  وفق  �للقاء�ت  نظمت  وقد 
�للقاء  ��ستغرق  لقاًء،   14 �لربنامج  ختامي.�سمل  بتقومي  �للقاء 
�لأول )�لذي �سمل �لتعريف بالربنامج و�لتطبيق �لقبلي لأدو�ت 
لقاء،  لكل  ون�سف  �ساعة  �للقاء�ت  وباقي  �ساعتني،  �لبحث( 
�لبعدي  للتطبيق  دقائق  وع�رش  �ساعة  ��ستغرق  �لأخري  و�للقاء 

لأدو�ت �لبحث �نظر ملحق )6( .
�صاد�ًصا: اختيار ا�صرتاتيجية التدري�س:  ♦

�لتعلم  على  �لربنامج  يف  �لتدري�س  ��سرت�تيجية  تقوم 
�لتعاوين، �لذي يقوم على �أ�سا�س تق�سيم �لطالبات �إىل جمموعات 
�سغرية، يرت�وح عددها من )4 - 6( طالبات، وتقوم �ملجموعة 
بتنفيذ �ملهام �ملطلوبة منها وفًقا لأ�سلوب �مل�ساركة �لإيجابية.
�لريا�سيات  درو�س  من  در�س  باختيار  جمموعة  كل  تقوم  حيث 
من كتب ريا�سيات �ملرحلة �لأ�سا�سية �لعليا، ثم تقوم �ملجموعة 
�لتحليل  منوذج  وفق  �لدر�س  حمتوى  بتحليل  تعاوين  وب�سكل 
�لتحليل،  نتيجة  �ملجموعة  وت�سلم   ،  )4 ملحق  )�نظر  �ملطلوب 
وتكلف كل طالبة ب�سكل فردي بتحليل حمتوى در�س �آخر كو�جب 

بيتي، لت�سلمه يف �للقاء �لقادم.



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

د. خالد خميس السر

266

�صابًعا: التقومي يف الربنامج:  ♦
�لتكويني  �لتقومي  �لطالبات على  �لباحث يف تقومي  �عتمد 
تقوم  حيث  �مل�ساق،  درجات  �لطالبات  منح  لأغر��س  و�خلتامي 
كل جمموعة يف كل لقاء بتنفيذ حتليل حمتوى در�س من �لدرو�س 
وفق منوذج معني، وت�سلمه بعد �لنتهاء منه، ويطلب من كل طالبة 
تنفيذ حتليل حمتوى در�س خمتلف وفق نف�س �لنموذج، وحتت�سب 
�لدرجة لكل و�جب جماعي وفردي، ويف �لنهاية يطبق �لختبار 
يف  �لطالبات  بدرجات  يتعلق  فيما  ختامي.�أما  كتقومي  �لنهائي 
�لتجربة، فقد مت تطبيق �لختبار ومقيا�س �لجتاه قبلًيا وبعدًيا 

للإجابة عن �أ�سئلة �لبحث، وفح�س فر�سياته.

أدوات البحث: 

أواًل: اختبار حتليل احملتوى: 

اتبع الباحث اخلطوات الآتية لبناء اختبار حتليل املحتوى: 
طالبات  - م�ستوى  قيا�س  وهو  �لختبار،  هدف  حتديد 

ق�سم �لريا�سيات يف مهار�ت حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات.
جدول  - يو�سحها  كما  وهي  �لختبار،  جمالت  حتديد 

�ملو��سفات جدول )2( : 

جدول )2( : 
جدول مواصفات اختبار تحليل المحتوى بجزأيه 

 )اجلزء الأول: املو�صوعي( 

املجال
تطبيقفهمتذكر

 %جمموع
الفقراتعدد الفقراتالفقراتعدد الفقراتالفقراتعدد الفقرات

826,6- - 4، 5، 6، 7، 158، 2، 33مفهوم حمتوى �لريا�سيات وعملية حتليله

15930، 16، 11317، 12، 13، 29,10414 ت�سنيف �لأهد�ف �ل�سلوكية

8- - - - ت�سنيف �ملعرفة �لريا�سية 1
 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

25 ،24 ،23
826,6

 - - - -530 ،29 ،28 ،27 ،26516,8

591630100جمموع الدرجات

% 16,83053,2100

 )اجلزء الثاين: املقايل التطبيقي( 

التحليل بطريقة النموذج
جمموع التحليل بطريقة عنا�رش املنهجالتحليل بطريقة اخلرباتالأهداف

الدرجات

التقومي الأن�صطة املحتوى الأهداف حل م�صائل معرفة اإجرائية معرفة مفاهيمية الأهدافمكونات النموذج

