
 عمادة الدراسات العلٌا

 جامعة القدس

 

 

 

تقويم كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضوء المعرفة 
 البيداغوجية من وجية نظر المعممين في الخميل 

 

 

 األطرشدانا كامل طو 

 

 رسالة ماجستير 

 

 فمسطين –القدس 

 

م2016-ىـ1437



عميا في ضوء المعرفة تقويم كتب المغة العربية لممرحمة األساسية ال
 البيداغوجية من وجية نظر المعممين في الخميل

 

 

 إعداد:

 دانا كامل طو األطرش

 

 بكالوريوس: لغة عربية وأساليب تدريسيا من جامعة الخميل

 

 محسن محمود عدس د. :المشرف

 

 

قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في أساليب التدريس 
 نامج أساليب التدريس/عمادة الدراسات العميا/ جامعة القدسالعامة من بر 

 

م  2016ه/ 1437



 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العلٌا

 كلٌة العلوم التربوٌة

 

 

 إجازة الرسالة 

تقويم كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضوء المعرفة البيداغوجية من وجية نظر 
 المعممين في الخميل

 

 لطالبة: دانا كامؿ األطرشاسـ ا

 (21312647):  الرقـ الجامعي

 المشرؼ : د.محسف محمكد عدس 

رجة أسماؤىـ مف أعضاء لجنة المناقشة المد 2016/  3/  30بتاريخ :  أجيزتنكقشت ىذه الرسالة ك 
  كتكقيعاتيـ أدناه: 

            د. محسف محمكد عدس  رئيس لجنة المناقشة :  -1
         الخالصمحمد فرج د. بعاد :          ممتحنان داخميان  -2
             أبك راسمحمد د. عمي   ممتحنان خارجيان:        -3

 

 

 فمسطيف  –القدس 

ـ 2016ق/  1437



 إلىداءا

 

 

 ة عمى طريؽ تحرير األقصى.إلى أركاح شيداء فمسطيف الطاىرة منارات الحري

 ه.إلى كالدم الطيب أطاؿ اهلل في عمر 

 إلى كالدتي التي كانت كما زالت منبع الخير كالمحبة الدائمة.

 إخكتي األعزاء. إلى  إلى مف نقشكا بداخمي المحبة كالعمؿ كالعطاء

 إلى كؿ الشرفاء في أمتنا كشعبنا المناضؿ.

 إلى الميتميف بالبحث عف األفضؿ.

 

 ـ جميعا أىدم ىذا الجيد المتكاضع مع عظيـ االمتناف كالمحبةإليي

 

دانا كامل األطرش



 
 

 أ 

 

 

 

 

 إقرار
 

أقر أنا معدة الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، 
دـ لنيؿ درجة عميا باستثناء ما تمت اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الدراسة، أك أم جزء منيا، لـ يق

 ألم جامعة أك معيد آخر.

 

 التكقيع:...........................

 االسـ: دانا األطرش

 2016/  3/  30التاريخ: 

 

 

 

 



 
 

 ب 

 

 عرفانو شكر 
 

 الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى  سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف. 

الذم أمدني برعايتو كفضمو في إنجاز ىذه  –حانو كتعالىسب –فيطيب لي أف أتكجو بالشكر أكالن هلل 
 الرسالة.

كيشرفني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى الدكتكر محسف عدس لما بذلو مف جيد في اإلشراؼ 
 عمى ىذا العمؿ، كلما قدمو مف مساعدة كتكجييات إلنجاز ىذه الرسالة. 

، كأمي الغالية التي كانت معي خطكة بخطكة، كيسعدني أف أشكر كالدم الطيب أطاؿ اهلل في عمره
 كالتي قدمت لي الدعـ الدائـ، كالتي لكالىا لـ أتمكف مف الكصكؿ إلى ىنا. 

كما أتكجو بخالص شكرم كامتناني إلى السادة األساتذة في برنامج الدراسات العميا في جامعة القدس 
 ـ ال محدكد، عمى مدار سنكات الدراسة .عمى حسف اىتماميـ بالعطاء الكبير، لما بذلكا مف جيكد كدع

كما أشكر األساتذة المحكميف كبلن باسمو كصفتو عمى تحكيـ االستبانة كتقديـ مشكرتيـ كمبلحظاتيـ 
المفيدة، كأيضا أتقدـ بالشكر إلى جميع مدراء كمديرات المدارس لتعاكنيـ الطيب، كجميع العامميف في 

ساعدة في إنجاز ىذه الدراسة، كما أتقدـ بالشكر كالتقدير ألعضاء كزارة التربية كالتعميـ ممف قدمكا الم
 لجنة المناقشة األساتذة األفاضؿ.

 كأخيرا أتقدـ بالشكر إلى صديقاتي العزيزات المكاتي قدمف يد العكف كالدعـ المستمر إلتماـ ىذه الدراسة.

 

 الباحثة:         

 دانا كامل األطرش
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 ممخص 
 

قكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية  ىدفت ىذه الدراسة إلى ت
 مف كجيو نظر المعمميف في الخميؿ.

كتطكيرىا، كتـ تطبيقيا عمى عينو مككنة مف  انةة بتبني استبثالدراسة قامت الباح أىداؼكلتحقيؽ 
 .2015،2016( معمما كمعممة في الفصؿ االكؿ مف العاـ الدراسي345)

 :اآلتية الدراسة النتائج أظيرتكبعد جمع البيانات كتحمييا  
 

أف درجة تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر 
بدرجة متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ المعرفة بالغايات كالفمسفات عمى أعمى  تالمعمميف في الخميؿ جاء

مجاؿ المعرفة  ثـ المعرفة البيداغكجية العامة،ثـ ميو مجاؿ األنشطة كالتقكيـ، متكسط حسابي، كي
 بالمككنات البنائية لممحتكل، كمف ثـ مجاؿ معرفة السياؽ التعممي كخصائص المتعمميف

 
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا كما اظيرت النتائج 

المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ تعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ  في ضكء
لممجاالت ما عدا مجاؿ المعرفة بالغايات كالفمسفات، ككانت الفركؽ لصالح اإلناث. عدـ كجكد فركؽ 

ة مف دالة إحصائيان في تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجي
كجو نظر المعمميف في الخميؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ المعرفة 

فركؽ  كجكد عدـالبيداغكجية العامة، ككانت الفركؽ بيف البكالكريكس كالدبمكـ لصالح البكالكريكس. 
المعرفة البيداغكجية مف  دالة إحصائيان في تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء

 كجو نظر المعمميف في الخميؿ تعزل لمتغير التخصص اك خبرة المعمـ.
 

مككنات المعرفة البيداجكجية بشكؿ افضؿ تضميف الدراسة أكصت الباحثة بضركرة  كفي ضكء نتائج
 في كتب المغة العربية لممرحمة االساسية الدنيا.
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Evaluation Of The basic stage Arabic language books in The light of The pedagogical 

Content  knowledge from Teachers point of view in Hebron District  

Prepared by: Dana Alatrash 

Supervisor: Dr.Mohsen Adas 

Abstract 

This study aimed at evaluating the basic stage Arabic language books in light of the 

pedagogical content  knowledge from teachers point of view in Hebron District. 

To achieve the objectives of the study the researcher adopted and developed  questionnaire  

which has been applied to the sample of (345) teachers in the first quarter of the academic 

year 2015.2016. 

 After the data were collected and analyzed, the study showed the following results: 

The degree of teachers evaluating of Arabic language books for basic stage in the light of 

the pedagogical content  knowledge in the Hebron Teachers point of view has com 

moderately. And the domain  knowledge goals and philosophies was highest mean, 

followed by the field of activities and evaluation, followed by general Pedagogical 

knowledge, knowledge structural components of the content, and  the domain of 

knowledge of the learning context and characteristics of learners 

The results also showed that there were no statistically significant differences in the 

evaluation of Arabic language books for basic stage in light of pedagogical knowledge due 

to gender, except the knowledge domain of  goals and philosophies, in favor of females. 

there were no statistically significant differences due to educational qualification variable, 

exception of general  pedagogical knowledge, in which the differences between the 

bachelor and diploma on favor  of BA. there were no statistically significant differences 

due to the variable specialization or teacher experience. 

 

In light of the results of the study the researcher recommended to include the components 

pck  in explicit way in Arabic language books . 
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 الفصل األول 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا
 

 المقدمة  1.1

 قيـ تي ك األداة التي تحمؿ األفكار، كتنقؿ المفاىيـ؛  ييي حياة كؿ أمة فجكىرية كبرل ف قيمةتعد المغة 
ة األمة أساس كحد فيي .يتقاربكف كيتشابيكف كينسجمكفتصاؿ بيف أبناء األمة الكاحدة، كبيا اإلركابط 

, كفي نظاـ رمكزىا يتـ كنقؿ العمـ كالثقافة التكاصؿفي إطارىا يتـ ك  ،ىافكر كمستكدع حضارتيا كمرآة 
اعية التي مف أىـ المظاىر االجتم لكامؿ لحياة الحضارات. ككذلؾ تعد المغةتعبير عف التنظيـ اال

يي سمة إنسانيو، لذلؾ يجب أف تككف في خدمة أىداؼ اإلنساف كأغراضو أغنت التفكير البشرم، ف
مى لحفاظ عكلكالىا لما استطاع اإلنساف ا مرتبط بنمك لغتو كنيضتيا، كمجتمعو الحقيقية. فرقي اإلنساف

فيي تمتمؾ مف الخصائص كالمميزات ما لـ تتكفر المغة العربية  التراث كالثقافة كالمعرفة، كبالنظر إلى
مع -في سكاىا مف المغات األخرل مما جعميا قادرة عمى النمك كالتطكر كمكاكبة مستجدات العصر

ما جعميا لغة العمـ كذلؾ لمركنتيا عمى االشتقاؽ كسعة صدرىا لمتعريب م -احتفاظيا بأصالتيا
؛ كمما يزيد مادة كمنياج المغة العربية أىمية أنيا تؤثر كالمعرفة باإلضافة لككنيا لغة األدب كالديف

تأثيرا مباشرا عمى تعمـ بقية المكاد الدراسية األخرل، إذ يستحيؿ بدكف إتقاف المغة العربية كمياراتيا أف 
؛ الديممي كالكائمي، 1979؛ سمؾ، 1996ييا)مسمـ، يتقدـ المتعمـ في المكاد األخرل أك يسيطر عم

2005.) 

المناىج المدرسية مف أىـ المككنات ألم نظاـ تربكم في كؿ مجتمع بشرم، فعمييا تعتمد تعد ك 
المؤسسات التعميمية في بمكغ أىدافيا؛ كمف خبلليا يتـ ترسيخ قيـ المجتمع كمبادئو كأىدافو، مستخدميف 

كبدنية مف أجؿ بمكغ رغباتيـ كطمكحاتيـ، كلما كاف المجتمع يتغير ما يممككف مف قدرات عقمية 
كيتطكر تبعا لتغيرات البيئة كالثقافة كالعمـ، فبل بد لممناىج أف تتطكر؛ ليككف باستمرار صكرة كاضحة 
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يحرص خبراء المناىج عمى بياف العبلقة بيف المنياج لذلؾ تعكس حالة المجتمع كثقافتو كحاجاتو؛ 
؛ فعمى الرغـ مف تعدد مصادر التعميـ رسي باعتباره كعاء لمحتكل يمثؿ عناصر المنياجكالكتاب المد

إال أف الكتاب المدرسي عنصر أساسي مف عناصر المنياج، كيمثؿ القاسـ المشترؾ لدل الطبلب في 
تعميمية، مراحؿ التعميـ المختمفة لدرجة أنو يككف أحيانا المصدر الكحيد لممعمـ كالمتعمـ إلتماـ العممية ال

كبذلؾ فإف الكتاب المدرسي يعتبر مرجعا أساسيا لمطالب كالمعمـ عمى حد السكاء كىك يعد أداه تعميمية 
بالغة األىمية إذ أنو يضمف حدان أدنى لممادة التعميمية بيف يدم الطالب كالمعمـ تمكنيما مف االستفادة 

عمي لمتكاصؿ بيف المعمـ كالمتعمـ الكسيط الفمنو كاالستيداء بو في إعداد كتنظيـ الدركس، فيك 
 (.1997؛ األغا، 1992عبد العزيز، ؛ 2011سعدية  ؛2000)زيداف،

كتعتبر عممية تحديث المناىج كالكتب الدراسية ضركرة حتى يستطيع النظاـ التعميمي أف يكاجو 
تكاجيو، لبناء  كحتى يتمكف مف مكاجية التغيرات المجتمعية التي ،المسؤكليات الثقيمة الممقاة عمى عاتقو

أجياؿ يمكنيا التكيؼ بسيكلة مع متغيرات العصر، كيجب أف يرتبط ىذا التطكير كالتحديث بآليات نقؿ 
كتكنكلكجيا التعميـ التي يجب أف تساير محتكل الدراسة المطكر،  ،طرائؽ التدريسك  ،المعرفة إلى األفراد

يمية أكثر فعالية يؤدم إلى تفعيؿ العممية ذلؾ أف استخداـ طرؽ تدريس كمتابعة كتقكيـ كتكنكلكجيا تعم
فيـ محتكل الكتب عبلجية تقكد إلى  تقييـ الكتب المدرسية عممية تشخيصيةعممية التربكية برمتيا؛ ف

ف فعالية استخداميا، كتحسيف عممية التدريس، كتكضيح ما في الكتب مف كسائؿ كأنشطة مما يزيد م
 سيف محتكل الكتب مف خبلؿ الحذؼ كاإلضافة كالتعديؿتح التعميمية؛ كبذلؾ يتـ تكضيح األىداؼك 

؛  1999كىذا بدكره يؤدم إلى اليدؼ المقصكد آال كىك تطكير المناىج )أيكب، ،المقترح مف تقكيميا
 (.1999عمي، 

لتبايف مدل  ؛تقكيـ الكتب المدرسية مف األدكات الميمة التي يتـ مف خبلليا مراجعة ىذه الكتبيعد ك 
كليذا كانت الكتب المدرسية  ،المعرفة، كىك عنصر أساسي في الصناعة المنياجيوتمبيتيا لحاجات 

فقد بحثت الكتب  ،كفمسطيف بصفة خاصة ،محؿ اىتماـ التربكييف في الكطف العربي بصفة عامة
كالتي بحثت  ،(2013 ،كسرككتي كالنكرابي محمدالمدرسية في ضكء العديد مف المعايير مثؿ دراسة)

مغة العربية كتقكيميا في الحمقة الثانية لتبلميذ مرحمة التعميـ األساسي بكالية الخرطـك تحميؿ كتب الفي 
( كالتي بحثت في تقكيـ كتاب المغة العربية لمصؼ العاشر مف 2011كدراسة )سعدية،  ،محافظة بحرل

مستكل فة معر( كالتي بحثت في 2002كدراسة)طمكس،  كجية نظر المعمميف كالمكجييف التربكييف،
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 ،تقديرات معممي المغة العربية لكتاب" لغتنا الجميمة" المقرر لمصؼ السادس األساسي بمحافظة غزة
كالتي بحثت في إلى تقكيـ كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ السابع األساسي  ؛(2005كدراسة )الشخشير، 

الكتب في بمدارس محافظة نابمس مف كجية نظر المعمميف كالمعممات، إال أف أم منيا لـ يقـك ىذه 
 ضكء معرفة المحتكل البيداغكجي.

كلكي يككف المعمـ  ،مف المتعمـ كالمعمـ ؿو التي تؤكد دكر ك ،حديثةعمى التكجييات التربكية ال كاعتمادان 
 ،ال بد أف تككف لدية الخمفية العممية الكافية عف الكيفية التي يتعمـ بيا المتعمـ ،قادرا عمى لعب الدكر

كقد كاف مف  ،كمعرفة عممية التعمـ كميارات تدريس المحتكل ،حتكل التعميميبعمؽ عمى الم كاإلطبلع
مادتو ف المعمـ مف تمكٌ  مف المسممات في الكسط التربكم،األمكر الشائعة، التي كادت أف تككف 

كقد كتحديد قدرتو عمى التدريس، التدريس،   Content Knowledge(CK)معرفة المحتكل التعميمية 
نيا الكفاءة  ،بؽ الجانب األىـ في التعميـبرت في السااعتي  ـ الطمبة، المطمكبة لممعمـ لمتأثير عمى تعمكا 

و كتأثيره بعد فالكفاءة التدريسية تمثؿ بعدا آخر يفكؽ في أىميت ؛إال أف ىذه ليست في الحقيقة المطمقة
المعمـ ، كقد تـ الدمج بيف معرفة Content Knowledge(CK)معرفة المحتكل المادة التعميمية 

بة، ككسائؿ التقييـ، تحت مصطمح أفكار الطمك بمحتكل المادة، ككيفية التدريس، كمعرفة المنياج، 
حيث انصب  ،Knowledge Pedagogical Content (PCK)"المعرفة البيداغكجية لممحتكل 

ل ىي المعرفة البيداغكجية لممحتك ف كالتي أصبحت ميمة لمتعميـ الفعاؿ، ،االىتماـ عمى ىذه المعرفة
كالطرؽ التي تعتمد عمى تحميؿ يقة منيا:الطرؽ المباشرة، معرفة معقدة، كيمكف قياسيا بأكثر مف طر 

لمغة الكصفية، ككذلؾ طرؽ التأمؿ الذاتي، كتمؾ التي تعتمد عمى التقييـ متعدد الطرؽ، ككذلؾ ا
 .  (Hung, 2008. Shulman, 1987)الخارطة المفاىيمية 

كالمعرفة البيداغكجية  ،(CK)مختمفة مف معرفة المعمـ بالمحتكلؿ جكانب كقد أجريت أبحاث كثيرة حك 
كأخرل تدكر حكؿ المعرفة ؛ منيا ما يدكر حكؿ أثر إلماـ المعمـ بالمادة عمى تدريسو (PCK)لممحتكل
كأخرل  ،كأجريت أبحاث أخرل حكؿ طرؽ حؿ المشكبلتكأثرىا في بناء المفاىيـ الجديدة؛ السابقة، 

   قدات المعرفية عند المعمميف عمى معرفتيـ بالمعرفة البيداغكجية لممحتكلحكؿ أثر المعت

Rochelle, 2001)؛ Goos, 2005.) 
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أف المعمميف الفاعميف بحاجة لممعرفة البيداغكجية  :كأصبح المفيكـ الجديد لمكفاءة التعميمية يعني
في المادة التعميمية بؿ ما  كليس فقط معرفة تمؾ المادة، فبل يكفي أف تككف خبيران  (PCK) لممحتكل

( ىي PCKقدرة عمى مساعدة اآلخريف لتعمميا؛ كمعرفة المعمميف بكيفية تعميـ المحتكل )يميزؾ ىك ال
كالقيـ  ،معرفة معقدة ناتجة عف تفاعؿ عدد مف العكامؿ مع بعضيا، مف ىذه العكامؿ نظاـ المعتقدات

ض ىذه المنظكمات داخؿ المدرسة، كبعضيا يتشكؿ بعك  ،كطرؽ التدريس كالدافعية ،كمعرفة المحتكل
ال يتـ تعمميا بشكؿ مباشر بؿ تككف كحصيمة لمتفاعؿ بيف المعمـ كالبيئة كالمنياج كالكتاب 

 (.Roth&Roychoudhry, 1994 ؛Bransford& Rodney, 2000المقرر)

صفو أنو مفيكـ معرفة المحتكل التربكم نتيجة لما ك  ،1987ك 1986كطرح شكلماف في مقاالتو عاـ 
تجاىؿ غير مستحؽ مف قبؿ األبحاث الجارية لؤلسئمة التي تتعامؿ مع محتكل الدرس الذم يعمـ، كأف 

لى تفسيرات ـ كنشاط عاـ؛ كيشير ىذا المفيكـ إىذه األبحاث الدائرة حكؿ التعمـ ال تزاؿ تعرض التعم
 المعمـ لمعرفة المكضكع الدراسي في سياؽ تسييؿ فيـ الطالب.

فئة فرعية مف معرفة  عمى أنو (PCKاألكلى قدـ شكلماف مفيكـ معرفة المحتكل التربكم )كفي مقالتو 
المعمـ بالمحتكل، حيث أظيرىا كشكؿ خاص مف معرفة المحتكل ذات الصمة بتدريسيا، كبأنيا 

أما في مقالتو الثانية يج خاص بيف المحتكل كطرؽ التدريس، متخصصة بالمحتكل، ككصفيا بأنيا مز 
كلماف بتطكير ىذا المفيكـ ليصبح فئة ضمف سبع فئات تشكؿ قاعدة المعرفة لدل المعمـ، فقد قاـ ش

كىذه الفئات ىي: معرفة المحتكل، كمعرفة طرؽ تدريس عامة، كمعرفة المنياج، كمعرفة المحتكل 
التربكم، كمعرفة خصائص المتعمميف، كمعرفة السياؽ التعميمي، كمعرفة األىداؼ التعميمية كالقيـ 

 . (Shulman, 1987)عدتيا الفمسفية كالتاريخية كقا

كفي ضكء ذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميػا فػي ضػكء المعرفػة 
 مف كجية نظر المعمميف. البيداغكجية
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 مشكمة الدراسة 1.2
 

في العممية التعميمية في مراحؿ  يعد تدريس المغة العربية ضركرة ال غنى عنيا؛ فيي المغة الرسمية
التعميـ كافة في فمسطيف، كبيا يتمقى الطمبة سائر العمـك كالمعارؼ األمر الذم يؤكد عمى أىميتيا في 

كأىميتيا في تعميـ المرحمة األساسية العميا عمى كجو خاص لما تشكمو ىذه  ،التعميـ عمى كجو عاـ
نياية مرحمة التعميـ األساسي؛ حيث يتسـ الطمبة بالنمك  المرحمة مف أىمية في إعداد الطمبة، فيي تمثؿ

 الكاضح كالمستمر في كافة جكانبو الشخصية كيككف تصكراتو المستقبمية.

، كممارستيا كدراستيا في برنامج أساليب التدريس ،تخصص الباحثة في مادة المغة العربية كمف خبلؿ 
الكثير مف في فيـ  ان قصكر  الحظت الباحثة ،سية العميالمينة التدريس لمادة المغة العربية لممرحمة األسا

لممعرفة البيداغكجية في مناىج المغة العربية، كضعؼ في تكظيفيا كتطبيقيا، كما الحظت أف المعمميف 
أداة ربط بيف المنيج كالحياة، المعمميف غير قادريف عمى تكظيؼ المعرفة البيداغكجية كالكثير مف 

 حكؿ  المعرفة البيداغكجية كالمغة، كنظران ارات كالقدرات المكتسبة لدييـ الحظت الباحثة تدني الميك 
كمف خبلؿ ما قدمو األدب التربكم  ،لؤلىمية التي يكلييا األدب التربكم لمكضكع المعرفة البيداغكجية

ىذا النكع مف الدراسات حكؿ مناىج ككتب المغة العربية، كأف الدراسات السابقة قمة الحظت الباحثة 
، كليذا تحددت ىذه الدراسة في تقكيـ  PCKمميا بحثت في فيـ المعمميف كمستكاىـ في مكضكع بمج

 .PCK كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء معرفة المحتكل البيداغكجي

 
 أسئمة الدراسة 1.2

 
 السؤالييف اآلتييف:سعت ىذه الدراسة لئلجابة عف 

 
العميا في ضوء  األساسيةالمغة العربية لممرحمة ات المعممين لكتب تقدير درجة ما  السؤال األول:

 ؟المعرفة البيداغوجية
 

ا في العمي األساسيةالمعممين لكتب المغة العربية لممرحمة  متوسطات تقديرىل تختمف  السؤال الثاني:
 ؟والمؤىل العممي وخبرة المعمم صص الجنس والتخ باختالفضوء المعرفة البيداغوجية 
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 فرضيات الدراسة: 1.2
 

 كلئلجابة عف السؤاؿ الثاني تـ تحكيمو إلى الفرضيات التاليو:
 

 الفرضية األولى:
بيف متكسطات تقدير المعمميف  (α ≥ 0.05)عند مستكل الداللة حصائية إداللة ال تكجد فركؽ ذات 

 الجنس.لمتغير تعزل في ضكء المعرفة البيداغكجية لكتب المرحمة األساسية العميا 
 

 الفرضية الثانية:
بيف متكسطات تقدير المعمميف  (α ≥ 0.05)عند مستكل الداللة حصائية داللة إال تكجد فركؽ ذات 

 التخصص.لمتغير تعزل في ضكء المعرفة البيداغكجية لكتب المرحمة األساسية العميا 
 

 الفرضية الثالثة:
بيف متكسطات تقدير المعمميف  (α ≥ 0.05)عند مستكل الداللة حصائية داللة إال تكجد فركؽ ذات 

 المؤىؿ العممي.لمتغير تعزل في ضكء المعرفة البيداغكجية لكتب المرحمة األساسية العميا 
 

 الفرضية الرابعة:
بيف متكسطات تقدير المعمميف  (α ≥ 0.05)عند مستكل الداللة حصائية داللة إال تكجد فركؽ ذات 

 خبرة المعمـ.لمتغير  تعزلعرفة البيداغكجية في ضكء الملكتب المرحمة األساسية العميا 
 

 أىداف الدراسة 5.2
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ كتب المغو العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية 
كالمؤىؿ  الجنس كالتخصص مف كجيو نظر المعمميف في الخميؿ، كمعرفة اذا كانت تختمؼ بإختبلؼ 

 .المعمـالعممي كخبرة 
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 أىمية الدراسة 1.2
 

تنسجـ مع االتجاىات الحديثة التي  فييتكمف أىمية ىذه الدراسة مف أىمية المكضكع الذم تعالجو، 
تضيفو إلى المجتمع  أيضان بما( في التدريس، ك PCKتؤكد فعالية استخداـ المعرفة البيداغكجية )

تساعد ىذه الدراسة المعمميف عمى االىتماـ بكتب  ، فعمى الصعيد النظرمكبحثيان  كعمميان  التربكم نظريان 
المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية، كيمكف ليذه الدراسة أف تفيد 
المشرفيف التربكييف في مجاؿ المغة العربية كذلؾ مف خبلؿ تبصيرىـ بأىمية المعرفة البيداغكجية 

(PCKكأىمية تكافرىا بشكؿ كا )كعرض ىذه الدراسة عمى المعمميف إلثارة حماستيـ الكتب ضح في ،
لتبنييا كالمساىمة في تحسيف طرؽ تدريس المغة العربية كتركيزىا عمى تنمية تفكير المتعمـ كاالىتماـ 

 .بو
كعمى الصعيد العممي فيي تضيؼ معرفة عممية في مجاؿ المعرفة البيداغكجية في تدريس المغة  

األساسية العميا، كتسعى ىذه الدراسة إليجاد طرؽ أكثر فعالية لتدريس المغة العربية العربية لممرحمة 
كما أنيا تبصر القائميف عمى التعميـ الى ضركرة إعداد ككادر ذات جكدة مينية عالية مممة باألساليب 

ا في المناىج، اذ يمكف تكظيؼ نتائجيقسـ التربكية الحديثة في التدريس، كما أنيا يمكف أف تخدـ 
 خطط تطكير المناىج.

 
 ةكعمى الصعيد البحثي قد تفتح آفاقا لدراسات أخرل تتناكؿ جكانب مختمفة لـ تتطرؽ الييا الدراس

الحالية. كقد تسيـ ىذه الدراسة في زيادة دافعية المتعمميف نحك التعميـ كالكشؼ عف قدراتيـ كتكظيفيا 
 في سياقات تربكية جديدة.

 محددات الدراسة 1.2
 

 تـ إجراء ىذه الدراسة في مدارس الخميؿ لمصفكؼ األساسية العميا)الخامس، د مكانيمحد :
 السادس، السابع، الثامف، التاسع، العاشر( التابعة لكزارة التربية كالتعميـ العالي.

 :2016/2015تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي  محدد زماني . 
  :مة األساسية العميا في المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ.المرح كمعمممحدد بشري 
 تتحدد ىذه الدراسة بالمفاىيـ كالمصمحات الكاردة فييا.محدد مفاىيمي : 
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 مصطمحات الدراسة  1.2
 

  :المحتوى
ما تضمنتو دفتا الكتاب مف معمكمات كحقائؽ كافكار كمفاىيـ، تحمميا رمكز لغكية، يحكميا نظاـ معيف 

(. كيقصد بو فػي ىػذه الدراسػة : المفػاىيـ الرئيسػية كالميػارات 2004ف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ما )طعيمة، م
كمستكل العمميات المعرفية في كتب المغة العربية بالمرحمة األساسية العميا كالمقػررة  كالحقائؽ المتضمنة

 .2015/2016لعاـ 
 

  المعرفة البيداغوجية:
عمييا عممية تنفيذ التدريس مثؿ المناحي العممية إلدارة الصؼ، رتكز ىي المبادئ األساسية التي ت

كميارات التدريس، كزمف التعمـ األكاديمي، ككقت االنتظار كالنظاـ اإلجتماعي كالمدرسي، كمبادئ 
 .    (Shulman, 1987)التفاعؿ الصفي

 
  :لممحتوى المعرفة البيداغوجية

لذاتو إلى معرفة المحتكل الدراسي لتدريسو، مف أجؿ  المعرفة التي تتعدل معرفة المحتكل الدراسيىي 
جعؿ المحتكل الدراسي سيبل كقاببل لمتعمـ مف خبلؿ الشركحات، كالتكضيحات، كالحكارات، كضرب 
األمثمة، كالعركض العممية، كغيرىا مف التمثيبلت التي تجعؿ المحتكل قاببل لبلستيعاب مف الطمبة 

 (. 2005فياتيـ )أبك لطيفة،عمى اختبلؼ أفياميـ كبياناتيـ كخم

ف محتكل كتب يدرجة تضم :فة البيداغكجية لممحتكل في كتب المغة العربية إجرائياكتعرؼ الباحثة المعر 
المغة العربية لمغايات كالفمسفات العامة، كاألنشطة كالتقكيـ، كالسياؽ التعممي كخصائص المتعمميف، 

 ة البيداغكجية العامة.كالمعرفة بالمككنات البنائية لممحتكل، كالمعرف
 

  معرفة الغايات والفمسفات:مجال 
المعرفة باألىداؼ التربكية كالخمفيات التاريخية كالمعايير األخبلقية كالميارات المغكية كالحياتية بطريقة 

 شمكلية كاقعية تعكس األىداؼ العامة كالخاصة كالتكامؿ المنطقي بيف عناصر المحتكل المختمفة.
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  والتقويم: مجال األنشطة
، كطرؽ تنفيذ كالنظرية التي تـ بناءان عميو ،األساسيةيركز عمى جميع عناصر المحتكل التعميمي 

تقكيمو) إجراءات التقكيـ التككيني، أسئمة التقكيـ الذاتي، كاستخداـ أدكات التقكيـ الحقيقي(، كتقديـ 
 د التعمـ.التغذية الراجعة، كمعرفة تنظيـ األنشطة كاستمرارية طرحيا لتأكي

 
 مجال معرفة السياق التعممي وخصائص المتعممين:  

العمرية،  كالمرحمةي  ،يـ النمائيةكخصائصي  ،يـىي المعرفة التي تيتـ بالمتعمميف مف حيث احتياجاتي 
، أنماط التعمـ المختمفة كأفكارىـ كخبراتيـ السابقةف، كاإلجتماعي الذم قدـ منو المتعممك كالسياؽ الثقافي 

 ي، بصرم، حسي(، كما كتيتـ باإلدارة الصفية، كالمدرسة كمؤسسة إجتماعية. ليـ) سمع
 

  مجال المعرفة بالمكونات البنائية لممحتوى:
ىي المعرفة المتكاممة بمككنات المحتكل كالخطكط العريضة، كالطرؽ كالعمميات التي يتـ فييا تكليد 

 مف تدريس المكاقؼ الصفية الفعمية. المعرفة، كالشركحات كالتكضيحات كاألمثمة، لتمكيف المعمـ
 

 : المعرفة البيداغوجية العامةمجال 
ىي القكاعد األساسية التي ترتكز عمييا عممية تنفيذ التدريس كالتي تساعد المعمـ عمى تنظيـ البيئة 
الصفية، كتكظيؼ إستراتيجيات تدريس متنكعة، كتكظيؼ تقنيات كنظريات كمصادر تعميمية تعممية 

 ئص المتعمميف كتساعد المعمـ عمى تكفير تفاعؿ إيجابي مع المتعمميف. تراعي خصا
 

  الكتاب:

الكعاء الذم يضـ المحتكل مف المادة الدراسية كما يصاحبيا مف كسائؿ تعميمية كأنشطة كتدريبات ىك 
 (. 2009مقدمة كفيرس لعرض المقرر )العرجا،كتطبيقات كأساليب تقكيـ مختمفة كيضـ 

  ية:كتب المغة العرب

محتكل منياج المغة العربية المحدد بالكتاب المدرسي الصادر عف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية 
 .2016/2015لمصفكؼ األساسية: الخامس كالسادس كالسابع كالثامف كالتاسع كالعاشر لمعاـ الدراسي 
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  المرحمة األساسية العميا:

 .ي في سمـ التعميـ الفمسطينيصؼ العاشر األساسممتدة مف الصؼ الخامس كحتى المرحمة تعميمية 

 
 التقويم:

تخداـ معايير سىك الذم يضـ مجمكعة مف العمميات المتداخمة كتصنيؼ كتحميؿ كتفسير البيانات با
عممية حكؿ ظاىرة أك مكقؼ في ظركؼ كمعيات محيطة كذلؾ مف أجؿ تحسيف العممية التعميمية أك 

 (.2005ؽ األىداؼ )زقكت، اعد في تحقيساقتراح حمكؿ كاضحة ت
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 الفصل الثاني: 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 
ات السابقة يتناكؿ ىذا الفصؿ الخمفية النظرية لمكضكع الدراسة، تضمنت اإلطار النظرم كالدراس

 العربية كاألجنبية.
 

