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 شكر وتقدير
 

أحاوؿ تجميعيا  ا، تتبعثر األحرؼ وعبثً رطـ األفكار في رأسي كأمواج البحفي مثؿ ىذه المحظات تتبل
شكرىـ قبؿ أف أمضي  عميّ  أبدأ، فكثيروف ىـ مف وقفوا بجانبي وواجبٌ في سطور، ال أعرؼ مف أيف 

 لحياة أُلكمؿ مسيرتي التعميمية .......في غمار ا
أضاء بعممو عقوؿ طمبتو، وأظير بسماحة قمبو األبيض  ألستاذي وأبي الثاني الذيأدعو بالرحمة بدايًة 

" الدكتور زياد قباجة إلى السماوات العبل "مف صعدت روحو الطاىرة تواضع العمماء إلى معّممي األّوؿ 
 ا  إلى جنب حتىبمشورة أو توجيو ووقؼ معي جنبً في يـو مف األياـ  عميّ  الذي لـ يبخؿ رحمو اهلل 

يناس إاألستاذة الفاضمة الدكتورة قدار أف أكمؿ ما بدأتو مع وشاءت األ ........اختاره اهلل إلى جواره 
  لؾ معممتي.ا جزيبًل فشكرً .. ذه الرسالة إلى النور...ا خرجت ىالتي لوالىا لم ناصر،

وزمبلء  موا أدوات الدراسة،حكّ  ميفحكّ أتقدـ بجزيؿ الشكر لكؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا العمؿ مف مُ و 
كر األستاذة سحر الزماعرة التي قامت ، وأخّص  بالذّ شماؿ الخميؿمديرية التربية والتعميـ العالي في لي 

 .التدريبي عمى المعمميف البرنامج بتطبيؽ
..... أساتذتيا الكراـ ـ بوافر االمتناف إلى جامعتي المتميزة جامعة القمـ جامعة القدس وكؿّ كما أتقدّ 

المذاف تفضبل بقبوؿ . سييؿ صالحة و د . محسف عدسولف أنسى عضوي لجنة المناقشة األفاضؿ د
 الشكر ليما. كؿّ ف يا نفًعا وجمااًل توجيياتيما دراستي وزادت تثرَ مناقشة رسالتي ىذه، حيث أَ 

 أقوؿ : أفّ  وفي نياية المطاؼ ال يسعني إالّ 
 بذكرؾ فتقّبؿ  بطاعتؾ وال تطيب المحظات إالّ  بشكرؾ وال يطيب النيار إالّ إليي ال يطيب الميؿ إالّ 

 ينتفع بيا طبلب العمـ. جاريةً  مّني ىذا الجيد المتواضع  صدقةً 
                                                                                                           

                                                                                                                         
 الباحثة: نورة حبلحمة 
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 الممخص:
 

لدى  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )لى أثر برنامج يستند إلى منحى إعرؼ التّ ىدفت الدراسة 
نمية ممارساتيـ التأممية نيا في إدراكيـ لؤلخطاء المفاىيمية وتمعممي العموـ في المرحمة األساسية الدّ 

شماؿ التربية والتعميـ العالي تكّوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي العموـ في مدارس مديرية . الواعية
( معممًا مف 40)نة الدراسة، وبمغت عيّ ـ2017/2018ظائفيـ لمعاـ الدراسي الخميؿ والمنتظميف في و 

 ا( معممً 20إحداىما ضابطة) تـ تعينيـ إلى مجموعتيف .اختيارىـ بشكؿ قصدي تـّ  مدارس المديرية
ريقة التجريبية المستندة تمّقوا التدريب بالط ا( معممً 20ية، والثانية تجريبية )تمّقوا التدريب بطريقة اعتياد

خطاء دراؾ األإلاختبار تمثّمت أدوات الدراسة في ، وقد (PCKوجي )معرفة المحتوى البيداغى منحى إل
 .لممعمميف مقاببلت بعدية، إضافة إلى أمميةمممارسات التّ لاستبانة ، و المفاىيمية

في إدراؾ معممي العموـ في  اإحصائيً  ةوجود فروؽ دالّ  ىمياأخرجت الدراسة بجممة مف النتائج  وقد
، كذلؾ ولصالح المجموعة التجريبية يبُتعزى لطريقة التدر لؤلخطاء المفاىيمية نيا المرحمة األساسية الدّ 

وـ في المرحمة أممية الواعية لدى معممي العمفي تنمية الممارسات التّ  اإحصائيً  ةوجود فروؽ دالّ 
نتائج المقاببلت  ، كما أظيرتالمجموعة التجريبية ولصالح ريبالتدُتعزى لطريقة األساسية الّدنيا 

االبتعاد عف الدراسة لمدة بسبب ، بدرجة عاليةالبعدية لممعمميف وجود أخطاء مفاىيمية لدى المعمميف 
بعد تطبيؽ  أظيرت نتائج المقاببلت البعدية لممعمميف ارتفاع مستوى الممارسة التأمميةكما طويمة، 

ارتفاع مستوى إدراؾ المعمميف ألىمية الدورات واالجتماعات الخاصة بفريؽ و ، البرنامج التدريبي عمييـ
 العموـ.

الطمبة أوصت الباحثة بضرورة االستفادة مف ىذه الطريقة في برامج إعداد وفي ضوء ىذه النتائج 
دة ، والمعمميف المنتظميف في الوظيفة في وزارة التربية والتعميـ، لما ليا مف فائالمعمميف بالجامعات

جراء مزيدٍ عظمى في سّد الفجوة بيف النظرية وا مف الدراسات واألبحاث التي  لتطبيؽ في التعميـ، وا 
ا يعود بالنفع عنى برفع أداءات وقدرات المعمميف ممّ ريقة وأثرىا عمى متغيرات جديدة تُ تتناوؿ ىذه الط
  عمى الطمبة.
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Abstract 
The study aims at recognizing the impact of a program based on  pedagogical content 

knowledge approach of science teachers at elementary stage in their awareness of 

misconceptions and developing their conscious reflective practices. The population of the 

study consisted of science teachers at the schools in directorate of education- North Hebron 

in the academic year (2018-2019).  

 

The sample of the study contained (40) teachers who were intentionally chosen. The 

intended sample was chosen for two groups. The controlled group consisted of (20) 

teachers and they trained in the traditional methods. The experimental group consisted of 

(20) teachers trained in the mothed that based on (PCK).    

The instruments of the study consisted of the awareness misconception test, reflective 

practices questionnaire and the teachers' post interviews. 

 

The results revealed that there were statistically significant differences in pedagogical 

content knowledge orientation of science teachers at elementary stage in their awareness of 

misconceptions due to the training method in favor of experimental group. Also, there 

were statistically significant differences in developing conscious reflective practices for 

science teacher in the elementary stage due to training method in favor of experimental 

group. The interviews' results showed that science teachers have high degree 

misconceptions referred to leaving the study for a long time. The results also showed that 

the level of reflective practicing and teachers' orientation for the importance of training 

sessions and meetings for science team is growing up after training program. 

 

Based on the results of the study, the researcher recommended that this method should be 

used in the preparation of students, academic staff in universities and teachers in the 

Ministry of Education to bridge the gap between theories and practices in education. It also 

conducted to do further studies and researches on this method. And its impact on new 

variables that raise the performance and abilities of teachers. 
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 ل األول الفص
______________________________________________________________ 

 وأىميتيا مشكمة الدراسة

 المقدمة: 1.1

وكثرة متطمباتو،  الحاليلمواكبة خصائص العصر العممي والتقني  اا مستمرً تدريس العموـ تطورً  يشيد
إذ يستمد أصولو مف طبيعة العمـ وبنيتو، التطور المستمر ىذا  ولعؿّ  الّسريع، ر المعرفة العمميةوتفجّ 

الى مستويات عالية مف الفيـ  والحقائؽ فيكوف تفسيره بحاجة يحتوي ىذا العمـ عمى الكثير مف المفاىيـ
حديات، تزّود بالميارات المتنوعة؛ لمواجية ىذه التّ الفبات مف الضروري  دراؾ لدى المعمميف،واإل

 .(2007، )زيتوف شرحياؼ، وكيفية وبالطرؽ المختمفة إلدارة ىذه المعار 

 لمفاىيـ العمـو تشكيؿ الفيـ الصحيحعادة إتعمؿ عمى يحتاج المعمموف إلى معرفة استراتيجيات وعميو 
 لمحتوى، والمعرفة السابقة لمطبلبإيجاد صبلت بيف األفكار القائمة عمى اوالقدرة عمى  ،بةلدى الطم

وفمسفة  والسياؽ التعميمي عيف االعتبار بيئة التعمـمع األخذ بيا كمّ ، مختمفةاستراتيجيات التدريس البيف و 
ىذا ما دفع ، و اؿلتدريس الفعّ لحدوث اأمور ضرورية فيي جميعيا  ،المعمـ ومعتقداتو التي يتبناىا

عداد وتدريب المعمميف لو  ،العممية التعميمية العمماء إلجراء األبحاث حوؿ كيفية تطوير ا مسير بيا قدمً ا 
 .(2008حامدة، )نحو األفضؿ

 Pedagogical Content Knowledge معرفة المحتوى البيداغوجيمف ىنا ظير ما يسمى بمنحى 
(PCK) أو يمتمػػػػؾ مجػػػرد معرفػػػػة  ،بػػػالمحتوى ايكػػػػوف المعمػػػـ خبيػػػػرً  الػػػذىاب أبعػػػػد مػػػف أفْ ب والػػػذي ُيعنػػػػى

 وعميػػو ،التػػدريس فيػػـ التفاعػػؿ الفريػػد بػػيف المحتػػوى وطػػرؽبػػؿ ضػػرورة  ،العامػػة ةالبيداغوجيػػبالتوجييػػات 
والتػي تختمػؼ  ،لطػرؽ التػدريس المناسػبة لمجػاؿ تخصصػو بالتحديػد اعً موّسػ افيًمػ المعمػـ يمتمػؾ أفْ يجب 

 .   (Koehler et al., 2013)في ذلؾ باختبلؼ موضوع الدرس
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 فأكثػر مػف الفيػـ المنفصػؿ لكػؿ مػ يحتػاج اؿأّف التػدريس الفّعػ Shulman)1986 ,( شػولماف دويؤّكػ
مػف أجػؿ القػدرة  فيػي تتضػمف المعرفػة بطػرؽ التػدريس المناسػبة، ةالبيداغوجيػمعرفػة الو  ،وىمعرفة المحتػ

 .لمحصوؿ عمى تدريس جيد وتنظيميا، اتمثيؿ عناصر المحتوى المراد تدريسيعمى 
كبوصػمة توّجػو أفكػار ومعتقػدات المعمػـ وترشػده أثنػاء  (PCKحيث تعمػؿ معرفػة المحتػوى البيػداغوجي )

وكػػوف  (.Robinson, 2005ة كمػػا وتعكػػس خبػػرة المعمػػـ المتراكمػػة عبػػر السػػنيف)ممارسػػاتو التدريسػػي
المعارؼ الخاصة بو تنشأ مف محاوالت دراسة الظواىر  العموـ يتميز عف غيره مف المواد العممية في أفّ 

الطبيعية واألحداث المختمفة فػي الكػوف، وحتػى يػتـ تفسػير ىػذه الظػواىر سػواء كانػت بسػيطة أو معقػدة، 
فػػي تفسػػيرىا يعتمػػػد عمػػى النظريػػات والقػػوانيف والمبػػػادئ إضػػافة الػػى الحقػػػائؽ  امتبًعػػػ اعممًيػػ تسمسػػبًل فػػّّف 

 (.2008)جامعة القدس المفتوحة،  والمفاىيـ

حداث والظواىر بما ؼ األصنِّ المفاىيـ العممية ىي لغة العمـ ومفتاح المعرفة، باعتبارىا تُ  ىذه ألفّ  ونظًرا
يؿ عممية االستيعاب والمعرفة تساعد في فيـ ىذه الظواىر، وتسي ، إذمى األرضيتناسب مع واقعيا ع

ما يتضمف  تعميـ العموـ في المرحمة االساسية عادةً اىر المختمفة مف قبؿ الطمبة، جاء دراؾ لمظو واإل
 (.2010إعادة بناء لممعاني والمفاىيـ أكثر مف عممية زيادة المعرفة والمعمومات )السبلمات، 

 في الطفؿ مع كونيا تتعامؿ مـ التعميمي،السّ  في اسةحسّ  مكانة األساسي التعميـ ةمرحم تحتؿلذلؾ 
 مف اكبيرً  اقدرً  خبلليا ويكتسب شخصيتو، فييا مبلمح تتشكؿ التي مرحمةال ييف ،عمره سنوات أخطر

 حمة ىذه المر  ؿشكّ تُ  وبيذا ،مستقببًل  سموكو جوانب في رتؤثّ  التي واالتجاىات والميارات المعارؼ
يبني عمييا الطمبة فيميـ لمظواىر ، والقاعدة الرئيسة التي سَ البلحقة لممراحؿ التعميمية األساسية كيزةالرّ 

 .في المستقبؿ

 ي إلى، يؤدّ في ىذه المرحمة في طريقة إيصاؿ ىذه المفاىيـ إلى الطمبة وجود أخطاء فّفّ  وبالتالي
كؿ الصحيح، تسابيـ لممعرفة العممية بالشّ عاقة اكإي إلى يؤدّ  مما ،ياعمى التمييز بين تيـقدر  ضعؼ

في تفسير الظواىر المختمفة نتيجة  الطمبة حؿ المشكبلت التي تواجو مكانيةإوينتج عنو ضعؼ في 
سبقة عف ويكوف ذلؾ ناتج عف عدـ إدراؾ المعمـ بأّف الطالب لديو معمومات مُ ليذا الفيـ الخاطئ، 

يقع مف اآلخريف، و كاف قد اكتسبيا ومنيا المغموط،  ، منيا الصحيحبعض الظواىر والحقائؽ العممية
  (.2004مبوسعيدي، تصحيح ذلؾ )أكمعمـ  عمى عاتقو
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جاءت العديد مف الدراسات ُتظير أّف المعمميف الذيف يتحّدوف طرقيـ وممارساتيـ  ومف ناحية أخرى
جودة األداء )شاىيف، ىـ الذيف تفّوقوا في مستوى طوير عتادة ويسعوف لمتغيير والتّ وافتراضاتيـ المُ 

ى تمثمة في القدرة عم(، وال يتحقؽ ذلؾ إال بوجود معمـ متأّمؿ يمتمؾ ميارات التفكير التأممي والمُ 2012
 (.2014واتخاذ القرار)المرشد،  ،اقتراح البدائؿالوصؼ، والمبلحظة، والتحميؿ، و 

ممارسات عمى ال نمي قدرتوالمعمـ لمثؿ ىذه الميارات يامتبلؾ ( أّف Ferraro، 2000)كما وأّكّد  
باستمرار بعينيـ خبراتيـ موف يتأمّ  ، فالمعمموف الذيفيفي الحقؿ التربو  ئيـأداما ينعكس عمى بأممية التّ 

في العممية لممارسات التأممية اأىمية برزت  مف ىنا، الة لمتطوير المينيموف نحو تقنيات فعّ يتقدّ  الناقدة
خطاء السابقة والعمؿ عمى معالجتيا، إضافة الى االستفادة مف األ سيؿطريقة التي تُ التعميمية، كونيا ال