63.53.5332.51.5326 �لدرجة

61010املجموع

%2338.538.5100

من  - �لختيار  �سيغة  من  وهي  �لختبار  فقر�ت  بناء 
متعدد يف �جلزء �لأول، وقد ر�عى �لباحث �لو�سوح يف �سياغتها، 
على  �لأ�سئلة  توزعت  وقد  وجو�نبه،  �لختبار،  بهدف  و�رتباطها 
م�ستويات �ملعرفة و�لفهم و�لتطبيق.وجاء حتت كل جانب فقر�ت 
تتنا�سب و�لوزن �لن�سبي ملحتوى كل مو�سوع، و�أما �جلزء �لثاين 
ت�سمن  حيث  �ملقايل،  �لنوع  من  فكان  �لختبار  من  �لتطبيقي 
حتليل  �لطالبات  من  طلب  حيث  �ملحتوى،  لتحليل  مناذج  ثلثة 
 )1( �ملطلوبة.وجدول  �لنماذج  وفق  �ملطلوب  �لدر�س  حمتوى 

يو�سح ذلك.
هدف  - عن  مقدمة  وت�سمل:  �لختبار،  تعليمات  كتابة 

�لختبار، ومتغري�ت �لبحث: �مل�ستوى �لدر��سي، و�ملعدل �لرت�كمي.

تطبيق �لختبار على عينة ��ستطلعية من خارج عينة  -
�لبحث، من �لطالبات �للو�تي �أنهني در��سة م�ساق حتليل �ملناهج، 
بلغ عددها )25( طالبًة، وذلك لفح�س �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية 

للختبار، وحتديد زمن �لختبار.

صدق وثبات االختبار: 

صدق احملكمني: 

مت عر�س �ختبار حتليل �ملحتوى يف �سورته �لأولية على 
�لريا�سيات،  تدري�س  وطرق  مناهج  يف  �ملتخ�س�سني  من  عدد 
�لختبار  من  �لثاين  �جلزء  حول  ملحظة  �ملحكمون  �أبدى  حيث 
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و�ملتعلق بنموذج �لتحليل �لتطبيقي، حيث و�سع �لباحث �لنماذج 
�لثلثة )�لتحليل بالأهد�ف، و�لتحليل بجو�نب �خلربة، و�لتحليل 
و�قرتح �ملحكمون و�سع كل  و�حد،  �ملنهج( يف جدول  بعنا�رش 

منوذج يف جدول منف�سل، وقد فعل �لباحث ذلك.

صدق االتساق الداخلي: 

على  �لختبار  بتطبيق  �لد�خلي  �لت�ساق  �سدق  ح�ساب  مت 
�لعينة �ل�ستطلعية، حيث مت ح�ساب معاملت �رتباط كل فقرة 
)�جلزء  �ملحتوى  حتليل  �ختبار  فقر�ت  من  فقرة  لكل  مبجالها 
�لأول: �ملو�سوعي( ، وتر�وحت معاملت �رتباط بري�سون جلميع 
�لفقر�ت ما بني )0،40 - 0،76( مب�ستوى دللة تر�وح بني )0،04 
عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  �رتباط  معاملت  وهي   ،  )0،000  -
م�ستوى دللة α= 0،05، وتر�وحت معاملت �رتباط كل جمال 
مب�ستوى   )0،83  -  0،61( بني  ما  �لختبار  جمالت  و�إجمايل 
�رتباط  معاملت  وهي   )0،000  -  0،001( بني  تر�وح  دللة 
.)0.000-0،001( دللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت 
�لثلثة  �لأ�سئلة  و�إجمايل  �سوؤ�ل  كل  �رتباط  معاملت  وتر�وحت 
يف �ختبار حتليل �ملحتوى )�جلزء �لثاين: �ملقايل �لتطبيقي( ما 
معاملت  وهي   ،0،000 دللة  مب�ستوى   )0،92  -  0،78( بني 
�رتباط ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة α= 0،01.وتدل 

قيم هذه �ملعاملت على �سدق �لت�ساق �لد�خلي للختبار.

ثبات االختبار: 

�لت�ساق  �لباحث طريقة  ��ستخدم  وحل�ساب ثبات �لختبار 
 )Cronbach ALPHA( ألفا� �لد�خلي با�ستخد�م معادلة كرونباخ 
، من خلل تطبيقه على �لعينة �ل�ستطلعية، وكانت �لنتيجة �أن 
معاملت �ألفا لكل جمال ولإجمايل �ملجالت يف �جلزء �لأول من 

�لختبار، ولإجمايل �جلزء �لثاين كما يبينها �جلدول )2( : 
جدول )2( : 

معامات ألفا الختبار تحليل المحتوى

املجال 
الأول

املجال 
الثاين

املجال 
الثالث

املجال 
الرابع

اإجمايل 
الختبار

0,720,700,750,760,79�جلزء �لأول )�ملو�سوعي( 

معامل �ألفا للجزء �لثاين من �ختبار حتليل �جلزء �لثاين )�ملقايل( 
�ملحتوى 0,791

قيًما  �ألفا  معاملت  قيم  �أن   )2( �جلدول  نتائج  وتبني 
معقولة وجتعلنا نطمئن مل�ستوى ثبات �لختبار.