عرضت الباحثة اإلطار النظرم الذم تضمف المكضكعات المتعمقة بالمغة العربية كأىميتيا كأىدافيا، 
إضافة إلى المكضكعات المتعمقة بالمعرفو البيداغكجية كالتقكيـ، كما عرضت مجمكعة مف الدراسات 

ة بمكضكع الدراسة. كقد قامت الباحثة بتقسيـ السابقة التي تمكنت مف الحصكؿ عمييا كالتي ليا صم
أجنبية، حيث تـ عرضيا مف األحدث إلى األقدـ ثـ تبلىا تعقيبا لدراسات إلى قسميف: دراسات عربية ك ا

 عمى الدراسات السابقة.
 

 اإلطار النظري1.2 
 

 المغة العربية: 1.1.2

كسيمة اإلنساف في التفكير، بيا يتـ  لمغة العربية دكر عظيـ في حياة األمة العربية كاإلسبلمية، فيي
التكاصؿ كالتفاعؿ بينو كبيف أفراد مجتمعة، كىي أداتو لمتعبير عما يجكؿ في خاطره مف أفكار كما في 
كجدانو مف مشاعر كانفعاالت، كما أنيا كسيمتو لمتعمـ كالتعميـ؛ كىي كعاء لمفكر كالحضارة فبل يمكف 

، حيث أف المغة ىي ما في النفس كما تحصؿ بو الفائدة سكاء الفصؿ بيف المغة كبيف الفكر كالحضارة
أكاف لفظا أـ خطا فالمعتني تقكـ في النفس قبؿ أف يمفظ بيا اإلنساف، كاإلنساف ال يفكر حتى فيما بينو 
كبيف نفسو إال في أثكاب المغة؛ كالمغة العربية مف أىـ مظاىر منعة األمة كعزتيا كىي مقياس لما 

مف تقدـ كتطكر، فكمما ارتقت األمة زاد اعتمادىا عمى المغة ككانت لغتيا قكية)السيد  كصمت إليو األمة
 (.1985؛ معركؼ  2002؛ طمكس1980
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 تعريف المغة العربية: 2.1.2

اختمؼ العمماء في تعريؼ المغة كمفيكميا، كليس ىناؾ اتفاؽ شامؿ عمى مفيكـ محدد لمغة، كيرجع 
، فانتقاء تعريؼ كاحد ليا ليس بالعممية سبب كثرة التعريفات كتعددىا إلى ا رتباط المغة بكثير مف العمـك

 (. 2004اليسيرة)الفمؽ،

 فعرفيا دم سكسير: بأنيا نظاـ مف الرمز جكىره الكحيد الربط بيف المعاني كالصكر الصكتية)زاىد،
2000  .) 

كمحمد  كحكامدة عرفيا ماكس مكلر: بأنيا تستعمؿ رمكزا مقطعية يعبر بمقتضاىا عف الفكر)عاشكر
،2003.) 

 

 عالمية المغة العربية وموقعيا بين المغات األخرى:3.1.2 

إف إيجاد لغة عامة يتفاىـ بيا البشر طمكح إنساني مشركع، كلكف ىذا الطمكح صار في عداد 
المستحيبلت فاختبلؼ ألسنة البشر أصبح كاقعيا، فعالمنا يتكمـ ما يزيد عف ثبلثة آالؼ لغة، إال أف 

ة العربية تجاكزت كؿ العقبات، كصارت لغة عالمية رسمية إلى جانب المغات الخمس المعتمدة المغ
ف  ؛1973كىي)اإلنجميزية، كالفرنسية، كالركسية، كالصينية، كاألسبانية( في ىيئة األمـ المتحدة عاـ  كا 

، إال إنيا كانت المغات العالمية خاصة بمجتمعات دكف أخرل فإف المغة العربية كانت خاصة بالعرب
لغة المسمميف في جميع بقاع العالـ كجب عمييـ فيميا، لتقصي أمكر دينيـ كعقيدتيـ، كالمغة العربية 
تعد مف أىـ أسباب منعة األمة العربية كعزتيا كتعتبر مقياسا لما كصمت إليو مف تطكر كتقدـ)السيد 

 (.2000زاىدة،؛ 1980

نزؿ بيا القرآف ىدل التي ا بأف كانت لغة الكحي، المغة العربية كاختصي -عز كجؿ-كلقد شرؼ اهلل 
ج الناس مف ظممات الكفر إلى نكر الحؽ المبيف، فكاف الرباط األبدم بيف المغة العربية خرً لمعالميف، ليي 

ضمنت ليا البقاء حية متجددة في كؿ  ،قدسية خاصة عمى ىذه المغة حصمتكبيف العقيدة، حيث 
أمر كاجب عمى كؿ  ،كتعمميا كالتحدث بيا ،كالحفاظ عمييا ،ياالعصكر كاألزماف، كأصبح التمسؾ ب

 (.2006مسمـ)األستاذ، 
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يقكؿ عمر بف الخطاب:" تعممكا العربية، فإنيا مف دينكـ" كيقكؿ أبك منصكر الثعالبي:" مف أحب اهلل 
تعالى أحب رسكؿ اهلل صمى اهلل عمية كسمـ، كمف أحب الرسكؿ)عمية الصبلة كالسبلـ( العربي أحب 

كثابر عمييا كصرؼ ىمتو إلييا"  ،العرب، كمف أحب العرب أحب العربية، كمف أحب العربية عني بيا
 (.2002)طمكس، 

كىكذا كبسبب انتشارىا كعالميتيا، كخصكصيتيا قررت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في جمستيا 
المغة العربية ضمف  ما يمي: إدخاؿ 1973ديسمبر عاـ/ كانكف األكؿ 18(، بتاريخ2006العامة رقـ)

المغات الرسمية، أم لغات العمؿ المقررة في الجمعية العامة، كلجانيا الرئيسية، فالمغة العربية لغة 
عالمية، كالعديد مف لغات العالـ تستخدـ األبجدية العربية في حركفيا كمنيا الفارسية، كاألردية، 

 (.  2000)النجار، كالتركية، قبؿ أف يستبدليا أتاتكرؾ بالحركؼ البلتينية

 وظائف المغة العربية: 4.1.2

 لمغة العربية كظائؼ كثيرة كمتنكعة في حياة الفرد كالمجتمع:

: أنيا كسيمة الفرد لضبط تفكيره، كلنقؿ معارؼ لآلخريف، كاالستفادة مف تجارب المغة أداة لمتفكير .1
بلليا إلى المدركات العقمية ألف اآلخريف. فالعبلقة بيف المغة كالتفكير عبلقة إرتباطية، يصؿ مف خ

التفكير عممية خفية تتـ كفؽ ألفاظ محددة تدؿ عمى معاف معينة، كاإلنساف  ال يستطيع أف يفكر تفكيرا 
 (. 1997سميما إال إذا كاف مجمكعة مف األلفاظ كالعبارات دقيقة المعنى ككاضحة المفيكـ) زقكت،

كبة يتـ تسجيؿ خبرات كتجارب، كأفكار كمعمكمات : فعف طريؽ المغة المكتالمغة أداة لمتسجيل. 2
 اآلخريف، فاإلنساف يستطيع أف ينقؿ أفكاره عمى اختبلؼ العصكر فيي تتجاكز حدكد الزماف كالمكاف

 (. 1981، كمحمكد ) خاطر

: فالمغة كسيمة الفرد لبلتصاؿ بغيرة مف الناس ككسيمة ليتمتع بأكقات فراغو عف المغة أداة لالتصال.3
لقراءة كاالستماع، فقد أصبح مف الثابت كالمعركؼ أف المغة تتككف مف أربعة ميارات ىي: طريؽ ا

االستماع، كالحديث، كالقراءة، كالكتابة، كأف اكتسابيا يتـ بالمراف كالممارسة، أك باستخداميا ال بحفظيا 
 (.2002كقكانينيا) مصطفى، 
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كأداة  ،أداة لمتفاىـ بيف األفراد كالجماعات :أما عف كظائؼ المغة في حياة المجتمع فيي تتمثؿ بأنيا
كالرابط القكم المكحد الذم يربط  ،كأنيا كسيمة لحفظ التراث الثقافي كالحضارم ،لنشر الثقافة بيف األفراد

 (. 2002كيكحد أفراد المجتمع ميما اختمفت بيئاتيـ كتباعدت أكطانيـ)أبك الييجا،

فكرة التقارب العالمي، ذلؾ عف طريؽ تبادؿ اآلداب كينظر المفكركف إلى المغة عمى أنيا تحقؽ 
المختمفة، كالدراسات االجتماعية كغير ذلؾ مما يساعد عمى تقريب كجيات النظر بيف الشعكب 

 (. 1969المختمفة) إبراىيـ،

 خصائص المغة العربية ومميزاتيا: 5.1.2

ديانة إذ ىي أداة العالـ، كمفتاح تعد المغة العربية خير المغات كاأللسنة كاإلقباؿ عمى تفيميا مف ال
التفقو في الديف كسبب إصبلح المعاش كالمعاد، ثـ ىي إلحراز الفضائؿ، كاالحتكاء عمى المركءة 
كسائر المناقب فيي كالينبكع في لمماء كالزند لمنار، كلك لـ يكف اإلحاطة بخصائصيا كالكقكؼ عمى 

إال قكة اليقيف في معرفة إعجاز القرآف)الثعالبي، مجارييا كتصاريفيا، كالتخير في حبلئميا كدقائقيا 
كلقد اختصت المغة العربية بالكثير مف الخصائص التي ضمنت ليا البقاء، كمف أىـ ىذه  (.2000

 الخصائص:

: الذم يعد مف أىـ سمات الكبلـ البميغ كبيذا اإليجاز حققت المغة كثيرا المغة العربية لغة اإليجاز.1
  (. 1984ثيرا مف الجيد كالكقت)مطمكب،مف األىداؼ كاختصرت ك

: حيث أف العربية أكثر أخكاتيا احتفاظا باألصكات المغة العربية متميزة من الناحية الصوتية. 2
السامية، فمقد  اشتممت عمى جميع األصكات التي اشتممت عمييا أخكاتيا السامية ما عدا )الباء كالفاء( 

ليا في كاحدة منيا مثؿ)الثاء كالذاؿ كالغيف كالذاؿ(، كما أف بؿ كزادت عمييا بأصكات كثيرة ال كجكد 
 لمحركؼ العربية مخارجيا الدقيقة كالتي قد يقع الخمط في نطقيا نتيجة لتقارب المخارج )خاطر،

، كما أف تميزىا مف الناحية الصكتية يتمثؿ أيضا في ثبات أصكات الحركؼ فييا لدقة (1981
 (.  1999نطؽ األصكات ثابتة عبر العصكر كاألزماف)زقكت، مخارجيا، األمر الذم جعؿ طريقة

: بمعنى أف يشتؽ مف المصدر الثبلثي في المغة صيغ متعددة، كىذا المغة العربية لغة االشتقاق .3
النكع مف االشتقاؽ أكبر مصدر لثراء المغة العربية، كأف جميع مشتقاتيا تقبؿ التصريؼ إال فيما ندر، 



 
 

17 

كمميف، كمكفية لحاجاتيـ، كالستيعاب كثير مف المستحدثات كالمعاني الجديدة) مما يجعميا طيعة لممت
 (. 1981،، كمحمكد رشدمخاطر

: إف المغة العربية لغة كاسعة دقيقة غنية بمفرداتيا، كغناىا كدقتيا ظاىرة الترادف في المغة العربية. 4
لتغيرات الحضارية كمطالب العصر) يجعبلنيا قادرة عمى الكفاء بالمعاني الدقيقة حية متطكرة تكاكب ا

 (. 1991الناقة،

: فمف يتعمـ حركفيا كحركاتيا يسيؿ عميو أف يكتب، كيقرأ بيا حيثما المغة العربية تكتب كما تقرأ .5
 (.2001شاء دكف مشقة)الحشاش،

أف : بحيث يمكف ألبنائيا اليكـ المغة العربية تتميز بالثبات والخمود عبر مراحل تاريخيا الطويل. 6
يقرؤكا كيفيمكا أك يتذكقكا تراث العرب في الجاىمية كما بعدىا كىذا غير متكفر في المغات األخرل التي 

 (. 1985تغيرت عبر القركف)معركؼ،

: فيي لغة اشتقاؽ كمع أف ىذه الظاىرة مكجكدة في بعض المغات القدرة عمى التوليد في المغة. 7
 (. 2000 قكت،األخرل إال أنيا في العربية أكسع كأغنى)ز 

كىي قسماف: تمقيني كتغميبي، فالتمقيني ىك المغة العربية تميزت بظاىرة) المثنيات التي ال تفرد(: . 8
ما إذا أفرد لـ يفد المعنى المكضكع لو في التثنية فبل يصح إطبلقو عمى أحد المسمييف مقؿ الثقبلف) 

ك ما إذا أفراد صح إطبلقو عمى المتغمب مف الجف كاإلنس( كالجديداف )الميؿ كالنيار(، أما ألتغميبي في
 (.1985االثنيف كمف ىذه المثنيات األبكاف، القمراف، العمراف، المشرقاف)معركؼ،

: إف الزمف النحكم يمكف التعبير عنو المغة العربية غنية بوسائل التعبير عن األزمنة النحوية .9
ع األفعاؿ، ككذلؾ بعض الحركؼ الخاصة بأكثر مف طريقة، فمف الممكف استعماؿ النكاسخ الفعمية م

 (.2001بتغيرات الزمف)طعيمة، 

كتكزيع حركفيا عمى ىذا المدرج كتكزيعيا عادال مف  :تتميز المغة العربية بسعة مدرجيا الصوتي.10
أقصى الحمؽ إلى ما بعد الشفتيف كفد أدل ذلؾ إلى عذكبة مكسيقية كانسجاـ صكتي كتكازف كثبات ىذه 

 (.1980دل العصكر كالتاريخ) شاىيف، األصكات عمى م
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كىناؾ خصائص أخرل لمغة العربية أىميا: التركيز عمى تنمية الميارات المغكية، كالتركيز عمى تنمية 
، كسبلمة مادة الكتاب مف الناحية المغكية كالنحكية، كالتزاـ قكاعد الترقيـ عمى التعبير بأنكاعوالقدرة 

، كتحث عمى البحث كاالستقصاء في المراجع كالمعاجـ، كتنمية التذكؽ كالتنقيط، كالتزاـ التشكيؿ النحكم
ثراء لغة الطبلب، كالعمؿ عمى تغذية خياؿ الطمبة كتكسعة  األدبي، كالتركيز عمى المغة الفصحى، كا 

ضافة ىذه المصطمحات مف خبلؿ عمى  ، كالقدرةمداركيـ استيعاب المصطمحات المستجدة)الجديدة( كا 
 (.2002، )طمكسمجامع المغة 

 أىمية تعمم وتعميم المغة العربية في مرحمة التعميم األساسي: 6.1.2

_ تكمف أىمية تعمـ كتعميـ المغة العربية في أنيا ليست مادة دراسية قائمة بذاتيا، فتدريس المغة 1
ىي العربية كسيمة يعتمد عمييا في تربية طفؿ المرحمة األساسية تربية متكاممة، إذ أف المغة العربية 

األداة التي يؤدم بيا المتعمـ نشاطو التعميمي في المدرسة كخارجيا كييحصؿ بيا جميع الخبرات 
 (.1979)سمؾ،  كاألفكار في المكاد الدراسية األخرل

كاالتجاىات الخمقية  ،ا ترسيخ المثؿبكساطتي_ تكمف أىمية تعمـ كتعميـ المغة العربية في أنو يتـ 2
نفكس أطفاؿ المرحمة األساسية؛ لما تتركو ىذه المادة مف أعمؽ األثر كأطكلو كالدينية كالقيـ العميا في 

 (.1992لتنكع مكضكعاتيا كنصكصيا كحكاياتيا)العيساكم، 

إف مادة المغة العربية ىي الكسيمة التي تساعد عمى النمك المعرفي كاالجتماعي كالنفسي لطفؿ  _3
اة، فالمقررات المغكية ألصؽ بيا الكظائؼ مف أية المرحمة األساسية كتجعمو يقؼ بقكة لمكاجية الحي

 (. 1994مقررات أخرل كالتاريخ كالجغرافيا كالفيزياء عمى سبيؿ المثاؿ) العامرية،

تكمف أىمية تعمـ كتعميـ مادة المغة العربية في اف الضعؼ في ىذه المادة كقمة استيعاب الطبلب  _4
أصحاب  الطمبة أفلعممية األخرل، فمقد أثبتت التجارب ليا سكؼ يؤثر سمبا عمى تعمميـ لباقي المكاد ا

غالبان ما يككنكف أقكياء في المكاد الدراسية  -قراءةن ككتابةن كحديثان كاستماعان -في لغتيـ التحصيؿ المرتفع 
 (. 1999األخرل)زقكت،
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 أىداف تدريس المغة العربية: 7.1.2

 األىداف العامة لتدريس المغة العربية: :أوالً 

أىداؼ عامة كأىداؼ خاصة لتدريس المغة العربية، أما عف األىداؼ العامة فيقصد بيا" تمؾ  ىناؾ
(. 1979مف المكاد الدراسية األخرل")سمؾ،  األىداؼ التي تشترؾ في تحقيقيا المغة العربية مع غيرىا

  كيمكف إجماؿ األىداؼ العامة  لتدريس المغة العربية فيما يمي:

بصكرة عامة، كتمكينيـ مف تنظيـ أفكارىـ عند بحث مكضكع مف  مبة_ تنمية خبرات الط1
المكضكعات، أك مسألة مف المسائؿ العامة أك الخاصة، فيتسنى ليـ التجاكب مع المجتمع تجاكبا 

 (.1979)سمؾ،  فكريا كمشاركتو مشاركة كجدانية

حديث النبكم الشريؼ بعقيدتيـ اإلسبلمية مف خبلؿ ربطيـ بالقرآف الكريـ كال بة_تعزيز تمسؾ الطم2
 (. 2001)الحشاش، باعتبارىما منبع العقيدة اإلسبلمية كقمة البياف المغكم كاإلعجاز الببلغي

بكطنيـ العربي كاإلسبلمي كما يعترضيما مف أحداث تاريخية كسياسية مف خبلؿ ما  مبة_تعريؼ الط3
 (.1999يعرض مف مكاضيع في القراءة كاألدب كالنصكص كالتعبير)زقكت، 

، كالعمؿ بالتدريج عمى تضييؽ الشؽ بيف المغة الدارجة التي تصطنعيا مبة_ تقكيـ ألسنة الط4
 (1979الجماىير في المحادثات كبيف المغة الفصحى التي ىي لغة العمـ كاألدب كالتدكيف)سمؾ، 

ة)زقكت، بناءا متكامبل في جميع النكاحي العقمية كالنفسية كاالجتماعية كالخمقيمبة _بناء شخصية الط5
1999.) 

عمى إدراؾ بعض نكاحي الجماؿ كالتناسب كالنظاـ فيما تقع عميو أعينيـ مبة _ تنمية قدرات الط6
 (.1979كتدركو حكاسيـ كعقكليـ في الحياة)سمؾ، 

 كقدرتيا عمى استيعاب المعارؼ كالثقافات، بقيمة التعمـ في بناء شخصيتو كنمكىا مبةالط اقتناع_7 
 (.1992) عامر، المختمفة

عمى إدراؾ بعض نكاحي الجماؿ كالتناسب كالنظاـ فيما تقع عميو أعينيـ  مبة_ تنمية قدرات الط8
 (.1979كتدركو حكاسيـ كعقكليـ في الحياة)سمؾ، 
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بكعي اجتماعي، يدرككف بو الركابط اإلنسانية كاألىداؼ التي ينشدىا المجتمع لتحقيؽ  مبة_تزكيد الط9
يشبكا عمى تفيـ المبادئ االجتماعية، كالتمرس بالقيـ الركحية كالمثؿ حياة كريمة لجميع أبنائو حتى 

اإلنسانية كالعكاطؼ النبيمة نحك أسرىـ كمجتمعيـ، مما يدعـ كحدة ىذا المجتمع كتماسكو، كيساعد في 
 (.1979تقدمو كازدىاره)سمؾ، 

 : األىداف الخاصة لتدريس المغة العربية:ثانياً 

لتدريس المغة العربية ىناؾ أىداؼ خاصة بكؿ مرحمة دراسية، كيقصد  باإلضافة إلى األىداؼ العامة
كالخبرات المغكية التي تأتي نتيجة طبيعة لتدريس المغة ذاتيا باعتبارىا مادة مف  ئصبيا" تمؾ الخصا

(. كيمكف 1979مكاد الدراسية ذات فركع، كمناىج معينة، كمقررات معمكمة، كخطط مرسكمة")سمؾ، 
 :يأتي خاصة لتدريس المغة العربية فيماإجماؿ األىداؼ ال

تنمية قدرة الطبلب عمى القراءة الصحيحة، كتمكينيـ مف مياراتيا المتعددة، كالسرعة في القراءة،  _1
بو في  كاالنتفاعفيو،  ةكفيـ المقركء، كالتعبير عنو بأسمكب مبلئـ، كالتمييز بيف األفكار الفرعية كالرئيس

 (.2001الحياة العممية)  الحشاش، 

الطبلب مف التعبير عف  في مكٌ نماء الثركة المغكية بما تحتاج مراحؿ النمك المختمفة مف ألفاظ تي  _2
 (.1983أفكارىـ كمشاعرىـ بيسر ككضكح)الياشمي، 

تنمية قدرة الطبلب عمى األداء التمثيمي لممعنى بتنكيع الصكت فيما يقرؤكنو مف مكضكعات أك  _3
 (.1979)سمؾ،  ف أشعار كبكضع عبلمات الترقيـ كالكتابةيمقكنو مف خطب أك ينشدكنو م

 تنمية ميارات البحث كاالستقصاء كالكشؼ عف مصادر المعرفة كاستخداـ المعاجـ)رضكاف _4
 (.1985، كمدككر كمكسى كعمي

االرتقاء بالجانب الكجداني لدل الطبلب بحيث تسمك عكاطفيـ كترؽ مشاعرىـ، كتنمك أخيمتيـ)  _5
 (.2001 الحشاش، 

تنمية ميارات الطبلب كمياراتيـ اإلمبلئية كالخطية، بحيث يستطيعكف الكتابة كتابة صحيحة مف  _6
 (.1979الناحية اليجائية بخط كاضح كمنسؽ مع استعماؿ عبلمات الترقيـ بشكؿ مناسب)سمؾ، 
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بينيـ كبيف  _تكعية الطبلب بأىمية المغة العربية باعتبارىا أداه لمتفكير ككسيمة لمتعبير كاالتصاؿ7
 (.1997مجتمعيـ، فيقبمكف عمى تعمميا بقناعة كاىتماـ) زقكت، 

_تكعية الطبلب بتراثيـ األدبي كالمغكم في عصكره المختمفة كتعريفيـ بأحكالو كفنكنو كما يصكره مف 8
نسانية كجمالية كما يحتكيو مف أساليب ببلغة)زقكت،   (.1999مظاىر اجتماعية كحضارية كا 

كىكبيف مف الطبلب في المجاالت المغكية كاألدبية كتعيدىـ بالتشجيع كالرعاية _الكشؼ عف الم9
فساح مجاؿ أرحب لمكاىبيـ حتى تتفتح كتزدىر)عامر،   (.1992كا 

 

 المعرفة البيداغوجية لممحتوى: 8.1.2
 

إلى فكرة جعؿ البيداغكجيا عمما ظيرت منذ نياية القرف التاسع عشر، فقد برزت أشار جكتير كأخركف 
ي أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية عمى حد سكاء، ككاف غرضيا المشترؾ أف تجعؿ البيداغكجيا ف

 .(Gauthier et al, 2002مـ النفس الذم يعتبر عمما أساسيا )تطبيقا يرتكز عمى ع
 

 فقد سادت البيداغكجيا تعميـ عصر الصناعة فقد انشغؿ ىذا التعميـ بصكرة أساسية بانتقاء المادة
 ، كشاع الحديث عف المنياج، كتأىيؿ المعمميف، كتقييميـ.عميمية، كطرؽ تقديميا ككسائمياالت

فإف مراجعة األدبيات التربكية التي تناكلت التعميـ الفعاؿ لتحديد األسباب التي تؤدم إلى تبايف 
( ـ)حكامدةتتعمؽ بيذا المكضكع:  قا ةناحي رئيسالممارسات التعميمية لدل المعمميف، تظير في أربعة م

 بتحديدىا:  
 

 :أوال: سمات المعممين وخصائصيم
ظير ىذا المنحى في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف بحثا عف صفات المعمـ الجيد، كذلؾ ك  

لبلعتقاد السائد في تمؾ الفترة بأف نجاح المعمـ يرتبط عمى كجو الخصكص بسمات شخصية مثؿ 
تماـ...، كيظير أف البكاعث الكامنة كراء ىذا المنحى إدارية الحماسة، كالكد، كاالستقباؿ الحار، كاالى

 تتعمؽ بتحسيف اصطفاء المعمميف.
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 :تانيا: فعالية المعممين والتدريس الفعال
تيجيات كاإلجراءات التدريسية التي يستخدميا المعمـ الفعاؿ، كقد برز ىذا ايبحث ىذا المنحى في االستر 

العشريف، كتطكر ليتخذ شكؿ البحث النكعي، كىدفو التكصيؿ إلى  المنحى في العقد الخامس مف القرف
 سمات المعمـ الفعاؿ، كسمككياتو الصفية، كالتفاعؿ الصفي.

 
 :ثالثا: العمميات والنواتج

يبحث ىذا المنحى في المخرجات المرتبطة بتعميـ المعمميف، كتعميـ طمبتيـ، ككيفية قياس ىذه 
 يا، كأغراض ذلؾ القياس.المخرجات كاألشخاص المعنييف بقياس

 
 :رابعا: معرفة المعمم

نشأ ىذا المنحى في العقد السادس، كبمغ ذركتو في العقد السابع مف القرف العشريف، كقد نمت حركة 
مينة التعميـ كالتركيز عمى القاعدة المعرفية لممعمميف) ما يعرفو المعمـ، كما يحتاجو إلى معرفتو( 

 ليذه المعرفة.كمصادر معرفتو ككيفية تنظيمو 
 

كيركز ىذا المنحى عمى القاعدة المعرفية المينية لممعمميف مف حيث ما يعرفة المعمـ، كما يحتاج إلى 
الذم يعد   Contextمعرفتو، كمصادر معرفتو، ككيفية تنظيميا. كتطكر ىذا المنحى أك السياؽ 

ي لممعمميف في الثمانينات ؤىؿ المعممكف بو؛ مما أكجد سياقات جديدة لئلعداد كالتطكير المينكيي 
 .( 2010)حكامدة، كالتسعينات مف القرف الماضي كما بعد ذلؾ

 
تكجييات فكرية حديثة في اإلعداد كالتطكير  ثمةى  المعمـ، فإفٌ  كفي ىذا اإلطار كضمف منظكر معرفو

 (Knowledge)يا، تبحث في المعرفةمية عف حركة إصبلح المناىج كتكازنالميني لممعمميف ال تقؿ أى
؛ كتـ تاريخيا في برامج إعداد المعمميف التي يحتاجيا المعمـ كالتي تـ التركيز عمييا )معرفة المحتكل(

عمى حساب معرفة المحتكل. كفي ىذا طكر شكلماف  Pedagogyالتحكؿ رئيسيا إلى البيداغكجيا 
Shulman كجي إطارا جديدا إلعداد المعمـ مف خبلؿ إدخاؿ مفيكـ معرفة المحتكل البيداغ(PCK) 

Pedagogical Content  Knowledge  مفضبل ذلؾ عمى رؤية إعداد المعمـ مف منظكر المحتكل
كالبيداغكجية. كلذلؾ اعتقد أف برامج إعداد المعمميف يجب أف تضـ استخداـ المنحييف في أساسيات 

. لقد ازداد ة أخرلالمعرفة مف أجؿ اإلعداد الفعاؿ لممعمـ مف جية، كفيـ عممية التعميـ كالتعمـ مف جي
حكؿ طبيعة  Researchكمكضكع لمبحث كالمناقشة في البحث  (PCK)االىتماـ باستخداـ مفيكـ 

ت دالمعرفة المناسبة استنادا إلى التطكر الميني لممعمميف في ضكء حركة إصبلح المناىج. فقد أكر 
المعرفة البيداغكجية )معايير أظيرت أىمية تطكر  (NSTA, 1998) الجمعية الكطنية لمعممي العمـك
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برامج إعداد المعمميف كالتطكير الميني ليـ )زيتكف،  لممحتكل( في إعداد المعمميف، كاعتمادىا في
2007 .) 

 
في مشركع نمك المعرفة في  كطكره مع زمبلئو (PCK)ىذا المفيكـ  (Shulman)لقد اقترح شكلماف 

س ىذا المشركع كيؼ يكسب المعمـ المبتدئ فيما التعميـ، ككمنظكر كنمكذج لفيـ التعميـ كالتعمـ. لقد در 
 (PCK)  جديدا لممحتكل، ككيؼ أف ىذا المفيكـ الجديد يؤثر في تعميمو. لقد كصؼ الباحثكف أف 

 ىي:ك  ((Shulman, 1986بمثابة المعرفة التي تتككف مف ثبلثة أنكاع أساسية مف المعرفة 
 

 Subject – Matter Knowledge (SMK)المعرفة المرتبطة بالمكضكع  .1
 Pedagogical Knowledge (PK)المعرفة البيداغكجية  .2
 Knowledge  Context (CK)المعرفة السياقية .3

مجمكعة مف الصفات الخاصة  (PCK)أف معرفة المحتكل البيداغكجي (Geddis)كفي السياؽ يرل 
 (.2007التي تساعد عمى نقؿ معرفة المحتكل إلى اآلخريف) زيتكف، 

 
 أف كانت المعرفة البيداغكجية لممحتكل تندرج تحت معرفة المحتكل، قاـ شكلمافبعد  1987كعاـ 

Shulman) :بكضعيا كصنؼ مستقؿ مف بيف سبعة أصناؼ يرل أنيا تككف معرفة المعمـ؛ كىي )
المعرفة البيداغكجية العامة, كالمعرفة المنياجية، كمعرفة المحتكل، كمعرفة المحتكل البيداغكجية، 

ة، كمعرفة الفمسفات كاألىداؼ العامة كالخاصة، تعمميف، كمعرفة البيئات التعميميالمكمعرفة خصائص 
كىذا الكؿ المتكامؿ مف المعارؼ السابقة يجعؿ التعميـ فنا يبنى عمى ما ينبغي أف يتعممو الطمبة ككيفية 

 كمرادؼ لمصطمح فف التدريس (Pedagogy)تعمميـ لو، كىك ما يطمؽ عميو البيداغكجيا
Shulman,1987)  .) 