البحث في طرؽ أخرى لتطوير الفيـ لمحتوى المنيج، واستخداـ الوسائؿ المناسبة والطرؽ التدريسية 
.  التي يمكف أف تؤدي الى الفيـ الصحيح لممفاىيـ والحقائؽ والنظريات في منيج العمـو

 
نك م يَ س  م رَ يك  ا ف  منَ كما َأرسَ " سمى الميف وأقدسيا قاؿ تعالى:مينة التعميـ مف أف ختاًماو  م تموا َعميك  وًل م 
لذلؾ (، 151آية  ،)سورة البقرة "ونم  َتكونوا َتعمَ  م مَّا َلمم ك  وي عم   والحكمةَ  م ك م الكتابَ يك م وي َعم  نا وي َزك  يات  آ

ؿ في مساعدة المعمميف عمى تنمية أدائيـ يتمثّ  لتحقيؽ ىدؼ ساـٍ  بجميع كوادرىاالعممية التربوية تسعى 
وتطويره لمنيوض بالعممية التعميمية عمى أكمؿ وجو، والعمؿ عمى تكامؿ الجوانب المينية المختمفة 

نحو إعداد جو المختصوف التربويوف اتّ اف أدائيـ التدريسي والميني، لذلؾ لدييـ بما يساعدىـ عمى اتق
 وية خاصة في وقتناأول وذات ،ميمةإعداد المعمميف قضية  حيث تعدّ  برامج لتدريب المعمميف،

 (.2011)العجرمي، الحاضر
 

و قياس أثره  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )برنامج يستند الى  لى بناءوعميو تسعى ىذه الدراسة إ
 ، مع التركيز عمى تطبيؽفي المرحمة األساسية العموـ معمميخطاء المفاىيمية لدى األ في إدراؾ

 لممحتوى.  يـفيمأدائيـ، و الممارسات التأممية لرفع مستوى 
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 مشكمة الدراسة: 1.1
وتواصميا مع العديد مف المعمميف  سنوات لمدة ثماف مف خبلؿ خبرة الباحثة وعمميا كمشرفة تربوية

ية ىناؾ فجوة بيف معرفة المعمميف النظرية لمعممية التعميم الزمبلء الحظت أفّ  والمدراء والمشرفيفَ 
مف المعمميف في الميداف  اىناؾ كثيرً  ، كما الحظت أفّ والتوظيؼ والتطبيؽ الفعمي عمى أرض الواقع

قد اضطروا لتدريس  راسة الرياضيات أو الكيمياء مثبًل مف الذيف قضوا معظـ سنواتيـ الجامعية في د
ا في تعميـ توى أكثر بروزً محتوى مف الفيزياء أو األحياء، مما جعؿ افتقاد المعمـ لممعرفة العميقة بالمح

 كوف ىذاإلجراء مثؿ ىذه الدراسة، و لتشجيعيا  اوىذا كاف كافيً  العموـ منو في تعميـ المواد األخرى،
ا أّف لو كمّ  ،في تطوير الفيـ لدى طمبتو مف خبلؿ الخبرات التي يوفرىا ليـ اا  ميمً المعمـ يمعب دورً 

بالخطورة إذا كاف المعمـ نفسو يساىـ  اىذا الدور ميددً يـ الخاطئة يصبح في إصبلح مفاىيم ميًما ادورً 
ـّ أخذ متغير  ،سيادرّ في توليد الفيـ الخاطئ لدى طمبتو بسبب نقص معرفتو بالمفاىيـ التي يُ  ولذلؾ ت

معرفة المحتوى )إدراؾ االخطاء المفاىيمية( كمتغير تابع أّوؿ لما لو مف عبلقة قوية خاصة بمنحى 
 ا خصبً حقبًل  والتي تعدّ وبمادة العموـ  Pedagogical Content Knowledge (PCK)البيداغوجي 

 .لمثؿ ىذه المفاىيـ
 

ومراجعة المفاىيـ المتعمقة بو بعد االنتياء مف شرحو  تـّ لى التفكير فيما الحاجة إف ،ومف ناحية أخرى
: اآلتي لمتساؤؿويدفعو المفاىيـ يرفع مف مستوى الوعي لديو حوؿ ىذه  مف قبؿ المعمـ الحصة الدراسية

وبالتالي تزداد  عمف عنو عممًيا؟قي المُ تتوافؽ مف حيث المعنى مع مضمونيا الحقيىؿ ىذه المفاىيـ 
تناوؿ الباحثة أىمية  ، مف ىنا برزتقدرتو عمى المبلحظة الذاتية، وتتحسف ممارساتو المينية

تّأممية الخيط الناظـ الذي يربط فكانت الممارسات ال متغير تابع ثاف في دراستيا،كالتأممية  لمممارسات
 ككؿ.بيف محاور البرنامج التدريبي 

 :الرئيس اآلتي ت ىذه الدراسة لئلجابة عف السؤاؿجاءتحديدًا و 
( لدى معممي العموم PCK)معرفة المحتوى البيداغوجي ما أثر استخدام برنامج يستند إلى منحى .1

مية الواعية؟ المفاىيمية وتنمية ممارساتيم التأم  في المرحمة الساسية الد نيا في إدراكيم لألخطاء 
 (؟   العتيادية، و منحى معرفة المحتوى البيداغوجي) دريبىذا األثر باختالف طريقة الت ىل يختمفو 
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 أسئمة الدراسة: 1.1
 حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عمى السؤاليف اآلتييف:

( لدى PCK) معرفة المحتوى البيداغوجيحى ما أثر استخداـ برنامج يستند إلى منالسؤاؿ األوؿ: 
معممي العموـ في المرحمة االساسية الّدنيا في إدراكيـ لؤلخطاء المفاىيمية؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر 

 (؟االعتياديةو ، منحى معرفة المحتوى البيداغوجي) ريبقة التدباختبلؼ طري
( لدى PCK)ي المحتوى البيداغوجمعرفة ما أثر استخداـ برنامج يستند إلى منحى السؤاؿ الثاني: 

مؼ ىذا األثر نيا في تنمية ممارساتيـ التأممية الواعية؟ وىؿ يختمعممي العموـ في المرحمة االساسية الدّ 
 (؟االعتياديةو ، منحى معرفة المحتوى البيداغوجي) ريبباختبلؼ طريقة التد

 فرضيات الدراسة: 1.1
 الفرضيات المنبثقة عف أسئمة الدراسة ىي:

( بيف متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) األولى: فرضيةال
منحى )يب نيا تعزى لطريقة التدر إدراؾ األخطاء المفاىيمية لمعممي العموـ في المرحمة األساسية الدّ 

  .(االعتيادية، و معرفة المحتوى البيداغوجي
( بيف متوسطات α ≤ 0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات دال: الثانية الفرضية

ريب لطريقة التدنيا تعزى تنمية الممارسات التأممية الواعية لمعممي العموـ في المرحمة األساسية الدّ 
 .(االعتيادية، و منحى معرفة المحتوى البيداغوجي)

 أىداف الدراسة: 1.1
في إدراؾ  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )د إلى ي أثر برنامج يستنىذه الدراسة  إلى تقصّ  ىدفت

معممي العمـو في المرحمة األساسية لدى  التأممية الواعية ممارساتالتنمية ة و في ألخطاء المفاىيميا
بياف فيما و  ،ـ في مديرية شماؿ الخميؿ2017/2018المنتظميف في المدارس الحكومية لمعاـ نيا الدّ 

 ختبلؼ طريقة التدريس.ثر يختمؼ باإذا كاف ىذا األ
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 أىمية الدراسة: 1.1
ؿ قضية إعداد المعمـ تمثّ موضوع الذي تجري دراستو حيث أف ّ تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية ال

تمثؿ طبيعة ونوعية األجياؿ القادمة، وفي أّنيا تسد الثغرة في كونيا خاصة في الوقت الحاضر  أولوية
( لتطوير كفايات المعمميف PCKعمى ) اا قائمً التطبيؽ، وتوفر برنامجً النظرية و البرامج التدريبية بيف 

، رارات في وزارة التربية والتعميـلمحصوؿ عمى مخرجات تعميمية عالية بحيث يستفيد منو صانعو الق
األخطاء كما وتوفر ىذه الدراسة أدوات لقياس . المعمميف بالجامعاتوتأىيؿ في برامج إعداد و 

مادة عممية وأدبيات قديمة  توفرومف ناحية أخرى فيي . ممارساتيـ التأممية معمميف والمفاىيمية لدى ال
ف تفتح ىذه الدراسة المجاؿ أماـ أارسيف والباحثيف، وتأمؿ الباحثة وحديثة لمف ييمو الموضوع مف الد

الدراسات قميمة في ىذا  خاصة أفّ  خرى وتناوؿ متغيرات جديدةأات باحثيف آخريف لعمؿ دراس
 .-حسب عمـ الباحثة -وضوعالم

 الدراسة: ودحد 1.1
 اقتصرت الدراسة عمى الحدود اآلتية:

: تـ إجراء ىذه الدراسة في مبنى التدريب التابع لمديرية التربية والتعميـ العالي شماؿ الحدود المكانية
  في المديرية.نيا الدّ قت عمى شعبتيف مف معممي العمـو لممرحمة األساسية بّ الخميؿ حيث طُ 

 ـ. (2017/2018: تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي )حدود الزمانيةال
نيا في مديرية التربية والتعميـ العالي : جميع معممي العموـ  في المرحمة األساسية الدّ الحدود البشرية
 شماؿ الخميؿ.

 الواردة فييا.: تتحدد ىذه الدراسة بالمفاىيـ والمصطمحات الحدود المفاىيمية

 مصطمحات الدراسة وتعريفاتيا اإلجرائية: 1.1
 تعتوذ الذراسة التعريفبت اآلتية لوصطلحبتهب:

التدريس مثؿ رتكز عمييا عممية تىي المبادئ األساسية التي  :(PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )
والنظاـ  ،وقت االنتظاراديمي، و المناحي العممية إلدارة الصؼ، وميارات التدريس، وزمف التعمـ األك

 ،ترجمة المعمـ الخاصة بموضوع معيف اأيضً  ىيو ، جتماعي والمدرسي، ومبادئ التفاعؿ الصفياال
وبيف أنيا يجب أف تشمؿ عمى التخصص الذي يدرسو المعمـ واألىداؼ والغايات وخصائص الطبلب 
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 ,Hashweh, 2005; Shulmanالسياؽ ) التعمـ وأخيرً وتدريس موضوع محدد والمنياج ومصادر ا
1986.) 

نيا يستند إلى منحى الباحثة بّعداد برنامج تدريبي لمعممي العمـو في المرحمة األساسية الدّ  حيث قامت
 (.PCK)معرفة المحتوى البيداغوجي 

لمفاىيـ معينة لدى  -وليس بالضرورة أف تكوف خطأ -وىي تفسيرات غير مقبولة: ةالمفاىيمي خطاءاأل
 وتكوف نتيجة مرور المتعمـ يف المتفؽ عمييا،مع تصورات العمماء المتخصص والمتعمـ، تتعارض في

 (.2011لديو )خطابية،  وجود خمؿ في تنظيـ المفاىيـ بخبرات حياتية أو تعميمية، تعمؿ عمى
 إدراؾ يحصؿ عمييا المعمموف في اختبار مف خبلؿ العبلمة التي احيث قامت الباحثة بقياسو إجرائيً 

ـّ ، و يةيمالمفاىاألخطاء  نة مختارة مف معممي دّعمت ىذه النتائج بّجراء مقاببلت بعدية مع عيّ مف ث
 المجموعة التجريبية. 

: ىػي عمميػة تفكيػر عقمػي تجمػع مراحػؿ متعػددة لمتدارس والتباحث الكتشاؼ الممارسة التأممية الواعية
عمميػػة  وىيات الممػارس ومخرجاتػػو، ط الػضوء عمػى ميػار األفكار والمػشاعر والتقويمػات التػي تػسمّ 

 وفػي الممارسػة،  ذاتًيا ؿتأمّ ال أو أمػػؿ مػػع اآلخريفالتّ  حيث يمكفتمػػارس بػػشكؿ فػػردي أو تػػشاركي، 
 ،أممية وسيمة إلعطػاء قيمػة لمممارسػات األخبلقيػةالممارسة التّ مقيـ والمعتقدات، فل يتحػدّ يكوف ػؿ أمّ التّ ب
رة تكػوف تمقائيػة أو مخططػة ومػسيّ  وىػذه العمميػة يمكػف أفْ  ،د مػف مػستوى المػساءلةتزيػىي وسيمة و 
(2008Knowles, 2017، عسكر بوأ و سمطاف ؛ أبو). 

العموـ في استبانة  ممومف خبلؿ العبلمة التي يحصؿ عمييا مع احيث قامت الباحثة بقياسو إجرائيً 
عينة يـ، ودّعمت ىذه النتائج بّجراء مقاببلت بعدية مع أعّدتيا لمكشؼ عف الممارسات التأممية لدي

 مختارة مف معممي المجموعة التجريبية.
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 الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةاإلطار النظري والدراسات السابق
 

 مقدمة
راسات والدنت اإلطار النظري يختص ىذا الفصؿ مف الدراسة بالخمفية النظرية لموضوع الدراسة تضمّ 
عرضت الباحثة اإلطار إذ   السابقة التي قد يستفيد منيا القارئ قبؿ دخولو لمجانب اإلجرائي لمدراسة.