Ú  :معاملت ال�صعوبة لفقرات اختبار حتليل املحتوى
مت ح�ساب معاملت �ل�سعوبة لكل فقرة من فقر�ت �ختبار 
�لذين  ن�سبة  �لأول: �ملو�سوعي( بح�ساب  )�جلزء  حتليل �ملحتوى 
 )295  ،2005 )عودة،  فقرة  كل  عن  �سحيحة  �إجابة  �أجابو� 
�ملحتوى  حتليل  �ختبار  لفقر�ت  �ل�سعوبة  معاملت  .وتر�وحت 
معاملت  وهي   ،  )77،8  -  33،3( بني  ما  �ملو�سوعي  �جلزء 
معامل  يقع  فقرة  �أي  �إن  حيث  معقولة؛  �سعوبة  ن�سبة  على  تدل 
�سعوبتها �سمن توزيع يرت�وح بني )0.20( و )0.80( مبتو�سط 

297( .ومت ح�ساب   ،2005 0،50 تكون مقبولة )عودة،  مقد�ره 
�ملحتوى  حتليل  �ختبار  �أ�سئلة  من  �سوؤ�ل  لكل  �ل�سعوبة  معامل 
�لدرجات  جمموع  بق�سمة  �لتطبيقي(  �ملقايل  �لثاين:  )�جلزء 
عدد  يف  �ل�سوؤ�ل  درجة  �رشب  حا�سل  على  �سوؤ�ل  لكل  �ملح�سلة 
�لطالبات، وتر�وحت معاملت �ل�سعوبة ما بني )0،40 - 0،48( 

، وهي معاملت مقبولة.
Ú  :زمن الختبار

�ملو�سوعي  )ب�سقيه  للختبار  �ملنا�سب  �لزمن  ح�ساب  مت 
�ملعادلة  با�ستخد�م  �لزمن  متو�سط  ح�ساب  طريق  عن  و�ملقايل( 

�لتالية: 
زمن �لختبار= )زمن �أول طالبة + زمن �آخر طالبة( / 2

= )50 + 70( / 2 = 60 دقيقة

ثانًيا: مقياس االجتاه حنو مادة الرياضيات وتعليمها: 

�لريا�سيات  نحو  �لجتاه  مقيا�س  مبر�جعة  �لباحث  قام 
بالتعديل عليه  ، وقام   )2005( �سابق  ��ستخدمه يف بحث  �لذي 
وتعليمها،  �لريا�سيات  مادة  نحو  �لجتاه  متغري  مع  ليتنا�سب 
30 فقرة توزعت على جمالت ثلثة؛  �ملقيا�س من  حيث تكون 
هي: �لجتاه نحو طبيعة مادة �لريا�سيات )�لفقر�ت 1 - 11( ، 
�لجتاه نحو تطبيقات مادة �لريا�سيات )�لفقر�ت من 12 - 18( 
، و�لجتاه نحو تعليم مادة �لريا�سيات )�لفقر�ت من 19 - 30( ، 
وقد قام �لباحث مرة �أخرى بالتحقق من �سدق �ملقيا�س وثباته: 

Ú   :صدق وثبات مقيا�س الجتاه�
�ملتخ�س�سني  من  جمموعة  على  �ملقيا�س  �لباحث  عر�س 
�خت�سار  �ملحكمون  �قرتح  وقد  �لتدري�س،  وطرق  �ملناهج  يف 
بع�س �لفقر�ت، ثم طبقه على �لعينة �ل�ستطلعية، ليجد معامل 
وليجد  �لد�خلي،  �لت�ساق  �سدق  على  للدللة  بري�سون  �رتباط 

معاملت �لثبات للمقيا�س، و�جلدولن )3( ، )4( يو�سح ذلك: 
جدول )3( : 

معامات ارتباط كل فقرة ومجالها لمقياس االتجاه نحو الرياضيات وتعليمها

معامل الفقرةاملجال
ارتباطها

م�صتوى 
معامل الفقرةالدللة

ارتباطها
م�صتوى 
الدللة

�لأول

10,500,00820,600,001

30,820,00040,630,000

50,730,00060,390,041

70,750,00080,730,000

90,710,000100,750,000

110,670,000
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معامل الفقرةاملجال
ارتباطها

م�صتوى 
معامل الفقرةالدللة

ارتباطها
م�صتوى 
الدللة

�لثاين

120,760,000130,810,000

140,680,000150,520,005

160,550,003170,600,001

180,400,040

�لثالث

190,390,042200,410,028

210,660,000220,400,037

230,470,013240,470,015

250,520,006260,660,000

270,590,001280,720,000

290,460,016300,430,023

�لرتباط  �أن جميع قيم معاملت   )3( يت�سح من �جلدول 
�لد�خلي  �لت�ساق  �سدق  �إىل  ي�سري  مما  �إح�سائية؛  دللة  ذ�ت 

للمقيا�س.
جدول )4( : 

معامات ألفا لكل مجال وإلجمالي المجاالت لمقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات

اإجمايل الختباراملجال الثالثاملجال الثايناملجال الأول

0,8840,7430,7500,897

يت�سح من �جلدول )4( �أن جميع قيم معاملت �ألفا هي قيم 
معقولة؛ مما يدل على ثبات �لختبار.