 
المعرفة البيداغكجية لممحتكل عمى أنيا" المعرفة التي تتعدل معرفة المحتكل  كقد عرؼ شكلماف

البيداغكجي لذاتو إلى معرفة المحتكل الدراسي لتدريسو، مف أجؿ جعؿ المحتكل الدراسي سيبل كقاببل 
ركض العممية، كغيرىا مف لمتعمـ مف خبلؿ الشركحات، كالتكضيحات، كالحكارات، كضرب األمثمة، كالع

بياناتيـ كخمفياتيـ تيعاب مف قبؿ الطمبة عمى اختبلؼ التمثيبلت التي تجعؿ المحتكل قاببل لبلس
كأضاؼ الى ذلؾ تعريؼ المعرفة البيداغكجية العامة بأنيا المبادئ األساسية التي ترتكز عمييا عممية 

ات التدريس كزمف التعمـ األكاديمي ككقت تنفيذ التدريس مثؿ المناحي العممية إلدارة الصؼ، كميار 
 (.2005االنتظار، كالنظاـ االجتماعي/ الصفي كالمدرسي، كمبادئ التفاعؿ في الصؼ )أبك لطيفة، 
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ف لمحديث بيا، يأكجد لغة تقنية لمتربكي 1986 قة شكلماف عاـالذم أطم (PCK)حيث إف مفيكـ اؿ 
كمتداخمة كتتضمف العديد مف المعارؼ ىي: معرفة  فيذا المصطمح يشير إلى أف معرفة المعمـ متنكعة

ة في عرض ذلؾ المكضكع لجعمو سيبل المعمـ بالمحتكل المعرفي لمكضكع معيف، كمعرفة الطرؽ الفعالٌ 
الطمبة معيـ  ة في ذلؾ المكضكع كخبرة بما يحضرهعمى الطمبة، كبصيرة باإلشكاليات التي تكاجو الطمب

 (.2014بلؿ تكرار تدريس المكضكع نفسو لمطمبة ) صياـ، مف أفكار حكؿ المكضكع كذلؾ مف خ
 

مف خبلؿ تمثيمو بالخريطة  (PCK)كفيما يمي تصكر مفاىيمي لما تعنيو البيداغكجية المحتكل 
 : (1_1)المفاىيمية المكضحة في الشكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (PCK)تصكر مفاىيمي لمعنى  (1.1)شكؿ 
 

رفة البيداغكجية لممحتكل عمى أنيا مجمكعة مف المعارؼ أك تمؾ المع  (Hashweh)فيعرؼ حشكة
 Techer Padagogical Contructionsالمعمـ البيداغكجية  ء شخصيةبناتيتـ بالكحدات التي 

TPC   الخاصة كالشخصية، الخاصة بتعميـ مكضكع معيف كالتي طكرىا المعمـ الخبير كنتيجة إلعادة
ي لتمؾ المعرفة يرل أف تمؾ البنى تشكؿ جزيئات كالمعرفة تعميـ مكضكع معيف، كفي تشبية كيميائ

 (2014مركبة جيدا) صياـ،  مف الجزيئات المختمفة كلكنيا ليس البيداغكجية لممحتكل عمى أنيا خميط
ف لمعرفة المحتكل البيداغكجي عناصر تككنيا كتشكميا، كيتمثؿ أكليا في معرفة المحتكل الدراسي  كا 

ىما: المعرفة المادية كالمعرفة التركيبة، كأما العنصر الثاني مف عناصر كتشمؿ نكعيف مف المعرفة 
معرفة المحتكل البيداغكجي فيتمثؿ في معرفة خصائص الطمبة كالفركؽ الفردية بينيـ، كقدراتيـ، 

ية، كالصعكبات التي يكاجيكنيا سكاستعداداتيـ لمتعمـ، كأساليب تعمميـ، كدافعيتيـ لمتعمـ، كحاالتيـ النف

 موضوع معرفً

معرفة المحتوى 

المعرفً لموضوع 

 معٌن

معرفة خصائص 

 الطلبة

وفنون  معرفة طرق

التدرٌس الخاصة 

 بموضوع معٌن

 علم النفس
 طرق التدرٌس

 

PCK 
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اء تعمميـ المحتكل الدراسي، كتقبؿ ارائيـ، كتشجيعيـ عمى التفاعؿ الذىني كالتعبير عف خبراتيـ أثن
الذاتية، كيتمثؿ العنصر الثالث في المعرفة البيداغكجية العامة؛ كىي معرفة أصكؿ التدريس، كما 

التدريسية، كمعرفة دكر  يتعمؽ باإلدارة الصفية، إدارة  التعمـ، ككيفية التعامؿ مع الطمبة، كاالستراتيجيات
كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في العممية التعميمية التعممية، كأما العنصر الرابع فيكة معرفة بيئات التعمـ، 
كمفيكمو، ككيفية تييئتيا كالتخطيط ليا، كالتبايف في الممارسات التعميمية ىك انعكاس لمتبايف في معرفة 

 (.2005، المحتكل البيداغكجي كاستخدامو )أبك لطيفة
 

 مكونات المعرفة البيداغوجية: 9.1.2
( (Shulman تندرج تحت معرفة المحتكل، قاـ (PCK)كبعد أف كانت معرفة المحتكل البيداغكجي 

بكضعيا كنكع مستقؿ مف سبعة أنكاع مف) المعرفة( يرل أنيا تككف) معرفة المعمـ( التي يحتاجيا 
 (.2007 يتكف،ز )( 2لمتدريس كىي كما مبينة في الشكؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمكذج شكلماف لممعرفة التي يحتاجيا المعمـ لمتدريس (2.1)شكؿ 

 معرفة المعلمٌن 

(TK) 

 المعرفة 

 البٌداغوجٌة

 العامة

GPK 

 المعرفة

 المنهاجٌة

CK 

 معرفة

 المحتوى

CK 

 معرفة

 المحتوى

 البٌداغوجً

PCK 

 معرفة

 خصائص

 المتعلمٌن

 معرفة

 البٌئات

 التعلٌمٌة

ةمعرف  

 الفلسفات

 واألهداف

 العامة

 والخاصة
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  General Pedagogical  Knowlede (GPK) أوال:المعرفة البيداغوجية العامة:
يتعمؽ  )أصكؿ التدريس(، كما سية التي ترتكز عمييا عممية التدريسكتضـ ىذه المعرفة المبادئ األسا

دارة التعمـ، ككيفية التعامؿ مع الطمبة، كاالستراتيجيات التدريسية، كمعرفة دكر كؿ  باإلدارة الصفية، كا 
 مف المعمـ كالمتعمـ في عممية التعمـ كالتعميـ. كتشمؿ:

المناحي العممية إلدارة الصؼ، كزمف التعمـ األكاديمي، كقت االنتظار، النظاـ االجتماعي الصفي 
 مبادئ التفاعؿ في الصؼ.كالمدرسي، 

  
  Curriculum Knowledge  (CK)ثانيا: المعرفة المنياجية أو معرفة المنياج

العريضة، معرفة عناصره األساسية،  كخطكطو كتركز عمى معرفة المعمـ بالمنياج الرسمي كمعرفة
التربكية، كالتخطيط  كالنظرية التي تـ بناؤه عمييا، كطرؽ تنفيذ تقكيمو،كمعرفة تنظيـ الخبرات كاألنشطة

 ليا، كعمؿ االختبارات كالكسائؿ كالمكاد) التكنكلكجية( التعميمية.
 

 Pedagogical Content  Knowledge (PCK)ثالثا:المعرفة البيداغوجية لممحتوى 
معرفة المحتكل بصكرة تمكف المعمـ مف تدريس المكاقؼ الصفية الفعمية، فالمعرفة المجردة ال تكفي 

ـ كتدريسو ككذلؾ معرفة المعمـ لطرؽ التدريس العامة ال تجدم نفعا فعميو إيجاد معرفة لشرح المفيك 
  تشمؿ األمريف معا كىي المعرفة المذككرة أعبله.

 
 (P)( كالبيداغكجيا  Cل )كيعتبرىا شكلماف ذات أىمية خاصة؛ ذلؾ ألنيا تمثؿ المزج بيف المحتك 

ية تنظيـ المحتكل كتمثيمو كتكييفو كتقديمو بما كما تقتضيو مف معرفة خاصة بكيف PCK)كتككيف )
في فيـ المعمـ ككيفية تنظيـ  (PCK)يتناسب مع التنكع في قدرات الطمبة كميكليـ. كىكذا تتمثؿ

 مكضكعات المادة الدراسية كقضاياىا، ككيفية تمثيميا لمتدريس، كىي تحدد بعامميف ىما:
 

 .Subject – Matter Knowledgeمعرفة المادة الدراسية  .1
 .(GPK) المعرفة البيداغكجية العامة .2

 
 Content Knoeledge (CK)رابعا: المعرفة في المحتوى أو معرفة المحتوى 

 كىي تتضمف معرفة المادة العممية الدراسية، كتضـ:
دراكيا، معرفة الطرؽ  فيـ المعمـ لبناء المادة التعميمية ، فيـ المفاىيـ األساسية كالمبادئ العممية كا 

مادة، كطريقة تنظيـ اليب التي ترتبطط بيا ىذه المفاىيـ كالتعميمات معا، فيـ شمكلي تركيبي لمكاألس
 المادة كالطريقة، المنطؽ الذم بنيت عميو، كمصداقية بناء المادة صدقا داخميا.المعرفة فييا 
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 knowledge of Characteristices of the lernersمعرفة خصائص المتعممين خامسا:
 الطالب مف حيث:  سمعرفة المتعمقة بالطمبة )المتعمميف( كعمـ نفكتشمؿ ال

كالفركؽ الفردية بينيـ،كمعرفة خبراتيـ,كالتعميـ السابؽ ليـ,كأنماط  حاجاتيـ التعميمية، كاىتماماتيـ،
النفسية، كالصعكبات التي يكاجيكنيا في أثناء تعمميـ المحتكل  تعمميـ المفضمة,كدافعيتيـ, كحاالتيـ

 كتقبؿ آرائيـ كأفكارىـ، كتشجيعيـ عمى التفاعؿ الذىني، كالتعبير عف خبراتيـ الذاتية. ممي،عال
 

 Knowledge of  Educationalسادسا: معرفة البيئات التعميمة )معرفة السياقات التعميمية( 
Context  

عية ليا ة، كمؤسسة إجتماسكتشمؿ األشكاؿ المحتممة المحتممة لئلدارة الصفية، المعرفة عف المدر  
ثقافاتيا كتميزىا، التنكع الثقافي في المجتمع الذم قدـ منو الطالب )المتعمـ(، معرفة متطمبات المنطقة 

القكة كالضعؼ  طالتعميمية، معرفة السياؽ االجتماعي لمطمبة، اىتماماتيـ، كخمفياتيـ الثقافية، كنقا
 لدييـ.

عمميف بمينتيـ تتككف كتصاغ داخؿ الغرفة فيرل إيميسكف "أف معظـ التأثيرات الميمة في معرفة الم
الصفية، كيتطمب  ذلؾ أصنافا محددة مف المعرفة المشتقة مف االستخدامات التي يتكجب عمى ىذه 

 .(Ellison, 2007)المعرفة أف تؤدييا" 
 

 ,Knowledge of  Philosophiesسابعا:معرفة الفمسفات والغايات العامة واألىداف الخاصة 
Goals,  and Objectives  

كييتـ ىذا الجانب بمعرفة القيـ، كالمعايير األخبلقية، كالفمسفات التربكية، كالخمفيات التاريخية...، كأثر  
 كؿ ذلؾ كما سبؽ في التدريس.

 
إف جميع المؤثرات السابقة تدعك المعمـ ليعتقد بأنو يعرؼ الكيفية التي يتـ بيا التدريس، كعميو فإنو 

جيو يقدـ لو مف قبؿ اآلخريف كبالذات المشرفيف الرسمييف، فعند أغمب المعمميف سيقاكـ أم إرشاد أك تك 
يعد التدريس مشكمة حيث يستطيع الفرد تعمـ التدريس مف خبلؿ المحاكلة كالخطأ باعتبار أف الميمة 

 . (Ball et al, 2008)األساسية لمتدريس ىي فقط نقؿ المعمكمات لمطمبة بصكرة سمسة كبسيطة
 

ستعانة بأشكاؿ مف المعرفة البيداغكجية لتحكيؿ عتمد عمى مدل قدرة المعمـ عمى اإلدريس يكنجاح الت
كنقؿ المحتكل المعرفي إلى الطمبة، ليككف تخطيط المعمـ في المستقبؿ أكثر تفصيبل كأغنى ترابطا مف 

يس، المعمـ حاليا. تنمك معرفة المحتكل البيداغكجي مف خبلؿ الخبرات الصفية، كممارسات التدر 
كالتأمؿ في السمكؾ داخؿ المكقؼ الصفي، كيككف ألساليب تفاعؿ المعمـ مع الطمبة دكر بارز في 
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حتياجات الطمبة، كخاصة فيما يتعمؽ بمعرفة إتطكير بعض الجكانب الخاصة بمعرفة المتعمـ 
امج كالصعكبات التي يكاجيكنيا، كتساعد كؿ مف المقررات الدراسية في برامج إعداد المعمميف، كبر 

اإلنماء الميني إذا ما تـ تصميميا بشكؿ جيد عمى تطكير المحتكل البيداغكجي لدل المعمـ ما تؤثر 
في معرفة المعمـ بالمحتكل العممي تأثيرا إيجابيا في تطكر معرفتو البيداغكجية بذلؾ المحتكل 

 (.2009)الحجرية، 
 

ليتمكنكا مف جمع كؿ ما يفيمكف حكؿ  (PCK)ىا حاجة المعمميف ليذه المعرفة كما تؤكد جريفف كزمبلؤ 
المتعمميف، كاألنشطة، كاألىداؼ، المدرسية ليساعدكا الطمبة عمى التعمـ، كما تزعـ أيضا أف المعمميف 
ذكم المعرفة الغنية بتعمـ المحتكل يعممكف عمى تكامؿ أربعة أنكاع مف أشكاؿ المعرفة في حياتيـ 

 : ىي  (Griffin et al, 1996)الشخصية
 
 ظ األىداؼ العريضة الخاصة بمكضكع التعمـ بكضكح.فح -
 سيكلة فيـ ماذا يعرؼ مختمؼ الطمبة كماذا يستطيعكف أف يفعمكا. -
 معرفة عالية بمحتكل المنياج. -
 يغيركف استراتيجية التعمـ لمساعدة المتعمميف. -
 

مكذج شكلماف بتطكير ن (Grossman)كفي إطار التطكر عمى المعرفة البيداغكجية قامت جركسماف 
 معرفة التعمؽ بالمادة الدراسية:لمعرفة المعمميف كاشتمؿ نمكذجيا المطكر عمى  (1987)

كتتضمف معرفة الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالنظريات في مادة معينة أك مجاؿ معرفي معيف كمعرفة 
مة لممادة أك المجاؿ العبلقات القائمة بيف ىذه المككنات، كتضـ أيضا مبادئ االستقصاء كالقيـ المبلز 

كاألساليب التي تضاؼ فييا المعارؼ الجديدة كتحؿ األفكار التي تنتج المعرفة في ذلؾ المجاؿ محؿ 
: كتتككف كالمعرفة البيداغكجيةاألفكار القاصرة، كتتككف مف البنى التركيبية كالمحتكل كالبنى المادية، 

دارة ال كالمعرفة المحتكل صؼ، كالمنياج كالتدريس، مف معرفة المتعمميف كاستراتيجيات التعمـ، كا 
تحدد معرفة المحتكل التربكم بأنيا مزج  Knowledge  Content Pedagogical البيداغكجية:

المحتكل كالتربية في فيـ كيفية تنظيـ مكضكعات أك مشكبلت أك قضايا معينة، كتمثيميا كتكيفيا مع 
لمتعميـ، كمعرفة المحتكل التربكم ىي الفئة التي يرجح  الحاجات المتنكعة لممتعمميف كقدراتيـ، كتقديميا

أف تميز المختص في مادة معينة عف التربكم بأنيا مزج المحتكل كالتربيو في فيـ كيفية تنظيـ 
مكضكعات أك مشكبلت أك قضايا معينة، كتمثيميا كتكييفيا مع الحاجات المتنكعة لممتعمميف كقدراتيـ، 

المادة كترجمتيا لكاقع تعميمي في غرفة الصؼ بشكؿ  سـ أىداؼ تدريكتقديميا لمتعميـ، كتشمؿ في
كمعرفة خصائص المتعمميف كتتضمف، معارفيـ، كدكافعيـ، كتطكراتيـ، يضمف تحقيؽ ليذه األىداؼ، 
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ضـ المعرفة المنيجية معرفة المكضكعات المختمفة التي تعمـ في كالمعرفة المنياجية الخاصة بالمادة، ت
ددة كمعرفة ما تـ تعميمو كما سيعمـ في المكضكع نفسو في سنكات سابقة أك صؼ معيف كسنة مح

ة كالمدرسة كتشمؿ الطمب ،، كمعرفة استراتيجيات التدريسسة الخاصة بالمادة، كمعرفة السياؽالحقة
 (. 2014كالمنطقة التعميمية كالمجتمع )خبلؼ، 

 
يا الطريقة التي يربط فييا المعمـ بأن (PCK)معرفة المحتكل البيداغكجي كككراف كزمبلئيا كعرفت

أك المكضكع في السياؽ المدرسي أك  (CK)مع معرفتو لمحتكل المادة   (PK)معرفتو البيداغكجية
الصفي في أثناء تعميمو لمجمكعة معينة خاصة مف الطبلب. كفي ضكء ىذا التعريؼ عدلت كككراف 

نائي، كتـ اقتراح نمكذج لمعرفة المحتكل ليككف أكثر اتساقا مع المنحى الب Shulmanكزمبلؤىا نمكذج 
 (:2007( )زيتكف، 3.1ينتج مف تفاعؿ كتكامؿ أربعة مككنات أساسية الشكؿ) (PCK)البيداغكجي

 
  Subject – Matter Knowlge (SMK)أكال: معرفة المادة )العممية ( أك المكضكع 

 .Knowlede of  Pedagogyثانيا: المعرفة البيداغكجية 
كتشمؿ عمى معرفة المعمـ لقدرات الطبلب، كأنماط  Knowlede of  Studentsة الطبلب ثالثا: معرف

 تعمميـ، كالمستكيات النمائية، كالدافعية، كالمعرفة القبمية لممفاىيـ، كالتجاىات كاالىتمامات.
، كتتضمف بيئة  knowledge of  Environmental Contextرابعا: معرفة السياقات البيئية 

 تجرم فييا عممية التعمـ كالتعميـ.كالبيئات االجتماعية كالثقافية التي  .Learning Eالتعمـ، 
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 (PCK)نمكذج كككراف كزمبلئيا المعدؿ لمعناصر المتداخمة لمعرفة المحتكل البيداغكجي  (3.1الشكؿ)
 لممعمـ.

 
ف أساسي كمكك   Technohogy Knowledge (TK)يةالمعرفة التكنولوجكقد أضيفت الحقا 

ىما) المحتكل كالمعرفة  رفة التكنكلكجية تنقسـ إلى مجاليف. فالمعكرئيسي لممعرفة البيداغكجية
البيداغكجية( مما جعؿ مف تحديدىا كتعريفيا أمر صعب لمغاية، كلكف التكنكلكجيا تتغير بشكؿ دائـ 

التكنكلكجية يجعميا كظيفة كاممة بحد ذاتيا )المعيكم, كمستمر كاالطبلع المستمر عمى التطكرات 
2015.) 

 

 المعرفة         

 (PK)البٌداغوجٌة 

 

 معرفة

المادة   

التعلٌمٌة    

(SMK) 

 

 

 

 معرفة

اقاتٌالس  

 (CK) 

 

 

 معرفة الطلبة

  ) SK( 

 معرفة

المحتوى البٌداغوجً   (PCK) 
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إال أف ىناؾ طرقا معينة لمعمؿ بتكنكلكجيا المعرفة كالتي مف الممكف أف تطبؽ عمى كؿ الكسائؿ  
رفة بإسـ عٌ مقريب مف تعريفنا لممعمكمات التكنكلكجية كال (TK) لكجية. كتبعا لذلؾ فإف تعريفنا ؿالتكنك 

(FITNESS) اقترحتو لجنة محك األمية لتكنكلكجيا المعمكمات لمجمس األبحاث الكطنيم الذ 
(National Research Council, 2000 ). 

 
  Technological Pedagogical Knowledge (TPK)المعرفة التكنولوجية البيداغوجية 

ة، يشمؿ ىذا معرفة المعرفة التكنكلكجية ىي التغير في نمط التعميـ كالتعمـ عند استخداـ تقنيات معين
اإلمكانيات كالقيكد ضمف األدكات التكنكلكجية كالتي تتعمؽ بتصميمات كاستراتيجيات بيداغكجية مناسبة 
مف ناحية، كاالنضباط كالتطكر مف ناحية أخرل، يتطمب ذلؾ فيـ أعمؽ لتكنكلكجيا معينة كالنصكص 

مركنة إبداعية مع كجكد األدكات  التعميمية، كالتي مف خبلليا تعمؿ بشكؿ أفضؿ كمف الميـ تطكير
المتكفرة لتكظيفيا ألغراض بيداغكجية معينة. فعمى سبيؿ المثاؿ استخداـ المكح األبيض كمادة تعميمية 

(National Research Council, 2000) . 
  

 مفيوم البيداغوجية:  10.1.2
 

ييـ في مياميـ اليكمية، كال ىي مجمكعة مف النظريات كالقكاعد التي تساعد المدرسيف كالمربييف كتكج
تيتـ بالمكاضيع كاألىداؼ المراد تحقيقيا فقط، بؿ تيتـ باألفراد كالجماعات المشاركة في العممية 

 (. 2007التربكية كالكسائؿ المعتمد عمييا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ)عبد السبلـ، 
 

مف أجؿ تحقيؽ العممية التعميمية، أما العبلقة البيداغكجية كىي تفاعؿ يضع العبلقة بيف المعمـ كالمتعمـ 
مع مراعاة حقكؽ ككاجبات كؿ طرؼ، إذ أف ىذه العبلقة تيسر إيصاؿ المعمكمات كيككف ىذا التفاعؿ 
إيجابيا إذ أخذنا بعيف االعتبار مستكل المعمميف كقدراتيـ عمى االستيعاب دكف إىماؿ حؽ المتعمـ في 

لحالة التي يككف فييا المربي في احتكاؾ مع المتعمـ، إبداء رأيو، إليجاد كفاؽ بينيما، كنقصد بيا ا
كتعني االتصاؿ، تبادؿ االحتكاكات، الفعؿ كرد الفعؿ ... بيف المربي كالمتعمـ كطبيعو ىذه العبلقة 

 (.1994تختمؼ مف تيار بيداغكجي ألخر)عبد الرحمف، 
 

عيا داخؿ الصؼ لتبلفي ما كعرفت البيداغكجية أيضا بأنيا مجمكعة مف الكسائؿ كالتقنيات يمكف إتبا
قد يتعرض لو بعض التبلميذ مف صعكبات تعميمية تحكؿ دكف إبراز الكفاءات الحقيقية لدعميـ 

 (. 2008كالتعبير عف اإلمكانيات الفعمية)الزاكم، 
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 :الطرق البيداغوجية 11.1.2
 :الطريقة البيداغوجية التقميدية

 
سكة ككؿ ما يتكمـ بو فيك عمى شكؿ أكامر فقط حتى إف التعمـ في ىذه يتعامؿ مع المتعمـ بشدة كق 

يصؿ إلى االنضباط كاليدكء، بحيث أف الفعالية ىنا تعني األمر كاألمر يعني الحماية 
 (.1995كاليدكء)سعداكم، 

 
 : الطريقة البيداغوجية الحديثة

رس في نفسية يكجد تطابؽ بيف إمكانيات الطفؿ كاحتياجاتو التي تجمب انتباىو، كعميو نستطيع أف نغ
 (.2008الطفؿ ىدؼ كاحد كىك المعب، يبدأ شيئا فشيئا، يأخذ أشكاال مختمفة حسب العمر)الزاكم، 

 
  الطريقة البيداغوجية الموجية:

نما تحتاج إلى  في كثير مف األحياف ترتكب بعض األخطاء التي ال تحتاج إلى كثير مف الشرح كا 
ا، أم أف األكامر عبارة عف تكجييات مرتبة بأكصاؼ تكجيو يصحح الخطأ أك يعيد األمكر إلى نصابي

 (. 2007كقيادات لمييئة الخارجية لمطفؿ كلمجمكعة مف األطفاؿ)عبد السبلـ، 
 

 : الطريقة البيداغوجية غير الموجية
كىي الصفة أك مجمكعة مف الصيغ كالمكاضيع التربكية التي تتكفؿ بمجمكعة العبلقات البيداغكجية، 

ة( كىذا يمنع التحديد أك التنبؤ المنيجي، كالطريقة غير طا حرية مطمقة )غير مشرك كىذا يعني أف لي
المكجية تتحدد بامتناع المعمـ أك المدرب عف التكجو كباستعمالو ليذه الطريقة يجعؿ التمميذ يكجو نفسو 

 (.1994كيدرؾ أىمية ىذا التعميـ الذاتي الذم يكتسبو بحضكر المدرب كالمعمـ ) عبد الرحمف، 
 

 :تطوير مكونات دولية لممعرفة البيداغوجية لممحتوى 12.1.2
 

كيؼ يمكف لممعمميف الحصكؿ عمى فيـ عممياتي لمعبلقات الضمنية بيف المحتكل البيداغكجي؟ أف 
المعمميف في المناىج التقميدية بحاجة ألف يتدربكا عمى استخداـ تكنكلكجيا تعميمية معينة يتعرضكا 

المنيج التعميمي ليذه األدكات كالمصادر، فالمناىج التي تعمـ الميارات غير الستخدامات ترتكز عمى 
 (.2015كافية)المعيكم، 
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إف التعمـ عف تعميـ الميارات البيداغكجية يسيـ قميبل بمساعدة المعمميف لتطكير معرفتيـ حكؿ 
نضباطي أك كيفية استخدامو لمتعمـ بشكؿ أكثر فعالية حكؿ عبلقة ىذا النكع مف المعرفة لممحتكل اال

كباستخدامو بشكؿ مناسب خبلؿ تعمميـ )بسيكني  ،مساعدة الطبلب لتمبية معايير محتكل معيف
 (.1992كالشاطئ، 

 
معمما كاحدا  إف تطبيؽ ىذا النكع مف المعرفة يسيـ في تطكير معرفة المعمـ كعمى سبيؿ المثاؿ فإفٌ 

عمى  ستخداـ المصادر الرئيسة كالمتكفرباف ايككف ميتما في البيداغكجيا في التاريخ قد يأخذ بالحس
االنترنت، كقد يطمب معمـ آخر مف الطبلب الذىاب إلى النصكص االكتركنية كالتي تكشؼ عبلقات 
متعددة مثؿ السبب كالتأثير بيف احداث تاريخية مترابطة. كقد يختار معمـ الرياضيات أف يستخدـ 

ائية كالجداكؿ كالرمكز لمساعدة طبلبو في اكتشاؼ القدرات التمثيمية لبرمجيات الرياضيات كالبن
معمميف تتطمب المركنة  (PCK)األساليب  الديناميكية لداالت جبرية رقمية. فتنمية كعرض لمعرفة

مع  .البيداغكجيا رفةالمنيج الذم يرتكز عمى المحتكل كلكف أيضا معمعرفة كالميارة ليس فقط مع 
 (.Pfundt, &Duit, 2000رؽ مختمفة )التذكر بأف كؿ منيا يؤثر في اآلخر بط

 
 األساليب البيداغوجية: 13.1.2 

 
 : األسموب األول

مطكم المعمـ ىك المسؤكؿ عف التعميـ كيفية تعمـ التعميـ، فيناؾ عبلقة مسيطر كمسيطر عميو، السي 
فالمتعمـ يبحث عف مكاجية المتطمبات كالخصائص المرسمة مف طرؼ المعمـ، كالتحكـ االيجابي في 
المتطمبات كالخصائص المرسمة مف طرؼ المعمـ، كالتحكـ االيجابي في المتطمبات، كفييا المتعمـ يقيـ 

 (.1992، ، كالشاطئبالنسبة لمجماعة التي ينتمي إلييا)بسيكني
 

 :األسموب الثاني
في تصرؼ  يمكف لممتعمـ مف خبللو أخذ القرار الذم يتكقعو كىذا االنتقاؿ في القرار يحدث خمبلن  
لمعمـ كالمتعمـ، فمراقبو تعميـ المتعمـ انطبلقا مف ىذا االختبلؼ، فالمعمـ يشعر بأكثر راحة كالمتعمـ ا

يشعر بأنو مقبكؿ، فالمعمـ ليس لو القدرة في تعميـ نفس الشيء لمكؿ، كفي نفس الكقت يتمقى ىذه 
ليس المسؤكؿ عف ـ المعمٌ  االختبلفات الفردية في الجكانب البدنية، النفسية كاالجتماعة. كباعتبار أفٌ 

و بذلؾ يخمؽ كضعيات عمؿ، كيمعب بذلؾ دكر المنبو مف خبلؿ التكجيو كتصحيح نٌ النمكذج الكامؿ فإ
األخطاء كىذا بداية االنضباط الذاتي، أما فيما يخص التقييـ فالمتعممـ ىك الذم يقيـ نفسو بالمقارنة مع 

 (.1994الفكج الذم ينتمي إليو)عبد الرحمف، 
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 : ب الثالثاألسمو 
، فالمعمـ يحدد األدكار كالمعمميف الصغار" كيقكـ عمى أفَّ المتعٌمـ مساعده لممعٌمـأسمكب التعميـ المتبادؿ. 

بداء اآلراء لمكصكؿ إلى فكرة الغير كيتـ تحديد كبكضكح ميمة  كمساعديف" بحيث يسمح ليـ بالنقاش كا 
يسمح بالتقييـ، كفي ىذا األسمكب المتعمـ لو ، الشئ الذم معمـ صغير، كبلىما يشعر بأنو مبلحظه  ؿٌ كي 

 (.1992، كالشاطئ ذ كيدخؿ األستاذ بكاسطة المعمـ الصغير)بسيكنيينفٌ ـ، يبلحظ كى دكر المعمٌ 
 

 :األسموب الرابع
التعميـ بمكجيات صغيرة تدخؿ ىنا شخصية اإلدارم الذم يمعب دكر المبلحظ، األداء في ىذا  

لسابؽ إال أف الشرح كالمبلحظة تككف ثبلثيو، فيما يككف دكر األسمكب ال يختمؼ عف األسمكب ا
اإلدارم مكمؿ لنتائج مبلحظة الفكج، فالفكج يسير طبقا لكظيفة ثبلثية يتـ فييا التنفيذ كالمبلحظة التي 

 (.1995يختارىا اإلدارم)سعداكم، 
 

 : األسموب الخامس
تعممكف قد بمغك مستكل الكعي كالنضج التعميـ ببرنامج فردم. ففي ىذا النمط مف التعمـ يككف الم

كيسمح ليـ بأخذ القرار التقييمي الخاص بيـ، فالمعمـ يعتبر أف كؿ المتعمميف ليس ليـ نفس المستكل، 
المكقؼ المبلئـ لكؿ متعمـ كمتطمباتو فاإلدارم يجب أف تككف لديو درجة عالية مف المبلحظة كتقييـ 

ية بحكـ ىيكمية كتنظيـ اختصاصو التقني البيداغكجي)عبد االنضباط عند المتعمـ كالمعمـ بدرجة عال
 (.1994الرحمف، 

 
 : األسموب السادس

التعميـ باكتشاؼ الفكرة. كاألساليب السابقة مرتكزة عمى أحادية التسيير، إذف عممية النشا الفكرم لـ 
 (. 1992، طئكالشا تحفز منيجيا فكيؼ يتـ تجاكز ىذه العقبة، أنيا نظرية الخمؿ المعرفي)بسيكني

 
 االتصال البيداغوجي: 14.1.2

تصاؿ الشخصي الذم يحدث بيف األستاذ كالطالب، بيدؼ تحقيؽ األىداؼ البيداغكجية، االو رؼ بأنٌ يعٌ ل
( البعد المعرفي لمعبلقة البيداغكجية ككذا مف 555عف طريؽ نقؿ المعمكمات لمطالب، كيمثؿ العدد)

ؿ الكبلمية( كالغير شفكية) حركات الرأس، اإليماءات، إشارات( خبلؿ التفاعبلت الشفكية) تبادؿ الرسائ
 (.2000بيف الطرفيف كتعبير عف البعد العبلئقي ببعبلقة البيداغكجية)غضباف، 
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عممية االتصاؿ البيداغكجي إلى أف يؤثر المعمـ في التمميذ، فينتج عف ىذا التأثير في سمكؾ تيدؼ 
عميمية عممية إتصاؿ مقصكد بيف المعمـ كطبلبو إلحداث تغيير التمميذ، كبعبارة أخرل إف العممية الت

  (.2003إيجابي في سمكؾ األبناء عف طريؽ إستخداـ المغة، كغيرىا مف الكسائؿ التعميمية)سميماف، 
 

 أىمية االتصال البيداغوجي: 
لمقياـ تدريب كتنظيـ المتعمميف عف طريؽ تزكيدىـ بالمعمكمات كالمفاىيـ كالميارات التي تؤىميـ  .1

 بكظائؼ معينة.
 
 حداث أثر في نفكس المتعمميف عف طريؽ اإلقناع. .2
 
 لفت إنتباه المتعمـ إلى ما يحيط بو مف ظكاىر كأحداث ليفيميا. .3
 
تزكيد المتعمـ بخبرات كمعمكمات جديدة مف النكع الذم يستثير تفكيره كيدعكه إلى التأمؿ كالتفكير  .4

ر في الميمات كالمشكبلت الحياتيو التي تكاجيو، فيككف العميؽ مما يؤصؿ عنده القدرة عمى التبصي
 قادرا عمى التكصؿ إلى الحمكؿ المناسبة ليا.

 
إذا كاف االتصاؿ بيف المعمـ أك تبلميذه في جك يسكده الطمأنينة كالعدؿ، مصحكبا بكسائؿ تعميمية،  .5

داخؿ حجرة الدرس، مما  كالمذياع أك تمفاز أك فيمـ، فإف ذلؾ_ال شؾ_ يكفر جكا مف الراحة كالمتعة في
 يبعد عف كبل المعمـ كالتبلميذ الممؿ كالجك الرتيب.

 

تكثيؽ الصمة بيف المعاني كالرمكز التي تككف مفيكمة قبؿ عممية االتصاؿ كيتضح ذلؾ في حالة  .6
 (.2003إكتساب الطفؿ لمغة، حيث يتـ ربط المعنى بالكممة التي تدؿ عميو)سميماف، 

 
لعممية اليادفة إلى نقؿ كتبادؿ المعمكمات بيف األفراد كالجماعات بيدؼ إف عممية االتصاؿ تمثؿ ا .7

 التأثير عمى سمككيـ كتكجيييـ الكجية المطمكبة.
 