اىيمية واألخطاء المف البيداغوجيبمنحى معرفة المحتوى النظري الذي تضمف الموضوعات المتعمقة 
 .وأىمية البرامج التدريبية في تنميتيا والممارسات التأممية

 
 النظرياإلطار  1.2

 
 (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي ) 1.1.2

 المعرفة البيداغوجية
يا مجموعة مف القواعد التي تسيـ في رفت بأنّ ا في عمـ التربية، إذ عُ ا ميمً مت البيداغوجية مفيومً شكّ 

د ة، كونيا تيتـ باألىداؼ المراد تحقيقيا ولكف باالعتمايوتعزيز نظرتيـ لمعممية التعميمتمكيف المعمميف 
عمى الكؿ العاـ المشارؾ في العممية التعميمية، كالطالب والمحتوى، وطرؽ التدريس والوسائؿ 

التقنيات والوسائؿ المتبعة مف قبؿ يا ( أنّ 2008ف الزواي )فيما بيّ  (.2007)عبد السبلـ، المستخدمة 
 يواجييا يتلكسر حاجز الصعوبات ال المعمـ في الصؼ لتسييؿ عممية شرح المحتوى الدراسي لمطمبة

  .فيـ المحتوى الدراسي لممادةالطالب عند 
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مراعاة و تحقيؽ العممية التعميمية، لتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ يا نّ أفيمكف القوؿ  أما العبلقة البيداغوجية 
 اإذ ر إيصاؿ المعمومات ويكوف ىذا التفاعؿ إيجابياً ىذه العبلقة تيسّ  فّ إحقوؽ وواجبات كؿ طرؼ، إذ 

 المتعمـ في إبداء رأيو تيـ عمى االستيعاب دوف إىماؿ حؽوقدر  عمميفتيف االعتبار مستوى المأخذنا بع
المتعمـ، ويعني االتصاؿ، في احتكاؾ مع  المعمـالحالة التي يكوف فييا وىي إليجاد وفاؽ بينيما، 

ار ف تيّ لعبلقة تختمؼ مىذه ا ةوطبيع ،والمتعمـ المعمـتبادؿ االحتكاكات، الفعؿ ورد الفعؿ بيف 
 (.1994خر)عبد الرحمف، بيداغوجي آل

 
ا في مجاؿ التربية مف القضايا الميمة التي يسعى الييا العامموف عممية تأىيؿ المعمـ بيداغوجيً  تعدّ كما 

محور األساس في العممية التعميمية، وىو حمقة الوسط الكوف المعمـ ىو  في الحقؿ التربوي باستمرار،
ا ، مراعيً المتعمـ بسيولة ويسرلى إنقؿ ىذا المحتوى  لىإمتعمـ، والذي يسعى التعميمي وال بيف المحتوى

 (.2017بيا المتعمـ)ابف ىندة،  كافة الظروؼ التي يمرّ 
 

معرفة عميقة فيما يتعمؽ بالعمميات والممارسات أو أساليب التعمـ والتعميـ، إذ  تعدّ والمعرفة البيداغوجية 
ـ الطمبة ىداؼ، وىذا النوع مف المعرفة يشمؿ تعمّ التربوية والقيـ واأل ؽ بالمفاىيـيا تتضمف كؿ ما يتعمنّ إ

دارة الصفوؼ الدراسية، كذلؾ تطوير خطط الدروس وتنفيذىا وتقييـ الطمبة، إضافة الى شمولو  وا 
سب لشرح تقف ليذه المعرفة يختار األسموب المناوالمعمـ المُ ساليب المستخدمة في الصؼ، لمتقنيات واأل
  .(Pfundt & Duit, 2000)لممتعمـ التطور المعرفي واالجتماعيوافؽ مع لدراسي، بما يتالمحتوى ا

 
 (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )

 لممعرفة الذاتيةتمؾ المعرفة التي تتجاوز المحتوى الدراسي  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي ) تعدّ 
 لمتعمـ قاببًل  اسمسً  ي يكوف ىذا المحتوىلى معرفة المحتوى مف أجؿ القدرة عمى تدريسو لآلخريف، كإ

سيـ في تمكيف الطمبة مف مثمة، وغيرىا مف الطرؽ التي تُ مف خبلؿ الشرح والتوضيح والحوار وطرح األ
بو لطيفة، )أ تبلؼ بيئاتيـ وخمفياتيـ العمميةباختبلؼ قدرتيـ عمى الفيـ، وباخ استيعاب المحتوى

2005). 
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ي مشروع نمو المعرفة في التعميـ، وكمنظور ونموذج لفيـ ف ((Shulman, 1986ف ز شولماوركّ 
ا لممحتوى، وكيؼ أّف ىذا جديدً  اوع كيؼ يكتسب المعمـ المبتدئ فيمً عمـ، إذ درس ىذا المشر التعميـ والتّ 

 ىي:أصناؼ  المعرفة إلى ثبلثةؼ صنّ كما ر في تعميمو، المفيوـ الجديد يؤثّ 
 Subject – Matter Knowledge (SMK)المعرفة المرتبطة بالموضوع  .1
 Pedagogical Knowledge (PK)المعرفة البيداغوجية  .2
 .Knowledge Content( CK)محتوى معرفة ال .3

 
ا واحدً  امعممً  سيـ في تطوير معرفة المعمـ وعمى سبيؿ المثاؿ فّفّ تطبيؽ ىذا النوع مف المعرفة يُ  إفّ 

عمى  ستخداـ المصادر الرئيسة والمتوفرةا ا في البيداغوجيا في التاريخ قد يأخذ بالحسبافيكوف ميتمً 
كترونية والتي تكشؼ عبلقات لنترنت، وقد يطمب معمـ آخر مف الطبلب الذىاب إلى النصوص االاإل

يستخدـ  وقد يختار معمـ الرياضيات أفْ  ،حداث تاريخية مترابطةأمتعددة مثؿ السبب والتأثير بيف 
في اكتشاؼ  ائية والجداوؿ والرموز لمساعدة طبلبوالقدرات التمثيمية لبرمجيات الرياضيات والبن

المعمميف تتطمب المرونة لدى  لمعرفةا فتنمية وعرضجبرية رقمية.  تلداالّ  األساليب الديناميكية
كؿ منيا  أفّ مع البيداغوجيا حيث  اوالميارة ليس فقط مع المنيج الذي يرتكز عمى المحتوى ولكف أيضً 

 (.Pfundt & Duit, 2000ر في اآلخر بطرؽ مختمفة )يؤثّ 
 

( فقػط، Content Knowledgeعمى معرفة المحتػوى ) امينيً المعمميف  وتطوير واعتمدت برامج إعداد
ـّ تحولػػت ىػػذه البػػرامج مػػف التركيػػز عمػػى معرفػػة المحتػػوى إلػػى التركيػػز عمػػى المعرفػػة البيداغوجيػػة  ومػػف ثَػػ

(Pedagogical Knowledge، ) بيداغوجيػة العامػة بغػض النظػر دة عمػى الممارسػات الصػفية المؤّكػ
 ف أفّ بػػيّ وىػػذا يُ  ،عمػػى حسػػاب معرفػػة المحتػػوى اف غالًبػػكؿ الػػذي يكػػو عػػف محتػػوى المػػادة الدراسػػية، كالّشػػ

إعداد المعمميف كاف يتـ بالتركيز عمى مجاؿ واحػد فقػط مػف مجػاالت المعرفػة، كػأف يكػوف التركيػز عمػى 
 (.Koehler, 2006  &Mishraمعرفة المحتوى أو عمى المعرفة البيداغوجية)

 
لمعالجة ىذا االنقساـ  اات، وضع نموذجً يفي منتصؼ الثمانين( Shulman, 1986ا جاء شولماف )ولمّ 

فػػي معػػارؼ  اا مختمفًػػيف السػػابقتيف، وبػػذلؾ قػػّدـ تفكيػػرً بتوجيػػو النظػػر إلػػى العبلقػػة الضػػرورية بػػيف المعػػرفت
 Pedagogical Content) (PCKمعرفػػػة المحتػػػوى البيػػػداغوجي )المعمػػػـ مػػػف خػػػبلؿ طػػػرح فكػػػرة 
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Knowledge)لتوضػػػيح طبيعػػػة العبلقػػػة المعقّػػػ ،( دة والمترابطػػػة بػػػيف معرفػػػة المحتػػػوىCK والمعرفػػػة ،)
 (.1.2، كما يظير في الشكؿ)PK)البيداغوجية )

 
 (Koehler, 2006  &Mishra) (PCK)معرفة المحتوى البيداغوجي : نموذج 1.2الشكؿ 

 
 المحتوى البيداغوجيمعرفة عناصر 

التربوي الذي  بثبلثة عناصر أساسية، يتمحور حوليا الفعؿ ييتـ منحى معرفة المحتوى البيداغوجي
الفعؿ التربوي أىميتو مف مدى  ينشأ مف مجموع العبلقات التفاعمية المتداخمة بيف األطراؼ حيث يستمدّ 

 (.2017تفعيؿ دورىا )كريـ، 
 

ساسي فييا، لذا ينبغي معرفة قدرات المتعمـ ىو سبب وجود العممية التعميمية وركف أو المتعمـ: 
ومراعاتيا بالنظر إلى عمـ النفس االجتماعي، وسيكولوجيا النمو وغيرىا مف العموـ التي تعيننا في 

 (.2017التعرؼ عمى أىـ الجوانب المؤسسة لشخصيتو )ىواشيرية، 
 

ؾ القدرة عمى التخطيط المعمـ: يجب أف يتصؼ بمواصفات تتناسب والمياـ المسندة إليو، وأف يمتم
والقابمية لتجديد مستواه المعرفي باستمرار، مف خبلؿ االستفادة مف مختمؼ عموـ المغة كنظريات التعمـ 

 (.2018)زواوي،  والمسانيات وعمـ المغة التطبيقي وغيرىا
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الممكف المنياج التربوي المختار لمتطبيؽ، ومف غير  المادة التعميمية: وىي المعرفة المقررة في ظؿّ 

تصور عممية تعميمية تخرج عف إطار ىذه العناصر مجتمعة، أو ما تـ االصطبلح عميو بالمثمث 
الديداكتيكي والذي يقتضي بموجبو معرفة القواعد التركيبية والداللية والتداولية والنحوية والتي تكوف 

عمى معنى التفاعؿ  محكومة بالوضع االجتماعي لممتكمـ والمتمقي مًعا، حيث ينبني التعمـ الناجح
نتصور عممية تعميمية تعممية ناجحة ليس فييا تواصؿ وفاعؿ بيف األقطاب  فوالتبادؿ لذلؾ ال يمكف أ

 (.2017)ىواشيرية، ثة: المعمـ، والمعرفة، والمتعمـ الثبل
 

ؿ في معرفة المحتوى ر تتمثّ يتكوف مف عناص (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )ّف ويمكف القوؿ أ
مف معرفة الفروؽ الفردية لمطمبة كذلؾ تكوف مف المعرفة التركيبية والتربية المادية، يي ي، والذالدراس

استعدادىـ لمتعمـ، والطرؽ التي يجب استخداميا لتعميميـ، كذلؾ قياس دافعيتيـ لمتعمـ، خبلؿ معرفة 
ساليب التحفيز اـ أؿ رأييـ واستخدوالصعوبات التي يواجيونيا في دراسة المحتوى، ثـ العمؿ عمى تقبّ 

عرؼ عمى محتواىـ الفكري مف خبلؿ النظر إلى خبراتيـ الذاتية ذات العبلقة والتشجيع المختمفة، والتّ 
دارة التعمـ، بالمحتوى التدريسي،  وطرؽ كذلؾ معرفة أصوؿ التدريس وكؿ ما يتعمؽ بّدارة الصؼ، وا 

ومعرفة أدوار المعمـ والمتعمـ في العممية التواصؿ مع الطمبة، واالستراتيجيات المستخدمة في التدريس، 
و يجب معرفة بيئات التعميـ، وطرؽ التخطيط ليا، والتييئة لعممية التعميمية التعممية، إضافة إلى ىذا كمّ 

يصؿ المعمـ إلى ما ىو مطموب منو وىو إعطاء المعمومات الصحيحة والدقيقة لممحتوى التعميـ، حتى 
 (.2005)أبو لطيفة،  يموف الطمبة مف فالتعميمي، ليتمكّ 

 
( مف ضرورة امتبلؾ المعمميف (Griffin et al, 1996خروف ؿ اليو جريفف وآويعزز ذلؾ ما توصّ 

األنشطة واألىداؼ  ليكوف لدييـ القدرة عمى جمع كؿ ما يخّص  (PCK)لممعرفة البيداغوجية لممحتوى 
وى يعمموف عمى تكامؿ أربعة أنواع مف ـ المحتيالمعمميف ذوي المعرفة الغنية بتعم فّ إذ أوالمتعمميف، 

ريضة الخاصة بموضوع التعمـ األىداؼ العؿ في حفظ تتمثّ  أشكاؿ المعرفة في حياتيـ الشخصية
ا معرفة عالية يفعموا، وأيضً  الطمبة وماذا يستطيعوف أفْ سيولة فيـ ماذا يعرؼ مختمؼ بوضوح، كذلؾ 

 لمساعدة المتعمميف.التعمـ  في استراتيجياتروف يغيّ و بمحتوى المنياج، 
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بالمادة كؿ ما يتعمؽ معرفة ضرورة  عمى( 2014الوارد في خبلؼ ) (Grossman)جروسماف زت وركّ 
مجاؿ معرفي،  يّ أل ممفاىيـ والحقائؽ والنظريات والمبادئ الخاصة بالمحتوىلمعرفة مف الدراسية 

، كالمعارؼ الجديدة والقيـ القائمة بيف ىذه المكوناتيعرؼ المعمـ العبلقات  ة أفإضافة إلى ضرور 
، كذلؾ مزج المحتوى والتربية في فيـ كيفية ساليب التدريسأت و االساسية لممادة، إضافة إلى مجاال

، وتمثيميا وتكييفيا مع الحاجات المتنوعة لممتعمميف وقدراتيـ، وتقديميا و قضايا معينةأتنظيـ مشكبلت 
يا لواقع تعميمي في غرفة الصؼ بشكؿ يضمف تحقيؽ لمتعميـ، وتشمؿ فيـ أىداؼ تدريس المادة وترجمت

 ليذه األىداؼ. 
 

التدريس يعتمد عمى مدى قدرة المعمـ عمى اإلستعانة بأشكاؿ مف المعرفة البيداغوجية عممية ونجاح 
تنمو ىذه المعرفة مف خبلؿ الخبرات الصفية، وممارسات و لتحويؿ ونقؿ المحتوى المعرفي إلى الطمبة، 

 أمؿ في السموؾ داخؿ الموقؼ الصفي، فيصبح تخطيط المعمـ في المستقبؿ أكثر تفصيبًل التدريس، والتّ 
في تطوير بعض  اا بارزً ليب تفاعؿ المعمـ مع الطمبة دورً ، ويكوف ألساامف تخطيطو حاليً  اوأغنى ترابطً 

ي الجوانب الخاصة بمعرفة المتعمـ وخاصة فيما يتعمؽ بمعرفة احتياجات الطمبة، والصعوبات الت
يواجيونيا، وتساعد كؿ مف المقررات الدراسية في برامج إعداد المعمميف، وبرامج اإلنماء الميني إذا ما 

بالمحتوى  تة ما يؤثر في معرفمتـّ تصميميا بشكؿ جيد عمى تطوير المحتوى البيداغوجي لدى المعمـ 
 (.2009حجرية، وفي تطور معرفتو البيداغوجية بذلؾ المحتوى )ال اا إيجابيً العممي تأثيرً 

 
ياؽ االجتماعي، والخمفية الثقافية ضافة الى السّ إمنيا المتعمـ،  ـَ دِ في البيئة التي قَ  التنوع الثقافي ويعدّ 

في ؤثر يُ  دراؾ المعمـ لمموضوع الذي سيتـ شرحوإ سياؽ الدرس، كذلؾ فّفّ  رة فيعوامؿ مؤثّ  لممعمـ،
نّ طريقة التد اختيارفالمسألة ليست في طريقة شرحو،  حقيقة محتوى الموضوع معرفة ما في ريس، وا 

 .(Ellison, 2008) المعرفي
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 األساليب البيداغوجية
 يأتي:  كما( األساليب البيداغوجية 1994؛ وعبد الرحمف، 1992ح )بسيوني، وضّ 
إذ في ظؿ وجود عبلقة ُمسيِطر عف طريقة التعميـ،  اًل و السمطوي: ويكوف فيو المعمـ مسؤ التعميـ  .1

ويتـ رسمة لو مف المعمـ، ا عف مواجية المتطمبات والخصائص المُ عميو، يكوف المتعمـ باحثً ر وُمسيطَ 
 لمصؼ. ةبالمجموعة العام تقييـ المتعمـ مقارنة

ة المعمـ في التعميـ المتبادؿ: وىو أسموب تشاركي بيف المعمـ والمتعمـ، إذ يعمؿ المتعمـ عمى مساعد .2
بداء اآلسموب عمى النقذا األى ، ويعتمدردوااأل لى الفكرة النيائية حوؿ المفيـو راء لموصوؿ إاش وا 

مو مف أفكار، ويشترؾ المتعمـ في تقييـ المتعمـ مف خبلؿ ما يقدّ لى إسموب يؤدي المطروح، وىذا األ
 عممية التقييـ.