خطوات البحث: 
�ملحتوى  ♦ حتليل  حول  �لرتبوي  �لأدب  على  �لطلع 

خا�س،  ب�سكل  �لريا�سيات  مادة  حمتوى  وحتليل  عام،  ب�سكل 
و�لطلع على �لبحوث �ل�سابقة حول مو�سوع �لبحث.

�لطلع على تو�سيف م�ساق حتليل مناهج �لريا�سيات  ♦
ومهار�ت  جو�نب  وحتديد  �لأق�سى،  جامعة  يف  �ملقررة  وخطته 

حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات.
لعينة  ♦ �لتدريبية  �لحتياجات  حتديد  ��ستبانة  بناء 

�لبحث حول مفاهيم ومهار�ت حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات.
�لحتياجات  ♦ ��ستبانة  وتطبيق  �لبحث،  بعينة  �للتقاء 

�لتدريبية عليهن.
جمموعة  ♦ على  وعر�سه  �لتدريبي،  �لربنامج  ت�سميم 

و�لأخذ  �لريا�سيات،  تدري�س  وطرق  �ملناهج  يف  �ملخت�سني  من 
مبلحظاتهم لتطوير �لربنامج.

حتليل  ♦ �ختبار  يف  و�ملتمثلة  �لبحث،  �أدو�ت  ت�سميم 
مادة  نحو  �لجتاه  ومقيا�س  �لريا�سيات،  مادة  حمتوى 

�لريا�سيات وتعليمها، و�لتاأكد من �سدقهما وثباتهما.
تطبيق �أدو�ت �لبحث قبل �إجر�ء �لتجربة. ♦
تطبيق �لربنامج �ملقرتح. ♦
تطبيق �أدو�ت �لبحث بعد �لتجربة. ♦
معاجلة �لبيانات وتف�سري �لنتائج وتقدمي �لتو�سيات. ♦

نتائج البحث: 

إجابة السؤال األول: 

"ما  ◄ على:  ين�س  �لذي  �لأول،  �ل�سوؤ�ل  عن  للإجابة 
�صورة الربنامج املقرتح يف حتليل املحتوى القائم على التعلم 
حتليل  حول  �لرتبوي  �لأدب  بجمع  �لباحث  قام   ،" التعاوين؟ 
حمتوى مادة �لريا�سيات، و��سرت�تيجية �لتعلم �لتعاوين، ودر�س 
�لحتياجات �لتدريبية يف مهار�ت حتليل �ملحتوى �للزمة ملعلم 
�خلطو�ت  وفق  �ملقرتح  �لربنامج  بت�سميم  وقام  �لريا�سيات، 
�ملحددة يف �لأدب �لرتبوي، و�لتي مت ذكرها يف �إجر�ء�ت �لبحث، 
وهي: و�سع �لأ�س�س �لرتبوية �لتي قام عليها �لربنامج، ثم حتديد 
�لعينة،  لدى  �ملحتوى  حتليل  مهار�ت  يف  �لرتبوية  �لحتياجات 
وفق  وتنظيمه  حمتو�ه،  و�ختيار  �لربنامج،  �أهد�ف  �سياغة  ثم 
�إ�سرت�تيجية �لتعلم �لتعاوين، يف لقاء�ت مت�سل�سلة، �سملت عنا�رش 
ظهر  �لنهاية  �لتقومي.ويف  �أ�ساليب  وحتديد  �لتعليمي،  �ملوقف 
�لنهائية بعد عر�سه على متخ�س�سني يف  �لربنامج يف �سورته 
�ملناهج وطرق �لتدري�س ليكون جاهًز� للتطبيق.�نظر ملحق )5( .

�لذي  ◄ �لثاين  �ل�سوؤ�ل  �لثاين: للإجابة عن  �ل�سوؤ�ل  �إجابة 
التعلم  على  القائم  املقرتح  الربنامج  فعالية  "ما  على  ين�س 
الريا�صيات  مادة  حمتوى  حتليل  مهارات  تنمية  يف  التعاوين 
لدى طالبات ق�صم الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى 
بغزة؟ "، ��ستخدم �لباحث �ختبار "ت" للعينات �ملرتبطة لقيا�س 
دللة �لفروق بني متو�سطي درجات �لعينة �لتجريبية قبل وبعد 
 ، �لأول(  )�جلزء  �ملحتوى  حتليل  �ختبار  على  �لتجربة  تطبيق 
مت  �ملقرتح(  )�لربنامج  �لتجريبي  للمتغري  �لأثر  حجم  ولقيا�س 

ح�ساب مربع �إيتا )η²( .و�جلدولن )5( ، )6( يبينان نتائج ذلك: 
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

قبلي- املجال
النحراف املتو�صطبعدي

م�صتوى قيمة تاملعياري
مربع اإيتاالدللة

�ملجال 
�لأول

0.000- 4.70*5.152.08قبلي
**0.46

6.930.99بعدي

�ملجال 
�لثاين

0.000*- 5.702.095.14قبلي
0.50**

7.821.41بعدي
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قبلي- املجال
النحراف املتو�صطبعدي