عممية حيكية تساعد عمى اتخاذ القرار السميـ الذم يتكقؼ بدرجة كبيرة عمى كمية المعمكمات  .8

لبيانات لسبب أك آلخر، فإف صانع كالبيانات كتدفقيا كسبلمتيا، فإذا ما تكقؼ  تدفؽ المعمكمات كا
 (.2006القرار يقؼ عاجزا أماـ المكاقؼ التي تتطمب تصرفا مف نكع ما يتفؽ مع ذلؾ المكقؼ)محمد، 
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 عناصر عممية االتصال البيداغوجي:
 المرسل:

سالة كالمسؤكؿ عنيا، كالراغب في إحداث تغيير معيف بعد نقميا أك التشارؾ فييا، كفي كىك منشئ الر 
الصؼ يمعب المعمـ دكر المرسؿ لعدد كبير مف المرات لفترات زمنية تطكؿ كتقصر حسب  غرفة

طريقة التدريس المستخدمة كحسب المناخ الصفي السائد، أيضا فإف الطمبة يمعبكف دكر المرسؿ مف 
 (.2003كقت آلخر كتبعا لممتغيرات السابقة)ىاركف، 

 
الضكئية، أك أجيزة اإلستماع فمف طرؽ  كقد يككف مصدر اإلتصاؿ ىك الكمبيكتر أك العركض

استخداـ ىذا النكع مف الكسائؿ التعميمية في المكاقؼ التعميمية المختمفة أمكف المتعمـ اف يشاىد المكقؼ 
التعميمي عدة مرات حتى يتمكف المتعمـ مف استعياب الفكرة أك المكضكع فالمكقؼ التعميمي في حالة 

تعمـ مباشرة يتسـ بالتفاعؿ كمف أىـ نتائجو تحميؿ السمكؾ كتحديث االتصاؿ الذم يتـ بيف المعمـ كالم
 (.2005العممية التعميمية) أحمد، 

 
 المستقبل:

المستقبؿ ىك ىدؼ عممية االتصاؿ، ام الشخص الذم يراد مشاركتو في فكرة أك مكقؼ أك اتجاه أك 
أك انفعاالتو أك سمككاتو  انفعاؿ، أك ىك الشخص الذم يريد إحداث تغيير ما في مكاقفو أك إتجاىاتو

كذلؾ كنتيجة لعممية االتصاؿ، كقد يككف أحد الطمبة أك عدد منعيـ ىـ المستيدفكف مف عممية 
االتصاؿ في غرفة الصؼ، كقد يحدث اتصاؿ معاكس يككف فيو المعمـ ىك المستيدؼ)ىاركف، 

2003.) 
 الرسالو:

 ات كالمبادئ كالقيـ التي ييتـ بيا المرسؿكىي في مجاؿ التربية مجمكع المعمكمات كالمفاىيـ كالميار 
 (.2003يا لمف ييميـ)الطمبة( في مكقؼ معيف)سميماف، يج)المعمـ( كيك 

 الوسيمة:
 (.2005ىي القناة أك الممر الذم تمر مف خبللو الرسالة مف المرسؿ إلى المستقبؿ)أحمد، 

 
تصاؿ، فقد يكتب المعمـ عمى كتتنكع أدكات كقنكات االتصاؿ التي يستخدميا المعمـ كالطمبة في اال

المكح، كقد يعرض صكرا عمى جياز الشرائح، أك قد يستخدـ الخرائط أك المسجؿ اك غيرىا)ىاركف، 
2003 .) 
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 التغذية الراجعة:
ي عممية قياس كتقكيـ مستمرة لفعالية العناصر األخرل، كما أف ليا دكرا في انجاح عممية االتصاؿ كى

خبلليا يستطيع أف يتعرؼ المرسؿ ام المعمـ ألك األستاذ ما أحدثو مف أثر  كما أنيا الكسيمة التي مف
قبؿ الطالب مف خبلؿ المادة العممية التي نقميا المعمـ لمتمميذ، كىك عبارة عف ردكد فعؿ تنعكس عمى 
المستقبؿ في فيمو، أك عدـ فيمو لمرسالة، كذلؾ مف خبلؿ عبلمات عدـ اإلرتياح، المتبدية عمى 

ا يعني أنو بحاجة إلى إعادة صياغة أفكارىا كمعمكماتيا بشكؿ أكثر إفياما، كيكجد نكعاف كجيو، مم
مف رجع الصدل إيجابي داللة عمى كصكؿ الرسالة، كسمبي داللة عمى عدـ كصكؿ الرسالة، أم عدـ 

 (.2012فيميا)لكحؿ، 
 

 التشويش:
ليا لممستقبؿ، كيعزل ىذا الخمؿ ىك اإلضراب أك الخمؿ الذم يحدث أثناء نقؿ الرسالة مما يعيؽ كصك 

إما إلى عكامؿ فيزيائية كدرجة الحرارة داخؿ غرفة الصؼ، مف حيث شدة إرتفاعيا، أك إنخفاضيا أك 
اإلضاءة المتذبذبة، أك التيكية السيئة، أك الجمكس غير المريح بسبب عدـ صبلحية األدراج، أك قد 

ؾ ينتج عف عدـ فيمو لمعنى كممة أك عبارة يككف المعكؽ دالليا يحدث داخؿ المستقبؿ نفسو، كذل
 (.2003)سميماف، 

 
 التأثير:

ىك المحصمة النيائية لئلتصاؿ، كيتـ بتغيير معمكمات المستقبؿ، أك بإضافة معمكمات جديدة لو، أك 
بتغيير اتجاىاتو أك إنفعاالتو كذلؾ بما يتفؽ مع أىداؼ المرسؿ، فالمعمـ الذم قد يحقؽ التأثير المرجك 

مية االتصاؿ الصفي عندما يتمكف الطالب مف تكظيؼ قاعدة لغكية عمَّمو إياىا أك عندما يمفظ مف عم
لفظا صحيحا، كالتأثير المرجك في االتصاؿ البيداغكجي بالنسبة لمطالب عندما يمعب دكر المرسؿ قد 

 (.2003يككف إشعار المعمـ بعدـ فيمو، أك لفت نظرة إلى شعكره بعدـ الراحة )ىاركف، 
 

 التقويم: 15.1.2
أف عممية تقكيـ المنياج التربكم تيدؼ إلى قياس فعالية محتكل المنياج، كألف الغاية النيائية مف ىذه 

إذ كانت  العممية ىي نجاح المنياج في تحقيؽ األىداؼ المرجكة، كفي ىذا الصدد يشير) العمرية(
س نبني عمية أحكامنا، كككف أف كظيفة التقكيـ تحقيؽ األىداؼ المرجكة، فبل بد أف يككف ىناؾ أسا

األىداؼ يتـ كضعيا لتعبر عف رؤية مشتركة كتكقعات يمتمكيا المتعمـ كلكف ليس ليتـ قياسيا األمر 
 (.2011 الذم يتطمب معايير يمكف قياسيا )سعيد،
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ـ تحديد كيحتؿ التقكيـ التربكم مكانة بارزة جديرة بالدراسة كالبحث كالتحميؿ فمف خبلؿ التقكيـ التربكم يت
الصعكبات كالمعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ التقدـ نحك أىداؼ العممية التربكية بيدؼ تحسيف 
 كتطكير  تمؾ العممية؛ فيك يمثؿ قاعدة األساس ألم خطكة تطكيرية أك تحسينية لكاقع العممية التربكية. 

جيا كطرؽ التدريس فييا كالعممية التربكية المدرسية بحاجة إلى تقكيـ ستمر يتناكؿ أىدافيا كمناى
دارتيا كجميع أكجو النشاط المختمفة فييا لتحديد درجة فعاليتيا كرفعيا إلى أعمى المستكيات في ضكء  كا 

 (.2002اإلمكانات المتكفرة )طمكس، 
 

 تعريف التقويم:
أيان كاف -عممية منيجية عممية منظمة لجمع المعمكمات حكؿ المكضكع المراد تقكيمو التقكيـ ىك 

 (.2002في ضكء معايير محدد ينتج عنيا حكـ معيف يفيد في صناعة القرار) طمكس،  -ونكع
 

كالذم عرفو )المقاني كالجمؿ( بأنو مجمكعة اإلجراءات كاألساليب التي تتخذ لتعرؼ  جتقويم المنيأما 
ل مدل صبلحية المنيج بكافة أبعاده: أىدافو، محتكاه، أنشطتو، مصادر تعممو، أساليب تقكيمو كمد

 (.1999تحقيقيو لؤلىداؼ التي كضع مف أجميا) المقاني كالجمؿ، 
 

 دواعي تقويم المناىج الدراسية: 16.1.2
تدعك إلى القياـ بعممية التقكيـ التربكم بشكؿ عاـ كالمناىج الدراسية ىناؾ الكثير مف األسباب التي 

 في ما يمي: (بشكؿ خاص كأىـ تمؾ األسباب كالتي أكضحتيا )سعيد
 

اجعة المنشكرات مف كقت آلخر كمتابعتيا أمر ضركرم لمعرفة كيؼ يسير تنفيذ ىذه أف مر  .1
المشركعات كلتبلفي األخطاء قبؿ استفحاليا، كالمنيج التعميمي مف أكثر المشركعات حاجة 

 إلى التقكيـ المستمر.
 

 ارىا.النظر في المناىج كتقكيـ آث كثرة التغيرات التي تحدث في المجتمعات كالتي تقضي إعادة .2
 

 زيادة المعارؼ كالمعمكمات كتضخميا بشكؿ كبير. .3
 

اىتماـ الناس بالتربية كالتعميـ اىتمامان متزايدان كتساؤالتيـ المستمرة عف جدكل البرامج الدراسية  .4
 المطبقة.
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ثكرة الحاسكب كالمعمكمات كاالتصاالت كظيكر شبكة اإلنترنت العالمية كتطكر ميارات  .5
 الئلنساني تطكر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة.كأساليب مختمفة لمتكاصؿ 

 
كجكد نزاعات كخبلفات في الرأم بيف المربيف حكؿ أفضؿ العكامؿ أك العمميات أك أكثرىا  .6

 فعالية في إحداث تعمـ المغة.
 

عدـ رضا الناس عف نتائج أبنائيـ بسبب تقصير التربية في إكسابيـ السمككات المرغكبة  .7
 إعدادىـ لمحياه.

 
ضافة لكثير مف الكظائؼ التي يؤدييا التقكيـ كالتي تدعك لتقكيـ كافة جكانب العممية ىذا باإل    

 (.2011التربكية كمف ضمنيا المناىج الدراسية كالكتب المدرسية )سعيد، 
 

 وظائف تقويم المنياج: 17.1.2
الميتميف كظائؼ تقكيـ المناىج عديدة ككثيرة، كال بد أف تككف ذات فعالية، كتعطي نتائج تفيد  إف

بالتقكيـ كمجاالتو، كالسيما الباحثيف في التقكيـ التربكم كالتقكيـ الفعمي لممناىج، كلقد اىتـ كثير مف 
 (.2004الباحثيف في تحديد كظائؼ تقيـ المنياج التربكم كأىميتو )المدىكف، 

 
 ما:فقد اىتـ سمعاف كآخركف في تحديد كظائؼ المنياج كالتي شممت عمى كظيفتيف رئيسيتيف ى

 
خبلليا يتـ الكشؼ عف حاجات التبلميذ كمشكبلتيـ كقدراتيـ كميكليـ بقصد  كمف وظائف تعميمية:

 التكييؼ مع المنيج تبعا لما يحصؿ عميو مف نتائج، ككذلؾ يتـ تحديد ما حصؿ عميو.
 

يميا مف خبلؿ الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة لتقييـ التبلميذ كقبكليـ كتكجيييـ تعم وظائف تنظيمية:
أك مينيا، ككذلؾ مف خبلؿ الحصكؿ عمى بيانات عف مدل كفاية المعمـ في كظيفتو كقياس مدل كفاية 
أجيزة المدرسة ككسائميا، ككذلؾ مف خبلؿ الحصكؿ عمى معمكمات لكتابة التقارير إلى اآلباء) سمعاف 

 (.1982كىيب كلبيب كرشدم، 
 

 إلى ثبلثة كظائؼ رئيسية كأساسية:  كظائؼ التقكيـ Patrice Pelpelباتتريس بمبل  كقسـ
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  الوظيفة االجتماعية:
التي تنطمؽ مف الكظيفة الكمية لمنظاـ التعميمي في تييئة الشركط البلزمة كالمبلئمة لكؿ مف يمج 
المدرسة لكي يندمج في المجتمع الذم ينتمي إليو، كالعبلقة بيف التقكيـ كالعالـ االجتماعي تظير بكيفية 

زيع األفراد عمى شكؿ فئات مبلئمة لمستكيات التككيف، كىذا البعد االجتماعي تظير مباشرة في تك 
نتاجات المؤسسة التعميمية كقيمتيا في سكؽ العمؿ كاإلنتاج ككذلؾ في نكع اإلنساف الفرد الذم 

 (.    2004تككنو)المدىكف،
 

 :الوظيفة البيداغوجية
البعد االجتماعي لمتعميـ، كينطمؽ التقكيـ في التي تحتؿ مركز الفعؿ التعميمي كبخاصة في غياب  

كظيفتو التربكية أكال مف تقيـ المظير العاـ لمتعمـ أم معرفة مدل تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة، 
كثانيا مف تقيـ عممية التعميـ في حد ذاتيا أم الحكـ عمى المعمـ كمجيكداتو التدريسية. إف اليدؼ مف 

ي لممتعمميف، كتحميؿ قف في ضبط التعميـ كتكييفيو مع المستكل الحقيالكظيفة البيداغكجية يكم
 (. 2004الصعكبات التي تكاجييـ أثناء التعمـ )المدىكف،

 

 :الوظيفة المؤسسية
التي تمثؿ السمطة، كتشكؿ النظاـ كتحافظ عميو، تمؾ السمطة المندرجة بشكؿ ىرمي كبطريقة غير  

في العممية التعميمية، فالمعمـ يبقى دائما الممارس الفعمي كربما قابمة إلنعكاس العبلقات بيف الشركاء 
الكحيد لسمطة التقكيـ، لمتجاكز كظيفة التقكيـ نطاؽ العبلئؽ التي تربط بيف المعمـ كالتبلميذ غير 

 ( 2004)المدىكف،كاضحو المعنى، كليكتسب التقكيـ مكانا مرمكقا ككزنا متميزا
 

 مبادئ التقويم التربوي:18.1.2 
 )مصطفى( مبادئ خاصة لمتقكيـ التربكم كشممت عمى ما يأتي:حدد
أف يككف التقكيـ ىادفا: أم يرتبط باألىداؼ التعميمية إرتباطا كظيفيا بحيث إذا تغير اليدؼ تغيرت  .1

 تبعا ألغراض التقكيـ، كأف يككف التقكيـ محققا ليذه األىداؼ.
 
ب المراد تقكيميا في األىداؼ)العقمية، أف يتصؼ التقكيـ بالشمكؿ، أم أنو يقكـ جميع الجكان .2

 كالنفسية، كالجسمية، كاالجتماعية(.
 

أف تتنكع أساليب التقكيـ أدكاتو حتى تساعد عمى إنجاح اليدؼ مف التقكيـ كتساعد عمى التقكيـ مف  .3
 جميع الجكانب.
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اط القكة أف يككف التقكيـ مستمرا: حتى يساعد عمى تغطية الجكانب المراد تقكيميا، كحتى يحدد نق .4
كالضعؼ في حينيا مما يختصر الكقت كالجيد، ككذلؾ حتى يتيح الفرصة الستعماؿ كسائؿ التقكيـ 

 أكثر مف مرة مما يساعد عمى الحصكؿ عمى نتائج أكثر مكضكعية.
 
 أف يككف التقكيـ عمبل تعاكنيا. .5
 
ـ ككقت التمميذ أف يككف التقكيـ اقتصاديا في الكقت كالجيد كالماؿ، فيراعي التقكيـ كقت المعم .6

 كالكقت المخصص لمعممية التعميمية.
 
أف يككف التقكيـ عمى أساس عممي، بمعنى أف تتكافر في الكسائؿ المستخدمة مجمكعة مف  .7

الخصائص لصدؽ كالثبات كالمكضكعية كالتنكع، كيقصد بالصدؽ أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو 
قكيـ عند اعادتو مرة ثانية، كيقصد بالمكضكعية أال تتأثر كما يقصد بالثبات أف تتشابو نتائج الت /بالفعؿ

عممية التقكيـ بالعكامؿ الشخصية لممقكميف، بينما يقصد بالتنكع استخداـ أدكات عديدة، ألنو كمما زادت 
 معمكماتنا عف المجاؿ الذم تقكيمو، كمما كاف التقكيـ ناجحان.

 
فيا األساسي مساعدة التبلميذ عمى النمك أف تككف عممية التقكيـ إنسانية: بمعنى أف يككف ىد .8

الشامؿ إلى أقصى حد تسمح بو قدراتيـ، كأف يككف التقكيـ كسيمة لتحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ، 
كليس كسيمة إلرىاب التبلميذ، كأسمكبا مف أساليب عقابيـ، بؿ أف يترؾ أثرا طيبا في نفكس التبلميذ ) 

 (.2003مصطفى، 
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 قةالدراسات الساب 2.2
 يمكن تقسيم الدراسات التي تناولت الموضوع إلى مجالين:

المجال االول: الدراسات التي قيمت كتب المغة العربية من وجية نظر المعممين في ضوء متغيرات 
 معينة 

 
 المجال الثاني:  الدراسات التي تناولت معرفة المعممين لممحتوى البيداغوجي.

 

 العربية من وجية نظر المعممين في ضوء متغيرات معينة  الدراسات التي قيمت كتب المغة1.2.2
 

( دراسة ىدفت إلى تحميؿ كتب المغة العربية كتقكيميا في 2013)  سرككتي كالنكرابيك محمد أجرت 
الحمقة الثانية لتبلميذ مرحمة التعميـ األساسي بكالية الخرطكـ محافظة بحرل، كاتبعت ىذه الدراسة 

، حيث تككف مجتمع الدراسة مف معممي كمعممات تحقيؽ ىدؼ الدراسةل المنيج الكصفي التحميمي
( معمما كمعممة، كأعدت 1080مرحمة التعميـ األساسي، كقد طبقت الدراسة عمى عينة تككنت مف )

الباحثة استبانو كأداة لجمع بيانات الدراسة، كخمصت الدراسة بعدد مف النتائج أىميا أف منياج الحمقة 
ممة كمرتبطة بأىداؼ التربية السكدانية، كتقيس األىداؼ المكضكعة ليا، كأف الثانية كاضحة كشا

اإلخراج الفني لكتب المغة العربية مبلئـ، كأف معممي المغة العربية يستخدمكف أساليب متنكعة في تقكيـ 
 مناىج المغة العربية لمحمقة الثانية.

 
 القيـ المتضمنة في كتاب لغتنا الجميمة( أجرل دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى 2012أما أبك شاكييش )

كمف ثـ الكشؼ عف أىـ األساليب المستخدمة في تدريس القيـ، كعف مدل ممارسة  لمصؼ السابع
معممي المغة العربية ألساليب تدريس القيـ التي تسيـ في تنمية القيـ عند الطبلب، كقد استخدـ الباحث 

ة، حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المغة المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراس
( كما 232العربية لمصؼ السابع األساسي في مدارس ككالة الغكث في قطاع غزة كالبالغ عددىـ)

تككنت أيضا مف كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ السابع في الفصؿ األكؿ، كاستخدـ الباحث أداتيف لمدراسة 
لتحميؿ، كخمصت الدراسة بعدد مف النتائج أىميا: عدـ كجكد  ىما: اإلستبانة،  كبطاقة تحميؿ محتكل

فركؽ ذات داللة إحصائية في ممارسة معممي المغة العربية لؤلساليب المستخدمة في تدريس القيـ 
 المتضمنة لكتاب لغتنا الجميمة تعزل لمتغير الخبرة كمتغير الجنس.
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ا العربية( لمصؼ األكؿ األساسي في ( دراسة ىدفت إلى تقكيـ كتاب) لغتن2012أجرل حمادنة) ك 

( 77األردف مف كجية نظر المعمميف في مديرية تربية)قصبة المفرؽ(، طبقت عمى عينة مككنة مف)
( فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالت كأداة 54معممان كمعممة، حيث استخدـ الباحث إستبانة مككنة مف)

جاء في المستكل القكم في حيف صنفت  لمدراسة، كخمصت الدراسة أف مجاؿ اإلخراج الفني لمكتاب
المجاالت األخرل في المستكل المتكسط أما التقديرات اإلجمالية لمكتاب فقد جاءت في المستكل 

ناث، في حيف المتكسط، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير الجنس لصالح اإل
 العممي. حصائيا بالنسبة لمتغير المؤىؿلـ تظير فركؽ دالة إ

 
( دراسة ىدفت إلى تقكيـ كتاب المغة العربية لمصؼ العاشر مف كجية نظر 2011كما كأجرت سعدية )

المعمميف كالمكجييف التربكييف، حيث استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ ىدؼ 
ر في المدارس الدراسة، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المغة العربية لمصؼ العاش

( مكجو 28( معمـ كمعممة ك)264 في أبك ظبي كالبالغ عددىـ) الحككمية التابعة لمجمس التعميـ
( مكجو كمكجية تـ اختيارىـ 20( معمـ كمعممة ك)132كمكجية تربكم، كتككنت عينة الدراسة مف)

اسة إلى عدد مف بطريقة عشكائية بسيطة، كاستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة، كخمصت الدر 
النتائج أىميا: أف تقديرات المكجييف جاءت بدرجة مرتفعة، كأف تقديرات المعمميف أيضان جاءت بدرجة 
مرتفعة، كأشارت النتائج أيضا لكجكد فركؽ دالة إحصائيا لتقديرات كؿ مف المعمميف كالمكجييف 

 ر الجنس.التربكييف عمى مجاالت تقكيـ كتاب المغة العربية مجتمعة تبعا لمتغي
 

( فقد أجرل دراسة ىدفت إلى تقكيـ كتاب المغة العربية" المطالعة كاألدب كالنقد" 2009أما أبك عنزة )
لمصؼ الثاني عشر في محافظات غزة مف كجية نظر المعمميف في ضكء معايير الجكدة، كذلؾ مف 

مصؼ الثاني عشر، كاتبع خبلؿ تعرؼ التقديرات التقكيمية لممعمميف كالمعممات لكتاب المغة العربية ل
الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة، حيث تككف مجتمع الدراسة 
مف جميع معممي كتاب المغة العربية المقرر لمصؼ الثاني عشر التابعيف لكزارة التربية كالتعميـ في 

مف المجتمع األصمي  )%90نة نسبة)( معمـ كمعممة، كشكمت العي200محافظات غزة كالبالغ عددىـ)
تـ اختيارىا بطريقة عشكائية منتظمة، كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة، كخمصت الدراسة بأف 
النتائج التقديرية اإلجمالية لمكتاب جاءت في المستكل الجيد، كىي درجة مبلئمة لمعايير الجكدة، كأف 

 ار اإلخراج الفني.أفضؿ معايير الكتاب عند المعمميف ىك معي
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( دراسة ىدفت إلى تقكيـ كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ السابع األساسي بمدارس 2005أجرل الشخشير )
محافظة نابمس مف كجية نظر المعمميف كالمعممات، لمتعرؼ إلى تقديراتيـ التقكيمية عمى ستة مجاالت 

راسة، كتككنت عينة الدراسة لمكتاب، استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ ىدؼ الد
( مدارس بطريقة طبقية عشكائية، حيث استخدـ 107( معمما كمعممة تـ اختيارىـ مف بيف)88مف)

الباحث اإلستبانة كأداة  لدراستو كالتي عكست فقراتيا تقييـ كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ السابع 
يدؿ عمى جكدتو، كقبكؿ فرضيات األساسي، كخمصت إلى أف تقدير الكتاب التقكيمي مرتفع جدان مما 

 الدراسة، كقد كجدت فركؽ لصالح متغير الخبرة.

ىدفت إلى معرفة مستكل تقديرات معممي المغة العربية لكتاب" دراسة  الذم أجرل (2002) طمكس أما
لغتنا الجميمة" المقرر لمصؼ السادس األساسي بمحافظة غزة، كما ىدفت إلى معرفة عبلقة تمؾ 

التحميمي، استخدـ الباحث المنيج الكصفي  ؼ الدراسةاىدأكلتحقيؽ جاىاتيـ نحك التحدث، التقديرات بات
ات الذيف يدرسكف الكتاب مكزعيف معممالك  يفمعممال ( مف205)فقاـ الباحث بإختيار عينة مككنة مف

قاـ  أداتيف. كلجأ الباحث إلى استخداـ عمى مدارس قطاع غزة كقد تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية منتظمة
. كخمصت لتقكيـ أبعاد الكتاب، كمقياس لبلتجاىات نحك تحديث المناىج : استبانةبتطكيرىما كىما

أف تقديرات المعمميف التقكيمية اإلجمالية لمكتاب تعبر عف مستكل عاؿو حسب المستكيات التي الدراسة 
ات المعمميف نحك تحديث اعتمدتيا الدراسة، كأف أفضؿ أبعاد الكتاب ىك بعد اإلخراج الفني، كأف اتجاى

 المناىج كاف إيجابيا بشكؿ عاـ.
 
مف  ة لممرحمة الثانكية بمحافظات غزة( دراسة ىدفت إلى تقكيـ مناىج الببلغ2001) أجرل الحشاشك 

كجية نظر المعمميف، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي، فقاـ الباحث 
ع معممي المغة العربية لمصفيف الحادم عشر كالثاني عشر بالمدارس بإختيار عينة مككنة مف جمي

( معممان كمعممة، حيث استخدـ الباحث اإلستبانة كأداة 236الثانكية بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ)
( فقرة، كخمصت الدراسة إلى أف منياج الببلغة لممرحمة الثانكية 120لمدراسة كالتي تككنت مف )

بلئـ مع المعايير الكاجب تكافرىا فيو إال بنسبة منخفضة، كما كأظيرت النتائج بمحافظات غزة ال يت
فركقا دالة احصائيا بيف متكسطات تقديرات المعمميف تعزل لمتغير الصؼ الدراسي لصالح الصؼ 

 الحادم عشر.
 

( دراسة تقكيمية ىدفت إلى تقكيـ كتاب الببلغة لمصؼ األكؿ الثانكم في 2000كأجرت عامر )
يف مف كجية نظر المعمميف كالطمبة لمعرفة مدل مبلئمة الكتب لمطمبة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة فمسط
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( معممان كمعممة 81استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، حيث تككنت عينة الدراسة مف)
ة ( فقرة كأدا40 ( طالبان كطالبة، حيث استخدمت الباحثة ببناء كتطكير استبانة مككنة مف)328ك)

( أم 3.48لمدراسة، كخمصت الدراسة بعدد مف النتائج أىميا أف تقدير المعمميف التقكيمي حصؿ عمى )
 . %(68.4( أم بنسبة)3.42كاف تقدير الطمبة التقكيمي حصؿ عمى) )%69.6بنسبة)

 

 وجيت معرفة المعممين لممحتوى البيداغالدراسات التي تناول 2.2.2

في التعرؼ إلى كاقع المعرفة البيداغكجية لممحتكل الرياضي  ( دراسة بحثت2014أجرل صياـ )فقد 
عند معممي الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي المتعمقة بكحدة اليندسة، كركزت عمى تقصي تمؾ 
المعرفة المتعمقة بكحدة اليندسة، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة، استخدـ الباحث المنيج الكصفي كالمنيج 

ينة مككنة مف معمـ كمعممة. كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي الكمي، فقاـ الباحث بإختيار ع
الرياضيات، لمصؼ الثامف األساسي، في مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظة رفح لمعاـ الدراسي 

،  كلجأ الباحث إلى استخداـ أربع أدكات كىي: استبانة لمكشؼ عف طبيعة معتقدات 2014/ 2013
ت الفردية كاإلختبار المعرفي كالمبلحظات الصفية. كخمصت الدراسة إلى معممي الرياضيات كالمقاببل

تحديد أبعاد المعرفة البيداغكجية لمحتكل كحدة اليندسة الكاجب تكافرىا لدل معممي الصؼ الثامف 
، كالعمؿ عمى ضركرة إطبلع كتربكيان  األساسي، كما أكصت الدراسة بإعداد معمـ الرياضيات معرفيان 

أثناء الخدمة أك أثناء التأىيؿ عمى التطكير المعرفي لمطمبة، مع إعادة النظر في  المعمميف سكاء
 المساقات التربكية التي تدرس في الكميات التربكية.

 
( دراسة ىدفت إلى اكتشاؼ أثر برنامج تدريبي في تطكير معرفة معممي كمعممات 2014أجرل عكاد )

ة الفراغية لمصؼ العاشر األساسي، كتككنت عينة الرياضيات البيداغكجية بالمحتكل لكحدة اليندس
إناث ممف يدرسكف الصؼ، كتـ اختيارىـ بشكؿ قصدم. حيث  3ذككر ك 3( معمميف، 6الدراسة مف )

تككف مجتمع الدراسة مف معممي كمعممات الرياضيات لمصؼ العاشر في محافظة القدس كضكاحي 
لمعرفة البيداغكجية بمحتكل كحدة اليندسة الفراغية القدس، كاعتمدت الدراسة أداتيف؛ األكلى: استبانة ا

لمصؼ العاشر األساسي، التي قاـ المعممكف باإلجابة عمييا مرة قبؿ البرنامج التدريبي، كمرة أخرل 
بعده. أما األداة الثانية: ىي التأمبلت التي كتبيا المعممكف بعد كؿ لقاء مف لقاءات البرنامج، كمبلحظة 

ث المنيج الكصفي كالمنيج الكمي، كخمصت الدراسة أف البرنامج التدريبي أثر الحصص، استخدـ الباح
بشكؿ إيجابي عمى معرفة المعمميف البيداغكجية بمحتكل كحدة اليندسة الفراغية، كظير بشكؿ كبير في 
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تطكير معرفة المعمميف بالمحتكل الرياضي لمكحدة أكثر مف باقي عناصر المعرفة البيداغكجية 
 بالمحتكل.

 
( دراسة ىدفت إلى إستقصاء تقدير درجة أىمية معرفة المحتكل 2013)أمبكسعيدم كالحجرم كأجرل 

( 5-10البيداغكجي في مادة العمـك لدل عينة مف المعمميف الذيف يدرسكف المادة في الصفكؼ  )
كتككنت عينة بسمطنة عماف، في ضكء متغيرات جنس المعمـ، كتخصصة الدقيؽ، كخبرتو التدريسية. 

مف معممي العمكـ مف الجنسيف، كتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية بسيطة. حيث تككف  (102)لدراسة مفا
( 5-10مجتمع الدراسة مف معممي كمعممات مادة العمـك في الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي )

الباحثيف ( معمما كمعممة. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد إستبانة مف قبؿ 353)كالذيف بمغ عددىـ
( عبارة في 39تقيس درجة أىمية معرفة المحتكل البيداغكجي الخاصة بمادة العمكـ مككنة مف )

" عمى الترتيب األكؿ،  صكرتيا النيائية. كأظيرت نتائج الدراسة حكؿ محكر "المعرفة بمتعمـ مادة العمـك
محكر "المعرفة بمناىج  كصؿ محكر "المعرفة بإستراتيجيات التدريس" عمى الترتيب الثاني بينما جاء

" في الترتيب الثالث كاألخير. كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائية في تقدير  العمـك
عزل إلى متغير الجنس في محكر "المعرفة درجة أىمية معرفة المحتكل البيداغكجي لدل المعمميف تي 

" ككجكد فركؽ دالة إحصائية في محتكل "ال معرفة بمتعمـ مادة العمكـ"، ك "المعرفة بمناىج العمـك
بإستراتيجيات التدريس" كفي مجمؿ محاكر معرفة المحتكل البيداغكجي بالنسبة لمتغير الخبرة 

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير التخصص الدقيؽ كالتفاعؿ بيف المتغيرات  التدريسية، كأخيران 
 يات في ضكء ما أسفرت عنة مف نتائج.الثبلثة. كخمصت الدراسة إلى عدد مف التكص

 
ممي العمـك بكيفية تعميـ محتكل ( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مدل معرفة مع2012كأجرل حامدة )

ادة العمـك لمصؼ الثامف، حيث استخدمت الباحثة المنيج الكيفي في تطبيؽ الدراسة،  لدل عينة مف م
الذيف تتفاكت خبراتيـ في التدريس، كيحممكف معممي العمكـ لمصؼ الثامف األساسي مف الجنسييف ك 

معمما كمعممة في المدارس الحككمية كالخاصة في محافظة راـ  130مؤىبلت عممية مختمفة كعددىـ 
اهلل كالبيرة، كاتبعت طريقة التثميث في تحميؿ نتائج المقابمة كالمشاىدة، كخمصت الدراسة إلى كجكد 

حدة الحركة المكجية في الجانب التطبيقي، حيث كانت معرفة ضعؼ في معرفة المعميمف لكيفية تعميـ ك 
ديمو لمطبلب المعمميف بالمحتكل كالمادة النظرية جيدة نكعا ما، إال أف طريقة عرض المحتكل ككيفية تق

ختبلؼ السياؽ كالخبرة كالبيئة التعميمية لكؿ مف معممي العينة، كعدـ معرفتيما كاف ضعيفا نظرا إل
كطرؽ أساليب التدريس المناسبة لعرض المحتكل، كخاصة كأف المادة المطركحة في الكافية بالمصادر 

المحتكل بعيدة كؿ البعد عف تخصصيما. كىذا بدكرة يثبت أىمية كؿ عنصر مف عناصر المعرفة 
 بكيفية تعميـ المحتكل كأف كؿ منيما يتأثر كيؤثر عمى اآلخر.
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ياضيات اغكجية لمعممي الر ستكل المعرفة البيد( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى م2011كأجرت سعاد )
بمرحمة التعميـ الثانكم، حيث تككنت عينة الدراسة مف ثمانييف معمما لمادة الرياضيات الذيف يدرسكف 
صفكؼ السنة األكلى الثانكم، كلجأت الباحثة إلستخداـ أداة اإلختبار المعرفي لمكشؼ عف مستكل 

ات، كأظيرت نتائج الدراسة إلى أنو رغـ أىمية البيداغكجية المعرفة البيداغكجية لمعممي الرياضي
لمعممي الرياضيات، إال أف ىذه المعارؼ تجاكزت مستكل المعرفة األساسية إلى المستكل الثاني األكثر 
تعقيدا كالمتميز بالتطكر كالدقة. كخمصت أيضا إلى أف مينة التعميـ لـ تعد تنظر في مجرد تنفيذ 

بؿ ىي إبداع لنشاطات مينة التدريس بأشكاؿ جديدة. فالمدرسكف يمارسكف  مناسب لمعمؿ المقرر،
قرارات مينية معقدة، إنيا تظاىرات لكفاءاتيـ كلمسؤكليتيـ كالتي تعبر عف الفركؽ بيف العمؿ المقرر 

 كالعمؿ المنجز المتأثر بعدة عكامؿ أساسية، أىميا المعرفة البيداغكجية المكتسبة مف طرفيـ. 
 

( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل معرفة معممي المغة العربية لممحتكل 2010ة حكامدة )كأما دراس
البيداغكجي، مف خبلؿ اإلجابة عف تساؤالت الدراسة، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإختيار 

كمعممة تـ إختيارىـ بالطريقة القصدية كعينة لمدراسة، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع  ان (معمم30)
ـ كالبالغ  2006/2007معممي المغة العربية في مديرية التربية كالتعميـ لمحافظة جرش لمعاـ الدراسي 

كقد لجأ الباحث إلستخداـ المقابمة كأداة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة،   .( معمما كممعممة302عددىـ )
غة العربية، مف حيث كأظيرت النتائج تباينا في المعرفة البيداغكجية العامة لعدة معممي كمعممات الم

المحتكل الدراسي لدل معممي كمعممات المغة العربية، كقد أكصت الدراسة بتطكير معرفة المعمميف 
البيداغكجية لممحتكل الدراسي كلممحتكل بصكرة عامة، كبتطكير المناىج المدرسية بما يتفؽ مع 

جدد لتعريفيـ عمى المحتكل المحتكل البيداغكجي العاـ، كبتطكير البرامج التدريبية لممعمميف ال
 البيداغكجي العاـ، كبإجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة عمى مكاد )مباحث( أخرل.