سموب في المرحمة التي يكوف فييا المتعمـ قد وصؿ الى ستخدـ ىذا األببرنامج فردي: ويُ التعميـ  .3
 ويكوف المتعمموف بمستويات مختمفة، وذلؾ حسب قدراتيـ والوعي الكافي بالقدرة عمى التقييـ،النضح 

 وكفاءاتيـ.
 العقمي. التفكير وتعزيز عمميات النشاطوذلؾ مف خبلؿ تحفيز منيج  التعميـ باكتشاؼ الفكرة:  .4
 

 الطرق البيداغوجية

( 2007؛ عبد السبلـ، 2008 ؛ الزاوي،1995)سعداوي، يمكف تصنيؼ الطرؽ البيداغوجية حسب 
 كما يأتي: 

الطرؽ االعتيادية: تمؾ التي يكوف فييا التعمـ مف خبلؿ التعامؿ بقسوة وشدة ومع المتعمـ،  -1
مف  ا فقط، ويقـو بتنفيذ أوامر المعمـ باالنضباط واليدوء وعدـ المشاركة االّ يكوف متمقيً حيث 

 خبلؿ اإلذف المسبؽ.
مكانياتو، ويكوف ىناؾ فترة ُيسمح الموائىنا يتـ الطرؽ الحديثة:  -2 مة بيف احتياجات المتعمـ وا 

يؽ اليدؼ والمعب بشكؿ تدريجي بما يضمف الحفاظ عمى االنضباط وتحق تعمـ بالترفيولمم فييا
 لى المحتوى.في جمب انتباه المتعمـ إ
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، ابيالى نصعادة األمور إا  خطاء و وىذه الطريقة تخدـ تصحيح األية: الطرؽ البيداغوجية الموجّ  -3
ر مف الشرح، أي تكوف لى الكثيحيث يتـ ارتكاب األخطاء في بعض األحياف والتي ال تحتاج إ

 وامر عبارة عف توجييات لممتعمـ.األ

 في العمومخطاء المفاىيمية األ 2.1.2
فيـ وتفسير الظواىر المحيطة بو، فّذا تعمـ ة التي يستطيع الطالب مف خبلليا يعّد  العموـ المادة الوحيد

ؿ حوؿ تمؾ ف لديو فيـ خاطئ أو بديكوّ لطالب تمؾ الظواىر في حصة العموـ بطريقة غير صحيحة تَ ا
 (.2009والبموشي،  أمبو سعيديالظواىر )

ولى في الصفوؼ األا ظيور التصورات الخاطئة في البنية المعرفية لممتعمـ تحديدً ترى الباحثة أف  و 
خاطئة حوؿ إلى تبنيو ألفكار البلحقة  لمراحؿ المختمفةسيـ خبلؿ اخبلؿ دراستو لممناىج العممية، تُ 

مف ىذا الفيـ واإلدراؾ لتمؾ  ى إلى االىتماـ بضرورة الحدّ أدّ مما ، المختمفة المفاىيـ والحقائؽ العممية
 يتناسب مع ما تـ تعريفيا بو خبلؿ عمميات البحث والتجربة العممية مف قبؿ العمماء. المفاىيـ بما

 
 ةالمفاىيم العممي

،األىداؼ التي يسعى إىـ أمف  عدّ يُ فيـ النصوص العممية  ىذا أساس حيث أّف و  لييا تعميـ العمـو
، ساسية لمادة العمـوؿ النواة األشكّ تُ ىذه المفاىيـ صبحت أ ي عمى المفاىيـ،كمّ  بشكؿٍ  المنيج يعتمد

)حج  لعمـ الحديثاصطبلحات تُترجـ خصائص األشياء التي تمّثميا، والتي اكتشفيا اىي  المفاىيـف
  .(2014والعتيبي،  عمر

أحد األعمدة التي يرتكز عمييا البناء  عدّ المفاىيـ تُ  ( أفّ 2009والبموشي، أمبو سعيدي في حيف يرى ) 
، فالعموـ مادة قائمة عمى أمريف أساسييف ىما: فيـ المفاىيـ وفيـ العمميات وىما  العممي في مادة العمـو

 ، فالعمـ مادة وطريقة.أمراف مكمبلف لبعضيما البعض
نتجت  لمداللة عمى خصائص أشياء مشتركة مز الذي ُيعطىبأّنو: ذلؾ الرّ يمكف تعريؼ المفيوـ كما 
ويستطيع مف  ،عمى الحدث داللتوح مف خبلليا وض  تُ  عبلقات الموجودة بيف معطياتيا،إدراؾ العف 

 (.2008)الناشري،  حوليـ مف ظواىر مختمفةفراد فيـ ما يحدث خبللو األ
 عبارة معينة أو عممية ذىنية. خّص ارتباط الفرد بمعنى أو فيـ يَ  اي( بأنّ 2007فيما يرى زيتوف )
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ر ا نتيجة لتصوّ معينً  افسر عنصرً شياء أو الحقائؽ التي تُ المواقؼ أو األ يا( بأنّ 2017ة )دقّ  بوأفتيا وعرّ 
 عقمي.

 
ا، لما بينيا مف نؼ معً صّ ع وتُ جمّ ف، تُ فيعّرؼ المفيوـ عمى أّنو: ظواىر في مجاؿ معي أوزبؿأّما 

خصائص مشتركة، فالمفيوـ يتضمف ما يسمى الخصائص المحكّية التي تشير إلى مجموعة مف 
  (.2002)الحروب، ؤلؼ فئة المفيـو الخصائص التي تتوافر في كؿ وحدة مف الوحدات التي تُ 

 
ـّ  ،ت تتفؽ في الخصائص والصفاتوترى الباحثة أّف المفاىيـ العممية ىي دالالت حقائؽ أو تصورا ت

 اأيضً مف خبلؿ البحث والتجارب العممية واالتفاؽ عمييا بيف العمماء، وىي تعطي  االّتوصؿ الييا عمميً 
 ليذه الحقائؽ. اتفسيرً 
 

 لعمميةا أىمية المفاىيم
أىمية مف بالمفاىيـ، فيي موجودة بكؿ األنواع، وبعضيا أكثر  العالـ ُيبنى تكمف أىمية المفاىيـ كوف

ليا، فاإلنساف يواجو في حياتو اليومية  محاجةمف عدد كبير منيا ل ُيستفادية اليوم ةحياالغيره، وخبلؿ 
نو مف معالجة ىذا التنوع مثيرات بيئية ال متناىية التنوع، ولوال قدرتو عمى التعميـ، وتكويف مفاىيـ تمكّ 

ة مف خبلؿ خصائص مشتركة تؤىؿ غير المحدود مف المثيرات، بوضعيا ضمف أصناؼ معينة محدد
مجموعة مف المثيرات لبلنتماء لصنؼ معيف؛ لضاع اإلنساف في متاىات التنوع والجزيئات غير 

 (.,Cooper 1999المتناىية التي يتعّرض ليا في بيئتو ) 
 

ـ بمفاىيـ متشابية، ويت وفشتركي اجميعً  يـاالتصاؿ بيف الناس؛ ألن كما أّف المفاىيـ تعمؿ عمى تسييؿ
االتصاؿ بفاعمية بيف األفراد المتشابييف في مرحمة التعميـ المفاىيمي، وىذا ما يشار إليو بأّنيـ أفراد مف 

 .ؿ بعض المفاىيـ الّضرورّية بينيـطوؿ الموجة نفسيا، ويعتمد نجاح االتصاؿ بيف األفراد عمى تباد
ا مف الُبنى المعرفّية التي تتطمب تنظيمً ف مف مبلييف العقمي مكوّ العالـ ، فتعّمـالط المفاىيـ طريقة وتبسّ 

بتنظيـ كمية كبيرة  يـ؛ ألّنيا تسمح للمناس يـره المفاىلتسييؿ استرجاعيا عند الحاجة إلييا، وىذا ما توفّ 
كؿ معمومة في نوع منفصؿ  واضعيينيا ضمف أنواع معينة مف غير أف مف المعمومات بفاعمّية، وتخز 

ت ذات ىذه األنواع تعمؿ كجاذبات فكرّية تجذب األفكار والخبرا ّفّ جديد، وحالما تتشّكؿ المفاىيـ ف



17 
 

باألنواع  ربطتُ تمفة، و إلى أنواع مخ ُتصنؼ ياواألحداث فّن ب األشياءجر  تُ العبلقة وتنّظميا، وعندما 
بط ىذه مختصرة بسيطة، وقد تكوف واسعة لتشمؿ النوع نفسو، وقد تكوف عممية الرّ  األخرى مف

 (.2002دلة بيف المفاىيـ المتعددة )الحيمة، العبلقات المتبا
 

 أنواع المفاىيم:
 ىي: ثبلثة أنواعالمفاىيـ تنقسـ إلى  فّ أ (2005) كما ورد عند خطايبة (Bruner)ويرى برونر 

غمب عميو الخصائص المحكية تا ما جزاء مترابطة وغالبً ويضـ مجموعة أ :المفيـو الرابط  -1
 اليامة.

 إلى آخر. حيفٍ مف ر خصائصيا شياء التي تتغيّ عف األا المفيـو ىذ ويعبرالمفيـو الفاصؿ:  -2
 .عبلقة معينةاألشياء التي تحكميا عمى  يدؿّ  :المفيـو العبلقي -3

 
 وصعوبات تعمم المفاىيممصادر 
 إلى نوعيف مف الصعوبات: (2005) زيتوف  يشير
  صعوبات داخمية: -1

عّمـ ب نفسو ودافعّيتو لمتعّمـ بوجو عاـ وتفعمى اختبلؼ الباحثيف فييا، تتمثؿ بمدى استعداد الّطال
ىذا عبلوة  ،وكذلؾ مدى اىتمامو وميولو لممواد العممّية وتعّمـ مفاىيميا المفاىيـ العممّية بشكؿ خاص،

تقصاء التي يعيش فييا الّطالب التي قد ال تشجع )أو تطمس( روح التساؤؿ واالس عمى البيئة والثّقافة
لمعّمـ أف يساعد الّطمبة عمى تكويف المفاىيـ العممّية وتمثميا، وذلؾ بربطيا العممي. وعميو، ينبغي عمى ا

 .ؽ مف خبرات الّطمبة أنفسيـاالنطبلببة، ويكوف ذلؾ خبرات المألوفة لمطمبال
 

 صعوبات خارجية وتتمثؿ بػ: -2
تراعي ىذه المناىج  ت المتعمقة بالمقررات والمناىج الدراسية غير المبلئمة فقد الالصعوبا- أ

العقمي أو قد تحتوي أنشطة ال يستطيع  ـفية الطمبة أو قد تكوف فوؽ مستوى إدراكيخم
 .ـأو قد تتنافى مع ثقافتي الطمبة تطبيقيا
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وقد  الصعوبات المتعمقة بالمغة: فقد تكوف المغة المستخدمة في التدريس غير المغة األـ،- ب
 عمى التعمـ. اتؤثر الميجات المختمفة أيضً 

طريقة التدريس: فقد يوظؼ المعمـ طريقة تدريس بشكؿ غير صحيح الصعوبات المتعمقة ب- ت
أو أف يختار طريقة لمتدريس ال تبلئـ طبيعة المادة العممية مما يخمؽ مفاىيـ مغموطة لدى 

 الطمبة.
ف أنفسيـ: فقد يكوف مؤىؿ المعمـ دوف المستوى المطموب أو يالصعوبات المتعمقة بالمعمم- ث

ض المفاىيـ، مما يؤدي إلى نقميا لطمبتو بنفس ىذه لدى المعمـ نفسو فيـ خاطئ لبع
 الصورة الخاطئة.

 م المفاىيمتعم  

فيـ طبيعة العمـ مف أبرز أىداؼ التربية العممية، وقد بدأ االىتماـ بيذا األمر مف بداية القرف  يعدّ 
المشكبلت العشريف، ثـ تطور مفيوـ طبيعة العمـ مف اكتساب الروح العممية والقدرة عمى التفكير وحؿ 

ر مفيوـ طبيعة العمـ بعوامؿ ات تأثّ يوفي الثمانين .االستقصاء العممي، وعمميات العمـإلى فيـ لطبيعة 
 ,Leaderman) سيكولوجية ودور اإلبداع البشري في تطوير التفسيرات العممية والعوامؿ االجتماعية

1992.) 
 

ّف ىذا التّبايف قد يعود إلى وا   ،العممية يـتباينت آراء الّتربوييف في توضيح طبيعة تعّمـ المفاىلذلؾ 
مف المجاالت الجوىرّية التي ييتـ بيا  عدّ بلحظ أّف تعّمـ المفاىيـ يُ اختبلؼ طبيعة المفاىيـ نفسيا، إذ يُ 

بطرائؽ الّتدريس التي يمكف بواسطتيا تعّمـ  المختصيف في المناىج أكثر اىتمامً الّتربويوف، بينما نجد ا
  يأتي:تّفؽ الّتربويوف عمى األفكار الرئيسة حوؿ المفيوـ وطبيعة تعّممو وىي كما ، ويكاد يالمفاىيـ

 ؿ عمميات عقمّية استداللّية. . المفيوـ يمثّ 1
يجابية الّدالة عمى المفيـو اإلز بيف األمثمة ي. عممّية تعّمـ المفيوـ تتطّمب قياـ المتعّمـ بعمميات الّتمي2

 يو.واألمثمة السمبية غير الّدالة عم
. تتمثؿ قدرة المتعّمـ في تعّمـ المفيوـ عمى وضع األمثمة في الّصنؼ الذي ينتمي إليو، والعزؿ الّدقيؽ 3

 .(2009، الساعدي) لما ال ينتمي إلّيو
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ى أصوليا، فيميا بشكؿ مجرد دوف العودة إل يتـىذه المفاىيـ العممية ليست سيمة ل وترى الباحثة أفّ 
مف خبلؿ الشرح  نبؤ بما تعنيو إالّ في المجتمع التّ  فراد العادييفألسيكوف مف الصعب عمى الذلؾ 

والتفسير والتوضيح مف قبؿ مختصيف درسوا ىذه المفاىيـ ولدييـ معمومات حوؿ آليات عمميا 
 ومدلوالتيا. 

 
، مبني عمى أسس واضحةيكوف  تعمـ وتعميـ المفاىيـ العممية يجب أفْ  وتجدر االشارة ىنا إلى أفّ 

بنى عميو عممية إدراؾ بشكؿ خاطئ، فتُ  الطمبةيصؿ ىذا المفيوـ إلى  لخاطئ لممفيوـ يعني أفْ فالفيـ ا
، خاطئة  مف ىنا تظير أىمية المعرفة الجيدة بما تعنيو المفاىيـ ال تدلؿ عمى المعنى المراد مف المفيـو

، والتي بشكؿ عاـ تعمؿ عمى تفسير الظواىر المختمفة المح زيتوف، يطة )العممية في مادة العمـو
2003). 