م�صتوى قيمة تاملعياري
مربع اإيتاالدللة

�ملجال 
�لثالث

0.008*- 5.442.102.89قبلي
0.24**

6.701.06بعدي

�ملجال 
�لر�بع

0.000*- 2.821.594.08قبلي
0.39**

4.300.95بعدي

اإجمايل 
املجالت

0.000*- 19.115.396.30قبلي
0.60**

25.743.42بعدي

α=0.01 قيمة "ت" ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة*

**حجم األثر كبير جدا.

د�لة  جاءت  "ت"  قيم  جميع  �أن   )5( �جلدول  من  يت�سح 
�إح�سائًيا عند م�ستوى دللة α=0.01، وهذ� يعني وجود فرق ذي 
�لتجريبية يف  �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ملجموعة  دللة 
�لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي لختبار حتليل �ملحتوى )�جلزء �لأول( 
�أن  ل�سالح متو�سط درجاتهن يف �لتطبيق �لبعدي، ويتبني كذلك 
حجم �لأثر كبري جًد� ح�سب قيمة مربع �إيتا لكل جمال ولإجمايل 
�ملجالت )0.46( ، )0.50( ، )0.24( ، )0.39( ، )0.60( على 
�ملقرتح  للربنامج  جًد�  كبري  تاأثري  على  تدل  �لقيم  �لتو�يل.وهذه 
على تنمية مهار�ت حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات، حيث يذكر 
�إىل  ت�سري   )0.02( �إيتا وهي:  �ملرجعية ملربع  �لقيم  �ملخت�سون 
ت�سري   )0.26( و  كبري،  تاأثري  �إىل  ت�سري   )0.14( �سغري،  تاأثري 
مربع  �إن  ، حيث   )pierce, & et al., 2004( جًد�  تاأثري كبري  �إىل 
)�أبو حطب، و�سادق،  )η²( = ت²/ )ت² + درجات �حلرية(  �إيتا 

443( ؛ )ع�رش، 2003، 672( .  ،1996
جدول )6( : 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة الفروق بين التطبيق القلبي والتطبيق 
البعدي الختبار تحليل المحتوى )الجزء الثاني( لكل نموذج من نماذج التحليل الثاثة

قبلي- النموذج
النحراف املتو�صطبعدي

م�صتوى قيمة تاملعياري
مربع اإيتاالدللة

�لنموذج 
�لأول

*0.2200.057- 2.571.198591.258قبلي

2.930.88474بعدي

�لنموذج 
�لثاين

**0.0000.405- 4.771.558684.208قبلي

6.071.65659بعدي

�لنموذج 
�لثالث

**0.0000.671- 3.981.515827.283قبلي

5.851.47293بعدي

*حجم األثر صغير.

** حجم األثر كبير جدا 

�إح�سائًيا  "ت" جاءت د�لة  �أن قيم  يتبني من �جلدول )6( 
عند م�ستوى دللة α=0.01 يف حالة �لتحليل بالنموذج �لثاين 
و�لنموذج �لثالث، وهذ� يعني وجود فرق ذي دللة �إح�سائية بني 
�لقبلي  �لتطبيقني  يف  �لتجريبية  �ملجموعة  درجات  متو�سطي 

حالتي  يف  �لثاين(  )�جلزء  �ملحتوى  حتليل  لختبار  و�لبعدي 
�ملعرفة  �ملفاهيمية،  )�ملعرفة  �خلربة  جو�نب  بطريقة  �لتحليل 
�أما  �ملنهج،  عنا�رش  بطريقة  و�لتحليل  �مل�سائل(  حل  �لإجر�ئية، 
يعني  مما  �إيتا،  مربع  قيمة  ح�سب  جًد�  كبري  فجاء  �لأثر  حجم 
فعالية �لربنامج �ملقرتح يف تنمية مهار�ت حتليل �ملحتوى وفق 
�لنموذج  وفق  �لتحليل  حالة  يف  و�لثالث.�أما  �لثاين  �لنموذجني 
�لأول، فح�سب قيم "ت" �لتي مل تكن د�لة �إح�سائًيا، وح�سب قيم 
فلي�س  �سغري�،  جاء  �لتاأثري  حجم  �أن  �إىل  ت�سري  �لتي  �إيتا  مربع 
هناك فعالية للربنامج �ملقرتح يف تنمية مهار�ت حتليل حمتوى 

مادة �لريا�سيات وفق منوذج �لأهد�ف.
وميكن �أن تعزى نتائج �جلدولني )5( ، )6( �إىل �أن �لربنامج 
اكت�صب  قد  �لتعاوين،  �لتعلم  �أ�سا�س  على  �سمم  �لذي  �ملقرتح 

فعاليته من خلل اجلوانب الآتية: 
Ú  متيز �لربنامج باأنه �سمم يف �سورة درو�س، كل در�س