 
( كالتي ىدفت إلى بحث أثر المعرفة البيداغكجية عمى تحصيؿ طمبة الصؼ 2009أما دراسة حباس )

يككف محكر البحث، السابع األساسي، حيث تـ اختيار مكضكع تعميـ الكثافة لطمبة الصؼ السابع ل
كالذم بيف أف معرفة المعمـ لممحتكل  (Hashweh, 2005)فاعتمد الباحث عمى نمكذج الحشكة 

تتككف مف أربعة عناصر ىي معرفة المحتكل، كمعرفة االستراتيجيات، كمعرفة األىداؼ، كمعرفة 
ع الدراسة مف خصائص الطمبة، كمعرفة المنياج، كمعرفة السياؽ، كمعرفة المصادر. حيث تككف مجتم

جميع معممي العمـك لمصؼ السابع األساسي الذيف  يعممكف في المدارس الحككمية الفمسطينية في 
كمعممة  ( معممان 29كمعممة، كقد قبؿ منيـ ) ( معممان 37مديرية كضكاحي القدس كالبالغ عددىـ )

كطالبة  ( طالبان 768المشاركة في اختبار المعمميف، باإلضافة إلى جميع طمبتيـ البالغ عددعـ )
لممشاركة في اختبار تحصيؿ الطمبة. كأظيرت نتائج الدراسة ضعؼ معرفة المعمميف بالمعرفة 
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%، كىذا ناتج عف ضعفيـ في معرفة 49.8البيداغكجية لممحتكل، حيث بمغ متكسط معدالت المعمميف 
مف األىداؼ العناصر السبعة جميعيا، إال أف المؤثر األكبر ىك ضعفيـ الشديد في معرفة كؿ 

 كخصائص الطمبة. 
 

دراسة ىدفت إلى استكشاؼ معرفة المحتكل البيداغكجي لعدد مف  (Usak, 2009) أجرت إساؾ
معممي العمـك في دركس الخمية، كاستخدمت عدة أدكات لجمع بيانات الدراسة حكؿ المعرفة بتدريس 

كالمختبر، كالمقاببلت مع  مف الطمبة المعمميف في تركيا، مف مثؿ خطط الدركس (6)المحتكل لدل 
المعميمف، كخرائط المفاىيـ، بيدؼ كصؼ معرفة المحتكل البيداغكجي في عدة عناصر ىي: المعرفة 
، كالمعرفة باستيعاب المتعمميف لمادة  ، كمنياجيا، كالمعتقدات الخاصو بمادة العمـك بمحتكل مادة العمـك

، كالمعرفة بأساليب تقكيـ مادة العمكـ، كبحسب نتائج الدراسة فإف الطمبة المعمميف يستخدمكف  العمـك
 طرؽ تدريس متمحكرة حكؿ العمـ، كما يككف تركيزىـ عمى المادة العممية.

 
دراسة ىدفت إلى مقارنة أثار البرامج الداعمة لمتفكير  (karamarsk, 2009)كأجرل  كرامارسي 

كبرنامج اإلستجكاب  Reflection Discourse Training (R_D)مقابؿ برنامج التفكير الخطابي 
عمى المعرفة البيداغكجية لممعمميف في حؿ  Questioning Training Self (S_Q)الذاتي 

المشكبلت الرياضية كالثاني؛ لقياس ما كراء المعرفة المتعمقة بمعرفة كمعتقدات المعمميف الخاصة 
( معمـ مف معممي التعميـ 62) بالمعرفة التقريرية، اإلجرائية كالشرطية، حيث تككنت عينة الدراسة مف

( معمـ 30ك ) (R_D)( معمـ منيـ لمتدريب عمى برنامج 32( مدرسة، تـ إختياره )16األساسي في )
كجميعيـ شارؾ في برنامج التنمية المينية التي ترعاىا حككمة الكياف   (S_Q)لمتدريب عمى برنامج 

كالمعرفة البيداغكجية لمعممي الرياضيات  الصييكني لمدة ثبلث سنكات بغرض تعزيز المعرفة الرياضية
صائية بيف المجمكعتيف ح، كفي بداية الدراسة لـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إNCTMتبعا لمعايير 

في المتغيرات التالية: عدد سنكات الخبرة لمعممي الرياضيات في معرفة المعرفة الرياضية كالمعرفة 
بؿ اإلجراءات الحككمية، كقد أشارت النتائج إلى أف برنامج البيداغكجية لممحتكل التي تـ تقيميا مف ق

(S_Q)  كاف أكثر فاعمية لتطكير المعرفة البيداغكجية لمحتكل الرياضيات، كتعزيز ما كراء المعرفة
، كأشارت النتائج أيضا إلى أنو ال تكجد فركؽ بيف المجمكعتيف في (R_D)الرياضية مف برنامج 

كبلت بإستخداـ طريقة العرض، كخمصت الرياضيات في حؿ المشت حكؿ تدريس تطكير المعتقدا
 الدراسة إلى عدد مف التكصيات في ضكء ما أسفرت عنة مف نتائج.

 
دراسة ىدفت إلى كصؼ معرفة معممي رياضيات بنائييف اجتماعييف بالمعرفة  2008)كأجرل العدكل )

، حيث تألؼ مجتمع الدراسة مف  البيداغكجية لمحتكل كحدة الجبر في منياج الصؼ الثامف األساسي
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جميع معممي الرياضيبات لمصؼ الثامف األساسي في المدارس الحككمية كالخاصة الفمسطينية في 
محافظة راـ اهلل، أما العينة التي استخدمت في الدراسة فكانت معممي رياضيات بنائييف)معمـ كمعممة( 

تقدات المعرفية، كاستخدـ أربعة أدكات بحثية ستبانة المععمى إجاباتيما عمى إ تـ اختيارىما بناءان 
ستبانة المعتقدات البحثية لتحديد عينة الدراسة، كاختبار فحص جابة عف سؤاؿ الدراسة تمثمت في إلئل

المحتكل، كالمقاببلت الفردية، كالمشاىدات الصفية لمعينة، كخمصت الدراسة إلى أف المعممة تمتمؾ 
، كأف معرفة المعمـ كانت معرفة جيدة بالمعرفة ـ كحدة الجبرلكف غير كافية بتعمي معرفة مقبكلة

البيداغكجية لمحتكل الجبر لكنيا لـ تكف غنية كما يجب، كأف معرفتة كانت نكعا ما أفضؿ مف معرفة 
المعممة، كبشكؿ عاـ ماؿ كبل المعمميف إلى استخداـ الطريقة التقميدية في التعميـ رغـ اعتقادىما بغير 

 ذلؾ. 
 

دراسة ىدفت إلى كصؼ معرفة المعمميف  (Blum,&Krauss, 2008)ل بمكـ ككراكس كما أجر 
مخص ىذه الكرقة األلماف لممرحمة العميا مف خبلؿ إمتحانات مصممة خصيصا ليذا الغرض، فتي 

كأخرل  COACTIV (Cognitive Activation Classroom)دراستيف معمقتيف مف قبؿ مشركع 
المرحمة الثانكية األلمانية( األلمانية مف أجؿ كصؼ المعرفة )كىي صفكؼ  PISAحكؿ أداء صفكؼ 

 Cognitive)فمشركع  المينية لمعممي المرحمة الثانكية األلمانية إعتمادا عمى ىاتيف الدراستيف.
Activation Classroom) COACTIV  التنشيط المعرفي في الصؼ تـ تأسيسو مف قبؿ مؤسسة

كىك يبحث في تعميـ معممي الرياضيات لمصفكؼ  2006-2002مف  (DFG)األبحاث األلمانية 
(PISA)  كمف أىداؼ المشركع تحديد مفيكـ المعرفة المينية لمعممي 2004-2003األلماف لؤلعكاـ ،

الرياضيات لممرحمة الثانكية، كبناء إمتحانات معتمدة تفحص معرفة أكلئؾ المعمميف بالمعرفة 
. إضافة إلمتحانات المعرفة تمؾ تـ تطكير (CK)ل لدييـ كمعرفة المحتك  (PCK)البيداغكجية لممحتكل 

التي كاف ضمف أىدافيا معرفة  (board battery of instruments)مجمكعة كاسعة مف األدكات 
( بند، 35السير الذاتية لممعمميف، الدافعية، المعتقدات المينية، كتنظيـ الذات. كتككف اإلختبار مف)

 (CK)( بند لفحص معرفة المحتكل 13) (PCK)لممحتكل  اغكجية( منيا لفحص المعرفة البيد22ك)
Content Knoeledge ( جكانب 3البنكد التي إختصت في المعرفة البيداغكجية لممحتكل تـ إعتماد )

ظة أف حفييا إعتبرت ميمة في الحصكؿ عمى تعميـ رياضيات ناجح، فكانت  النتيجة الجديرة بالمبل
المعرفة البيداغكجية لممحتكل، ككانت النتائج تبدم تطكر المعرفة  معرفة المحتكل تدعـ بقكة تطكر

لـ يظير أم إرتباط إيجابي بيف أنكاع  COACTIVككأنة يتكقؼ بعد تعميـ المعمـ، في بيانات 
المعارؼ كالخبرة المينية لدل المعمميف، كما بينت أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف معرفة المحتكل كالمعرفة 

 كل، فالمعرفة البيداغكجية لممحتكل بحاجة ألساس متيف مف المعرفة بالمحتكل . البيداغكجية لممحت
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دراسة ىدفت لبحث المعرفة بالمفاىيـ الرياضية لدل معممي الصفيف  (Hung, 2008)كأجرل ىيكنج 
تكل الخامس كالسادس كمعرفتيـ حكؿ صعكبات تعمـ األطفاؿ كمعرفتيـ بالمعرفة البيداغكجية لممح

كمي كما تتحرل الدراسة إمكانية كجكد عبلقة بيف معرفة المعمميف لممفاىيـ الرياضية ضي اليالريا
( معمـ 201كمعرفتيـ بصعكبات تعمـ الطمبة كالمعرفة البيداغكجية لممحتكل. تككنت عينة الدراسة مف )

( مدرسة حككمية شرؽ كجنكب كشماؿ ككسط تايكاف. 39مف معممي الصفكؼ الخامس كالسادس مف )
ع المعمكمات مف خبلؿ مقاببلت غير رسمية عف الممارسات التعميمية كتصنيفيا كما تـ تطكير تـ جم

مشكبلت رياضية مختمفة إستخدمت في دراسة سابقة ككاف لكؿ مشكمة ثبلثة  8إستبانة تككنت مف 
قؿ مف المعدؿ أم عرفة المفاىيمية لممعمميف كانت أمقاييس. كأظيرت النتائج أف أكثر مف نصؼ الم

ف القميؿ مف معممي صفكؼ الخامس كالسادس كانت لدييـ معرفة كافية بمكضكع التعمـ كأكضاع أ
تعميمية مختمفة. كما أظيرت النتائج أيضا أف معرفة المعمميف المينية بمستكياتيا المختمفة ال تؤثر 

ذه بشكؿ مباشر عمى معرفتيـ بصعكبات تعمـ الطمبة كالممارسات التعميمية، كقد فسر الباحث ى
أف المعمميف الذيف لدييـ معرفة محدكدة  Lampertالظاىرة بإعتماد نتيجة سابقة تكصمت ليا الباحثة 

بالمادة التعميمية ال يمكف إعادة بنائيا أثناء تعميميـ، بينما المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف 
كاإلرشادية في التعميـ  المقاببلت أشارت إلى ميؿ المعمميف الشديد لئلعتماد عمى الكتب التعميمية

ىماؿ صعكبات التعمـ.  الصفي كا 
 

بدراسػػػة لمحاكلػػػة تكثيػػػؽ المعرفػػػة بكيفيػػػة تعمػػػيـ  (Mulhal&Berry&Lougharn, 2008)كمػػػا قػػػاـ 
ممػػف يعممػػكف  7-12المحتػػكل مػػف خػػبلؿ مشػػاىدات كمقػػاببلت فرديػػة كجماعيػػة لمعممػػي الصػػفكص مػػف 

بالمقارنػػػة مػػػع نظػػػرائيـ، حيػػػث تػػػـ اختيػػػار مكضػػػكع فػػػي المػػػدارس األسػػػترالية كاعتبػػػرك معممػػػيف نػػػاجحيف 
التفاعبلت الكيميائيػة لكصػؼ معرفػة المعممػيف بكيفيػة تعمػيـ ىػذا المكضػكع، كتمخصػت أىػـ النتػائج ليػذه 
الدراسػػة أف معرفػػة المعممػػيف بكيفيػػة تعمػػيـ المحتػػكل تقتصػػر عمػػى المنيػػاج كمػػا كرد فيػػو مػػف معرفػػػة كال 

 تتعدل ذلؾ.
 

( دراسة ىدفت إلى تقصي المعرفة الرياضية كالمعرفة البيداغكجية 2007) كأجرل خصاكنة كالبركات
( مف الطمبة/المعمميف، حيث كشفت الدراسة عف العبلقة بيف إلماميـ بالمعرفة 152الخاصة بيا، لدل)

الرياضية لممعرفة البيداغكجية في الرياضيات، كعبلقة بعض المتغيرات بكؿ منيما، حيث جمعت 
اختبارييف، يقيس األكؿ المعرفة الرياضية البلزمة لتدريس الصفكؼ الثبلثة األكلى،  البيانات مف خبلؿ

كيقيس الثاني المعرفة البيداغكجية لممحتكل الرياضي. كخمصت الدراسة إلى أف طمبة معمـ الصؼ لـ 
%( عمى كؿ مف اإلختبارييف، ككاف الكسطاف الحسابياف ألدائيـ عمى كؿ مف 80يحققكا درجة اإلتقاف)

%(، كسجمت نتائج الدراسة عبلقة إيجابية متكسطة بيف كؿ مف 50اإلختباريف بمستكل عبلمة النجاح)
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عبلماتيـ عمى اإلختباريف، ككاف المعدؿ التراكمي في الجامعة متغيرا، كالمسار األكاديمي في الثانكية 
كبيداغكجيا  العامة مف أكثر المتغيرات قدرة عمى التنبؤ بمعرفة عينة الدراسة في الرياضيات

 الرياضيات، كىذا مف بيف مجمكعة المتغيرات لطمبة معمـ الصؼ.
( فقد أجرت دراسة ىدفت إلى البحث في معرفة معممي الرياضيات بالمعرفة 2007أما مريبع )

البيداغكجية لكحدة اليندسة لمصؼ الثامف األساسي، كلقد ركزت عمى مجالييف كاسعييف لممعرفة؛ 
بأىداؼ التعميـ ، كمعتقداتة حكؿ التعمـ، كالتعميـ كالمتعمميف، كالثاني ىك معرفتو األكؿ: معرفة المعمـ 

بمحتكل الكحدة اليندسية لمصؼ الثامف األساسي، كأصكؿ تدريسيا، حيث تككنت عينة الدراسة مف 
 تخداـ ثبلث أدكاتسمعمميف اثنيف مف ذكم المعتقدات المعرفية البنائية االجتماعية، كلجأت الباحثة إل

ستبانة، المقاببلت الفردية كالمبلحظات الصفية، كما أشارت نتائج الدراسة أف ىناؾ تكافقا كىي: اإل
كبيرا بيف معتقدات المعمـ، كأقكالو، كممارساتو الصفية المتعمقة بأبعاد النظرية البنائية االجتماعية 

ة المعمكمات التي يقدميا، لمتعمـ، كخمصت الدراسة إلى أف معرفة المعمـ بمحتكل المكضكع تؤثر في دق
ثر معرفة المحتكل في قدرة المعمـ عمى كما تؤثر في نكعية األسئمة التي يطرحيا، مف ناحية أخرل تؤ 

 تحديد األىداؼ.
 

دراسة ىدفت إلى تحديد كفاءات  (Tumuklu, &Yesildere, 2007)كأجرل  تكمكلكك كيسيدير 
حتكل الرياضيات في التعميـ األساسي، كقد تـ جمع معممي ما قبؿ الخدمة في المعرفة البيداغكجية لم

البايانات عف طريؽ تعرض المعمميف المشاركيف في أربع مشاكؿ ) أسئمة مفتكحة(  كالبالغ عددىـ 
معمـ رياضيات في التعميـ األساسي. كقد تـ تحميؿ استجابات المرشحيف عمى أساس معايير  (45)

لمعرفة الرياضية عند المعمميف المشاركيف مكجكدة كلكف غير محددة مسبقا. كأظيرت نتائج الدراسة أف ا
 كافية لتدريس الرياضيات.

 
دراسة ىدفت لمعرفة  Angel, Ryder & Scott, 2005) (أجرل كؿ مف أنجؿ، كريدر، كسككت

ستراتيجيات التدريس، كتأثرىا بعامؿ  طبيعة المعرفة البيداغكجية بالمحتكل في كؿ مف المادة العممية، كا 
لدييـ خمفية كاسعة في تدريس  معممان  (24)، كمتدربان  معممان  (41)برة، حيث شممت عينة الدراسة الخ

مكاقؼ تعالج قضايا  (8)استبانة مفتكحة تحتكم معممان مبتدئان، كاستخدمت  (17)مادة الفيزياء، ك
، أظيرت الدراسة شكالية في تدريس مادة الفيزياء كأداه لمدراسة، كيتطمب تقديـ تفسيرات ليذه المكاقؼإ

عتبار تفكير الطمبة مقارنة بالمعمميف ة كانت أكثر تربكية، كتأخذ في اإلأف معرفة المعميمف ذكم الخبر 
 المبتدئييف. 
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( دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى كاقع المعرفة البيداغكجية عند معممي 2004)كأجرل أبك مكسى 
قتراحات، كما سعت إلى تحديد النماذج عاشر األساسي المتعمقة بمكضكع اإلالرياضيات لمصؼ ال

قترانات، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ يستخدمكنيا في تدريسيـ لكحدة اإل التدريسية التي
عينية قصدية مف المعمميف كالمعممات ذكم خبرات كمؤىبلت متنكعة بحيث يظير أفراد الدراسة أكبر 

ستبانة، ث أدكات لتحقيؽ ىدؼ الدراسة: اإلداـ ثبلستخر ممكف مف الفركؽ. كلجأ الباحث إلقد
يا المعممكف كالمقاببلت الفردية كالمبلحظات الصفية. ككضحت نتائج الدراسة المعرفة التي يمتمك

قتراحات بأنيا معرفة مجردة، كأنيا معرفة إجرائية عالية المستكل.  كما بينت كالمعممات لمكضكع اإل
قترانات معرفة متقنة، ككاف لدييـ القدرة عمى ربط اإلجراء ختمفة إلالمالنتائج أف معرفتيـ بالتمثيبلت 

 قراف مع التمثيؿ اليندسي بشكؿ فعاؿ. الحسابي المتمثؿ في بناء جدكؿ لؤل
 

دراسة ىدفت إلى معرفة التغير المفاىيمي حكؿ المعرفة البيداغكجية  (Reitano, 2004)كأجرل ريتانك
لممحتكل لممعمميف المشاركيف في ىذه الدراسة كالبالغ عددىـ عشر معمميف قبؿ الخدمة ينتقمكف مف 
سنتيـ النيائية)الرابعة( كطبلب لسنتيـ األكلى لمتعميـ، فقد استمرت الدراسة اثنا عشر شيرا، ستة أشير 

دراسة تأىيؿ المعمميف، كالستة أشير األخرل لمعمميف مينييف، حيث استخدمت الخارطة كانت في 
مع التفكير بصكت عاؿ  Video Stimulated Recallالمفاىيمية كأشرطة الفيديك السترجاع المثير 

ئج أثناء المشاىدة لتحديد الفيـ لدل المعمميف المبتدئييف عمى مدل الئلثنى عشر شيرا. فقد أظيرت النتا
كتضمنت تمؾ  (PCK)حاجة المعمميف لمعرفة مينية محددة كفيـ لممعرفة البيداغكجية لممحتكل 

المعرفة تغيرا في تفكير المعمميف، كما تأكيد المعمميف عمى أىمية ربط المعرفة الجديدة بالسابقة 
 كاستخداـ الخبرة الحياتية لتعزيز المعرفة التي يتـ تعميميا في الصؼ.

التي ىدفت إلى التعرؼ عمى مفيكـ (Driel, Verloop& De vo, 2000) كديفكس يؿكفي دراسة دير 
المعرفة بتعميـ المحتكل مف خبلؿ مراجعة الدراسات حكؿ تعريفيا، كحكؿ معرفة المعمميف المينية في 
، كأيضا السعي إلى دراسة تجريبية لتطكير المعرفة بكيفة تعميـ المحتكل، كقد تـ اختيار  تعميـ العمـك

معمما ممف يحممكف  12كضكع المكازنة الكيمياكية، كتـ تطبيؽ الطريقة الكيفية بجمع البيانات كشارؾ م
سنكات خبرة بالتعميـ، كتـ تكجيو أسئمة لممعمميف حكؿ   5مؤىبلت أكاديمية في الكيمياء أكثر مف

في تكضيح المادة  المفاىيـ التي يمكف أف يحمميا طمبتيـ، كما ىي الطرؽ كالتمثيبلت التي يستخدمكنيا
العممية، كأجابكا عف ذلؾ مف خبلؿ المقاببلت، كأىـ نتائج الدراسة تمثمت في أف ىذه الدراسة ساىمت 
في زيادة المعرفة حكؿ الطرؽ التي يمثؿ بيا المعممكف المعرفة، ككيؼ يربطكف بيف تمثيبلتيـ كفيـ 

 مة.طبلبيـ كبالتالي التمكف مف مساعدة المعمميف قبؿ كأثناء الخد
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بحسب نمكذج  PCKالتي استخدمت مفيكـ  (Geddis et al, 1998) أما دراسة جيذر كزمبلؤىا
شكلماف لتكضيح كيؼ يقـك معممك الكيمياء بتحكيؿ محتكل مادة النظائر إلى شكؿ مقبكؿ لمطمبة 
، كأظيرت الدراسة أف ىناؾ أربعة عكامؿ تعمؿ ىذا التحكيؿ كىي: المعرفة المسبقة بمفاىيـ الطمبة

االستراتيجيات الفعالة، التمثيبلت المختمفة، المعرفة بالمنياج. كما بينت الدراسة أف ىناؾ فركقا بيف 
 المبتدئ كالخبير مف المعمميف في معرفتيـ بكيفية تعميـ المحتكل.

 
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى المعرفة البيداغكجية كالتي  (Hashweh, 1985)جرل الحشكة كأ

ة الدراسة مف ستة حيث تككنت عين (Subject-Matter )(Pedagogical Knowledge)سماىا 
منيـ معممي أحياء، كقد سأليـ عف المادة كطرح ليـ مفاىيـ  (3)منيـ معممي فيزياء ك  (3)معمميف 

فيزيائية كمفاىيـ عف األحياء كقد كجد أف المعمميف لدييـ معرفة عميقة بتخصصيـ بينما لدييـ معرفة 
األخرل التي تكجد لدل المعمميف جميعيـ ) معرفة عامة بالمحتكل كأساليب التدريس( إال عامة بالفركع 

 أف ىناؾ معرفة خاصة يمتمكيا المعممكف كىي المعرفة بكيفية تعميـ المحتكل.
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 
 

العربية مف كجية يبلحظ بعد مراجعة الدراسات السابقة أف ىناؾ دراسات بحثت في تقكيـ كتب المغة 
( كدراسة 2012 ( كدراسة)حمادنة، 2013نظر المعمميف في ضكء متغيرات متعددة مثؿ دراسة)محمد، 

( كغيرىا مف الدراسات، كأف ىناؾ دراسات بحثت في تقكيـ 2009( كدراسة)أبكعنزة، 2011)سعدية، 
(، كفي مكاد 2010دة، معرفة المعمـ في المحتكل البيداغكجي في مادة المغة العربية كدراسة)حكام

( في مادة الرياضيات، ككدراسة) عبداهلل 2014( كدراسة)عكاد، 2014أخرل مثؿ دراسة)صياـ، 
، 2012( كدراسة)حامدة،2013كأخركف،  كفي الكقت الذم تتشابو بو ىذه الدراسة  ( في مادة العمـك

لمنيج الكصفي ا اداميحيث تشابيت في منيجية البحث بإستخ في جكانب معينة مع الدراسات السابقة
، كاستخداـ االستبانة كأداه (2012)أبكشاكييش،  ( كدراسة2002)طمكس، كدراسة في أغمب الدراسات

 ( كدراسة)الحشاش،2013 ( كدراسة)أمبكسعيدم كالحجرية،2014 كما في دراسة)صياـ، لمدراسة
كيـ كتب المغة العربية في التي تبحث في تقمف أكائؿ الدراسات إال أنيا تختمؼ معيا في أنيا  (،2001

، كما أنيا مف أكائؿ الدراسات التي أخذت المرحمة ضكء المحتكل البيداغكجي حسب عمـ الباحثة
 .يا بأكمميا كلـ تكتفي في صؼ معيفاألساسية العم
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 الفصل الثالث 

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 

الدراسة،  في منيجفي تنفيذ الدراسة،  الباحثةيا تالتي اتبعلئلجراءات ان مفصبلن ىذا الفصؿ كصفيتناكؿ 
عداد أداة الدراسة)االستبانة(، كالتأكد مف صدقيا  ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 

 معالجة النتائج.التي استخدمت في كثباتيا، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب اإلحصائية 

 

 نيج الدراسة م 1.3

 اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي لككنو المنيج المناسب لمكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 

 مجتمع الدراسة: 2.3

كالبالغ  معممي المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في محافظة الخميؿتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع 
في أربع مديريات ىي مديرية شماؿ  الحككمية معممان كمعممة مكزعيف عمى المدارس( 1140عددىـ )

كمديرية جنكب الخميؿ كعدد المعمميف فييا  إناث(،108 ذككر ك 103الخميؿ كعدد المعمميف فييا)
، )إناث175 ذككر ك141 كمديرية كسط الخميؿ كعدد المعمميف فييا)إناث(،  169ذككر ك 169)

  .اث(إن116 ذككر ك  159كمديرية يطا كعدد المعمميف فييا)
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 عينة الدراسة:3.3 

مكزعيف  كمعممة( معممان  345%( كبمغ عددىا )(30بطريقة عشكائية طبقية  بنسبة تـ اختيار العينة 
 معمـ ك 31حيث تككنت العينة في مديرية شماؿ الخميؿ مف) ،عمى مديريات التربية في محافظة الخميؿ

معمـ  43ة(، كفي مديرية كسط الخميؿ) معمم 51معمـ ك 51معممة(، كفي مديرية جنكب الخميؿ)  33
( يكضح تكزيع أفراد عينة 1.3كالجدكؿ) معممة(، 35معمـ ك 48معممة(، كفي مديرية يطا) 53ك

 الدراسة.

 .الدراسة(: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدكؿ )

 النسبة الئوٌة العدد المستوى المتغير

 50.2 163 ذكر الجنس

 49.8 162 أنثى

 81.2 264 لغة عربية  التخصص

 18.8 61 أخرل

 8.3 27 دبمـك المؤىل العممي

 82.5 268 بكالكريكس

 9.2 30 دبمـك عالي فأعمى

 15.4 50 سنكات 5أقؿ مف  خبرة المعمم

 33.5 109 سنكات 10-5مف 

 51.1 166 سنكات 10أكثر مف 
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 متغيرات الدراسة: 3.4

 متغيرات اآلتية:اشتممت ىذه الدراسة عمى ال

 المتغيرات المستقمة: 1.4.3

 ، أنثى(.: )ذكرالجنس كلو مستكياف .1

 . التخصص كلو مستكياف: )لغة عربية، أخرل(.2

 . المؤىؿ العممي كلو ثبلثة مستكيات: )دبمكـ، باكالكريكس، دبمكـ عالي فأعمى(.3

 10 سنكات، أكثر مف10سنكات إلى5سنكات، 5. خبرة المعمـ كليا ثبلثة مستكيات: )أقؿ مف 4
 سنكات(.

 المتغيرات التابعة: 2.4.3

 المعرفة البيداغكجية.

 :وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 5.3

% لمذككر، 50.2، كيظير أف نسبة الجنسمتغير ( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1.3يبيف الجدكؿ )
% 18.8، كنسبة بيةلغة عر % 81.2أف نسبة  التخصص% لئلناث. كيبيف متغير 49.8كنسبة 

% 82.5، كنسبة  لمدبمكـ% 8.3أف نسبة  المؤىؿ العممي. كيبيف متغير لتخصصات أخرل
% ألقؿ 15.4كيبيف متغير خبرة المعمـ أف نسبة . لمدبمـك العالي فأكثر% 9.2، كنسبة لمبكالكريكس

 سنكات.  10% ألكثر مف 51.1سنكات، كنسبة  10-5% مف 33.5سنكات، كنسبة  5مف 

 الدراسة:ة أدا 6.3

 :آلتيةبتبني كتطكير استبانة كذلؾ بإتباع الخطكات االباحثة قامت لتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

 (،2007)زيتكف، كالمؤلفات ككتاب مراجعة الدراسات كالبحكث في األدب التربكم السابؽ .1
كفي (،  2005( كدراسة) أبك لطيفة، 2014كالرسائؿ العممية كدراسة)صياـ،

كشبكة (، 2014كبحث)خبلؼ، كالبحكث ذات العبلقة  ،(Shulman, 1986- 1987مقالتا)
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غكجية مناىج المغة العربية بشكؿ عاـ كبالمعرفة البيدا كتقكيـ بتحميؿ اإلنترنت كالتي اىتمت
 بشكؿ خاص.

في ضكء ما سبؽ تـ تحديد األبعاد أك المجاالت التي سكؼ تبنى عمييا االستبانة، كتـ اختيار  .2
 األبعاد التالية:

 .البعد األكؿ: المعرفة بالغايات كالفمسفات 
 .البعد الثاني: األنشطة كالتقكيـ 
 .البعد الثالث: السياؽ التعممي كخصائص المتعمميف 
 .البعد الرابع: المعرفة بالمككنات البنائية لممحتكل 
 .البعد الخامس: المعرفة البيداغكجية العامة 

 
بناءان  فرعية لتناسب المرحمة كالكاقع الفمسطينيإضافة بعض القضايا الرئيسة كالقامت الباحثة ب .3

 .عمى تكجييات المحكميف
تـ صياغة عدد مف الفقرات أك المعايير تصؼ كؿ بعد مف األبعاد الخمسة التي تـ تحديدىا  .4

كتغطيتيا، حيث ركعي عند صياغة تمؾ الفقرات أف تككف سيمة ككاضحة ال تحتاج إلى 
 المستفتيف. إيضاح أك تفسير لممعمميف كالمعممات

 .كضع اإلستبانة في صكرتيا األكلية .5
تـ عرض اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف مف أصحاب الخبرة كاالختصاص، حيث سمـ  .6

عدلت اإلستبانة بناءا عمى مبلحظاتيـ عمييا. كقد  اكؿ منيـ نسخة مف اإلستبانة، ليدكنك 
 .(4كثـ إخراجيا بشكميا النيائي ممحؽ) المحكميف مبلحظات

 صدق األداة: 7.3

ستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا قامت الباحثة بتصميـ اإل
(، حيث كزعت الباحثة 1ممحؽ) عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة

بانة مف حيث: مدل اإلستبانة عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات اإلست
ضافة أم معمكمات أك  كضكح لغة الفقرات كسبلمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

 ستبانة بصكرتيا النيائية.ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج اإل ،تعديبلت أك فقرات يركنيا مناسبة
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ستبانة لفقرات اإلاط بيرسكف مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضان بحساب معامؿ االرتب
اإلستبانة كيدؿ عمى أف ىناؾ  كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقراتمع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 ذلؾ: يبيفكؿ التالي داؽ داخمي بيف الفقرات. كالجاالتس
 

مرحمة تقكيـ كتب المغة العربية لملمصفكفة ارتباط فقرات  نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف(: 2.3جدكؿ )
 األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

1 0.44** 0.00 22 0.54** 0.00 43 0.49** 0.00 

2 0.55** 0.00 23 0.65** 0.00 44 0.54** 0.00 

3 0.42** 0.00 24 0.61** 0.00 45 0.66** 0.00 

4 0.39** 0.00 25 0.45** 0.00 46 0.61** 0.00 

5 0.43** 0.00 26 0.57** 0.00 47 0.63** 0.00 

6 0.55** 0.00 27 0.64** 0.00 48 0.69** 0.00 

7 0.59** 0.00 28 0.69** 0.00 49 0.62** 0.00 

8 0.52** 0.00 29 0.49** 0.00 50 0.61** 0.00 

9 0.57** 0.00 30 0.49** 0.00 51 0.59** 0.00 

10 0.56** 0.00 31 0.56** 0.00 52 0.66** 0.00 

11 0.59** 0.00 32 0.48** 0.00 53 0.60** 0.00 

12 0.62** 0.00 33 0.61** 0.00 54 0.65** 0.00 

13 0.59** 0.00 34 0.62** 0.00 55 0.67** 0.00 

14 0.58** 0.00 35 0.64** 0.00 56 0.64** 0.00 

15 0.57** 0.00 36 0.61** 0.00 57 0.59** 0.00 

16 0.61** 0.00 37 0.59** 0.00 58 0.57** 0.00 
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17 0.58** 0.00 38 0.59** 0.00 59 0.58** 0.00 

18 0.58** 0.00 39 0.65** 0.00 60 0.62** 0.00 

19 0.56** 0.00 40 0.62** 0.00 61 0.61** 0.00 

20 0.49** 0.00 41 0.63** 0.00    

21 0.58** 0.00 42 0.59** 0.00    

 

  :ثبات الدراسة  8.9

 مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات، الباحثة تقام
قكيـ كتب المغة العربية تللمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية 

 ،(0.967) لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ
بثبات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ  األداةتمتع ىذه  إلىكىذه النتيجة تشير 

 الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية.