 
التصورات الخاطئة حوؿ المفاىيـ العممية، واالستدالالت العفوية في شرح ىذه المفاىيـ دوف  لذلؾ فّفّ 

فْ غير منطقية معرفة مسبقة بطريقة تدريسيا، أو بما تدؿ عميو ستؤدي إلى تفسيرات   ليذه الظاىرة، وا 
شكؿ حرفي ما يقاؿ ليـ، المرحمة يتعمموف بساسية منطقية، كوف الطمبة في ىذه بدت في المرحمة األ

مف قبؿ المعمـ، سيتـ البناء عميو فيما  لممفاىيـ العممية الخاصة بالعموـتصور خاطئ لييـ فّذا وصؿ إ
 (. 2004مبوسعيدي، أ) يؤدي إلى فيـ الظواىر بشكؿ خاطئ ممابعد 
 

 التصورات والمفاىيم الخاطئة
وبالتالي فيي تؤدي لموقوع في فيـ الطمبة لمظواىر الطبيعية،  عمىالتصورات الخاطئة تؤثر بشكؿ قوي 

المفاىيـ و لمفاىيـ البديمة، كاليا المرادفة ظيرت الكثير مف االصطبلحات األخطاء المفاىيمية والتي 
لبلتجاىات التي عالجت ىذه المفاىيـ، إذ  اإلى اختبلؼ وجيات النظر تبعً ويعود ذلؾ المنقوصة، 

التي ترى في عممية اكتساب المعرفة النشاط  ؛النظرية السموكية والبنائية اختمفت التسميات بيف
اتي والتكيؼ مف خبلؿ ا لعمميات التنظيـ الذّ ؿ تعديؿ البنى المفاىيمية استنادً مف خبل واالستمرارية
 .(2015)الشمالي،  "ائمةو "التمثيؿ والم
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يا تمؾ المفاىيـ نّ أتعريفيا ب وتـّ ية األخطاء المفاىيما ىو ويمكف القوؿ أّف أكثر المصطمحات روجً 
والتي تختمؼ حوؿ المفاىيـ العممية ا أو كميً  اجزئيً فكار غير الدقيقة أو الخاطئة التي يحمميا الطمبة واأل

 .(2002عبد اليادي، يا )فيما يخصّ  ىو حقيقي متعارؼ عميو بيف العمماءمع ما 
 

أّنيا: ما لدى الّطالب مف تصّورات ومعارؼ ب (2009كما وردت لدى )شياب والجندي عّرفيا  في حيف
وأفكار في بنيتو المعرفّية عف بعض المفاىيـ والّظواىر الطبيعّية، وال تتفؽ مع التّفسيرات العممّية 

  .الّصحيحة، وال تمّكنو مف شرح واستقصاء الّظاىرة العممّية بطريقة مقبولة
 

ويتـ تطبيقيا مف قبؿ الطمبة بعض الّسياقات، ليا أفكار معقولة ومناسبة نّ أ( 2005ح خطايبة )ويوضّ 
ال تتفؽ مع الفيـ العممي الّصحيح بمعنى في مواقؼ ال تنطبؽ عمييا ىذه األفكار؛ بطريقة غير مناسبة 

 الذي كّونو العمماء والخبراء.
 

عميو يحصؿ ، ا مف قبؿ الطمبةا مغموطً فيمً العممّية والحقائؽ لمفاىيـ فيـ ا بأّنيا (2002وعّرفيا شبر )
بالنسبة لو ألّنيا تأتي متّفقة مع فاع عنيا باعتبارىا منطقية مف البيئة التي يعيش فييا ويحاوؿ الدّ 

 تصوره المعرفي الذي تشّكؿ لديو عف العالـ مف حولو.
 
و التصورات البديمة، أخطاء المفاىيمية لى ظيور األت إأدّ سباب التي ىناؾ الكثير مف المصادر واألو 

يحممو الطالب في جعبتو خبلؿ المراحؿ المختمفة مف حياتو سواء بالتفاعؿ  فْ أما يمكف لى ويعود ذلؾ إ
مف زمبلء أو أقارب، أو مف خبلؿ الخبرات بالقراءة والمشاىدة في المحطات المختمفة مف مع المحيط 

ا، وطريقة ضً يحممو المعمـ نتيجة لممعرفة التراكمية لديو أي، كذلؾ الفيـ التقميدي الذي المطروحةالبرامج 
المستخدمة في التدريس والتي ال تسيـ بشكؿ كبير في تعديؿ الفيـ الخاطئ ليذه  االعتياديةالتدريس 

افتقار ىذه  فّ ، إذ أايكوف مقنعً  كوف الطالب لـ يجد ما ىو ممموس ويمكف أفْ المفاىيـ والحقائؽ، 
ّعب صَ المباشرة ليذه المفاىيـ يُ  ساليب لمتجارب العممية، والبراىيف الواضحة المصورة، والتطبيقاتاأل

ينتج عنيا سطحّية في  لكف كثافة معرفّية مطروحة وقد يحمؿ المعمـ قناع مف المعمـ لمطالب، عممية اإل
فتقارىا لمّشرح الكامؿ لممفيوـ، وعدـ تعزيز المفيوـ في التّتابع الّدراسي لممناىج المعرفة المتعّمـ، 

 .(2007)الغميظ، 
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مف المعّمـ والمتعّمـ والكتاب المدرسي، تشكؿ  أّف كبًل  ؾيمكف إدراترى الباحثة أّنو وفي السياؽ ذاتو 

مدخبلت العممّية الّتعميمّية، في حيف تمثؿ طرائؽ الّتدريس العمميات في منظومة العممّية الّتعميمية. 
ىذه  عمى مخرجات العمميات، فّّف ذلؾ سوؼ يؤثر سمبً وعميو إْف كاف ىناؾ خمؿ في المدخبلت وا

 .مبةف مفاىيـ عممّية خاطئة لدى الطالعممّية، مما يؤدي إلى تكوي
 

ىناؾ كوف و في بعض األحياف يالبحوث العممية ركزت في طرحيا عمى أنّ  فّ أ( 2008ويرى العميمات )
يعمؿ عمى توظيؼ فيمو فقد ، الجديدة لممعرفة القبمية في الفيـ مف قبؿ المتعمـ لممفاىيـ المختمفة ثرأ

عمى  ا، وتطبيؽ ما كاف يدركو حوؿ ىذا المفيوـ مسبقً جديدةمعرفة لمفيوـ معيف في تحميؿ  القبمي
تطوير لمفاىيـ جديدة تختمؼ  مفيوـ مشابو، مما ينتج عنو اكتساب معرفة جديدة مغموطة، ينتج عنيا

 .ا ىو متعارؼ عميو في المجتمع العمميعمّ 
 

 ز النقاش مف قبؿ المعمـ لمطمبة، عمى أفْ خؿ ضمف حيّ تد المعارؼ السابقة لممفاىيـ يجب أفْ  لذلؾ فّفّ 
، العموـ فيما يخّص  اتحديدً  ،لممفاىيـ، ويستبدليا بالمعنى العممي الصحيح السابقة معرفةيجردىـ مف ال

لى أسس سميمة في عمميات البناء ى عمييا معارؼ أخرى ميمة وتحتاج إبنيُ كوف ىذه المعارؼ 
 .عمميةلضماف تفسيرات منطقية و  المعرفي
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 :خطاء المفاىيميةآليات الكشف عن األ
يكوف مف خبلؿ آليات الكشؼ عف ىذه المفاىيـ الخاطئة  ( أفّ 2009ح )أمبو سعيدي والبموشي، يوضّ 

 ما يأتي:
يقوـ ىو بعمؿ  فْ أو  ،ـ مجموعة مف المفاىيـ لمطالبقدّ تُ  ية: عمى أفْ خرائط المفاىيماستخداـ ال. 1

ف الترتيب الذي يتبناه الطالب ليذه المفاىيـ ولمكشؼ عف صحة العبلقات ية ليا، لبياخارطة مفاىيم
 .بينيا

تصنيفيا دوف تحديد  طمب منوثـ يُ  البتـ وضع مجموعة مف المفاىيـ لمطي إذ :. الّتصنيؼ الحر2
وقت معيف، حيث يساعد ىذا الترتيب في الكشؼ عف طبيعة فيـ الطالب لمعبلقة بيف المفاىيـ مف 

 .خبلؿ الترتيب
ف يمر بيا الطالب خبلؿ طرح تسيـ االختبارات في توضيح األخطاء التي يمكف أ إذ :. االختبارات3

 .المفاىيـ العممية
سؤاؿ الطالب حوؿ مفيوـ معيف لتوضيح قابمة مع كؿ طالب عمى انفراد، و إذ يتـ عمؿ م :. المقابمة4

 ويتـ تمقي إجابتو وتفسير اختيار تمؾ اإلجابة.معرفتو بو، 
 في مفيوميامف خبلؿ طرح المفاىيـ والطمب مف الطبلب مناقشتيا بّبداء آرائيـ  :المناقشة الّصفّية. 5

 . آلراء المتشابية والمختمفة لدييـفتظير ا واحتياجيا،
استراتيجّية بصرّية لتنظيـ وأىمية ىذه االستراتيجية يكمف في كونيا . المنظمات التخطيطّية: 6

أشكاؿ فف، والخرائط از كيفّية ارتباطيا مع بعضيا، باستخداـ ب إبر يطمب مف الّطالفالمفاىيـ، 
 .العنكبوتّية

 
 نيالشائعة لدى المتعممالمفاىيمة األخطاء 

 يقع فييا المتعمموف بما يأتي: يمكف أف األخطاء المفاىيمية الشائعة التي  ( أىـّ 2005ف )زيتوف، بيّ  
قتصار عمى ذكر بعض خواص المفيوـ التي البا الداللة المفظية لممفيوـ العممي،وجود نقص في   .1

خرى، وترؾ أيشترؾ فييا المفيوـ مع مفاىيـ  خصائص يمكف أفْ وذكر زه عف غيره، ال تميّ 
 .الو تحديدً  الخصائص المميزة

 وجود خمط في المفاىيـ المتقاربة مف حيث المفظ في الحقؿ العممي الواحد. .2
 ة في األلفاظ.ظيور الخمط بيف المفاىيـ المتقابمة المتضاد .3
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ومواقؼ  وجود التعميـ حيث يعتمد المتعمـ عمى صفة واحدة لممفيوـ ويقوـ بتعميميا عمى حقائؽ  .4
 صمي.ال تتناسب مع المفيـو األ

 ر المفاىيمي:غي  الت  
 Model)ومنيا نموذج بوسنر  ر المفاىيمي في تدريس العموـُقّدمت نماذج متنوعة الستراتيجية التغيّ 

Posner)  ممية اتباع عدد مف االستراتيجيات وىي التكامؿ والتمييز والتبديؿ والتجسير عذ ىو إ
المفاىيمي مف أجؿ استبداؿ الفيـ الخاطئ الموجود لدى الفرد بالفيـ العممي الصحيح الذي يتوافؽ مع 

 . (Posner, 1982)المبادئ العممية
  :ضمف مرحمتيف ىما ( يأتي2009ضيير) وضحو كماوىو 

 اؼ أنماط الفيـ الخاطئ لدى الفرد.. مرحمة استكش1
 مناسبة لتقييـ الفيـ السميـ. واستراتيجية. مرحمة استخداـ أسموب لممعالجة، 2
 

ذكرىا كما يشير بياجيو إلى أّف تعديؿ البنية المفاىيمية لممتعمـ يمكف أف تكوف مف خبلؿ مراحؿ ثبلثة 
 :وىي (2011)كنانة 

  .إدراؾ المتعمـ لوجود فيـ عممي غير سميـ تجاه ظاىرة معينة. مرحمة اإلدراؾ: وتتمّثؿ في عممّية 1
. مرحمة عدـ االتزاف: حيث يقوـ المتعمـ بالموازنة والمقارنة بيف المفيوـ الجديد والسابؽ الخطأ، وىذا 2

 يؤدي إلى خبلؼ مفاىيمي بسبب تعارض المفيوميف.
 والتخمص مف المفاىيـ الخاطئة.. مرحمة إعادة الّصياغة: وفييا يعاد تشكيؿ المفيوـ الجديد 3

 الممارسات التأممية  3.1.2
فيما  اعتقاده وتـّ ا سبؽ فراد في بناء معتقدات مختمفة عمّ عممية مراجعة حقيقية تساعد األ أمؿالتّ  عدّ يُ 

ؿ إلى نماذج فعاؿ بطريقة أخرى تؤدي إلى التوصّ إذ يمكف مف خبلؿ التأمؿ ترجمة األحياتيـ،  يخّص 
عزز الحموؿ التي يسعوف إلى ييـ يُ المشكبلت، وتسيـ في بناء مخطط تفكيري لدوطرؽ أفضؿ لحؿ 

 .(2017محمود، ) يجادىا لممشكبلتإ
 

أخذ المتعمـ مف تجربة إلى ي عممية صنع المعنى الذيأمؿ ىو التّ  (Khales, 2016)ت فيما اعتبر 
 و الخيط الذي يجعؿوى فيـ بالخبرات واألفكار األخرىال أكبر في مستويات لكف مع عمؽو أخرى، 
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التفكير المستمر لمحصوؿ عمى ، حيث يؤدي ـ األفراد والمجتمع، ويضمف تقدّ ةاستمرارية التعمـ ممكن
 لى ضماف فاعمية أعمى في مستويات التفكير.األفضؿ إ

 
 أمؿ مف خبلؿ عرض ذلؾ في كتابوث عف التّ ؿ مف تحدّ دبيات التربوية جوف ديوي كأوّ ؼ األصنّ وتُ 

 فّ أمؿ في الشرح، إذ أفيو المعمميف عمى استخداـ التّ  والذي حثّ ، ـ1933العاـ  )كيؼ نفكر( في
مج مع البيئة المحيطة، وذلؾ لف فاعؿ مع المحتوى والدّ يتـ بناؤه مف خبلؿ عمميات التّ راكـ المعرفي التّ 

 .(2012عمـ )شاىيف، ؿ كونو جزء ال يتجزء مف عمميتي التعميـ والتّ يكوف دوف تأمّ 
 

سؤاؿ ماذا مارسة التدريس التأممي تعني أْف يبحث المعمـ خبلؿ نشاطو في الصؼ عف إجابة وامتبلؾ م
أمؿ يعني أف يكوف ىناؾ فحص ناقد لكؿ الممارسات التدريس مف خبلؿ التّ  فّ إحدث؟ ولماذا حدث؟ إذ 

)بمجوف،  التدريسية في الصؼ مف وجية نظر المعمـ نفسو قبؿ أف تكوف مف وجية نظر اآلخريف
2010.) 