�سمل عنا�رش �ملوقف �لتعليمي، وجاءت �لدرو�س مت�سل�سلة، حيث 
مت تو�سيح مفاهيم حتليل �ملحتوى، ومفاهيم مكونات عنا�رش 
�لثلثة،  �لتحليل  �لريا�سيات، ومت تو�سيح مناذج  حمتوى مادة 
ومت تطبيقها عملًيا يف �لدرو�س وفق �خلطة �ملعدة م�سبًقا، و�لتي 
�سملت يف كل لقاء �أعماًل تطبيقية ملهار�ت حتليل حمتوى مادة 

�لريا�سيات.
Ú  لتعاوين� �لتعلم  مبيز�ت  �ملقرتح  �لربنامج  متيز  كذلك 

�لعمل يف جمموعات،  للتعلم من خلل  ا عديدة  �أتاح فر�سً �لذي 
و�مل�ساركة �لإيجابية يف �لتعلم، و�لتطبيق �لعملي ملفاهيم حتليل 
و�لندماج  �لتعلم،  نحو  �لطالبات  د�فعية  من  ز�د  مما  �ملحتوى؛ 
تعلم  �إىل  �أدى  مما  �لزميلت؛  من  و�لتعلم  �لتعليمي،  �ملوقف  يف 

مهار�ت حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات ب�سورة �أكرث فعالية.
Ú  لعمل� ��سرت�تيجية  وفق  جمموعات  يف  �لتعلم  �إن 

�لتعاوين هو تعلم فّعال، �أتاح �لفر�سة للطالبات لإثارة �نتباههن 
و�لرتكيز يف موقف �لتعلم، مما �أدى �إىل زيادة �لتح�سيل وتنمية 

مهار�ت حتليل حمتوى مادة �لريا�سيات.
بحث  مثل  �سابقة،  بحوث  نتائج  مع  �لنتيجة  هذه  وتتفق 
�أبو ريا )2012( ، وبحث عبد و�آخرين )2010( ، وبحث �ملالكي 
)2010( ، وبحث حلمر )2007( ، وبحث بدر )2005( ، وبحث 
�لرب�مج  فعالية  على  جميعها  �أكدت  �لتي   )1999( زهر�ن 
و�لوحد�ت �ملقرتحة، وفعالية �لتعلم �لن�سط و�لتعاوين يف تنمية 
�ملهار�ت  وبع�س  �لتدري�سية  �ملهار�ت  و�كت�ساب  �لتح�سيل 

�لأخرى لدى معلمي وطالبات �لريا�سيات بكليات �لرتبية.
�أخرى،  كذلك تتفق نتائج �لبحث �حلايل مع نتائج بحوث 
�هلل  وح�سب   ،  )2001( ومو�سى   ،  )2008( �ملهرية  بحوث  مثل 
��سرت�تيجية  �لربنامج �ملقرتح وفق  �لتي بينت فعالية   )2001(
مهارة  تنمية  يف  �ملقرتح  �لربنامج  فعالية  �أو  �لتعاوين،  �لتعلم 

حتليل �ملحتوى لدى طالبات كليات �لرتبية.
�إجابة �ل�سوؤ�ل �لثالث: للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثالث �لذي  ◄

التعلم  على  القائم  املقرتح  الربنامج  فعالية  "ما  على  ين�س 
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التعاوين يف تنمية االجتاه نحو مادة الريا�ضيات لدى طالبات 
 ،" بغزة؟  االأق�ضى  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  الريا�ضيات  ق�ضم 
داللة  لقيا�س  املرتبطة  للعينات  "ت"  اختبار  الباحث  ا�ستخدم 
تطبيق  قبل  التجريبية  العينة  درجات  متو�سطي  بني  الفروق 
الريا�سيات،  مادة  نحو  االجتاه  مقيا�س  على  وبعدها  التجربة 
مت  املقرتح(  )الربنامج  التجريبي  للمتغري  االأثر  حجم  ولقيا�س 

ح�ساب مربع اإيتا )η²( .واجلدول )7( يبني نتائج ذلك: 
جدول )7( : 