 :مؿ الثبات لممجاالتمعا نتائج(: 3.3جدكؿ )

 معامل الثبات المجاالت

 0.875 المعرفة بالغايات والفمسفات

 0.890 األنشطة والتقويم

 0.834 معرفة السياق التعممي وخصائص المتعممين

 0.927 المعرفة بالمكونات البنائية لممحتوى

 0.842 المعرفة البيداغوجية العامة

 0.967 الدرجة الكمية
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 :الدراسة إجراءات 9.3 

 لتطبيؽ مراحؿ ىذه الدراسة اتبعت الباحثة الخطكات التالية:
عمى كتاب رسمي مف عمادة الدراسات العميا بجامعة القدس مكجو إلى مديريات الحصكؿ  .1

 التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ.

 

لى الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ مكجو إ .2
 المدارس التي تـ تطبيؽ الدراسة فييا.

 

 اإلطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة كالبحكث العممية حكؿ المكضكع لبلستفادة .3
 منيا.

 

إعداد األداة الخاصة بالدراسة كالتحقؽ مف صدقيا بعرضيا عمى مجمكعة مف األخصائييف  .4
 كصى بو المحكمكف.كذكم الخبرة، كتـ الحذؼ كالتعديؿ كاإلضافة حسب ما أ

 

 إعداد أداه الدراسة في شكميا النيائي بعد التحقؽ مف صدقيا كثباتيا بالطرؽ المبينة سابقا. .5

 

اختيار عينة الدراسة، كالتي تـ اختيارىا بطريقة عشكائية طبقية مف معممي كمعممات المغة  .6
 العربية لممرحمة األساسية العميا في الخميؿ.

 
 نة المختارة.تـ تطبيؽ األداة عمى العي .7

 
تـ جمع البيانات مف أفراد العينة كبعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة تبيف لمباحثة أف عدد  .8

 (.345( استبانة مف أصؿ)325االستبانات المستردة كالصالحة)

 
تحميؿ البيانات كمعالجتيا إحصائيا كالخركج بالنتائج كتفسيرىا بشكؿ عممي كمكضكعي   .9

 كمقنع.

 
 ت كالمقترحات.تـ كتابة التكصيا .11
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 المعالجة اإلحصائية 10.3

جرل ( استبانة مستردة، ك 325حيث تـ حصر) كالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تبعد جمع االستبيانا
ا معينة(، كذلؾ تمييدا إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء قامىا أر ؤ ترميزىا )إعطا

بيانات الدراسة، كقد تمت ك ات كفقا ألسئمة الدراسة المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ البيان
المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات  المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات

كمعامؿ  ،(one way ANOVA)األحادم تحميؿ التبايف كاختبار (، t- testستبانة، كاختبار )ت( )اإل
(، كذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية Cronbach Alphaلثبات كركنباخ ألفا )ارتباط بيرسكف، كمعادلة ا

(SPSS( )Statistical Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول  1.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني   2.4

 ممخص نتائج الدراسة  3.4
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 الفصل الرابع:

 نتائج الدراسة

 

تقويم  إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك " تىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصم ناكؿت
في  كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضوء المعرفة البيداغوجية من وجو نظر المعممين

مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ  " كبياف أثر كؿ مف المتغيرات الخميل
البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة 

 :( 1.4)الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2333 منخفضة

 3367-2334 متكسطة

 فأعمى 3.68 عالية
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 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   4.3

 ؟ العميا في ضوء المعرفة البيداغوجية األساسيةلمرحمة اتقديرات المعممين لكتب درجة ما 
 

الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  تعف ىذا السؤاؿ قام لئلجابة
تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية  عفاالستبانة التي تعبر  تمجاال أفراد عينة الدراسة عمى

 . العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ

تقػكيـ (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد عينػة الدراسػة لفقػرات 2.4جدكؿ )
ساسػية العميػا فػي ضػكء المعرفػة البيداغكجيػة مػف كجػو نظػر المعممػيف فػي كتب المغة العربيػة لممرحمػة األ

 الخميؿ

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.64 3.84 يكضح المحتكل األىداؼ العامة  1

 متوسطة 0.69 3.62 يكضح المحتكل األىداؼ الخاصة  2

 متوسطة 0.74 3.45 المجتمع الفمسطيني ترتبط األىداؼ بفمسفة التعميـ في 3

 متوسطة 0.80 3.37 ترتبط األىداؼ كالغايات بالحياة ككاقعيا 4

 عالية 0.71 3.84 تنمي األىداؼ ميارات المغة العربية المتنكعة )الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع(  5

 متوسطة 0.80 3.38 (21 تنمي األىداؼ لدل المتعمـ ميارات حياتية معينة )ميارات القرف 6

 متوسطة 0.77 3.60 األىداؼ مصكغة بطريقة شمكلية قابمة لممبلحظة كالقياس 7

 متوسطة 0.79 3.57 األىداؼ مصكغة بشكؿ كاضح كمتنكع )المجاؿ المعرفي، الكجداني، الميارم( 8

 متوسطة 0.76 3.54 تتصؼ األىداؼ بالكاقعية كالقابمية لمتحقؽ 9

 متوسطة 0.79 3.29 اؼ مع المستكيات المختمفة لممتعمميفتتناسب األىد 11

 متوسطة 0.75 3.36 تصؼ األىداؼ المخرجات التي يجب أف يحققيا المتعمـ بدقة 11

 متوسطة 0.72 3.54 تعكس األىداؼ العامة كالخاصة الخطكط العريضة لممنياج 12
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لكطنية، االجتماعية، تعكس األىداؼ العامة كالخاصة فمسفة المنياج الفمسطيني) ا 13
 الفكرية، االقتصادية(

 متوسطة 0.89 3.45

 متوسطة 0.79 3.51 تظير األىداؼ التكامؿ المنطقي بيف عناصر المحتكل المختمفة 14

يدعـ المحتكل استراتيجيات التعمـ المتنكعة لمكشؼ عف األخطاء المفاىيميو )خرائط  15
 المفاىيـ، التداعي الحر( 

 متوسطة 0.74 3.36

 متوسطة 0.80 3.47 األنشطة الكاردة تتيح فرصة الممارسة الفردية كالجماعية 16

 متوسطة 0.77 3.45 يراعي المحتكل استمرارية طرح األنشطة لتأكيد التعمـ )استبقائو( 17

 يدعـ المحتكل االستراتيجيات المناسبة لحاجات المتعمميف 18

 

 متوسطة 0.74 3.31

 متوسطة 0.82 3.30 تيا لمكقت المخصص ليا كضكح األنشطة كمناسب  19

 متوسطة 0.82 3.15 يدعـ المحتكل إستراتيجية "الخطأ" كإستراتيجية لمتعميـ كالتعمـ  21

 متوسطة 0.76 3.58 يتضمف المحتكل إجراءات التقكيـ التككيني 21

 عالية 0.85 3.80 يتضمف المحتكل أسئمة كتدريبات عمى كؿ كحدة 22

 متوسطة 0.84 3.53 تكل استخداـ أدكات التقكيـ الحقيقي) المبلحظة، سبللـ التقدير(  يتضمف المح 23

 متوسطة 0.87 3.38 يعزز المحتكل لدل المتعمميف ميارات التقكيـ الذاتي 24

 متوسطة 0.81 3.33 يعالج المحتكل إجراءات التقكيـ ك)التغذية الراجعة(  25

 متوسطة 0.81 3.38 تشخيصية كالتمييزية  تتميز أسئمة المحتكل بالقدرتيف ال 26

 متوسطة 0.76 3.52 يعتمد المحتكل عمى تكظيؼ استراتيجيات متنكعة في التقكيـ التربكم  27

 متوسطة 0.79 3.43 تعكس األسئمة سير المتعمـ نحك التعمـ المنشكد 28

 متوسطة 0.78 3.48 كشؼ المحتكل عف مستكيات المتعمميف المختمفةي 29

ظير المحتكل مبلئما الحتياجات المتعمميف كفؽ خصائصيـ النمائية كالمرحمة يى  31
 العمرية

 متوسطة 0.80 3.39

 متوسطة 0.86 3.51 يكشؼ المحتكل عف أفكار المتعمميف كخبراتيـ السابقة 31

 متوسطة 0.79 3.36 يحدد المحتكل المعارؼ التي يجد المتعمميف صعكبة في فيميا 32

 متوسطة 0.81 3.28 كل عمى زيادة دافعية المتعمميف كاستعداداتيـ لمتعمـيساعد المحت 33



 
 

67 

 متوسطة 0.73 3.28 يحث المحتكل الدراسي المتعمميف عمى التفاعؿ الذىني 34

 متوسطة 0.89 3.25 يراعي المحتكل أنماط  تعمـ المتعمميف المختمفة )سمعي، بصرم، حسي( 35

 متوسطة 0.83 3.34 الجتماعي الذم قىًدـ منو المتعمميفيراعي المحتكل السياؽ الثقافي كا 36

ينطمؽ المحتكل مف معارؼ سابقة عبر تصحيحيا كبناء معرفة جديدة قد تككف  37
 بدكرىا معرفة أساسية لمعرفة أخرل

 متوسطة 0.80 3.44

 متوسطة 0.78 3.37 يتكامؿ المحتكل مع المعرفة في بنائو 38

كالتتابع الخاصة بتعمـ المغة العربية في المرحمة  يظير المحتكل مصفكفة المدل 39
 (5_10األساسية العميا)

 متوسطة 0.80 3.38

 متوسطة 0.83 3.43 يميز المحتكل بيف الحقائؽ كالمفاىيـ  كالمبادئ كالنظريات 41

 متوسطة 0.86 3.28 يحقؽ المحتكل التكازف الكمي النكعي 41

 متوسطة 0.74 3.62 ت كاألفكار الرئيسية المطمكبةيشتمؿ المحتكل عمى المعارؼ كالميارا 42

 متوسطة 0.77 3.51 يشتمؿ المحتكل التعميمي عمى الشركحات المناسبة 43

 متوسطة 0.80 3.59 يشتمؿ المحتكل التعميمي عمى التكضيحات كاألمثمة 44

 متوسطة 0.86 3.40 يشتمؿ المحتكل التعميمي عمى عركض تكضيحية عمى شكؿ حكارات 45

 متوسطة 0.90 3.34 يشمؿ المحتكل عمى مكاقؼ تنقؿ التعمـ خارج سياؽ الغرفة الصفية 46

 متوسطة 0.77 3.59 يشمؿ المحتكل عمى الخطكط العريضة في المنياج 47

 متوسطة 0.80 3.39 يكضح المحتكل الطرؽ كالعمميات التي يتـ فييا تكليد المعرفة 48

 متوسطة 0.76 3.41 يـ يظير المحتكل مبلئما لمتعمـ كالف 49

 متوسطة 0.76 3.30 المحتكل مع متطمبات المرحمة الزمنية )كاالتجاىات المعاصرة( يتبلءـ 51

 متوسطة 0.84 3.34 ينمي المحتكل ميارات التفكير العميا 51

 متوسطة 0.91 3.30 يظير المحتكل الترابط المنطقي بيف الكحدات 52

 متوسطة 0.84 3.34 متعددة لممتعمـ يتيح المحتكل فرص تكظيؼ مصادر 53

 متوسطة 0.81 3.31 يؤكد المحتكل عمى النظرة المتكاممة لمفرد كالمجتمع 54

 متوسطة 0.83 3.42 يؤكد المحتكل عمى ميارات المبلحظة كالمقارنة كالتركيب كالتمثيؿ 55

 متوسطة 0.84 3.28 ر تقميدم يساعد المحتكل المعمـ عمى تنظيـ بيئة الصؼ التعميمية التعمميو بشكؿ غي 56
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 متوسطة 0.84 3.45 يساعد المحتكل المعمـ عمى تكظيؼ تقنيات تعميمية تعمميو حديثة 57

يساعد المحتكل المعمـ عمى تكظيؼ مصادر تعميمية تعمميو تراعي خصائص  58
 المتعمميف 

 متوسطة 0.77 3.44

 متوسطة 0.77 3.38 ديثة في التعميـ كالتعمـيظير المحتكل إمكانية تكظيؼ المعمـ نظريات تربكية ح 59

 متوسطة 0.75 3.44 يساعد المحتكل المعمـ تكظيؼ استراتيجيات تدريس متنكعة 61

 متوسطة 0.75 3.51 يحدد المحتكل ميمات العمؿ التي تساعد عمى تكفير التعامؿ اإليجابي مع المتعمميف  61

 متوسطة 0.46 3.43 الدرجة الكمية 

 

كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة  ديراتتقأف ( 2.4الجدكؿ  )يبلحظ مف 
جاء بدرجة متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ المعرفة  البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ

ية ، يميو المعرفة البيداغكجاألنشطة كالتقكيـ، كيميو مجاؿ بالغايات كالفمسفات عمى أعمى متكسط حسابي
مي كمف ثـ مجاؿ معرفة السياؽ التعم ممحتكل،بالمككنات البنائية ل معرفةال، يميو مجاؿ العامة

 كخصائص المتعمميف.

 

تقكيـ (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 3.4جدكؿ)
عرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء الم

 الخميؿ

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.47 3.53 المعرفة بالغايات والفمسفات 1

 متوسطة 0.52 3.43 األنشطة والتقويم 2

 متوسطة 0.59 3.41 المعرفة البيداغوجية العامة 5

 متوسطة 0.54 3.41 لبنائية لممحتوىالمعرفة بالمكونات ا 4

 متوسطة 0.55 3.36 معرفة السياق التعممي وخصائص المتعممين 3

 متوسطة 0.46 3.43 الدرجة الكمية
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( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 3.4يبلحظ مف الجدكؿ)
لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف تقكيـ كتب المغة العربية عينة الدراسة عمى 

( 13463( كانحراؼ معيارم )3343)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف كجو نظر المعمميف في الخميؿ
تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف أف كىذا يدؿ عمى 

جاء بدرجة متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ المعرفة بالغايات كالفمسفات  الخميؿ كجو نظر المعمميف في
المعرفة البيداغكجية ، يميو (، كيميو مجاؿ األنشطة كالتقكيـ3352عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره )

، يميو مجاؿ المعرفة بالمككنات البنائية لممحتكل، كمف ثـ مجاؿ معرفة السياؽ التعممي العامة
 عمميف.كخصائص المت

 الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى تقامك 
 . مجاؿ المعرفة بالغايات كالفمسفات عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

فة (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ المعر 4.4جدكؿ)
 بالغايات كالفمسفات

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.65 3.84 يكضح المحتكل األىداؼ العامة  1

تنمي األىداؼ ميارات المغة العربية المتنكعة )الكتابة، القراءة، التحدث،  5
 االستماع( 

 عالية 0.72 3.84

 متوسطة 0.70 3.62 يكضح المحتكل األىداؼ الخاصة  2

 متوسطة 0.78 3.60 األىداؼ مصكغة بطريقة شمكلية قابمة لممبلحظة كالقياس 7

 متوسطة 0.79 3.57 األىداؼ مصكغة بشكؿ كاضح كمتنكع )المجاؿ المعرفي، الكجداني، الميارم( 8

 متوسطة 0.77 3.54 تتصؼ األىداؼ بالكاقعية كالقابمية لمتحقؽ 9

 متوسطة 0.72 3.54 امة كالخاصة الخطكط العريضة لممنياجتعكس األىداؼ الع 12

 متوسطة 0.79 3.51 تظير األىداؼ التكامؿ المنطقي بيف عناصر المحتكل المختمفة. 14

 متوسطة 0.74 3.45 ترتبط األىداؼ بفمسفة التعميـ في المجتمع الفمسطيني 3
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الكطنية،  تعكس األىداؼ العامة كالخاصة فمسفة المنياج الفمسطيني) 13
 االجتماعية، الفكرية، االقتصادية(

 متوسطة 0.89 3.45

 متوسطة 0.81 3.38 (21تنمي األىداؼ لدل المتعمـ ميارات حياتية معينة )ميارات القرف  6

 متوسطة 0.80 3.37 ترتبط األىداؼ كالغايات بالحياة ككاقعيا 4

 متوسطة 0.76 3.36 قةتصؼ األىداؼ المخرجات التي يجب أف يحققيا المتعمـ بد 11

 متوسطة 0.79 3.29 تتناسب األىداؼ مع المستكيات المختمفة لممتعمميف 11

 متوسطة 0.47 3.53 الدرجة الكمية

( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 4.4يبلحظ مف الجدكؿ)
( 3352)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  سفات أفعينة الدراسة عمى مجاؿ المعرفة بالغايات كالفم

 جاء بدرجة متكسطة. مجاؿ المعرفة بالغايات كالفمسفاتأف ( كىذا يدؿ عمى 13473كانحراؼ معيارم )

( فقرة جاءت بدرجة 12، ك)بدرجة عالية اجاءتتيف ( أف فقر 4.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ)
كالفقرة " تنمي األىداؼ ميارات المغة "  ىداؼ العامة يكضح المحتكل األ. كحصمت الفقرة " متكسطة

(، كيمييا 3.84عمى أعمى متكسط حسابي )العربية المتنكعة )الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع(" 
تتناسب األىداؼ (. كحصمت الفقرة " 3.62"بمتكسط حسابي )يكضح المحتكل األىداؼ الخاصة فقرة " 

تصؼ األىداؼ (، يمييا الفقرة " 3.29" عمى أقؿ متكسط حسابي ) مميفمع المستكيات المختمفة لممتع
 (.3.36" بمتكسط حسابي ) المخرجات التي يجب أف يحققيا المتعمـ بدقة

 الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى تقامك 
  نشطة كالتقكيـ.مجاؿ األ عفاالستبانة التي تعبر  فقرات
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(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 5.4جدكؿ)
 األنشطة كالتقكيـ

الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.85 3.80 يتضمف المحتكل أسئمة كتدريبات عمى كؿ كحدة 22

 متكسطة 0.76 3.58 إجراءات التقكيـ التككينييتضمف المحتكل  21

 متكسطة 0.84 3.53 يتضمف المحتكل استخداـ أدكات التقكيـ الحقيقي) المبلحظة، سبللـ التقدير(   23

 متكسطة 0.76 3.52 يعتمد المحتكل عمى تكظيؼ استراتيجيات متنكعة في التقكيـ التربكم  27

 متكسطة 0.81 3.47 ة الفردية كالجماعيةاألنشطة الكاردة تتيح فرصة الممارس 16

 متكسطة 0.78 3.45 يراعي المحتكل استمرارية طرح األنشطة لتأكيد التعمـ )استبقائو( 17

 متكسطة 0.80 3.43 تعكس األسئمة سير المتعمـ نحك التعمـ المنشكد 28

 متكسطة 0.88 3.38 يعزز المحتكل لدل المتعمميف ميارات التقكيـ الذاتي 24

 متكسطة 0.82 3.38 تتميز أسئمة المحتكل بالقدرتيف التشخيصية كالتمييزية   26

يدعـ المحتكل استراتيجيات التعمـ المتنكعة لمكشؼ عف األخطاء المفاىيميو  15
 )خرائط المفاىيـ، التداعي الحر( 

 متكسطة 0.75 3.36

 متكسطة 0.82 3.33 يعالج المحتكل إجراءات التقكيـ ك)التغذية الراجعة(  25

 متكسطة 0.75 3.31 يدعـ المحتكل االستراتيجيات المناسبة لحاجات المتعمميف 18

 متكسطة 0.82 3.30 كضكح األنشطة كمناسبتيا لمكقت المخصص ليا  19

 متكسطة 0.83 3.15 يدعـ المحتكل إستراتيجية "الخطأ" كإستراتيجية لمتعميـ كالتعمـ  20

 طةمتكس 0.53 3.43 الدرجة الكمية

( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 5.4يبلحظ مف الجدكؿ)
( كانحراؼ معيارم 3342)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف مجاؿ األنشطة كالتقكيـعينة الدراسة عمى 

 جاءت بدرجة متكسطة. مجاؿ األنشطة كالتقكيـأف ( كىذا يدؿ عمى 13515)
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بدرجة ( فقرة جاءت 13فقرة كاحدة جاءت بدرجة عالية، ك)( أف 5.4كتشير النتائج في الجدكؿ) كما
" عمى أعمى متكسط  يتضمف المحتكل أسئمة كتدريبات عمى كؿ كحدةكحصمت الفقرة "  .متكسطة
(. 58.3" بمتكسط حسابي ) يتضمف المحتكل إجراءات تقكيـ تككيني (، كيمييا فقرة "80.3حسابي )
" عمى أقؿ متكسط يدعـ المحتكل إستراتيجية "الخطأ" كإستراتيجية لمتعميـ كالتعمـ الفقرة "  كحصمت
" نشطة كمناسبتيا لمكقت المخصص ليايراعي المحتكل كضكح األ(، يمييا الفقرة " 3.15حسابي )

 (.3.30بمتكسط حسابي )

 جابات أفراد عينة الدراسة عمىالباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الست تقامك 
 . مجاؿ معرفة السياؽ التعممي كخصائص المتعمميف عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

 

مجاؿ معرفة (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل6.4جدكؿ )
 السياؽ التعممي كخصائص المتعمميف

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متكسطة 0.86 3.51 يكشؼ المحتكل عف أفكار المتعمميف كخبراتيـ السابقة 31

 متكسطة 0.78 3.48 كشؼ المحتكل عف مستكيات المتعمميف المختمفةي 29

يىظير المحتكل مبلئما إلحتياجات المتعمميف كفؽ خصائصيـ النمائية كالمرحمة  30
 العمرية

 متكسطة 0.80 3.39

 متكسطة 0.79 3.36 يحدد المحتكل المعارؼ التي يجد المتعمميف صعكبة في فيميا 32

 متكسطة 0.83 3.34 يراعي المحتكل السياؽ الثقافي كاالجتماعي الذم قىًدـ منو المتعمميف 36

 متكسطة 0.81 3.28 يساعد المحتكل عمى زيادة دافعية المتعمميف كاستعداداتيـ لمتعمـ 33

 متكسطة 0.73 3.28 حث المحتكل الدراسي المتعمميف عمى التفاعؿ الذىنيي 34

 متكسطة 0.89 3.25 يراعي المحتكل أنماط  تعمـ المتعمميف المختمفة )سمعي، بصرم، حسي( 35

 متكسطة 0.55 3.36 الدرجة الكمية
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الستجابات أفراد  ( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية6.4يبلحظ مف الجدكؿ)
لمدرجة المتكسط الحسابي  أف مجاؿ معرفة السياؽ التعممي كخصائص المتعمميفعينة الدراسة عمى 

مجاؿ معرفة السياؽ التعميمي كخصائص أف ( كىذا يدؿ عمى 13554( كانحراؼ معيارم )3336)الكمية
 جاء بدرجة متكسطة. المتعمميف

. كحصمت الفقرة " متكسطةجاءت بدرجة يع الفقرات جم( أف 6.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ )
(، كيمييا 3.51" عمى أعمى متكسط حسابي ) يكشؼ المحتكل عف أفكار المتعمميف كخبراتيـ السابقة

 (. كحصمت الفقرة "3.48بمتكسط حسابي )كشؼ المحتكل عف مستكيات المتعمميف المختمفة " فقرة " ي
" عمى أقؿ متكسط حسابي المختمفة )سمعي، بصرم، حسي(يراعي المحتكل أنماط  تعمـ المتعمميف 

كالفقرة " يساعد "  يراعي المحتكل الدراسي المتعمميف عمى التفاعؿ الذىني(، يمييا الفقرة " 3.25)
 (.3.28بمتكسط حسابي )المحتكل عمى زيادة دافعية المتعمميف كاستعداداتيـ لمتعمـ " 

 

 ة كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمىالباحثة بحساب المتكسطات الحسابي تقامك 
  مجاؿ المعرفة بالمككنات البنائية لممحتكل. عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 7.4جدكؿ )
 المعرفة بالمككنات بالبنائية لممحتكل

 مالرق
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متكسطة 0.75 3.62 يشتمؿ المحتكل عمى المعارؼ كالميارات كاألفكار الرئيسية المطمكبة 42

 متكسطة 0.80 3.59 يشتمؿ المحتكل التعميمي عمى التكضيحات كاألمثمة 44

 متكسطة 0.78 3.59 يشمؿ المحتكل عمى الخطكط العريضة في المنياج 47

 متكسطة 0.77 3.51 يشتمؿ المحتكل التعميمي عمى الشركحات المناسبة 43

ينطمؽ المحتكل مف معارؼ سابقة عبر تصحيحيا كبناء معرفة جديدة قد تككف  37
 بدكرىا معرفة أساسية لمعرفة أخرل

 متكسطة 0.81 3.44

 متكسطة 0.84 3.43 يميز المحتكل بيف الحقائؽ كالمفاىيـ  كالمبادئ كالنظريات 40
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 متكسطة 0.83 3.42 يؤكد المحتكل عمى ميارات المبلحظة كالمقارنة كالتركيب كالتمثيؿ 55

 متكسطة 0.77 3.41 يظير المحتكل المبلئمة لمتعمـ كالفيـ 49

 متكسطة 0.86 3.40 يشتمؿ المحتكل التعميمي عمى عركض تكضيحية عمى شكؿ حكارات 45

 متكسطة 0.80 3.39 لعمميات التي يتـ فييا تكليد المعرفةيكضح المحتكل الطرؽ كا 48

يظير المحتكل مصفكفة المدل كالتتابع الخاصة بتعمـ المغة العربية في المرحمة  39
 (5_10األساسية العميا)

 متكسطة 0.80 3.38

 متكسطة 0.79 3.37 يتكامؿ المحتكل مع المعرفة في بنائو 38

 متكسطة 0.90 3.34 ؿ التعمـ خارج سياؽ الغرفة الصفيةيشمؿ المحتكل عمى مكاقؼ  تنق 46

 متكسطة 0.84 3.34 ينمي المحتكل ميارات التفكير العميا 51

 متكسطة 0.84 3.34 يتيح المحتكل فرص تكظيؼ مصادر متعددة لمتعمـ 53

 متكسطة 0.81 3.31 يؤكد المحتكل عمى النظرة المتكاممة لمفرد كالمجتمع 54

 متكسطة 0.77 3.30 كل مع متطمبات المرحمة الزمنية )كاالتجاىات المعاصرة(يتبلئـ المحت 30

 متكسطة 0.92 3.30 يظير المحتكل الترابط المنطقي بيف الكحدات 52

 متكسطة 0.86 3.28 يحقؽ المحتكل التكازف الكمي النكعي 41

 متكسطة 0.54 3.40 الدرجة الكمية

تكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ( الذم يعبر عف الم7.4يبلحظ مف الجدكؿ)
لمدرجة المتكسط الحسابي  أف مجاؿ المعرفة بالمككنات البنائية لممحتكلعينة الدراسة عمى 

جاءت بدرجة  مجاؿ معرفة المحتكلأف ( كىذا يدؿ عمى 13538( كانحراؼ معيارم )3341)الكمية
 متكسطة.

كحصمت الفقرة "  جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة.( أف 7.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ )
" عمى أعمى متكسط حسابي المطمكبةيشتمؿ المحتكل عمى المعارؼ كالميارات كاألفكار الرئيسية 

(. 3.59" بمتكسط حسابي ) يشتمؿ المحتكل التعميمي عمى التكضيحات كاألمثمة(، كيمييا فقرة "3.62)
(، يمييا الفقرة 3.28"عمى أقؿ متكسط حسابي ) ل التكازف الكمي النكعييحقؽ المحتك كحصمت الفقرة " 

 (.3.30" بمتكسط حسابي ) يظير المحتكل الترابط المنطقي بيف الكحدات" 
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 الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى تقامك 
 . اؿ المعرفة البيداغكجية العامةمج عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

مجاؿ (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل8.4جدكؿ )
 المعرفة البيداغكجية العامة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

امؿ اإليجابي مع يحدد المحتكل ميمات العمؿ التي تساعد عمى تكفير التع 61
 المتعمميف 

 متكسطة 0.76 3.51

 متكسطة 0.85 3.45 يساعد المحتكل المعمـ عمى تكظيؼ تقنيات تعميمية تعمميو حديثة 57

يساعد المحتكل المعمـ عمى تكظيؼ مصادر تعميمية تعمميو تراعي خصائص  58
 المتعمميف 

 متكسطة 0.77 3.44

 متكسطة 0.76 3.44 تيجيات تدريس متنكعةيساعد المحتكل المعمـ تكظيؼ استرا 60

 متكسطة 0.78 3.38 المعمـ نظريات تربكية حديثة في التعميـ كالتعمـ يظير المحتكل إمكانية تكظيؼ 59

يساعد المحتكل المعمـ عمى تنظيـ بيئة الصؼ التعميمية التعمميو بشكؿ غير  56
 تقميدم 

 متكسطة 0.84 3.28

 كسطةمت 0.60 3.41 الدرجة الكمية

( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 8.4يبلحظ مف الجدكؿ)
( 3341)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف مجاؿ المعرفة البيداغكجية العامةعينة الدراسة عمى 
 جاء بدرجة متكسطة. مجاؿ المعرفة البيداغكجية العامةأف ( كىذا يدؿ عمى 13592كانحراؼ معيارم )

يحدد . كحصمت الفقرة " متكسطةجاءت بدرجة جميع الفقرات ( أف 8.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ)
" عمى أعمى متكسط المحتكل ميمات العمؿ التي تساعد عمى تكفير التعامؿ اإليجابي مع المتعمميف 

"  حديثة يات تعميمية تعمميويساعد المحتكل المعمـ عمى تكظيؼ تقن(، كيمييا فقرة " 3.51حسابي )
يساعد المحتكل المعمـ عمى تنظيـ بيئة الصؼ التعميمية  (. كحصمت الفقرة "3.45بمتكسط حسابي )

يظير المحتكل إمكانية (، يمييا الفقرة " 3.28" عمى أقؿ متكسط حسابي )التعمميو بشكؿ غير تقميدم 
 (.3.38" بمتكسط حسابي ) تكظيؼ المعمـ نظريات تربكية حديثة في التعميـ كالتعمـ
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 : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال   2.4

العميا في ضوء  األساسيةالمعممين لكتب المغة العربية لممرحمة  متوسطات تقديراتىل تختمف 
 والمؤىل العممي وخبرة المعمم ؟ الجنس والتخصص  باختالفالمعرفة البيداغوجية 

 فرضيات التالية:ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لم

بين  (α ≥ 0.05) عند مستوى الداللةداللة إحصائية توجد فروق ذات  نتائج الفرضية األولى: "ال
لمتغير تعزى في ضوء المعرفة البيداغوجية متوسطات تقدير المعممين لكتب المرحمة األساسية العميا 

 " الجنس

اختبار "ت" النحرافات المعيارية كحسابو ثـ استخراج المتكسطات الحسابية كا األكلىحص الفرضية تـ ف
تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في  فيعينة الدراسة  أفرادالستجابة لمعينات المستقمة 

 . الجنسمتغير  ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ حسب

تقكيـ كتب المغة العربية في  العينة أفرادستجابة اللمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:9.4جدكؿ )
متغير  لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ حسب

 الجنس

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 13121 23312 0.46 3.47 163 ذكر المعرفة بالغايات كالفمسفات

 0.48 3.59 162 أنثى

 13218 13261 0.52 3.39 163 ذكر األنشطة كالتقكيـ

 0.51 3.46 162 أنثى

معرفة السياؽ التعممي 
 كخصائص المتعمميف

 13471 13724 0.55 3.34 163 ذكر

 0.56 3.38 162 أنثى

المعرفة بالمككنات البنائية 
 لممحتكل المحتكل

 13424 13811 0.54 3.38 163 ذكر

 0.54 3.43 162 أنثى

 13371 13897 0.56 3.39 163 ذكر المعرفة البيداغكجية العامة
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 0.62 3.44 162 أنثى

 13169 13379 0.46 3.40 163 ذكر الدرجة الكمية

 0.47 3.47 162 أنثى

كىي  (،13169(، كمستكل الداللة )13379( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )9.4يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ)
تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في أم أنو ال تكجد فركؽ في   (α ≥ 0.05)أكبر مف

، ككذلؾ لممجاالت الجنستعزل لمتغير ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ 
ايات، ككانت الفركؽ لصالح اإلناث. كبذلؾ تـ قبكؿ ما عدا مجاؿ المعرفة بالمنياج كالفمسفات كالغ

 الفرضية األكلى. 