 
عمى مفيـو الممارسة التأممية كونيا تمؾ العممية النقدية التي تعمؿ عمى تجويد  (Schonز شوف )وركّ 

ليو مف نتائج إؿ ليستفيد مما يتعرض لو الفرد خبلؿ العمؿ، وتشكيؿ حوار بيف ما توصّ  وتيذيب الفرد
وليا التأمؿ مف أثبلثة، نواع أأمؿ إلى ليو، وذلؾ بتصنيفو التّ إيتوصؿ  فْ أفي عممو، وما كاف يمكف 

 فّ أوىذا يعني . (2012شاىيف، ) جؿ العمؿ، وثانييا التأمؿ أثناء العمؿ، وثالثيا التأمؿ في العمؿأ
في مرحمة العمؿ وىو عممية  ثـّ فكير يكوف قبؿ البدء بالعمؿ وىو في الحالة المدرسية التحضير، الت

 جات الطريقة المستخدمة في التدريس وما تـّ أمؿ في العمؿ فيكوف مف خبلؿ مخر ا التّ شرح الدرس، أمّ 
 المشروحة.دراؾ وفيـ الطمبة لمضاميف المفاىيـ العممية إنجازه مف خبلؿ إ
 

ودقيؽ لمعبلقات المتداخمة بيف المقاصد المرجوة  ما ىي فحصنّ إ، روالممارسة التأممية ليست وجية نظ
دائـ  لتي تؤدي إلى تطور المعمـ كونيا حثّ مف العممية التعميمية والوسائؿ المستخدمة في تحقيقيا، وا

لو عمى التفكير والتطبيؽ مف خبلؿ سؤاؿ نفسو المستمر، ىؿ أقوـ بعممي بشكؿ صحيح؟ وىؿ الطريقة 
 .(2016بو سميـ، تسب الطمبة ما يجب أف يكتسبوه؟ )أالمستخدمة مناسبة، وىؿ اك
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تغيير بعض السموكيات عممية التدريس في  تسيـ الممارسات التأممية التي يقوـ بيا معمـ العمـو خبلؿو 
عادة النظر في تمكيف المعمـ مف إ ا إلىيضً أالسمبية التي ينتيجيا خبلؿ عممية التدريس، وىذا يؤدي 

لممفاىيـ العممية التي داركيـ ا  طريقة العرض لممادة، بما يتناسب مع التطورات الحديثة، وقدرة الطمبة و 
 .(2017 عسكر، بوأبو سمطاف وأ) يدرسونيا

 
مف أّف عممية التأمؿ عادة ما تعزز دافع اإلحساس وسترماف وكوتكامب أؿ إليو د ذلؾ ما توصّ ومما يؤيّ 

بالشؾ وعدـ الرضا لدى الممارس المتأمؿ، وىذا يدفعو إلى االنطبلؽ مف أجؿ فحص ما قاـ بو، مف 
تابع حيا، وأخذ دور الناقد المُ ؿ المفاىيـ التي قاـ بشر مثّ خبلؿ البحث عف البيانات والمعمومات التي تُ 

ا في تمكينو مف تقديـ األفضؿ في كؿ مرة مو، ويسيـ ذلؾ أيضً ما يقدّ  لموصوؿ إلى الصواب في كؿّ 
 (.2014 )رياف،

 
طبلعو عمى كؿ ما ىو جديد اؿ شكّ إذ يُ  ؛و منفتحٌ وقد حدد جوف ديوي أىـ ما يميز المعمـ المتأمؿ بأنّ 

، فّذا ىو مسؤوؿٌ ر الطرؽ المناسبة لتدريس المحتوى، ثـ في مجاؿ تخصصو يساعده عمى اختيا
 بمعنى أفْ  ا؛يكوف متحمسً  ىداؼ التربوية، وأفْ ا عمى تحقيؽ األتحققت المسؤولية لدى المعمـ يكوف قادرً 

باختبلؼ ييتـ بمستويات الطمبة والفروؽ الفردية بينيـ، فالمعمـ القادر عمى مساعدة كافة الطمبة 
ا عمى تطوير نفسو باستمرار، في حيف ال يستطيع مساعدة دراؾ، يكوف قادرً ـ واإلمستوياتيـ عمى الفي

 .(2017بو عسكر، أبو سمطاف و أخريف )طيع مساعدة اآلف ال يستنفسو مَ 
 

في شرح المحتوى  نجازمف اإل االمعمـ المتأمؿ يحقؽ مزيدً  ( أفّ 2017حت دراسة محمود )كما وضّ 
مستويات الطمبة لدى المعمـ المتأمؿ أعمى  مف خبلؿ الدراسة أفّ ف كثر مف غيره، فقد تبيّ الدراسي، أ
المعمـ غير المتأمؿ، وارتفاع معدالت الطمبة ناتج عف فيميـ العميؽ لممادة الدراسية وىذا ال منيا لدى 

دراكيـ ليا وقدرتيـ  يكوف إال بوجود معمـ قادر عمى ايصاؿ كافة المعمومات لمطمبة وتحقيؽ فيميـ وا 
 والتحميؿ والتركيب فيما بعد. عمى التذكر
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 أنماط السموك التأممي:
 ( كما يأتي:Jay, 1999ىناؾ ثبلثة أنماط مف السموؾ التأممي كما وّضحيا )

حيث يقـو المعمـ بوصؼ الموضوع الذي يتأممو كما ىو مع األخذ بعيف ؿ الوصفي: التأمّ  -1
بؿ تيتـ بالبحث عف  ىذه العممية ال تقؼ فقط عمى سرد الحقائؽ كما ىي االعتبار أفّ 

 الخصائص األساسية واألوصاؼ ذات المغزى اليامة في الموضوع الذي نتأمؿ فيو، ومع أفّ 
ضممة في إلى أخطاء مُ  و في الواقع ليس كذلؾ فالتساىؿ فيو قد يجرُّ  إال أنّ ىذه النوع يبدو سيبًل 

 التفسير.
المختمفة لمموضوع وتكمف أىمية  التّأمؿ المقارف: حيث يقوـ المعمـ بعقد مقارنة بيف التفسيرات -2

ة جيات وبالتالي يستطيع تأكيد أو ضحد ر المعمـ بآراء مختمفة مف عدّ نوّ يا تُ ىذه المقارنة في أنّ 
 مف وجية نظره. تؿ إليو مف تفسيراما توصّ 

ؿ إليو مف تفسيرات أمؿ التقويمي: حيث يسعى التأمؿ ىنا إلصدار حكـ عمى ما توصّ التّ  -3
اآللية التي يستطيع بيا تغييره لؤلفضؿ بحيث يسأؿ نفسو:) ما ىو السبيؿ في اعتباره  اواضعً 

 األفضؿ ألداء ىذه العمؿ؟(. 

 مكونات الدرس التأممي
لبلختيارات  تكمف في التفكير العميؽ والدقيؽأىـ مكونات الدرس التأممي أّف ( 2010ح بمجوف )وضّ 

اـ بعممية تقييـ لتأثير ىذا االختيار عمى تعميـ التدريسية التي يقوـ بيا عند التخطيط لمدرس، كذلؾ القي
 جؿ اتخاذ القرار التعميمي المناسب في المستقبؿ.أالطمبة، إضافة إلى استخداـ ىذه المعمومات مف 

 
تغير مف مسار الحصة  فْ أأمؿ دوف نسياف يجب تسجيؿ كافة المبلحظات التي يمكف ولتحقيؽ التّ 

نساف يمكف أف يتـ التي يفكر فييا اإل فكاركوف بعض األانت و أي فكرة ميما كأرح خبلؿ عممية الشّ 
بعد حيف، ولو ذكر اعد في التّ ستالتوثيؽ فعممية جؿ خير حافظ ليا نسيانيا بعد لحظات لذلؾ يكوف السّ 

جب ، مف ىنا و اا، قد يكوف بعد فترة ميمً ، فما تراه اليوـ ليس ميمً نقذ فكرة ميمة مف الضياعوبالتالي تُ 
 .(2017محمود، ) فكاراألتوثيؽ كافة 
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 الممارسات التأمميةب التطور الميني وعالقتو
الذي يعتمد عمى تقميد الخبراء في العمؿ دوف إعماؿ  عتيادياف لمنمو الميني، المنحى االاشتير منحي

الفكر واالستفادة مف خبراتيـ حتى الوصوؿ لبلتقاف، والمنحى الثاني يعتمد عمى التفكير العممي 
لعممية التي نتجت مف إجراء البحوث ويترتب عمى الشخص ىنا أف يسير بشكؿ يتوافؽ مع والضوابط ا

لتأممي في التطوير الميني وفي المقابؿ جاء المنحى اىذه النتاجات العممية ليصؿ إلى مرحمة االتقاف، 
سؤولة ز عمى القناعات المتجذرة في نفوس األشخاص والتي تكوف مركّ ليذيف المنحييف، فيو يُ  امغايرً 

عف توجيو سموكاتيـ والتغيير يكمف ىنا مف خبلؿ الكشؼ عف القناعات ودراستيا وتفحصيا والتأكد مف 
سبلمتيا، فالتحميؿ المنظـ لمسموؾ يوضح المعتقدات ويكشفيا، ويكوف ذلؾ مف خبلؿ عممية التأمؿ 

العبد ) صحيحةة العمى توجيييا الوجي اا لسموكاتو وقادرً يث يصبح الشخص أكثر حساسية ووعيً بح
 .(2008 الكريـ،

 
( أّف 2016سميـ ) بوت أنبيّ مف ىنا ظيرت أىمية البرامج التدريبية في تنمية الممارسات التأممية، فقد 

أمؿ، حيث تسيـ ىذه البرامج في تفاعؿ المعمميف في تعزيز قدرات المعمميف عمى التّ  ايجابيً إ اأثرً ىناؾ 
تحقيؽ نتائج عالية في التحصيؿ دريس الطمبة بما يضمف مع المحتوى الدراسي، وتعرفيـ بكيفية ت

دوات لـ يكف يستخدميا المعمـ كالحوار ي أساليب وأالبرامج التدريبية تساعد في تبنّ  حيث أفّ كاديمي، األ
داء المدرس خبلؿ العممية ة المستمرة التي تؤدي إلى تطوير أوالنقاش والكتابة التأممية والمبلحظ

 التعميمية.
 

البرامج التدريبية لمممارسة التأممية تساعد عمى رفع  فّ أ( 2017بو عسكر )أبو سمطاف و أ فكما بيّ 
لما  افعية واالستعداد عند المعمميف، مف خبلؿ رفع مستوى المبلحظة الذاتية والتقييـ الذاتيمستوى الدّ 

أمؿ ، كما يساعد التّ فعاؿ، كذلؾ رفع مستوى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييـأيقوـ بو المعمميف مف 
خاذ القرارات الصائبة حوؿ طريقة التدريس والوسيمة المناسبة وىذا عمى تمكيف المعمـ مف القدرة عمى اتّ 

 داء ويرفع مف مستويات الطمبة.يحسف األ
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، واألخطاء (PCKالمحتوى البيداغوجي )المعمم بمعرفة تنمية أىمية البرامج التدريبية في  4.1.2
 المفاىيمية

 

( وسيمة ميمة لقياس التنبؤ بما يعرفو المعمـ، كذلؾ المعرفة PCKة المحتوى البيداغوجي )معرف تعدّ 
دراكو  بأدائو داخؿ الصؼ، فتفاعؿ المعمـ مع المادة الدراسية وشرحيا بدقة متناىية تؤكد معرفة المعمـ وا 

البديمة، واالبتعاد خطاء كافة األ اوقدرتو عمى ترسيخ المعمومات الدقيقة حوؿ المحتوى الدراسي متجاوزً 
لى تشتت الطالب بيف ما كاف يعرؼ وما تي تكوف لدى الطالب، والتي تؤدي إعف المفاىيـ الخاطئة ال

  .(Park et al., 2011صبح يعرؼ )أ
 

( أّف تدريب وتطوير وتأىيؿ المعمـ وىو في مرحمة اإلعداد العاـ خبلؿ 2016) Khalesوترى 
مبدع قادر عمى تحقيؽ أىداؼ المحتوى الدراسي، وىذا ُيعزز لديو الدراسة، تسيـ  في خمؽ معمـ فّعاؿ 

القدرة عمى جسر اليوة  بيف النظرية والممارسة، ويكسر حواجز خوؼ الطالب مف المحتوى الدراسي 
  مف خبلؿ إدراكو لما يعاني منو الطالب مف عدـ الفيـ، واألسباب والدوافع المؤدية إلى ذلؾ.

 
جود التوافؽ بيف ما يعتقد المعمـ بو، وما يقولو داخؿ الحجرة الصفية إّنما أّف و ( 2014ويبيف صياـ )

يكوف مرتبًطا بطريقة تفكيره نحو المفاىيـ المختمفة التي يدرسيا، وتمّكنو مف المحتوى الدراسي يظير 
مف خبلؿ قدرتو عمى طرح األسئمة المميزة، إضافة إلى قدرتو عمى طرح األىداؼ المناسبة لممحتوى 

لتّنويع في استخداـ راسي، كذلؾ وجود الّدقة في اختيار الوسائؿ المناسبة واستراتيجيات التدريس واالد
ف اختمفا في مستوى التنويع، كما يكوف لديو القدرة عمى معرفة خصائص الطبلب مف حيث  األساليب وا 

 معارفيـ السابقة ومفاىيميـ البديمة.
 
كذلؾ ما  ى المؤتمرات، والجمسات التدريبية،لإضافة إ يةالدورات التدريب ( أفّ 2015) Hughesح وضّ و 

لى تنفيذ الممارسات الفاعمة في التعميـ والتي تشمؿ لمدرب مف انعكاسات خبلؿ الدورة، إضافة إيقدمو ا
وممارسات التدريس  PCKمعتقدات المعمـ، ورسائؿ مف المجتمع األوسع، وفيـ المدرب نفسو لمػ 

عمى مساعدة المعمـ في تصور الممارسات الجيدة وفي المقابؿ تقميص الفعالة، ومدى قدرة المدرب 
يـ بشكؿ كبير في تمكيف المعمـ مف تقديـ المحتوى الدراسي بشكؿ يا تسالممارسات غير الفعالة كمّ 



29 
 

ّف إدراؾ المعمـ لكؿ ىذه التصورات والممارسات يساعده في إخطاء المفاىيمية إذ مف األيضمف خموه 
يحدث  لى بناء تراكـ معرفي لدى الطالب دوف أفْ المعموماتية لمطمبة، مما يؤدي إ تتحديد االحتياجا

 لديو تناقضات في المفاىيـ.
 

ألىمية فيـ معمـ العموـ لطبيعة العمـ وفمسفتو، وتعمـ العموـ وتعمميا، يجب االىتماـ بمعممي  اونظرً 
، ، وفي فيميـ لمعبلقة بيف العمميات كوف معممي العموـ يختمفوف في مستوى فيميـ لطبيعة العمـ العمـو

العممية والنظرية العممية، وفي فيميـ لتطور وتغير المعرفة العممية، األمر الذي يؤدي إلى تبايف في 
أدوات لحؿ المشكبلت، يدرب  فالمعمـ الذي ينظر إلى النظريات العممية بصفتيا سموكيـ التعميمي

 حظات وحؿ المشكبلت وعمؿ تنبؤاتويشجعيـ عمى استخداميا في تفسير المبل طمبتو
(Leaderman,1992.) 
 