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

قبلي- املجال
االنحراف املتو�ضطبعدي

م�ضتوى قيمة تاملعياري
مربع اإيتاالداللة

املجال 
االأول

0.0005**0.911- 0.112*4.10440.5233قبلي

4.11780.3510بعدي

املجال 
الثاين

0.0002**0.0710.944*4.13050.4911قبلي

4.12170.3876بعدي

املجال 
الثالث

*0.005*0.728*4.09680.35910.351قبلي

4.06030.3538بعدي

اإجمايل 
املجاالت

0.0005**0.907*4.10720.38430.117قبلي

4.09600.2969بعدي

*قيم "ت" غير دالة إحصائًيا،

**قيم مربع ايتيا قيم صغيرة

يت�سح من اجلدول )7( اأن جميع قيم "ت" جاءت غري دالة 
اإح�سائية بني  اإح�سائًيا، وهذا يعني عدم وجود فرق ذي داللة 
القبلي،  التطبيقني:  يف  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطي 
والبعدي ملقيا�س االجتاه نحو مادة الريا�سيات وتعليمها، ويتبني 
كذلك اأن حجم االأثر �سغري وال يعتد به ح�سب قيمة مربع اإيتا لكل 
جمال والإجمايل املجاالت يف املقيا�س.وتعزى هذه النتيجة اإىل 
اأ�سًل، وبقي كذلك  الطالبات هو مرتفع  اأن م�ستوى االجتاه عند 
حافظ  التعاوين  التعلم  على  القائم  املقرتح  فالربنامج  مرتفًعا، 
على امل�ستوى املرتفع للجتاه نحو مادة الريا�سيات وتعليمها، 
ويعود ذلك اإىل ما متيز به الربنامج املقرتح، وما يتميز به التعلم 
دالة،  "ت" غري  قيم  نتيجة  كانت  �سابًقا.واإن  ذكر  مما  التعاوين، 
التجربة حافظت على م�ستوى االجتاه مرتفًعا، فاإن  اأن  فبمجرد 
اأظهرت فعالية لبع�س  التي  ذلك ال يتعار�س مع نتائج البحوث 
الن�سط والتعلم التعاوين  الربامج املقرتحة وا�سرتاتيجيات التعلم 
ب�سكل  الدرا�سية  واملواد  الريا�سيات  مادة  نحو  االجتاه  رفع  يف 
 ،  )2010( واآخرين  وعبد   ،  )2012( ريا  اأبو  بحوث:  مثل  عام، 

املالكي )2010( ، وحلمر )2007( ، و )مو�سى، 2001( .

التوصيات: 
يف �ضوء نتائج البحث، فاإن الباحث يو�ضي مبا ياأتي: 

حتليل . 1 م�ساق  تدري�س  يف  املقرتح  الربنامج  ا�ستخدام 
مناهج الريا�سيات.

التدري�س . 2 يف  التعاوين  التعلم  ا�سرتاتيجية  تبني 
التفاعلية  التدري�س  ا�سرتاتيجيات  اإىل  باالإ�سافة  اجلامعي، 

االأخرى.
التطبيقية يف تدري�س مهارات حتليل . 3 التدريبات  تبني 

حمتوى مادة الريا�سيات، مثل ور�س العمل وامل�ساغل الرتبوية، 
يف  ال�سفية  الغرف  داخل  جمموعات  يف  الطلبة  يوزع  حيث 
اجلامعة، ويح�رضون معهم كتب الريا�سيات املدر�سية، ويقومون 

بتحليل وحدات ودرو�س منها وفق اأحد مناذج التحليل.
تدري�س م�ساق حتليل حمتوى مناهج الريا�سيات قبل . 4

نزول الطلبة للتدريب امليداين.
بحث فعالية ت�سميم برامج اأخرى ملواد درا�سية اأخرى، . 5

التح�سيل  تنمية  يف  التعاوين  التعلم  ا�سرتاتيجية  با�ستخدام 
واكت�ساب املهارات التدري�سية واالجتاه لدى طلبة كليات الرتبية.

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

effectiveness. html

املصادر واملراجع: 

أوالً: املصادر العربية

اأبو حطب، فوؤاد. و�سادق، اآمال. )1996م( . مناهج البحث . 1
والرتبوية  النف�سية  العلوم  يف  االإح�سائي  التحليل  وطرق 
واالجتماعية. ط2. القاهرة- م�رض: مكتبة االأجنلو امل�رضية. 

التعلم . 2 ا�سرتاتيجيات  اأثر   .  )2012( يو�سف.  حممد  ريا،  اأبو 
واجتاهاتهم  الريا�سيات  يف  الطلبة  حت�سيل  على  الن�سط 
بجامعة  الرتبية  كلية  يف  الريا�سيات  طلبة  لدى  نحوها 
حائل. جملة احتاد اجلامعات العربية. عمان- االأردن. )61( 

 .36 7- .
تدريبي . 3 برنامج  ا�ستخدام  اأثر   . بدر، بثينة حممد. )2005( 

الطالبات  لدى  التدري�سية  املهارات  تنمية  يف  مقرتح 
املعلمات بق�سم الريا�سيات يف كلية الرتبية مبكة املكرمة. 
جملة القراءة واملعرفة. اجلمعية امل�رضية للقراءة واملعرفة. 
)46( . القاهرة- م�رض. 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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44 اجلرجاوي، زياد، ن�شوان، جميل. )2007/ مايو( . تقوم اأداء .
الأ�شتاذ اجلامعي يف اجلامعات الفل�شطينية يف �شوء معايري 
موؤ�رشات العتماد و�شمان اجلودة ال�شاملة. قدم اإىل موؤمتر 
معايري اجلودة والنوعية والتميز يف اجلامعات العربية. 23 

- 24 مايو. كلية الرتبية جامعة الفيوم. الفيوم- م�رش. 
54 تدريبي . برنامج  فاعلية   .  )2012( علي.  �شهى  ح�شامو، 