 

بين  (α ≥ 0.05) عند مستوى الداللةداللة إحصائية توجد فروق ذات  نتائج الفرضية الثانية: " ال
لمتغير تعزى في ضوء المعرفة البيداغوجية متوسطات تقدير المعممين لكتب المرحمة األساسية العميا 

 " التخصص

عينة  أفرادالمتكسطات الحسابية الستجابة ك حساب نتائج اختبار "ت" ب الثانيةحص الفرضية ف تـ
تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو  فيالدراسة 

 . التخصصلمتغير  نظر المعمميف في الخميؿ حسب
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تقكيـ كتب المغة العربية في  العينة أفرادالستجابة نات المستقمة لمعينتائج اختبار "ت"  (:10.4جدكؿ )
متغير  لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ حسب

 التخصص

المتوسط  العدد التخصص المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 13157 13911 0.47 3.55 264 لغة عربية لفمسفاتالمعرفة بالغايات كا

 0.49 3.42 61 أخرل

 13561 13582 0.50 3.44 264 لغة عربية األنشطة كالتقكيـ

 0.58 3.39 61 أخرل

معرفة السياؽ التعممي 
 كخصائص المتعمميف

 13268 13119 0.56 3.38 264 لغة عربية

 0.52 3.29 61 أخرل

ت البنائية المعرفة بالمككنا
 لممحتكل

 13988 13116 0.52 3.41 264 لغة عربية

 0.61 3.41 61 أخرل

 13186 13739 0.55 3.45 264 لغة عربية المعرفة البيداغكجية العامة

 0.74 3.27 61 أخرل

 13311 13136 0.45 3.45 264 لغة عربية الدرجة الكمية

 0.51 3.38 61 أخرل

(، 0.301(، كمستكل الداللة )1.036( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )10.4ؿ)يتبيف مف خبلؿ الجدك 
أم أنو ال تكجد فركؽ في تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة 
البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ تعزل لمتغير التخصص، ككذلؾ لممجاالت، كبذلؾ تـ 

 انية. قبكؿ الفرضية الث
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بين  (α ≥ 0.05) عند مستوى الداللة داللة إحصائية توجد فروق ذات نتائج الفرضية الثالثة: "ال
لمتغير تعزى في ضوء المعرفة البيداغوجية متوسطات تقدير المعممين لكتب المرحمة األساسية العميا 

 " المؤىل العممي

تقكيـ كتب  عمىعينة الدراسة  أفرادجابة تـ حساب المتكسطات الحسابية الست الثالثةلفحص الفرضية ك 
المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ 

 . المؤىؿ العممييعزل لمتغير 

تقكيـ كتب ل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:11.4)جدكؿ 
مغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ ال

 المؤىؿ العممييعزل لمتغير 

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد المؤىل العممي المجال

 0441 3.45 27 دبمـك المعرفة بالغايات كالفمسفات

 0448 3.54 268 بكالكريكس

 0450 3.47 30 بمـك عالي فأكثرد

 0450 3.30 27 دبمـك األنشطة كالتقكيـ

 0451 3.44 268 بكالكريكس

 0459 3.43 30 دبمـك عالي فأكثر

معرفة السياؽ التعممي كخصائص 
 المتعمميف

 0464 3.31 27 دبمـك

 0454 3.37 268 بكالكريكس

 0461 3.30 30 دبمـك عالي فأكثر

 0452 3.17 27 دبمـك ات البنائية لممحتكلالمعرفة بالمككن

 0453 3.43 268 بكالكريكس

 0462 3.42 30 دبمـك عالي فأكثر
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 0456 3.20 27 دبمـك المعرفة البيداغكجية العامة

 0458 3.45 268 بكالكريكس

 0472 3.28 30 دبمـك عالي فأكثر

 0444 3.29 27 دبمـك الدرجة الكلية

 0446 3.45 268 بكالكريكس

 0452 3.40 30 دبمـك عالي فأكثر

تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا كجكد فركؽ ظاىرية في  (11.4)يبلحظ مف الجدكؿ 
، المؤىؿ العمميفي ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل لمتغير 

كما يظير في  (one way ANOVA)األحادم ايف تـ استخداـ تحميؿ التب كلمعرفة داللة الفركؽ
 (:12.4الجدكؿ)

في تقكيـ كتب المغة العربية العينة  أفرادالستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (12.4)ؿجدك 
لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل لمتغير 

 المؤىؿ العممي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 المعرفة بالغايات كالفمسفات

 

 1362 1314 2 1328 بيف المجمكعات

  

  

1354 

  

  

 1323 322 72.29 داخؿ المجمكعات

 324 72.57 المجمكع  

 1385 1323 2 1345 عاتبيف المجمك  األنشطة كالتقكيـ

  

  

1343 

  

  

 1327 322 85.81 داخؿ المجمكعات

 324 86.27 المجمكع  

 1373 1331 1311 2 1319 بيف المجمكعاتمعرفة السياؽ التعممي 
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 1331 322 99.34 داخؿ المجمكعات كخصائص المتعمميف

  

  

  

  

 324 99.54 المجمكع  

بنائية المعرفة بالمككنات ال
 لممحتكل

 3.01 1386 2 1.73 بيف المجمكعات

  

  

1315 

  

  

 1329 322 92.36 داخؿ المجمكعات

 324 94.09 المجمكع  

 3.19 1.11 2 2.21 بيف المجمكعات المعرفة البيداغكجية العامة

  

  

1314 

  

  

 1335 322 111.43 داخؿ المجمكعات

 324 113.65 المجمكع  

 1319 1.66 1335 2 1371 بيف المجمكعات جة الكليةالدر

 1321 322 68.79 داخؿ المجمكعات

 324 69.50 المجمكع

مف مستكل الداللة  أكبر( كىي 0.193( كمستكل الداللة )1.656يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ) لعربية لممرحمة األساسية العميا تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تقكيـ كتب المغة اال

ككذلؾ  المؤىؿ العممي،في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل لمتغير 
لممجاالت ما عدا مجاؿ المعرفة البيداغكجية العامة، ككانت الفركؽ بيف البكالكريكس كالدبمكـ لصالح 

 . كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.الثالثةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ البكالكريكس. 
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( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )13.4الجدكؿ )
 المؤىؿ العمميعينة الدراسة حسب 

الفروق في  المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

المعرفة البيداغكجية 
 العامة

 0.033 *0.25- بكالكريكس دبمـك

 0.607 0.08- دبمـك عالي فأكثر

 0.033 *0.25 دبمـك بكالكريكس

 0.125 0.17 دبمـك عالي فأكثر

 0.607 0.08 دبمـك دبمـك عالي فأكثر

 0.125 0.17- بكالكريكس

 

 نتائج الفرضية الرابعة: 

تقدير  بين متوسطات (α ≥ 0.05) عند مستوى الداللة داللة إحصائية توجد فروق ذات " ال
 " خبرة المعمملمتغير  تعزىفي ضوء المعرفة البيداغوجية المعممين لكتب المرحمة األساسية العميا 

تقكيـ كتب  عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الرابعةلفحص الفرضية ك 
كجو نظر المعمميف في الخميؿ  المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف

 . خبرة المعمـيعزل لمتغير 
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تقكيـ كتب ل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:14.4)جدكؿ 
المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ 

 خبرة المعمـير يعزل لمتغ

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد خبرة المعمم المجال

المعرفة بالغايات 
 كالفمسفات

 0.42 3.57 50 سنكات 5أقؿ مف 

 0.48 3.53 109 سنكات 10-5مف 

 0.48 3.50 166 سنكات 10أكثر مف 

 0.52 3.47 50 سنكات 5أقؿ مف  األنشطة كالتقكيـ

 0.50 3.43 109 سنكات 10-5مف 

 0.51 3.41 166 سنكات 10أكثر مف 

معرفة السياؽ التعممي 
 كخصائص المتعمميف

 0.53 3.42 50 سنكات 5أقؿ مف 

 0.57 3.34 109 سنكات 10-5مف 

 0.54 3.35 166 سنكات 10أكثر مف 

المعرفة بالمككنات 
 البنائية لممحتكل

 0.55 3.45 50 سنكات 5أقؿ مف 

 0.54 3.40 109 سنكات 10-5مف 

 0.53 3.39 166 سنكات 10أكثر مف 

المعرفة البيداغكجية 
 العامة

 0.63 3.40 50 سنكات 5أقؿ مف 

 0.55 3.38 109 سنكات 10-5مف 

 0.60 3.44 166 سنكات 10أكثر مف 

 0.45 3.47 50 سنكات 5أقؿ مف  الدرجة الكلية

 0.45 3.43 109 سنكات 10-5مف 

 0.47 3.42 166 تسنكا 10أكثر مف 
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تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا كجكد فركؽ ظاىرية في  (14.4)يبلحظ مف الجدكؿ
، كلمعرفة خبرة المعمـفي ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل لمتغير 

كما يظير في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم تـ استخداـ تحميؿ التبايف  داللة الفركؽ
(15.4:) 

في تقكيـ كتب المغة العربية العينة  أفرادالستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (15.4)ؿجدك 
لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل لمتغير 

 خبرة المعمـ

 مجموع مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.49 0.11 2 0.22 بيف المجمكعات المعرفة بالغايات كالفمسفات

 

0.61 

 0.22 322 72.35 داخؿ المجمكعات 

 324 72.57 المجمكع 

 0.29 0.08 2 0.16 بيف المجمكعات األنشطة كالتقكيـ

 

0.74 

 0.26 322 86.10 المجمكعات داخؿ 

 324 86.26 المجمكع 

معرفة السياؽ التعممي 
 كخصائص المتعمميف

 0.38 0.11 2 0.23 بيف المجمكعات

 

0.68 

 0.30 322 99.30 داخؿ المجمكعات 

 324 99.53 المجمكع 

المعرفة بالمككنات البنائية 
 لممحتكل

 0.28 0.08 2 0.16 بيف المجمكعات

 

0.75 

 0.29 322 93.92 داخؿ المجمكعات 
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  324 94.08 المجمكع

 0.33 0.11 2 0.23 بيف المجمكعات المعرفة البيداغكجية العامة

 

0.71 

 0.35 322 113.40 داخؿ المجمكعات 

 324 113.64 المجمكع 

 0.28 0.06 2 0.12 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.75 

 0.21 322 69.37 اتداخؿ المجمكع 

 324 69.50 المجمكع 

ل الداللة مف مستك  أكبر( كىي 0.751( كمستكل الداللة )0.287يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو ) تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا ال

ككذلؾ  خبرة المعمـ،ف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل لمتغير في ضكء المعرفة البيداغكجية م
 الرابعة. الفرضية  رفضكبذلؾ تـ لممجاالت، 
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 :ممخص نتائج الدراسة
 

كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة  ديراتتقأف أكضحت النتائج  .1
رجة متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ بد تجاء البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ

، يميو األنشطة كالتقكيـ، كيميو مجاؿ بالغايات كالفمسفات عمى أعمى متكسط حسابيالمعرفة 
كمف ثـ مجاؿ  ممحتكل،بالمككنات البنائية ل معرفةال، يميو مجاؿ المعرفة البيداغكجية العامة

 مي كخصائص المتعمميف.معرفة السياؽ التعم

 

تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء في صائيان عدـ كجكد فركؽ دالة إح .2
، ككذلؾ لممجاالت الجنستعزل لمتغير المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ 

 .، ككانت الفركؽ لصالح اإلناثبالغايات كالفمسفاتما عدا مجاؿ المعرفة 

 

تب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء تقكيـ كفي  دالة إحصائيا ن  فركؽ عدـ كجكد .3
ككذلؾ  ،التخصصلمتغير  تعزل المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ

 لممجاالت.

 

فركؽ دالة إحصائيان في تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء عدـ كجكد  .4
ككذلؾ  المؤىؿ العممي،عزل لمتغير تمميف في الخميؿ مف كجو نظر المع المعرفة البيداغكجية

، ككانت الفركؽ بيف البكالكريكس كالدبمكـ لممجاالت ما عدا مجاؿ المعرفة البيداغكجية العامة
 لصالح البكالكريكس.

 

تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال  .5
ككذلؾ  ،خبرة المعمـعزل لمتغير تجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ المعرفة البيداغك 

 ت.لممجاال
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 مناقشة نتائج الدراسة  1.5

 

 مناقشة نتائج السؤال األول 1.1.5

 

 مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.1.5

 

 التوصيات واالقتراحات2.5 
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 الخامسالفصل 
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 مناقشة النتائج: 1.5

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 1.1.5

 
العميا في ضوء المعرفة  األساسيةالمغة العربية لممرحمة تقديرات المعممين لكتب درجة ما 

 ؟لممحتوى البيداغوجية
 

حمة األساسية العميا في ضكء المعرفة تقكيـ كتب المغة العربية لممر أف أظيرت نتائج الدراسة 
قد حصؿ مجاؿ المعرفة جاء بدرجة متكسطة. ك  البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ

المعرفة البيداغكجية ، يميو األنشطة كالتقكيـ، كيميو مجاؿ بالغايات كالفمسفات عمى أعمى متكسط حسابي
مي كمف ثـ مجاؿ معرفة السياؽ التعم ممحتكل،لبالمككنات البنائية  معرفةال، يميو مجاؿ العامة

 كخصائص المتعمميف.

كترل الباحثة حصكؿ مجاؿ المعرفة بالغايات كالفمسفات عمى أعمى متكسط حسابي يعكد إلى أىمية 
المعممكف  التي حصؿ عميياكدكرات التأىيؿ  كالتدريب ،األىداؼ التربكية في العممية التعميمية التعممية

أف األىداؼ تتطكر مع تطكر الحياة اإلنسانية كيجب تطكر األىداؼ التربكية بما كما  ،في ىذا المجاؿ
 مقررصياغة األىداؼ التعميمية في  أف يتناسب مع ىذا التطكر المستمر، كأيضا يعكد السبب إلى

 قد تككف سيمة التنفيذ كذلؾ لكضكح مصادرىا مع اختبلؼ الزماف كالمكاف. ؛المغة العربية

كخصائص المتعمميف عمى أدنى متكسط  ،لسياؽ التعمميمجاؿ معرفة احصكؿ أف حثة البا كتعتقد
يعكد إلى اتساع في الفجكة بيف احتياجات الطبلب التعميمية التربكية، كبيف قدرات المعمميف  ؛حسابي

حيث برزت الحاجة مف خبلؿ النتائج إلى تكظيؼ  ؛ة السريعةالعمميالمينية، عمى مكاكبة التغيرات 
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كاألساليب كاالستراتيجيات التربكية الحديثة، لمسعي نحك تطكير ميارات الطبلب  ،د مف الكسائؿالعدي
 النضباط، إلى الحد األقصى الممكف.كالبحث كالنقد كاإلصغاء كا ،عمى التفكير

كمف أجؿ الكصكؿ إلى المرحمة المرجكة؛ فعمى المعمـ تطكير مياراتو في كافو المجاالت التربكية،  
قد ك  ،كمعرفة أرقى السبؿ لمكصكؿ إلى عقكليـ كقمكبيـ ،ات المتعمقة بسبر أعماؽ الطبلبكاالتجاى

غدت المسيرة التعميمية في عصرنا ىذا، مشركعا إنسانيان طكيؿ األمد، يحتاج إلى تحريؾ طاقات 
ربكية في حيف أف النظاـ التربكم السائد في المؤسسة الت ؛ مف أجؿ تحقيؽ ذاتو.اإلبداع الداخمية لمطالب

، كعدـ مراعاة احتياجات الطمبة كخصائصيـ ،كالتعميـ التمقيني ،الحالية ما زاؿ يعتمد عمى طرؽ التمقيف
طفاء  ،صنع منو متعمما إتكاليايقمؿ مف شأف الطالب، ك كىذا ي مما يؤدم إلى كبت الطالب كمكاىبو، كا 

سر الفجكة في التكاصؿ التعميمي ف ي التدريس بيف المعمـ كالطالب الشعمة اإلبداعية لديو؛ كمف أجؿ جى
 تؤكد ىذه النتيجة عمى أىمية تبني استخداـ البيداغكجية.

  

مجاؿ المعرفة بالغايات كالفمسفات أف إلى بالغايات كالفمسفات المعرفة المتعمقة بالنتائج أشارت كما ك 
كحصمت  .( فقرة جاءت بدرجة متكسطة12، ك)بدرجة عالية تيففقر  متكسطة، حيث ترتبتبدرجة  جاء

كالفقرة "تنمي األىداؼ ميارات المغة العربية المتنكعة )الكتابة، " يكضح المحتكل األىداؼ العامةالفقرة "
يكضح المحتكل األىداؼ ، كيمييا فقرة" عمى أعمى متكسط حسابيالقراءة، التحدث، االستماع(" 

"عمى أقؿ متكسط  ميفتتناسب األىداؼ مع المستكيات المختمفة لممتعم". كحصمت الفقرة" الخاصة
  ."تصؼ األىداؼ المخرجات التي يجب أف يحققيا المتعمـ بدقة، يمييا الفقرة " حسابي

ف عمى أمؿ كمحتكل المنياج حيث أجاب المبحكثك البيداغكجية تحقؽ كضكح األىداؼ  ترل الباحثة أفٌ 
خبلؿ تطبيقيا كتكظيفيا البيداغكجية تحديدا دقيقا قاببل لؤلداء كالمبلحظة كالقياس ذلؾ مف تعكس أف 

كاختيار  مفي العممية التعميمية، عدا عف خدمتيا ألنماط التفكير مثؿ التفكير الناقد كالتفكير االبتكار 
البدائؿ في حؿ المشكبلت البلزمة، حيث تساعد المعمـ مف ناحية عممية في التطبيؽ كفيـ المضاميف 

لب المستقبمية بالنسبة لمطبلب لتنمية ميارات المغة المغكية المحددة لؤلىداؼ كتحديد االحتياجات كالمطا
العربية )الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع( مف خبلؿ كضع تصكر ذا قيمة كتجديد اإلجراءات 
المناسبة لتحقيؽ ذلؾ، فاألىداؼ التربكية في أم مجتمع ما تستند في صياغتيا إلى عقائد كقيـ كتراث 

ىذا المجتمع مما يتطمب بناء اإلنساف المتكامؿ بعقمو كمياراتو  كديف كآماؿ كاحتياجات كمشكبلت
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يكضح المحتكل األىداؼ "  ككجدانو في المجاالت المختمفة، كىذا ما أشارت إليو النتائج بحصكؿ الفقرة
 كالفقرة " تنمي األىداؼ ميارات المغة العربية المتنكعة )الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع(""  العامة
 أعمى متكسط حسابي. عمى

"عمى أقؿ متكسط  تتناسب األىداؼ مع المستكيات المختمفة لممتعمميف"حصكؿ الفقرة أف كترل الباحثة  
قد ال تراعي الفركؽ الفردية بيف  ،بأف البيداغكجية في تطبيقيا ؛عتقاد الحذر لممعمميفيعكد لئل ،حسابي

مية كتحـر الطبلب األقؿ ذكاء مف زمبلئيـ، الطبلب أك أنيا تخدـ طبلب متجانسيف مف الناحية العق
فمثبل الطالب الضعيؼ يحتاج إلى صبر كرفؽ في الشرح كالتعميـ مف قبؿ المعمـ بينما يحتاج الطالب 

 الذكي المنصكؼ إلى نشاطات تتحدل إمكاناتو كقدراتو حتى يستمر في تفكقو كتطكير إمكاناتو. 

حتياجات كالفركؽ الفردية بيف الطبلب داخؿ الصؼ، كتؤكد الباحثة عمى أف البيداغكجية تراعي اال
كبالتالي سيرتفع مستكل المخرجات العممية كالتعميمية كيقمؿ مف الفاقد التعميمي المنيدر. كىذا يتفؽ مع 

 (.2004( كدراسة أبك مكسى)2007دراسة مريبيع )

احدة جاءت بدرجة عالية، فقرة ك أف ك  متكسطة،بدرجة األنشطة كالتقكيـ المتعمقة بمجاؿ نتائج جاءت ال
 أسئمة كتدريبات عمى كؿ كحدةالمحتكل يتضمف كحصمت الفقرة "  .بدرجة متكسطة( فقرة جاءت 13ك)

". كحصمت الفقرة  تككينيالتقكيـ الإجراءات  حتكليتضمف الم ، كيمييا فقرة ""عمى أعمى متكسط حسابي
، يمييا الفقرة " "عمى أقؿ متكسط حسابيلتعمـ إستراتيجية "الخطأ" كإستراتيجية لمتعميـ كا حتكليدعـ الم"

 ".مخصص لياكضكح األنشطة كمناسبتيا لمكقت ال

عمى أعمى  " أسئمة كتدريبات عمى كؿ كحدة يتضمف المحتكل" أف حصكؿ الفقرة إلى تشير الباحثة 
ة في لتطبيؽ فكرة جديدلبلىتماـ متكسط حسابي، كىذه داللو عمى إشارة ايجابية الستعداد المعمميف 

العممية التعميمية مف خبلؿ تطبيؽ البيداغكجية كتكظيفيا، حيث أف البيداغكجية تسيؿ مف عممية 
التقكيـ التي ىي مف أكلكيات فيـ المعمميف لمحكـ عمى مجيكداتو التدريسية كمبلئمة تحقيؽ األىداؼ 

 التعميمية المنشكدة.

أقؿ  عمى "خطأ" كإستراتيجية لمتعميـ كالتعمـ إستراتيجية "ال حتكليدعـ المفقرة " حصكؿ الباحثة  ككتعز 
متكسط حسابي بسبب أف فكرة إستراتيجية الخطأ التي تمنح الطبلب حؽ الحرية مف خبلؿ السماح ليـ 
بحرية التفكير كابتكار الخطأ ثـ تدعكىـ لمبحث عف الحقيقة مف خبلؿ تكجيو المعمـ في مساعدة 
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نارة الطريؽ ليـ كفؽ مسار صائب  يعيد التكازف ليـ، كىذا األسمكب يحتاج إلى تدريب عالي الطبلب كا 
عمى التقنيات البيداغكجية كالتي ال زالت غير مطبقة كالتي تحتاج مف المعمـ إلى رصد الخطأ 
كالمساعدة لتجاكز العكائؽ ثـ اتخاذ القرار لتقديـ الدكاء المناسب في الكقت المناسب ليعكد الطالب إلى 

 تكازنو الطبيعي. 

، بدرجة متكسطة المتعمقة بمعرفة السياؽ التعممي كخصائص المتعمميف حيث جاءت النتائج  أظيرت
يكشؼ . كحصمت الفقرة " متكسطةجاءت بدرجة حيث أف جميع الفقرات المتعمقة بيذا المجاؿ أيضا 

كشؼ " عمى أعمى متكسط حسابي، كيمييا فقرة " ي المحتكل عف أفكار المتعمميف كخبراتيـ السابقة
يراعي المحتكل أنماط  تعمـ المتعمميف  . كحصمت الفقرة "حتكل عف مستكيات المتعمميف المختمفة"الم

يحث المحتكل الدراسي " عمى أقؿ متكسط حسابي، يمييا الفقرة " المختمفة )سمعي، بصرم، حسي(
ستعداداتيـ كالفقرة " يساعد المحتكل عمى زيادة دافعية المتعمميف كا"  المتعمميف عمى التفاعؿ الذىني

 لمتعمـ ".

عمى أعمى متكسط  " يكشؼ المحتكل عف أفكار المتعمميف كخبراتيـ السابقةالفقرة " ترل الباحثة حصكؿ
حسابي حيث أف لذلؾ أىمية بالنسبة لممعمـ لمعرفة المعمكمات كالميارات العقمية السابقة المتكفرة لدل 

راسية تتكرر في الصفكؼ السابقة فتمؾ الطبلب كالمتصمة بمكضكع الدرس كخصكصا أف المكاد الد
المعمكمات كالتي تعد ضركرية لمبدء في تعمـ مادة الدرس الجيد مف خبلؿ االستفادة مف تمؾ الخبرات 
في التمييد لمدرس كي يستطيع المعمـ ربط مكضكع الدرس بخبرات الطبلب السابقة، كالذم يعطي 

أف معرفة مستكل النمك العقمي لمطبلب يعد ىاما لمحقائؽ معنى كيجعؿ التعميـ عممية متكاممة، كما 
 لتحديد مستكل األىداؼ التي يمكف بمكغيا ككذلؾ طرؽ التدريس المبلئمة.

 "يراعي المحتكل أنماط  تعمـ المتعمميف المختمفة )سمعي، بصرم، حسي( "كترل الباحثة حصكؿ الفقرة 
ميمية عمى ىذا الجانب في تصنيؼ عمى أقؿ متكسط حسابي بسبب ضعؼ اىتماـ كتركيز العممية التع

زالة الغمكض عف محددات السمكؾ كأسبابو كالتقسيمات الخاصة بأنماط التعمـ  كفيـ شخصية الطالب كا 
كمميزات كعيكب ىذه الشخصية لمكصكؿ إلى أقرب احتماؿ في كصؼ كفيـ شخصية الطالب، فأنماط 

فيناؾ صكر تدخؿ إلى العقؿ كىناؾ  التعمـ تكسب كمية كبيرة مف المعمكمات في كؿ لحظات الحياة،
أصكات كأيضا مشاعر كأحاسيس تختمؼ مف شخص إلى آخر حسب آلية استقبالو ليذه المعمكمات 
 حيث تفتقر العممية التربكية إلى استخداـ األساليب المتنكعة لمراعاة أنماط التعمـ المختمفة لدل الطمبة.
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جميع أف ك  متكسطةبدرجة  جاء ممحتكلالبنائية ل بالمككنات معرفةالمجاؿ  أفالنتائج كأشارت كما 
يشتمؿ المحتكل عمى المعارؼ كحصمت الفقرة "  جاءت بدرجة متكسطة.في ىذا المجاؿ الفقرات 

يشتمؿ المحتكل  كيمييا فقرة " ، " عمى أعمى متكسط حسابيالمطمكبةكالميارات كاألفكار الرئيسية 
" عمى  يحقؽ المحتكل التكازف الكمي النكعيلفقرة " كحصمت ا. "التعميمي عمى التكضيحات كاألمثمة

 ."يظير المحتكل الترابط المنطقي بيف الكحدات، يمييا الفقرة " أقؿ متكسط حسابي

" عمى أعمى  يشتمؿ المحتكل عمى المعارؼ كالميارات كاألفكار الرئيسيةترل الباحثة حصكؿ الفقرة " 
الدراسي يقدـ لممعمميف مفردات المقرر الدراسي ك  متكسط حسابي يعكد إلى أف المحتكل البيداغكجي

حصر المعمكمات األساسية في ىذا المقرر كتجزئتو إلى مككناتو التفصيمية مما  يجعؿ المعمـ عمى 
اطبلع كمعرفة بكؿ جزيئات المكضكع ك سيؿ فيـ المعارؼ ك الميارات ك أفكار الدرس الرئيسة ك 

المادة العممية ك يفتح المجاؿ أماـ المعمـ لتسييؿ عممية تنفيذ  ينمي الفكرة لدل المعمـ بكؿ ما تحتكيو
 الدرس. 

عمى اقؿ متكسط حسابي  " يحقؽ المحتكل التكازف الكمي النكعي" تعزل الباحثة أسباب حصكؿ الفقرة 
كذلؾ العتماد المحتكل عمى التقدير الكمي الذم يميز كثير مف أساليب التدريس كترجمة المبلحظات 

كثير ( أك رصد تكرار ظاىرة في المناىج الدراسية ك  ،عددية أك تقديرات كمية مثؿ ) قميؿ إلى أرقاـ
تحكيؿ المعاني النكعية الشائعة إلى مقادير كمية في صيغة رياضية يحقؽ بسيكلة فحص كصدؽ ك 
ثبات تحميؿ المحتكل مف خبلؿ كصؼ النقاط ك تنسيقيا التي تحكييا المادة لتسييؿ الفيـ ك الحكـ 

مييا فترل الباحثة أف إحدل نقاط الضعؼ التعميمية القصكر في فيـ ك معرفة أىمية التكازف الكمي ع
 (.2012كالنكعي في المحتكل لدل المعمميف، كىذا يتفؽ مع دراسة)حامدة، 

كما أشارت النتائج في مجاؿ المعرفة البيداغكجية العامة جاء بدرجة متكسطة كأف جميع الفقرات جاءت 
يحدد المحتكل ميمات العمؿ التي تساعد عمى تكفير التعامؿ اإليجابي كحصمت الفقرة "سطة بدرجة متك 

يساعد المحتكل المعمـ عمى تكظيؼ تقنيات ، كيمييا فقرة " " عمى أعمى متكسط حسابيمع المتعمميف 
تعمميو يساعد المحتكل المعمـ عمى تنظيـ بيئة الصؼ التعميمية ال . كحصمت الفقرة "تعميمية تعمميو "

 المعمـ يظير المحتكل إمكانية تكظيؼ، يمييا الفقرة " " عمى أقؿ متكسط حسابيبشكؿ غير تقميدم 
 ." نظريات تربكية حديثة في التعميـ كالتعمـ
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يحدد المحتكل ميمات العمؿ التي تساعد عمى تكفير التعامؿ اإليجابي " ترل الباحثة أف حصكؿ الفقرة
النقاط الرئيسية عمـ المتمكف الذم يفيـ المحتكل كالمكاضيع المركزية ك لميعكد إلى أف ا" مع المتعمميف 

في كؿ مكضكعات المادة يتعرؼ بسيكلة عمى الصعكبات التي تكاجد الطبلب كيساعده في رسـ نماذج 
احتياجات الطبلب كما أف إظيار مشاعر رحيو ايجابية مناسبة تمبي رغبة ك تكضيحية ك مقياسيو كش

غير منعزليف  كفعمـ فالمعممتٌ ليزيد دافعيتيـ لطبلب يزيد ثقة الطبلب بأنفسيـ ك ية نحك االمعمميف االيجاب
كيتفاعمكف مع الطبلب نحك مادتيـ الدراسية مما يقكد إلى أسمكب تدريس فعاؿ يعزز االنتماء لممينة ك 

كتنكعيا اإلخبلص لمعمؿ ك ىذا ينعكس ايجابيا عمى اىتماـ الطبلب بالمادة ك يدعـ ميمات التدريس 
 كاإلعداد الجيد ليا ك تكظيفيا في المكاقؼ الصفية.

كما أف مشاركة  ؛كترل الباحثة أف المعمـ ىك المسؤكؿ األكؿ عف تكفير نمط إدارة الصؼ الناجح
كتحقيؽ عمميتي  ،الطبلب في تحديد التفاعؿ مع نمط اإلدارة ال يقبلف أىمية في تيسير إدارة الصؼ

كبالتالي عمى المعمـ أف يعمؿ عمى تكفير المناخ النفسي ك  ،ج حدكد الصؼالتعميـ كالتعمـ داخؿ كخار 
إال أف النظاـ التربكم يحتاج إلى تنسيؽ جيكد كبيرة ك  ،اإلنساني كاالجتماعي لقيادة المكقؼ التعميمي

اىتماـ مشترؾ بيف الجيات المقررة لممنياج كالمعمميف بحيث تصبح ىناؾ صيغة تربط بيف إدارة البيئة 
 "صفية ايجابيا مع المحتكل لتحقيؽ األىداؼ التعميمية، كىذه األسباب تسببت في حصكؿ الفقرة ال

"عمى أقؿ متكسط يساعد المحتكل المعمـ عمى تنظيـ بيئة الصؼ التعميمية التعمميو بشكؿ غير تقميدم 
 .حسابي
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 بنتائج السؤال الثاني:مناقشة النتائج المتعمقة  2.1.5

ا في ضوء المعرفة العمي األساسيةالمعممين لكتب المغة العربية لممرحمة  ديرمتوسطات تقىل تختمف 
 ؟والمؤىل العممي وخبرة المعمم صص الجنس والتخ باختالفالبيداغوجية 

 
تقكيـ كتب المغة في لقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 

تعزل في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ  العربية لممرحمة األساسية العميا
، ككانت الفركؽ لصالح بالغايات كالفمسفات، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ المعرفة الجنسلمتغير 
 (.2012، كىذا يتفؽ مع دراسة)أبك شاكيش، اإلناث

 
بينما االناث المعممات  ؛في التدريس كترل الباحثة أف المعمميف الذككر يميمكف الى النشاطات كالحركة

 ،في قبكؿ تطبيؽ كتكظيؼ البيداغكجية مما يجعؿ االناث اكثر حماسان  ،بالتفاصيؿ ان كاىتمام ان اكثر تركيز 
لممعممات كالسيككلكجية  ،ف التركيبة االجتماعيةاع فإكمف كاقع ارتباط البيداغكجية بعمـ النفس كاالجتم

دعـ كتقديـ دكر المعممات عمى المعمميف في التدريس لممراحؿ ىمية تربكية تقميدية في تضفي أ
في ك  ،ؿ في ىذه المرحمة مف التعميـكتحمي  صبران  كثري أألف اإلناث في الغالب  ؛لمطبلب االساسية

في التدريس عند المقارنة مع  ان كثر تركيز أف االناث أكما  ،التعامؿ مع الطبلب في سف مبكر مف العمر
ظيرتو النتيجة أكىذا ما  ،ء الحياة اليكمية التي في غالبيا تقع عمى عاتؽ الذككرعباأالذككر في تحمؿ 

في امكانية االستجابة لدل االناث في معالجة الفجكة التعميمية بيف المعرفة لدل المعمميف كتكصيميا 
 .الى الطبلب 

 

تقكيـ كتب المغة في  كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة
 تعزل العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ

كفاطمة  ،مع دراسة عبداهلل أبك سعدمككذلؾ لممجاالت كىذا يتفؽ  ،التخصصلمتغير 
 (.2013الحجرم)

 
 ،ميمية ليست حصرا عمى تخصص معيفكترل الباحثة أف تطبيؽ المعرفة البيداغكجية في العممية التع

كفي كؿ المراحؿ التعميمية مما جعؿ النتيجة تؤكد أف تطبيؽ  ،كيمكف تطبيقيا عمى كافة التخصصات
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كىذا ما اثبتتو التجربة في نياية القرف التاسع عشر في كؿ  ،الفكرة يحتمؿ الشمكؿ لكافة التخصصات
مية لما تتضمف البيداغكجية مف نظرة ابداعية ترتكز كركبا في ايجاد حمكؿ لممشاكؿ التعميأمريكا ك أمف 

عمى المنيجية كالتطبيؽ كالحفاظ عمى مكتسبات المجتمع كالمساىمة الكبيرة في اثراء التفكير االنساني 
يضا ىي أكتعزيز يقدـ مستكل الطبلب في المعرفة كرفع المستكل العممي ليـ باعتبار اف البيداغكجية 

 (.2007مكؿ في العممية التعميمية. كىذا يتفؽ مع دراسة خصاكنة كبركات )تقنية تحتمؿ حالة مف الش
ي تقكيـ كتب المغة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة فإلى كأشارت نتائج الدراسة 

العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل 
، ككانت الفركؽ بيف ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ المعرفة البيداغكجية العامة المؤىؿ العممي،ر لمتغي

 .(2012البكالكريكس كالدبمـك لصالح البكالكريكس، كىذا يتفؽ مع دراسة)حمادنة، 
تقبؿ كمما إرتفع المستكل العممي يككف اإلدراؾ كالمعرفة البيداغكجية لممعمميف أكثر ك  وكترل الباحثة أنٌ 

الفكرة بشكؿ أفضؿ كأسيؿ في تطبيؽ المعرفة البيداغكجية، الرتباطيا الكثيؽ باختبلؼ المستكل 
عمى في تطبيؽ البيداغكجية كرغبة ط القكة لدل المستكل التعميمي األالتعميمي حيث تزيد مف نقا

معكقات المعمميف في تحديد الصعكبات التي تعترض المسيرة التعميمية كالكشؼ عف المشكبلت كال
لتقديـ تصكر لمطمكح المأمكؿ كالتكجييات المستقبمية اتجاه تطكير العممية التربكية في المستقبؿ كىذا 

 (.2011يتفؽ مع دراسة سعاد)

 

تقكيـ كتب المغة في كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 
يعزل  المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء

 .ككذلؾ لممجاالت ،خبرة المعمـلمتغير 
كىذا  ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيةعدـ ب جاءت ترل الباحثة أف الخبرة لدل المعمـ في ىذه الدراسة

أىيمو عمميان كمعرفيان يعكد إلى اإلعداد الجيد لممعمـ قبؿ دخكلة لممينة، حيث يشكؿ إعداد المعمـ كت
كتربكيان عنصران أساسيان في العممية التربكية الحديثة، كبما أف العالـ في القرف الحادم كالعشريف يشيد 

إعدادان خاصان المبتدئ تطكرا ىائبل في المعرفة المعمكماتية كتكنكلكجيا المعمكمات، لذا تـ إعداد المعمـ 
كاستخداـ اإلستراتيجيات الحديثة في  لذاتي كالتطكر المستمرالقدرة عمى التعمـ اكمستمرأن نمى لدية 

 التدريس لمضاىات المعمـ الخبير.
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 التوصيات واإلقتراحات2.5 

 في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فإف الباحثة تكصي باآلتي:
 
 تضميف مككنات المعرفة البيداغكجية في محتكل منياج المغة العربية._ 
 

عداد دكرات كبرامج تعميمية خاصة _ تدريب ا لمعمميف عمى استخداـ المعرفة البيداغكجية في التعميـ كا 
 .، كزيادة كعييـ إلى أىمية مككنات المعرفة البيداغكجيةبالمعرفة البيداغكجية لممحتكل

 
_ ضركرة مراعاه مصممي المناىج لممعرفة البيداغكجية لممحتكل كتزكيد المقررات الدراسية الخاصة 

 مادة المغة العربية بيا عند تطكير مناىج المغة العربية.ب
 
مراحؿ  إجراء دراسات جديدة خاصة بمنياج المغة العربية في ضكء المعرفة البيداغكجية لممحتكل في_ 

 .آخرل
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 قائمة المصادر والمراجع:
 

 ، دار المعارؼ: القاىرة.10، طالموجو الفني لمدرسي المغة العربية(. 1969عبد العميـ. ) إبراىيـ،
 

تحميل كتاب النصوص والمطالعة لمصف التاسع األساسي في ضوء (. 2006األستاذ، نبيمة سعيد. )
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.معايير األدب اإلسالمي

 
المتضمنة في كتاب تقويم أداء معممي المغة العربية في تدريس القيم (. 2012أبك شاكييش، أيمف. )

 ، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة.لغتنا الجميمة لمصف السابع األساسي بفمسطين
 

دراسة تقويمية لكتاب المغة العربية لمصف الثاني عشر في محافظات (. 2009أبك عنزة، يكسؼ. )
امعة رسالة ماجستير غير منشكرة، الج غزة من وجية نظر المعممين في ضوء معايير الجودة،

 اإلسبلمية، غزة.
 