قد أشارت العديد مف الدراسات إلى أىمية إعداد معممي العموـ لمواكبة حركات اإلصبلح في التربية و 

العممية وتغيير دور المعمـ مف ناقؿ لممعرفة إلى المعمـ البنائي، وتغيير فيمو لطبيعة العمـ مف منظور 
 . 2006)لمعاصر، وذلؾ ليتمكف مف بناء ثقافة عممية عند طمبتو )العمري،تقميدي إلى المنظور ا

 
يساعد في استمرارية حصوؿ المعمـ عمى كؿ ما  وجود البرامج التدريبية المستمرة فّ ترى الباحثة ألذلؾ 

و أو مف حيث األساليب والطرؽ التدريسية، أىو جديد في مجاؿ التدريس، سواء مف حيث المحتوى 
أممي التفكير التّ طبيعة وبيئات الطمبة وتأثيرىا في فيـ الطالب لممعمومات، إضافة إلى  مف حيث فيـ

في كؿ ما يحصؿ معو داخؿ الصؼ األمر الذي يسيـ في نضوج المعمـ وقدرتو عمى فيـ المحتوى 
 سموب المناسب. األ توظيؼفروؽ الفردية لمطمبة و الدراسي لممنيج، وبالتالي مراعاة ال
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 ات السابقةالدراس 1.1
 

مجموعة مف الدراسات السابقة التي تمّكنت مف الحصوؿ عمييا والتي ليا  البندض الباحثة في ىذا عر ت
صمة بموضوع الدراسة وذلؾ لتوضيح موقع ىذه الدراسة بيف الدراسات ومدى اإلفادة منيا، وقد قامت 

معرفة المحتوى نحى مالدراسات إلى ثبلثة محاور: دراسات خاصة بمحور ىذه الباحثة بتقسيـ 
الممارسات  ودراسات خاصة بمحور األخطاء المفاىيمية، ودراسات خاصة بمحور (PCKالبيداغوجي )

في كؿ قسـ إيراد جميع الدراسات العربية واألجنبية الخاصة بكؿ  ّنو قد تـّ أالتأممية، مع مبلحظة 
 دراسات جميعيا.حوؿ ىذه ال اقدـ إلى األحدث، ثـ تبلىا تعقيبً بة مف األموضوع مرتّ 

 
 (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )قة بالدراسات المتعم 1.2.2

اإلطار النظري  مف كونو؛ البيداغوجيالمحتوى معرفة  نحىتأتي أىمية عرض الدراسات الخاصة بم
سؤالي الدراسة  فدليؿ التدريب، أو في اإلجابة ع الذي تستند عميو ىذه الدراسة، سواء في تصميـ

، وتوجيت أنظار لممارسات التأممية لدى المعمميفالتغير في إدراؾ األخطاء المفاىيمية أو اب يفالمتعمق
الباحثيف إلى ىذا الموضوع لما لو مف أثر في تطوير العممية التعميمية ودعميا لمسايرة التطور العالمي 

 السريع، ومف ىذه الدراسات: 
 

أنشطة قائمة عمى التكاممية بيف العمـو  إلى تقصي أثروالتي ىدفت ( 2018دراسة جبر والزعبي )
لمعممي  ةالبيداغوجيوالتكنولوجيا واليندسة والرياضيات والتفكير ما وراء المعرفي في تنمية المعرفة 

 ابقت أداتوطُ  ،شبو تجريبي الذاتيـ، واستخدـ الباحثاف تصميمً الرياضيات في مدينة نابمس وتقديرىـ 
ومقياس لتقدير الذات، وتكونت عينة الدراسة مف  ةالبيداغوجيعرفة عبارة عف اختبار لمم ماالدراسة وى

مت الدراسة إلى ا ومعممة لمادة الرياضيات تـ تقسيميـ لمجموعتيف ضابطة وتجريبية، وتوصّ ( معممً 50)
وتقدير  ةالبيداغوجيوجود أثر إيجابي لؤلنشطة التكاممية والتفكير ما وراء المعرفي في تنمية المعرفة 

 ى معممي الرياضيات.الذات لد
 

( والتي ىدفت إلى معرفة مدى إدراؾ معممي المغة 2018بيا ذويب ) تكما بّينت الدراسة التي قام
لممرحمة األساسية العميا، أّف درجة إدراؾ معممي المغة  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )اإلنجميزية ل
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العميا جاءت بدرجة عالية، حيث قامت اإلنجميزية لمحتوى المعرفة البيداغوجي لممرحمة األساسية 
( معمـ ومعممة في 200ف )نة منة مكوّ الباحثة بتطبيؽ أداتيف لمدراسة وىما استبانة ومقابمة عمى عيّ 

ا ة إحصائيً عدـ وجود فروؽ دالّ عمى دّلت النتائج كما و  ـ،2017/2018الدراسي  لمعاـ الفصؿ األوؿ
وى المعرفة البيداغوجي في محافظة بيت لحـ لممرحمة في واقع إدراؾ معممي المغة اإلنجميزية لمحت

األساسية العميا تعزى لمتغير الجنس والمؤىؿ العممي والدورات التدريبية، في حيف كاف ىناؾ فروؽ دالة 
 ،سنوات( 10)ا تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة وكانت لصالح عدد سنوات الخبرة ألكثر مف إحصائيً 

 ع المدرسة لصالح المدارس الخاصة.ووجود فروؽ تعزى لمتغير نو 
 

وتأثير الخبرة التدريسية عميو  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )ومف الدراسات التي تطرقت إلى 
الكشؼ عف مدى تأثير الخبرة التدريسية  والتي ىدفت( Chan & Yung, 2018دراسة تشاف ويونغ )

وضوع جديد، وعف كيفية استفادة المعمميف والمعرفة في تطوير المحتوى التربوي لدى المعمميف في م
كانت عينة و الخاص بيـ،  (PCK) معرفة المحتوى البيداغوجي مف تجربتيـ السابقة لتسييؿ تطوير

الدراسة مكونة مف اثناف مف مدرسي األحياء في المدرسة الثانوية، ولتحقيؽ أغراض الدراسة طبؽ 
ميدانية، والمقاببلت شبو المنظمة، وظيرت نتائج الباحثاف عدة أدوات وىي: المبلحظات الصفية، وال

الخبرة السابقة لممدرسيف قد طورت تخطيطيـ لتدريس الموضوع الجديد ولكف بطرؽ  بيف أفّ الدراسة تُ 
الموضوع  ((PCK معرفة المحتوى البيداغوجي ا ىذا بدوره كاف لو تأثير عمى تطويرمختمفة نوعيً 

ا، وحددت أف تسيؿ فقط بؿ قد تعرقؿ ىذا التطور أيضً  الجديد في حيف معرفة الموضوع ال يمكف
السابقة النتائج نوعيف مف المعمميف ذوي الخبرة: أولئؾ الذيف يمكنيـ االستفادة مف تجاربيـ التعميمية 

ذلؾ،  يفعموف الجديد، وأولئؾ الذيف ال( (PCK معرفة المحتوى البيداغوجي رومعرفة المحتوى لتطوي
ظير التصرؼ لبلستفادة مف إطار كاف المعمـ في مرحمة التخطيط لمدرس يُ الفرؽ الميـ ىو ما إذا 

 معرفة المحتوى البيداغوجي مف االستفادة مف معرفة المحتوى الموجودة لديو لتطويرو نعقمي عاـ يمكّ 
PCK))  .جديد 

 
( لمكشؼ عف ماىية المعرفة التي يقـو (Krepf et al., 2018ف يوآخر  ؼفي حيف جاءت دراسة كريب

، وكانت عينة الدراسة مكونة مف )  9و خبراء، 9الخبراء والمبتدئيف بتفعيميا عند تحميؿ دروس العمـو
ؿ عمى الفيديو، واستخدـ الباحثوف أداة سجّ استمعوا إلى درس حوؿ البصريات مُ حيث مبتدئيف(، 
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الخبراء قاموا  أفّ  ي لممقاببلتالمقابمة، وتحميؿ الدروس الخاص بالمعمميف، وأظير التقييـ النوعي والكمّ 
ؼ، وقاـ المبتدئيف بشكؿ مكثّ  PK)المعرفة البيداغوجية )و  (CK)معرفة المحتوى بتفعيؿ كبل مف 

معرفة  بتعريفيا بشكؿ ممحوظ، كما أثبت التحميؿ اإلضافي لبيانات الخبراء أنيا تعمؿ عمى تثبيط عمؿ
 .اكبل النوعيف مف المعرفة معً بيف  عزلة بؿ تجمعفي  PK)المعرفة البيداغوجية )و  (CKالمحتوى )

 
( بدراسة أجريت بالتعاوف مع  الرابطة الدولية لمتقييـ Murray et al., 2018ف )يآخر ميري و  بينما قاـ

مف اإلنجاز التربوي، ومركز الدراسات الدولي في جامعة والية ميشيغاف والمجمس االسترالي لمبحوث 
المعمميف ومعرفة لدى محتوى معرفة ال بيفات (، ىدفت إلى معرفة االختبلفTEDS-Mالتربوية )

معت البيانات مف عينات تمثيمية مف برامج تعميـ دولة مختمفة، وجُ  (17) المحتوى التربوي داخؿ
وى بؽ عمييـ اختبارات حوؿ معرفة المحتوالثانوية(، وطُ  ،المعمميف في كؿ بمد )معممو المرحمة االبتدائية

ا بيف درجات تقييـ ىناؾ فروؽ دالة إحصائيً  ظيرت النتائج أفّ ، وأ(PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )و 
المحتوى وتقييـ المحتوى التربوي عمى المستوى القطري، وكانت لصالح الصينييف، ثـ في المرتبة 

الفروقات لـ ىذه  االتحاد السوفيتي، وفي المرتبة الثالثة الواليات المتحدة األمريكية، غير أفّ جاء الثانية 
معرفة المحتوى البيداغوجي االرتباطات بيف معرفة المحتوى و  أفّ  اا، وأظيرت النتائج أيضً يرة جدً تكف كب

(PCK)  ًا ما تكوف منخفضة عمى الصعيد العالمي. كانت متواضعة وغالب 
 

( الكشؼ عف فعالية برنامج التأىيؿ التربوي المبني عمى كفايات 2017واستيدفت دراسة الفار وغوشة )
 ةالبيداغوجيوالتكنولوجية ، (PCK)ـ لمحتوى العمو  ةالبيداغوجيتطوير كؿ مف المعرفة  المعمميف في

مف وجيات نظر معممي العمـو في محافظات الضفة الغربية في فمسطيف   (TPACK)لممحتوى
عينة قصدية تكونت مف  ومديري مدارسيـ، واستخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي التحميمي، وتـ اختيار

( مديريف مف محافظات الضفة الغربية ممف التحقوا ببرنامج التأىيؿ التربوي، ورغبوا 8و) ا( معممً 121)
، بالمشاركة في الدراسة، واستخدمت ثبلث أدوات لمدراسة: استبانة، ومجموعات بؤرية لممعمميف

المبني  المعمميف وجدوا برنامج التأىيؿ ية أفّ نت النتائج الكمّ وبيّ  ،ومقاببلت معمقة لمديري المدارس
لممحتوى، والتكنولوجية  ةالبيداغوجيبدرجة كبيرة في تطوير كؿ مف معرفتيـ  اًل اعمى الكفايات فعّ 

ومقاببلت  ،دتو البيانات النوعية مف المجموعات البؤرية لممعمميفلمحتوى العموـ، وىو ما أكّ  ةالبيداغوجي
 .مديري المدارس
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( والتي ىدفت إلى فحص أشكاؿ المعرفة التربوية 2016) وزميبلتيا يا عياشوفي الدراسة التي أجرت

يا تتأثر بالمعتقدات التعميمية الشخصية لممدرسيف، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تكونت لممحتوى عمى أنّ 
ا مف معممي العموـ في مدارس األونروا، إناث( تـ اختيارىـ قصديً  2ذكور و 2( معمميف )4العينة مف )

المعمميف لدييـ  ت وأداة لتحميؿ دروسيـ، وكشفت نتائج الدراسة أفّ ا مف المقاببلبؽ عمييـ عددً وطُ 
، كما وأظيرت النتائج أفّ  PCK الػ مستويات مختمفة مف المعتقدات التعميمية  في الرياضيات والعمـو

 الفردية لممدرس قد أخرجت ممارساتو وقراراتو التعميمية.
 

ج تعميمية "دليؿ معمـ" لوحدة المركبات ( إلى تصميـ أداة منيا2015في حيف ىدفت دراسة داود )
الكيميائية لمصؼ السابع األساسي، وفؽ المنياج الفمسطيني، ومعرفة ما التغير الذي حدث في المعرفة 

لتحضير؟ وما )دليؿ المعمـ( في ا لممحتوى عند المعمميف المشاركيف بعد استخداـ األداة ةالبيداغوجي
؟ ولتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة الخصائص الموجودة في الدليؿ التي كان ت ذات فائدة لمعممي العمـو

ة أدوات منيجية التصميـ ذات تكرار واحد، وشممت عينة الدراسة ستة معمميف جدد، وطبقت عمييـ عدّ 
اختبار، واستبانة(، إذ توصمت النتائج إلى وجود تغير إيجابي في معرفة المعمميف و مقاببلت، وىي )

أكثر الخصائص التي كانت ذات فائدة لممعمميف المشاركيف ىي:  النتائج أفّ  ، كما أظيرتةالبيداغوجي
 استخداـ الدليؿ كّطار لتنظيـ المعرفة بشكؿ صريح.

 
( ىدفت إلى الكشؼ Hughes, 2015وبالعودة لمدراسات عمى الصعيد العالمي نرى دراسة ىجيز )

تطوير المحتوى التربوي وممارسات  في يفف مدرب معممي الرياضيات والمعممعف تأثير التفاعبلت  بي
تدريس الرياضيات الفعالة، وما ىي الشروط التي جعمت ىذه التفاعبلت مثمرة، وكانت الدراسة عبارة 

ذلؾ اثنا عشر مف عف دراسة نوعية وحيدة الحالة حيث شارؾ مدرب تعميمي معمـ في الصؼ األوؿ وك
لدراسة مكونات دورة التدريب، والمؤتمرات، ت البيانات التي تـ فحصيا في ىذه اضمّ طمبة الصؼ، و 

وجمسات التدريب في الفصؿ الدراسي، وانعكاسات المدرب، باإلضافة إلى ذلؾ أجرى الباحث مقاببلت 
ومبلحظات في بداية ونياية الدورة وتـ تصوير المؤتمرات وجمسات تدريب الفصوؿ بالفيديو، وبعد 

كانت  وممارسات التدريس (PCKمحتوى البيداغوجي )معرفة ال تحميؿ البيانات تـ التوصؿ إلى أفّ 
ط التي ساىمت و موضوعات أساسية في تفاعبلت المدرب والمدرس، وكذلؾ أظيرت الدراسة أف الشر 
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دات في تنفيذ ممارسات فاعمة في التعميـ مف المعمـ شممت: التصور لمممارسات، سيولة التنفيذ، معتق
وممارسات التدريس الفعالة، ومدى   PCKالمدرب نفسو لمػ  وسع، وفيـالمعمـ، رسائؿ مف المجتمع األ

تقميص الممارسات غير في المقابؿ قدرة المدرب عمى مساعدة المعمـ في تصور الممارسات الجيدة و 
 الفعالة.

 
في  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )( أثر برنامج يستند إلى 2015ت دراسة المعيوي )وتقصّ 

، حيث اكتساب المفاىيـ العممية ، وفيـ طبيعة العمـ لدى طبلب الصؼ الثامف األساسي في مادة العمـو
ا مف مدرسة وديع دعمس ( طالبً 50نت العينة مف )بعت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وتكوّ اتّ 

بؽ عمييـ أدوات الدراسة األساسية، وكانوا منتظميف في شعبتيف أحدىما ضابطة واألخرى تجريبية، وطُ 
مثؿ في اختبار اكتساب لممفاىيـ العممية، واختبار فيـ طبيعة العمـ، وخرجت الدراسة التي كانت تت

ا في اكتساب الطبلب لممفاىيـ العممية تعزى لطريقة التدريس بالنتائج اآلتية: وجود فروؽ دالة إحصائيً 
دالة وكذلؾ لمستوى التحصيؿ ولصالح التحصيؿ المرتفع، ووجود فروؽ  ،ولصالح المجموعة التجريبية

ا في فيـ طبيعة العمـ تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية كذلؾ لمستوى إحصائيً 
 التحصيؿ ولصالح التحصيؿ المرتفع.