الإلكرتوين  التعليم  مهارات  املعلمني  الطلبة  اكت�شاب  يف 
جامعة  الرتبية.  كلية  دكتوراه.  ر�شالة  نحوه.  واجتاهاتهم 

دم�شق. دم�شق- �شوريا. 
64 برنامج . فاعلية   .  )2001( احلليم.  عبد  حممد  اهلل،  ح�شب 

طالبات  لدى  املحتوى  حتليل  مهارة  تنمية  يف  مقرتح 
�شعبة ريا�ض الأطفال. جملة تربويات الريا�شيات. جملد4. 
http:// www. mohyssin. com/ fo�  للقاهرة- م�رش. اإبريل

 .rum/ showthread. php?t=3246

74 البحث . اأ�شول   .  )1990( حممد.  البا�شط  عبد  ح�شن، 
الجتماعي. القاهرة- م�رش: مكتبة وهبة. 

84 زهران، العزب حممد العزب. )1999( . تنمية بع�ض الكفايات .
الأدائية الالزمة ملعلمي الريا�شيات لتنمية مهارات التفكري 
الريا�شيات.  تربويات  الإعدادية.  باملرحلة  طالبهم  لدى 
جملد2. اأكتوبر 1999. القاهرة- م�رش. ا�شرتجع من املوقع 
http:// www. midad. com/ ar� 2 2015 /6 /2    تاري خ

ticle/ 213815

94 مناذجه . التدري�ض   .  )2003( احلميد.  عبد  كمال  زيتون، 
ومهاراته. ط1. القاهرة- م�رش: دار الكتاب احلديث. 

الأ�شاليب .104  .  )2006( املرزم.  �شالح  بن  خالد  ال�شبيعي، 
التدري�شية التي ميار�شها اأع�شاء هيئة التدري�ض يف جامعة 
النف�ض.  وعلم  الرتبية  ر�شالة  تفعيلها.  وو�شائل  �شعود  امللك 
 . )ج�شنت(  والنف�شية  الرتبوية  للعلوم  ال�شعودية  اجلمعية 
 135 26. الريا�ض- ال�شعودية.  جامعة امللك �شعود. العدد 

 .214 -
ال�رش، خالد خمي�ض. )2004( . تقومي جودة مهارات التدري�ض .114

جامعة  جملة  بغزة.  الأق�شى  جامعة  اأ�شاتذة  لدى  اجلامعي 
الأق�شى )�شل�شلة العلوم الإن�شانية( . 8 )2( . غزة- فل�شطني. 

 .315  - 274

املعلمني .124 الطلبة  معتقدات   .  )2006( خمي�ض.  خالد  ال�رش، 
تخ�ش�ض الريا�شيات يف جامعة الأق�شى حول الريا�شيات. 
جملة جامعة الأق�شى )�شل�شلة العلوم الإن�شانية( . 10 )2( . 

غزة- فل�شطني. 285 - 323. 
نظام .134 فاعلية   .  )2013( ال�شيد.  قا�شم  عطية  همت  ال�شيد، 

مقرتح لبيئة تعلم ت�شاركي عرب الإنرتنت يف تنمية مهارات 
طالب  لدى  التعلم  بيئة  نحو  والجتاهات  امل�شكالت  حل 
تكنولوجيا التعليم. ر�شالة ماج�شتري. القاهرة- م�رش: كلية 

التـــربية النوعي- ق�شم تكنولوجيا التعليم. 
طعيمة، ر�شدي اأحمد. )2008( . حتليل املحتوى يف العلوم .144

القاهرة-  ط1.  ا�شتخداماته.  اأ�ش�شه-  مفهومه-  الإن�شانية: 
م�رش: دار الفكر العربي. 

فريال .154 عواد،  اأبو  خليل؛  انت�شار  ع�شا،  ر�شمي؛  اإميان  عبد، 
ا�شرتاتيجيات  اأثر   .  )2010( علي.  اإلهام  ال�شلبي،  حممد؛ 
كلية  طلبة  لدى  الريا�شي  التفكري  تنمية  يف  الن�شط  التعلم 
العلوم الرتبوية واجتاهاتهم نحو الريا�شيات. اإربد للبحوث 

والدرا�شات. 13 )2( . اإربد- الأردن. 163 - 202. 
اإح�شائية .164 اأ�شاليب  الأثر:  حجم   . )2003م(  ر�شا.  ع�رش، 

اإىل  قدم  الرتبوية.  البحوث  لنتائج  العملية  الأهمية  لقيا�ض 
للمناهج  امل�رشية  للجمعية  ع�رش  اخلام�ض  العلمي  املوؤمتر 
وطرق التدري�ض: مناهج التعليم والإعداد للحياة املعا�رشة. 

2003م، املجلد2. القاهرة- م�رش.  22يوليو   - 21

العملية .174 يف  والتقومي  القيا�ض   .  )2005( اأحمد.  عودة، 
التدري�شية. ط1. عمان- الأردن: دار الأمل للن�رش والتوزيع. 
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