(. مقارنة معرفة المحتوى البيداغوجية لدى معممي التربية اإلسالمية الجيدين 2005لطيفة، رائد. )أبك 

، أطركحة دكتكراة. جامعة عماف العربية لمدراسات العميا. وغير الجيدين في المرحمة األساسية العميا
 عماف.

 
ة لممحتوى عند معممي الرياضيات في الصف العاشر المعرفة البيداغوجي(. 2004أبكمكسى، مفيد. )

 رسالة دكتكراه غير منشكرة، الجامعة األردنية، عماف. ،األساسي
 

أساليب وطرق تدريس المغة العربية إعداد دروسيا اليومية باألىداف  (.2002أبك الييجا، فؤاد. )
 ، دار المناىج لمنشر كالتكزيع: عماف.3، طالسموكية

 
(. تقدير درجة اىميةمعرفة المحتكل البيداغكجي في 2013اهلل، كالحجرم فاطمة. )أمبكسعيدم، عبد

، دراسات العموم التربويةمادة العمكـ مف كجية نظر عينة مف معممي المادة في سمطنة عماف، 
 .328-343(، ص40مجمد)

 
: المكتب ، دكف طبعة، االسكندريةالمعمم والوسائل التعميمية(. 2005أحمد، محمد عبد الباقي، )

 الجامعي الحديث.
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(. تقييـ لكتاب العمكـ لمصؼ الثالث اإلعدادم بقطاع غزة مف كجية 1997األغا، إحساف خميؿ. )

 . 82_79(، ص1، غزة ، عدد)مجمة الجامعة اإلسالميةنظر المعمميف، 
(. تقويم كتاب الفيزياء لمصف االول الثانوي العممي من وجية نظر 1999أيكب، عبد الكريـ. )

. رسالة ماجستير غير منشكرة، المشرفين والمعممين والطمبة في مدارس محافظات شمال فمسطين
 جامعة النجاح الكطنية ، نابمس، فمسطيف.

 
 ، ديكاف المطبكعات الجامعية.نظريات وطرق التربية البدنية. (1992)كالشاطئ. بسيكني، 

 
عميم المحتوى لمصف الثامن األساسي، مدى معرفة معممي العموم بكيفية ت(. 2012حامدة، أنكار. )

 جامعة بير زيت، فمسطيف. رسالة ماجستير غير منشكرة،
 

معرفة معممي العموم بكيفية نعميم موضوع الكثافة لمصف السابع وعالقتيا (. 2009حباس، محمد. )
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة بير زيت، فمسطيف.بتحصيل الطمبة

 
واقع ممارسات الطالبات المعممات تخصص العموم بكمية التربية جامعة . (2009)الحجرية، فاطمة. 

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، السمطاف السمطان قابوس لعمميات تداول المعرفة التربوية
 قابكس.

 
تقويم منيج البالغة لممرحمة الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر (. 2001الحشاش، غانـ. )

 ، )رسالة غير منشكرة(، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.ممينالمع
 

(. تقكيـ كتاب)لغتنا العربية( لمصؼ األكؿ األساسي في االردف مف كجية نظر 2012حمادنة، أديب. )
، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية المعمميف في مديرية التربية كالتعميـ لقصبة المفرؽ

 .218-187(، ص1دد )، عوالنفسية
 

، بحث منشكر ، المعرفة البيداغوجية لدى مدرسي ومدرسات المغة العربية. (2010)حكامدة، باسـ. 
    (http://www.startimes.com/f.aspx?t=21117874,12.10.2015)جامعة جرش الخاصة، األردف. متكفر عمى: 
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لتربية الدينية في ضوء االتجاىات طرق تدريس المغة العربية وا(. 1981خاطر، كمحمكد رشدم. )
 ، القاىرة: دار المعرفة.2ط الحديثة،

  
(. المعرفة الرياضية كالمعرفة البيداغكجية في الرياضيات لدل 2007خصاكنة، أمؿ كالبركات، عمي. )

 .300_287 (، ص:3(، عدد )3، مجمد )المجمة األردنية في العموم التربويةالمعمميف، / الطمبة 
 

في مديرية  (5_10)المعرفة البيداغوجية لدى معممي ومعممات العموم  .(2014اـ. )خبلؼ، ابتس
 مديرية تربية الجنكب، الخميؿ، فمسطيف.(، )بحث غير منشكرجنوب الخميل 

 
 ، دار الشركؽ، عماف.المغة العربية منيجيا وطرق تدريسيا(. 2005سعاد. )ك الدليمي، طو كالكائمي، 

 
الطرق الخاصة بتدريس المغة العربية لمصفين الرابع (. 1985مي. )رضكاف، كمدككر، كمكسى، كع

 ، غزة.والخامس بدور المعممين والمعممات
 

 ، مؤسسة الكراؽ، عماف، األردف.العربية واألمن المغوي(. 2000زاىد، زىير. )
 

 مطبعة غرداية، الجزائر. بيداغوجية الدعم،. (2008)الزاكم، عبد الناصر. 
 

االتجاىات نحو التحديث لدى طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة في (. 2000) زقكت، حناف فبلح.
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.ضوء بعض القيم السائدة

 
 ، غزة: مكتبة األمؿ.2ط المرشد في تدريس المغة العربية،(. 1999زقكت، محمد شحادة. )

 
 ، غزة، الجامعة اإلسبلمية.1، طالمرشد في تدريس المغة العربية (.1997زقكت، محمد شحادة. )

 
 ، غزة: الجامعة اإلسبلمية.دراسات في المناىج(. 2005زقكت، محمد شحادة. )

 
ستراتيجيات تدريس العموم(. 2007زيتكف، عايش. ) ، دار الشركؽ، عماف، 1، طالنظرية البنائية وا 

 األردف.
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ـ كتاب عمـ النفس في فيـ السمكؾ االنساني كتنمية الطبلب لمصؼ (. تقكي2000زيداف، سعيد.)
، كمية التربية، جامعة عيف شمس، مجمة دراسات المناىج وطرق التدريسالثالث الثانكم)أدبي(، 

 169-180.(، ص61العدد)
(.  مستكل المعرفة البيداغكجية لمعممي الرياضيات بمرحمة التعميـ الثانكم، 2011سعاد، عباسي. )

جامعة محمد  مجمة العموم األنسانية والجتماعية،د خاص: ممتقى التككيف بالكفايات في التربية، عد
 . 420_406سكرة ) الجزائر(. ص -خيضر

 
، األسمكب البيداغكجي لممدرب تحميل التعميم في التربية البدنية والرياضية(. 1995سعداكم، محمد. )

 لي إبراىيـ، جامعة الجزائر.كالمعمـ، معيد التربية البدنية الرياضية با

 
دراسة تقويمية لكتاب المغة العربية لمصف العاشر من وجية نظر (. 2011سعدية، سميرة. )

 ، أبك ظبي، المارات العربية المتحدة.المعممين والموجيين في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

مرحمة األساسية العميا في ضوء تقويم محتوى مناىج العموم الفمسطينية لم (. 2011سعيد، تياني. )
 غزة. فمسطيف.. جامعة األزىرالمعايير العالمية. 

 
 ، عماف، دار الصفا لمنشر كالتكزيع.2، طالوسائل التعميمية(. 2003. )سميماف، نايؼ

 
 القاىرة : مكتبة األنجمك المصرية.فن التدريس لمتربية المغوية، (. 1979سمؾ، محمد صالح. )

 
 . مكتبة األنجمك المصرية: القاىرة.دراسات في المناىج(. 1982) .ب، رشدمسمعاف، كىيب كلبي

 
، دار 1، الجزء األكؿ، طالموجز في طرائق المغة العربية وآدابيا(. 1980السيد، محمكد أحمد. )

 العكدة: بيركت
 

 اىرة.، مطبعة الدعكة اإلسبلمية: الق1، طعوامل تنمية المغة العربية(. 1980شاىيف، تكفيؽ محمد. )
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(. تقكيـ كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ السابع األساسي مف كجية نظر 2005الشخشير، محمكد. )
، مجمة جامعة النجاح لألبحاثالمعمميف كالمعممات في المدارس الحككمية لمحافظة نابمس، 

 (، جامعة النجاح الكطنية، نابمس.1(، عدد)20مجمد)
 

لممحتوى الرياضي لدى معممي الصف الثامن  المعرفة البيداغوجية(. 2014صياـ، محمد. )
 الجامعة اإلسبلمية، غزة. األساسي بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 
 .القاىرة: دار الفكر العربيمناىج تدريس المغة العربية بالتعميم األساسي،  (.2001طعيمة، رشدم. )

 
 يومة_ أسسة_ إستخدامة.(. تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية: مف2004طعيمة، رشدم. )

 القاىرة: دار الفكر العربي.
 

تقويم معممي المغة العربية لكتاب لغتنا الجميمة المقرر لمصف السادس (. 2002طمكس، رجاء. )
،  كمية التربية، الجامعة رسالة ماجستير غير منشكرة ،في فمسطين وعالقتة بإتجاىاتيم نحو التحديث

 اإلسبلمية: غزة.
 

دراسة تقويمية لكتب لغتنا العربية لمصف الخامس األساسي من (. 1994ة إبراىيـ. )العامرية، شيم
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية وجية نظر المعممين في منطقتي عمان التعميمية األولى والثانية

 التربية، الجامعة األردنية، عماف.
 

، دار العربية بين النظريةوالتطبيقأساليب تدريس المغة (. 2003عاشكر، راتب كالحكامدة كمحمد. )
 ، االردف.1المسيرة لمنشر كالتكزيع، ط

 
، 1، ططرق التدريس الخاصة بالمغة العربية في التربية اإلسالمية(. 1992عامر، فخر الديف. )

 ليبيا: منشكرات جامعة الفاتح.
 

انوي من وجية دراسة تقويمية لكتاب البالغة والعروض لمصف األول الث(. 2000عامر، نادية. )
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.نظر المعممين والطمبة في فمسطين
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(. تقكيـ كتب الفيزياء المدرسية لممرلة األساسية 2000عبد الخالؽ، كعصاـ العممة، محمكد كسالـ. )
 مجمة الجامعة اإلسالمية: ة،العميا مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في محافظات فمسطيف الشمالي

 .203_220، ص((2العدد  ،8غزة، مجمد
 

إبراز أىمية االتصال في العالقة البيداغوجية ودوره في تدريس . (1994)عبد الرحمف، شمغكـ 
 .، معيد التربية البدنية الرياضية بدالي، جامعة الجزائرالتربية البدنية الرياضية

 
الة س، ر بيداغوجية التدريب بمدربي السباحة فئة المبتدئينعالقة  .(2007)عبد السبلـ، زاكم. 

 ماجستير غير منشكرة، جامعة بسكرة، الجزائر.
 

، مجمة دراسات في تقكيـ كتاب الجغرافيا لمصؼ األكؿ الثانكم العاـ (.1992، سميماف. )عزيزعبد ال
 .40_34ص  (،16) جامعة عيف شمس، عددكمية التربية،  المناىج 

 
معرفة معممي الرياضيات كيفية تعميم وحدة الجبر لمصف الثامن (. 2008ر. )العدكل، سيي

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة بير زيت ، فمسطيف.األساسي
 

مستوى جودة محتوى كتاب العموم لمصف الثامن األساسي في (. 2009العرجا، محمد حسيف. )
، الجامعة اإلسبلمية، لة ماجستير غير منشكرة، رساضوء المعايير العالمية ومدى إكتساب الطمبة ليا

 غزة، فمسطيف.
 

دراسة تقويمية لكتاب المغة العربية لمصف السادس األساسي في (. 1992العيساكية، كليد . )
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة األردنية، عماف. األردن

 
مؤتمر جامعة لعالي في جميكرية مصر العربية، (. قضية التحديث في التعميـ ا1999عمي، عمي. )

 ، رؤية لجامعة المستقبؿ، القاىرة.القاىرة لتطوير التعمم الجامعي
 

(.  استكشاف إثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معممي الرياضيات 2014)عكاد، دعاء. 
نشكرة، كمية ، رسالة ماجستير غير مالبيداغوجية بمحتوى وحدة اليندسة الفراغية لمصف العاشر

 الدراسات العميا، جامعة بير زيت.
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معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرق (. 1999).المقاني، أحمد كالجمؿ، عمي
 . عالـ الكتب. 2، طالتدريس

 
 ، حضر مكت، اليمف،المغة العربية التحديات والمواجية(. 2004الفمؽ، سالـ مبارؾ. )

تقويم منيج االقتصاد المنزلي اللبات الصف الثامن األساسي من . (2004المدىكف، مناؿ عمر. )
 . الجامعة اإلسبلمية. غزة. فمسطيف.وجية نظر المعممات في مدارس قطاع غزة

 
بعض العوامل المؤثرة في تيسيير االعالقة و االتصال البيداغوجي  (.2000). غضباف، سمية
 جامعة عنابة.رسالة ماجستير، قسـ عمـك االتصاؿ،  البيداغوجية،

 
االتصال البيداغوجي استاذ_طالب محاولة لدراسة بعض العوامل (. 2012لكحؿ، كىيبة. )

رسالة ماجستير، كمية األدب كالعمكـ االجتماعية كاالنسانية، جامعة البيداغوجية والنفسية واجتماعية، 
 .،الجزائرباجي مختار، عنابة

 
 الدار العممية لمنشر كالتكزيع.، 1طاالتصال التربوي،  (.2006محمد، أميرة. )

 
تحميؿ كتقكيـ كتب المغة العربية في الحمقة (. 2013. )، سعيدالنكرابيحسف ك  ككتي،كسر  بدرية ،محمد

 ، مجمة شرق الثانية لتبلميذ مرحمة التعميـ األساسي مف كجية نظر المعمميف كالمعممات بكالية الخرطـك
 .151-160(،ص2، العدد)14مجمد ،، الخرطكـ، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجياالنيل

 
معرفة معممي الرياضيات بكيفية تعميم وحدة اليندسة في الصف الثامن (. 2007مريبع، كجيية. )

 ، جامعة بير زيت، فمسطيف.األساسي، رسالة ماجستير غير منشورة
 

، رسالة ممينتقويم منيج المغة العربية لمصف التاسع من وجية نظر المع. (1996مسمـ، ىيفا. )
 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

 
( في PCKأثر برنامج يستند إلى منحى معرفة المحتوى البيداغوجي)(. 2015المعكم، إيماف. )

، رسالة ماجستير، اكتساب المفاىيم العممية وفيم طبيعة العمم لدى طمبة الصف الثامن األساسي
 يف.جامعة القدس، فمسط



 
 

104 

 ، بيركت: دار النفائس.1، طخصائص العربية وطرائق تدريسيا(. 1985معركؼ، نايؼ. )
 

،  دار المريخ المناىج الدراسية عناصرىا وتطبيقاتيا، الطبعة الثانية(. 2003مصطفى، صبلح. )
 لمنشر كالتكزيع.

 
 تكزيع، عماف.، دار المسيرة لمنشر كال1، طميارات المغة العربية(. 2002مصطفى، عبد اهلل. )

 
، بحكث "المغة العربية والوعي القومي" من خصائص المغة العربية(. 1984مطمكب، أحمد. )

 ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت.1كمناقشات كندكات فكرية، ط
 

 ، أتراؾ لمنشر كالتكزيع، القاىرة.إدارة الجامعات بالجودة الشاممة(. 2000النجار، فريد. )
 

(. المغة العربية كالكالء كالكحدة الكطنية كالقيـ كالتقكيـ العممي كالتكنكلكجي، 1991.)الناقة، محمكد
 (. 31(، جزء)6، مجمد)مجمة دراسات تربوية من أجل وعي تربوي عربي مستمر

 
 ، عماف، دار الصفا لمنشر كالتكزيع.2، طالوسائل التعميمية(. 2003نايؼ، سميماف. )

 
 ، عماف: دار كائؿ لمطابعة كالنشر.1ط الصفية، اإلدارة(. 2003ىاركف، رمزم.)

 
 ، بيركت: مؤسسة الرسالة.3ة، طالموجو العممي لمدرسي المغة العربي(. 1983الياشمي، عابد. )
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 المالحق
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 ين(: أسماء المحكم1ممحق)

 

 مكان العمل اسم المحكم الرقم

 جامعة القدس د. محسف عدس 1

 جامعة القدس د.زياد قباجة 2

 جامعة القدس د. عفيؼ زيداف  3

 جامعة القدس المفتكحة/ الخميؿ د.محمد شاىيف 4

 مشرفة عمـك / تربية جنكب الخميؿ أ.ابتساـ خبلؼ  5

 جنكب الخميؿ مشرفة لغة عربية / تربية أ.نباؿ لطفي المحسة 6

 مشرفة لغة عربية / تربية جنكب الخميؿ أ.منى طيبكب 7

 مشرؼ لغة عربية/ تربية جنكب الخميؿ أ.عمي األطرش 8

 معممة لغة عربية دعاء الفقيات 9

 معممة لغة عربية نكرة ذياب  10

 

 

 

 

 



 
 

109 

 : خطاب تحكيم االستبانة 2ممحق 

 

 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العلٌا

 

 الدكتكر         المحتـر حضرة

 

تقويم كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضوء المعرفة تقكـ الباحثة بدراسة تيدؼ إلى " 
اال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة كذلؾ استكم البيداغوجية من وجية نظر المعممين في الخميل"
 الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس.

 

وإبناء الرأي األدا   ورجى م  حضرتم  التمرم بتحمك  هذ  ا هدنن ا  يكم  م  خةر  هميك  وهيمك  ونظرًا مل

 .وإض اي  و حذف م ا ترونه من ادب ًا  ايف يقراتد

 

 مع الشكر كالتقدير 

                     

 

 :الباحثة                                                                            

 دان ا ك امل األطرش                                                                                                     
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: الكتب المكجية مف جامعة القدس إلى مديريات التربية في الخميؿ، كالكتب المكجية مف  3ممحؽ
 الباحثة.مديريات التربية في الخميؿ إلى المدارس لتسييؿ ميمة 
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 : االستبانة 1ممحق 

 

 جامعة القدس 

 

 عمادة الدراسات العلٌا

 

 تحية طيبة كبعد:

تقويم كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضوء المعرفة ستقـك الباحثة بدراسة تيدؼ إلى "
 في الخميل" نظر المعممين ةالبيداغوجية من وجي

 

 حكيم االستبانة نظرا لما عهدناه منكم من خبرة 4راجية التكرم بت

 

 شكرا لحسن تعاونكم 

 

                                                       

                                                                                           

 

 الباحثة:                                                                                         

 

 دانا كامل األطرش                                                                                           
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 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العميا

 
 

 تحية طيبة كبعد:

ويم كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في ضوء المعرفة تق" ستقـك الباحثة بدراسة تيدؼ إلى
 في الخميل" البيداغوجية من وجو نظر المعممين

راجية التكـر باإلجابة عف االستبانة بكؿ صراحة كمكضكعية عمما بأف المعمكمات التي تقدميا سكؼ 
 تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 شكرا لحسف تعاكنكـ

                                                       

 الباحثة:                                                                                                   

 شدانا كامل األطر                                                                                            

 أوال: المتغيرات المستقمة: 

 _ الجنس: ذكر                                أنثى 1

 _التخصص: لغة عربية                      أخرى2

 _المؤىل العممي: دبموم                      بكالوريوس                دبموم عالي فأعمى 3

 سنوات  10سنوات              أكثر من 10سنوات إلى 5من        سنوات     5_خبرة المعمم: أقل من 4
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 ( فً المكان الذي تراه مناسبا.xثانٌا: ٌرجى اإلجابة على األسئلة بوضع إشارة )

 

كبٌرة  الفقرة الرقم

 جدا

 ضعٌفة جدا ضعٌفة متوسطة كبٌرة

 المعرفة بالغايات والفمسفات المجال األول:

      ؼ العامة يكضح المحتكل األىدا 1

      يكضح المحتكل األىداؼ الخاصة  2

ترتبط األىداؼ بفمسفة التعميـ في المجتمع  3
 الفمسطيني

     

      ترتبط األىداؼ كالغايات بالحياة ككاقعيا 4

تنمي األىداؼ ميارات المغة العربية المتنكعة  5
 )الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع( 

     

ىداؼ لدل المتعمـ ميارات حياتية معينة تنمي األ 6
 (21)ميارات القرف 

     

األىداؼ مصكغة بطريقة شمكلية قابمة لممبلحظة  7
 كالقياس

     

األىداؼ مصكغة بشكؿ كاضح كمتنكع )المجاؿ  8
 المعرفي، الكجداني، الميارم(

     

      تتصؼ األىداؼ بالكاقعية كالقابمية لمتحقؽ 9

      ىداؼ مع المستكيات المختمفة لممتعمميفتتناسب األ 10

تصؼ األىداؼ المخرجات التي يجب أف يحققيا  11
 المتعمـ بدقة

     

     تعكس األىداؼ العامة كالخاصة الخطكط العريضة  12



 
 

117 

 لممنياج

تعكس األىداؼ العامة كالخاصة فمسفة المنياج  13
الفمسطيني) الكطنية، االجتماعية، الفكرية، 

 تصادية(االق

     

 
 

كبٌرة  الفقرة الرقم

 جدا

 ضعٌفة جدا ضعٌفة متوسطة كبٌرة

تظير األىداؼ التكامؿ المنطقي بيف عناصر  14
 المحتكل المختمفة.

     

 الثاني: األنشطة والتقويمالمجال 

يدعـ المحتكل استراتيجيات التعمـ المتنكعة  15
لمكشؼ عف األخطاء المفاىيميو )خرائط 

 التداعي الحر(  المفاىيـ،

     

األنشطة الكاردة تتيح فرصة الممارسة الفردية  16
 كالجماعية

     

يراعي المحتكل استمرارية طرح األنشطة لتأكيد  17
 التعمـ )استبقائو(

     

يدعـ المحتكل االستراتيجيات المناسبة لحاجات  18
 المتعمميف

     

      يا كضكح األنشطة كمناسبتيا لمكقت المخصص ل 19

يدعـ المحتكل إستراتيجية "الخطأ" كإستراتيجية  20
 لمتعميـ كالتعمـ 

     

      يتضمف المحتكل إجراءات التقكيـ التككيني 21
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      يتضمف المحتكل أسئمة كتدريبات عمى كؿ كحدة 22

يتضمف المحتكل استخداـ أدكات التقكيـ الحقيقي)  23
 المبلحظة، سبللـ التقدير(  

     

يعزز المحتكل لدل المتعمميف ميارات التقكيـ  24
 الذاتي

     

يعالج المحتكل إجراءات التقكيـ ك)التغذية  25
 الراجعة(

     

تتميز أسئمة المحتكل بالقدرتيف التشخيصية  26
 كالتمييزية  

     

يعتمد المحتكل عمى تكظيؼ استراتيجيات متنكعة  27
 في التقكيـ التربكم 

     

      تعكس األسئمة سير المتعمـ نحك التعمـ المنشكد 28

 الثالث: معرفة السياق التعممي وخصائص المتعممينالمجال 

      كشؼ المحتكل عف مستكيات المتعمميف المختمفةي 29

يىظير المحتكل مبلئما إلحتياجات المتعمميف كفؽ  30
 خصائصيـ النمائية كالمرحمة العمرية

     

تكل عف أفكار المتعمميف كخبراتيـ يكشؼ المح 31
 السابقة

     

يحدد المحتكل المعارؼ التي يجد المتعمميف  32
 صعكبة في فيميا

     

يساعد المحتكل عمى زيادة دافعية المتعمميف  33
 كاستعداداتيـ لمتعمـ
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يحث المحتكل الدراسي المتعمميف عمى التفاعؿ  34
 الذىني

     

نماط  تعمـ المتعمميف المختمفة يراعي المحتكل أ 35
 )سمعي، بصرم، حسي(

     

يراعي المحتكل السياؽ الثقافي كاالجتماعي الذم  36
 قىًدـ منو المتعمميف

     

 الرابع: المعرفة بالمكونات البنائية لممحتوى المجال 

ينطمؽ المحتكل مف معارؼ سابقة عبر  37
 تصحيحيا كبناء معرفة جديدة قد تككف بدكرىا

 معرفة أساسية لمعرفة أخرل

     

      يتكامؿ المحتكل مع المعرفة في بنائو 38

يظير المحتكل مصفكفة المدل كالتتابع الخاصة  39
بتعمـ المغة العربية في المرحمة األساسية 

 (5_10العميا)

     

يميز المحتكل بيف الحقائؽ كالمفاىيـ  كالمبادئ  40
 كالنظريات

     

      حتكل التكازف الكمي النكعييحقؽ الم 41 

يشتمؿ المحتكل عمى المعارؼ كالميارات  42
 كاألفكار الرئيسية المطمكبة

     

يشتمؿ المحتكل التعميمي عمى الشركحات  43
 المناسبة

     

يشتمؿ المحتكل التعميمي عمى التكضيحات  44
 كاألمثمة

     

     يشتمؿ المحتكل التعميمي عمى عركض تكضيحية  45
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 عمى شكؿ حكارات

يشمؿ المحتكل عمى مكاقؼ حياتية تنقؿ التعمـ  46
 خارج سياؽ الغرفة الصفية

     

يشمؿ المحتكل عمى الخطكط العريضة في  47
 المنياج

     

يكضح المحتكل الطرؽ كالعمميات التي يتـ فييا  48
 تكليد المعرفة

     

      يظير المحتكل مبلئما لمتعمـ كالفيـ  49

يتبلئـ المحتكل مع متطمبات المرحمة الزمنية  50
 )كاالتجاىات المعاصرة(

     

      ينمي المحتكل ميارات التفكير العميا 51

      يظير المحتكل الترابط المنطقي بيف الكحدات 52

يتيح المحتكل فرص تكظيؼ مصادر متعددة  53
 لمتعمـ

     

 
كبٌرة  الفقرة الرقم

 جدا

 ضعٌفة جدا ضعٌفة ةمتوسط كبٌرة

يؤكد المحتكل عمى النظرة المتكاممة لمفرد  54
 كالمجتمع

     

يؤكد المحتكل عمى ميارات المبلحظة  55
 كالمقارنة كالتركيب كالتمثيؿ

     

      المجال الخامس: المعرفة البيداغوجية العامة 

     يساعد المحتكل المعمـ عمى تنظيـ بيئة  56
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 يو بشكؿ غير تقميدم الصؼ التعميمية التعمم

يساعد المحتكل المعمـ عمى تكظيؼ تقنيات  57
 تعميمية تعمميو حديثة

     

يساعد المحتكل المعمـ عمى تكظيؼ  58
مصادر تعميمية تعمميو تراعي خصائص 

 المتعمميف 

     

يظير المحتكل إمكانية تكظيؼ المعمـ  59
 نظريات تربكية حديثة في التعميـ كالتعمـ

     

يساعد المحتكل المعمـ تكظيؼ استراتيجيات  60
 تدريس متنكعة

     

يحدد المحتكل ميمات العمؿ التي تساعد  61
 عمى تكفير التعامؿ اإليجابي مع المتعمميف 
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 فيرس المالحق
 

 118 ............................................................................................................. (: أسماء المحكميف1ممحؽ)

 119 ................................................................................................... : خطاب تحكيـ االستبانة 2ممحؽ 

 111 .................................................. إلى مديريات التربية  : الكتب المكجية مف جامعة القدس 3ممحؽ 

 114 ........................................................................................................................... : االستبانة4ممحؽ 
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 فيرس األشكال
 

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل

 ( PCKتصكر مفاىيمي لمعنى) 1.1

 

24 

 نمكذج شكلماف لممعرفة التي يحتاجيا المعمـ لمتدريس 2.1

 

25 

اخمة لمعرفة المحتكل نمكذج كككراف كزمبلئيا المعدؿ لمعناصر المتد 3.1
 ( لممعمـPCKالبيداغكجي)

 

30 
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 فيرس الجداول
 

 56 ............................................................ .الدراسة(: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3)

لمصفكفة ارتباط فقرات تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة األساسية العميا نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف (: 2.3)
 59 ................................................... في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ

 61 .................................................................................. :نتائج معامؿ الثبات لممجاالت(: 3.3)

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات تقكيـ كتب المغة 2.4)
 65 ............. العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت تقكيـ كتب المغة 3.4)
 68 ........... .العربية لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ المعرفة بالغايات 4.4)
 69 كالفمسفات

 71 األنشطة كالتقكيـالمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ  (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات5.4)

مجاؿ معرفة السياؽ (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل6.4)
 72 .............................................................................................. التعممي كخصائص المتعمميف

المعرفة بالمككنات (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 7.4)
 73 .............................................................................................................. بالبنائية لممحتكل

مجاؿ المعرفة البيداغكجية لمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: ا8.4)
 75 ........................................................................................................ ...............العامة

العربية لممرحمة األساسية العميا  (: نتائج اختبار "ت" لمعينات الستجابة أفراد العينة في تقكيـ كتب المغة9.4)
 76 ......................... في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ حسب متغير الجنس

لممرحمة األساسية العميا الستجابة أفراد العينة في تقكيـ كتب المغة العربية  عينات (: نتائج اختبار "ت" لم10.4)
 78 ..................... في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ حسب متغير التخصص
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مغة العربية لتقكيـ كتب ال المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:11.4) 
لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل لمتغير المؤىؿ 

 79 ................................................................................................................ ........العممي

نة في تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العي(12.4)
األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل لمتغير المؤىؿ 

 81................................................................................................العممي

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة LSD(: نتائج اختبار )13.4)
 82 ........................................................................................................ حسب المؤىؿ العممي

لتقكيـ كتب المغة العربية  نحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتكسطات الحسابية كاال (:14.4) 
لممرحمة األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل لمتغير خبرة 

 83 ................................................................................................. ....................المعمـ

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في تقكيـ كتب المغة العربية لممرحمة (15.4)
 84 . األساسية العميا في ضكء المعرفة البيداغكجية مف كجو نظر المعمميف في الخميؿ يعزل لمتغير خبرة المعمـ
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 فيرس المحتويات:
 

 أ  ............................................................................................................................ ................إقرار

 ب  ........................................................................................................................................ شكر كعرفاف

 ج  ................................................................................................................................. بالعربية ممخصال

 د  ............................................................................................................................. الممخص باالنجميزية

 2 ............................................................................................... مشكمة الدراسة وأىميتيا: الفصل األول

 2 .......................................................................................................................................... المقدمة1.1

 6 .............................................................................................................................. مشكمة الدراسة 2.1

 6 ................................................................................................................................ أسئمة الدراسة 3.1

 7 ......................................................................................................................... فرضيات الدراسة: 4.1

 7 ............................................................................................................................. أىداؼ الدراسة 5.1

 8 ........................................................................................................................... محددات الدراسة 7.1

 9 .................................................................................................................... مصطمحات الدراسة  8.1

 13 ............................................................................. اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني:

 13 ............................................................................................................................. ظرماإلطار الن1.2

 13 ......................................................................................................................... المغة العربية: 1.1.2

 14 ............................................................................................................. تعريؼ المغة العربية: 2.1.2

 14 .................................................................. عالمية المغة العربية كمكقعيا بيف المغات األخرل:3.1.2

 15 ............................................................................................................ كظائؼ المغة العربية: 4.1.2
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