 
لممحتوى الرياضي عند معممي  ةالبيداغوجيالتعرؼ إلى واقع المعرفة ( 2014كما سعت دراسة صياـ )

اليندسة، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث  الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي المتعمقة بوحدة
المنيج الوصفي والمنيج الكمي ولجأ إلى استخداـ أربع أدوات ىي: االستبانة، والمقاببلت الفردية، 

 ، وكانت العينة مكونة مف معمـ ومعممة، ولقد بينت النتائج أفّ ةواالختبار المعرفي، والمبلحظات الصفي
المعمـ وأقوالو وممارساتو الصفية المتعمقة بأبعاد النظرية البنائية االجتماعية  ا بيف معتقداتىناؾ توافقً 

معرفة  آلخر في نوعيتيا وقوتيا، كما تبيف أفّ  ىذه المعتقدات تختمؼ مف معمـٍ  نت أفّ لمتعمـ، كما بيّ 
ي المعمـ بمحتوى الموضوع تؤثر في دقة المعمومات التي يقدميا كما تؤثر في نوعية األسئمة الت

يف المعممَ  نت الدراسة أفّ ىداؼ، وفي مجاؿ استراتيجيات التدريس بيّ تحديد األيطرحيا وفي القدرة عمى 
وأف لدييما القدرة  ،ف اختمفا في مستوى التنويعى التنويع في استخداـ األساليب وا  كاف لدييما القدرة عم

 .السابقة ومفاىيميـ البديمة ـفي معرفة خصائص طبلبيما مف حيث معارفي
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معرفة المحتوى الستقصاء تقدير درجة أىمية ( 2013راسة أمبو سعيدي والحجري )وجاءت د
في مادة العموـ لدى عينة مف المعمميف الذيف يدرسوف المادة في الصفوؼ مف  (PCKالبيداغوجي )

تكونت ، و ( بسمطنة عماف في ضوء متغيرات جنس المعمـ وتخصصو الدقيؽ وخبرتو التدريسية5-10)
( مف معممي العموـ مف الجنسيف تـ اختيارىـ مف ثبلث مديريات لمتربية 102الدراسة مف )عينة 

استبانة مف قبؿ الباحثيف تقيس درجة أىمية  تطبيؽ والتعميـ بسمطنة عماف، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـّ 
ادة مدراسة حصوؿ محور المعرفة بمتعمـ ، حيث أظيرت نتائج ال(PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )

العموـ عمى الترتيب األوؿ، وحصؿ محور المعرفة باستراتيجيات التدريس عمى الترتيب الثاني، بينما 
جاء محور المعرفة بمناىج العموـ في الترتيب الثالث واألخير، كما أشارت نتائج الدراسة بوجود فروؽ 

المعمميف تعزى لمتغير  لدى (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )ا في تقدير درجة أىمية دالة إحصائيً 
ا في محوري المعرفة بمتعمـ مادة ووجود فروؽ دالة إحصائيً  ،الجنس في محور المعرفة بمناىج العموـ
 (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )وفي مجمؿ محاور  ،العموـ والمعرفة باستراتيجيات التدريس
ا لمتغير التخصص الدقيؽ ا تبعً إحصائيً  ةا عدـ وجود فروؽ دالّ بالنسبة لمتغير الخبرة التدريسية وأخيرً 

 والتفاعؿ بيف المتغيرات الثبلثة. 
 

في الرياضيات لدى معممي  ةالبيداغوجي( إلى استقصاء المعرفة 2012كما سعت دراسة الزعابي )
ومعممات الصفوؼ المتوسطة مف التعميـ األساسي في المدارس الحكومية بوالية صحار بمحافظة 

طنة عماف، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اختيار عينة عشوائية طبقية مكونة مف شماؿ الباطنة في سم
، وتـ حضور زيارات صفية ةالبيداغوجيا لممعرفة بؽ عمييـ اختبارً ( معممات وطُ 10( معمميف و)10)

معممي الرياضيات ومعمماتيا لدييـ معرفة بيداغوجية  لجزء منيـ، وجاءت نتائج الدراسة توضح أفّ 
عبلوة عمى أنيا غير كافية لمتدريس، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ  ،توى المطموبليست بالمس
تعزى لمتغيري الجنس ومعدؿ األداء التدريسي، في حيف  ةا في مستوى المعرفة البيداغوجيدالة إحصائيً 

 5)خبرةيعزى لمتغير الخبرة ولصالح ال ةا في مستوى المعرفة البيداغوجيىناؾ فروؽ دالة إحصائيً  أفّ 
، كما أظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية متوسطة بيف مستوى المعرفة البيداغوجي (سنوات فأكثر

 وممارساتيـ التدريسية الفعمية داخؿ الغرؼ الصفية.
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لممحتوى يمكف  ةالبيداغوجي( أّف المعرفة Park et al.,  2011أوضحت دراسة بارؾ وزمبلؤه ) اوأخيرً 
اؿ لمتنبؤ بما يعرفو المعمـ وبأدائو الفعمي في الصؼ، حيث قاموا شر فعّ أف تكوف وسيمة قياس ومؤ 

حصة عموـ في دروس البناء الضوئي والوراثة لممرحمة الثانوية، لسبعة معمميف، (  33)بتسجيؿ 
لممحتوى ىما المعرفة بفيـ الطمبة لمحتوى  ةالبيداغوجيواستخدموا فييا أداة لقياس عنصريف مف المعرفة 

معرفة بطرؽ تدريس وتمثيؿ ذلؾ المحتوى، وىذه األداة عبارة عف نموذج تقييـ لقياس أداء محدد، وال
صاحبيا مقابمة قبمية وبعدية لكؿ مشاىدة، كما استخدموا أداة أخرى محكمة المعمـ خبلؿ المشاىدة، يُ 

 و اإلصبلحي مف خبلؿ المشاىدة، وجاءتعبارة عف بروتوكوؿ لقياس التحصيؿ المنسجـ مع التوجّ 
لممحتوى وأدائو المنسجـ مع  ةالبيداغوجية عمى وجود ارتباط قوي بيف معرفة المعمـ النتائج دالّ 

 التوجيات اإلصبلحية في التعميـ. 
 

 األخطاء المفاىيميةب الدراسات المتعمقة 2.2.2
، فقد ت لميمةمف الموضوعات ا خطاء المفاىيميةاألكوف موضوع  ناولت العديد خاصة في مجاؿ العمـو

إلى التي ىدفت ( 2017احشيش )وضوع مف جوانبو المختمفة، مثؿ دراسة لمف الدراسات ىذا ام
الثامف والتاسع األساسيف الذيف  الخاطئة لدى معممي عموـ الصفيف الكشؼ عف المفاىيـ الكيميائية

جتمع المنيج الوصفي، حيث تكوف ملخميؿ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتُّبع سوف العموـ في محافظة ايدرّ 
اختيار عينة  وتـّ  ـ 2016/2017ا ومعممة في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي ( معممً 348الدراسة مف )

بؽ عمييـ اختبار عمى شكؿ اختيار مف متعدد، ا ومعممة طُ ( معممً 145عشوائية طبقية عددىا )
%( وقد تراوحت 46النسبة المئوية لممفاىيـ الخاطئة لدى المعمميف بمغت ) وأظيرت نتائج الدراسة أفّ 

الدرجة متوسطة، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة  %(، وأفّ 77%( إلى )15مف )
إحصائية تعزى لمتغير الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة، في حيف كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة 

الصؼ ف و عمميف الذيف يدرسإحصائية تعزى لمتغير التخصص ولصالح معممي الكيمياء ولصالح الم
 التاسع. 

 
وبمراجعة األدب التربوي فيما يتعمؽ بمعالجة المفاىيـ الخاطئة لدى الطمبة فقد أثبتت بعض الدراسات 

، إذ استخدمت  نموذج التعمـ  (2017دقة )أبو دراسة فعالية بعض االستراتيجيات في تدريس العمـو
الصؼ الخامس األساسي  الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات
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بعت الباحثة المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي، فكانت عينة واتجاىاتيف نحو العموـ، حيث اتّ 
 الدراسة مكونة مف طالبات الصؼ الخامس األساسي بمدرسة الفارابي االبتدائية المشتركة وبمغ عددىف

،  عممية ومقياس االتجاهىيـ الاختبار لتشخيص التصورات البديمة لممفا ( طالبة، وُطّبؽ66) نحو العمـو
ية في اختبار يبوجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجر  فجاءت النتائج تدّؿ عمى

 التصورات البديمة، وفي مقياس االتجاه نحو العموـ.
لشكؿ إلى استقصاء فاعمية تدريس العموـ باستخداـ خارطة ا دراسة ىدفت (2016السويممييف ) وأجرى

V   ،ولتحقيؽ وأنموذج بوسنر في تعديؿ المفاىيـ الخطأ والتحصيؿ لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي
نة الدراسة والتي تطبيؽ اختبار لممفاىيـ الخطأ، واختبار تحصيمي عمى عيّ  أىداؼ ىذه الدراسة تـّ 

عماف الثانية،  في في الصؼ الثامف األساسي في مدرسة ابف طفيؿ األساسية ا( طالبً 134ت مف )تكّون
 ،في ثبلث مجموعات اوزيعيـ عشوائيً ( الفصؿ األوؿ، حيث تـ ت2012/2013في العاـ الدراسي )

بيف متوسط درجات  اوجود فروؽ دالة إحصائيً  نت النتائجتجريبيتيف والثالثة ضابطة، حيث بيّ اثنتيف 
وجود فروؽ دالة بيتيف، و لح المجموعتيف التجريالمجموعات الثبلث في اختبار المفاىيـ الخطأ لصا

لـ تظير إحصائيًا في أداء الطمبة عمى االختبار التحصيمي لصالح المجموعتيف التجريبيتيف في حيف 
 Vحصيؿ بيف متوسطات درجات الطبلب الذيف درسوا باستراتيجية الشكؿ ا في التة إحصائيً فروؽ دالّ 

 ونظرائيـ الذيف درسوا وفؽ نموذج بوسنر.
 

استخداـ نموذج أدي وشاير في تعديؿ التصورات البديمة  ( فاعمية2015) عمرافدراسة  كما أّكدت
بع الباحث لممفاىيـ العممية لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي في شرؽ خانيونس، وتحقيقًا لذلؾ اتّ 

البديمة لممفاىيـ العممية طّبقو عمى عينة تشخيص التصورات ل ااختبارً  منيج شبو التجريبي، واستخدـال
مف طبلب الصؼ التاسع األساسي بمدرسة ذكور بني سييبل اإلعدادية )أ(  ا( طالبً 64)نت مف تكو 

أشارت النتائج ، و ا( طالبً 32في كؿ مجموعة ) سمت العينة إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبيةحيث قُ 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية وبيف متوسط  إلى

المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لصالح  درجات
المجموعة التجريبية، كما وأظيرت النتائج وجود فروؽ بيف الطمبة مرتفعي التحصيؿ ومنخفضي 

 التحصيؿ مع أقرانيـ في كبل المجموعتيف لصالح المجموعة التجريبية.
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ت اأثر توظيؼ نموذج درايفر في تعديؿ التصور  ( لمكشؼ عف2015في حيف جاءت دراسة العمري )
بع الباحث الخاطئة لممفاىيـ العممية لدى طبلب الصؼ العاشر األساسي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتّ 

ا مف طبلب الصؼ العاشر األساسي ( طالبً 66المنيج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة مف )
ب(، تـ تصنيفيـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، حيث بمدرسة المنفموطي الثانوية )

وأظيرت نتائج الدراسة تصورات الخاطئة لممفاىيـ العممية، لتشخيص الوبعدي  بؽ عمييـ اختبار قبميطُ 
ة لدى الطبلب، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية ر وجود العديد مف التصورات الخاطئة لمفاىيـ الحرا

جات طبلب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح المجموعة بيف متوسط در 
ا بيف متوسطي درجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ في كذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائيً  ،التجريبية

ة وجود فروؽ دالّ  المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية، و
مجموعتيف الضابطة والتجريبية في بيف متوسطي درجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في ال احصائيً إ

 .اي لصالح المجموعة التجريبية أيضً البعدختبار اال
 

إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية البيت الدائري في ىدفت ( 2014قاسـ )بيا  تقامدراسة  وفي
ة لدى طالبات الصؼ الحادي يمي مادة الثقافة العميـ العممية فعبلج التصورات البديمة لبعض المفاى

، ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي وقامت بّعداد رعش
( طالبة مف طالبات الصؼ الحادي 70قتو عمى )اختبار تشخيصي قبمي وبعدي لمتصورات البديمة طبّ 

إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية، حيث أظيرت نتائج  متيـسّ عشر بمدرسة بيت حانوف الثانوية قَ 
الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعتيف الضابطة 

 والتجريبية في اختبار تشخيص التصورات البديمة لصالح المجموعة التجريبية.
 

معمميف في الجامعات عمى المستوى أّما الدراسات التي تطرقت لمتصورات الخاطئة لدى الطمبة ال
إلى تشخيص المفاىيـ الكيميائية البديمة لدى طمبة التي ىدفت ( 2015دراسة الشمالي ) المحمي، فمنيا

أساليب تدريس العموـ في الجامعات الفمسطينية، حيث تشكؿ مجتمع الدراسة مف جميع طمبة أساليب 
وطالبة والذيف سجموا مساؽ  ا( طالبً 259دىـ )طينية والبالغ عدتدريس العموـ في الجامعات الفمس

 ا( طالبً 99خذ عينة عشوائية تكونت مف)( وتـ أ2006/2007الكيمياء في الفصؿ الدراسي االوؿ )
مف ة شاممة عمى شكؿ اختبار أدا بناء وتـّ  المنيج الوصفي، بعراسة اتُّ ىداؼ الدوطالبة، ولتحقيؽ أ
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وجود فروؽ ذات داللة  أظيرت( مفيوـ بديؿ، وكذلؾ 22مكوف )الطمبة يمت أفّ  النتائج عمى ودّلتمتعدد 
عدـ وجود  كما بّينت ،بيا متغير التدريس والمغة التي ُدرِّسواإحصائية المتبلكيـ مفاىيـ بديمة تعزى ل

 المتبلكيـ مفاىيـ بديمة تعزى لمتغير الجنس وفرع الكيمياء المفضؿ لدييـ.فروؽ ذات داللة إحصائية 
 

التي ُأجريت في  (Arslan et al., 2013)ف يآخر و أرسبلف ضحت دراسة و لعالمي أوعمى الصعيد ا
إلى تقييـ المفاىيـ الخاطئة لممعمميف قبؿ الخدمة حوؿ  والتي كانت تيدؼ الواليات المتحدة األمريكية

صحة بناء االختبار االحترار الحراري، وتأثير الدفيئة، واستنفاذ طبقة األوزوف، والمطر الحمضي، 
ؽ كأداة تشخيصية ثبلثية المستويات ليس فقط لتحديد المفاىيـ الخاطئة لممعمميف قبؿ الخدمة ذي ُطبّ ال

بع الباحثوف اتّ  ا في تمييز ىذه المفاىيـ الخاطئة مف نقص المعرفة مف اإلجابة اليقيف، حيث ولكف أيضً 
امعة جنوب غرب الخدمة في ج قبؿ ا( معممً 256وتكونت العينة مف ) ،المنيج الوصفي التحميمي

 اتيـ المؤكدة،رجوجود عبلقة إيجابية معتدلة بيف درجات المشاركيف ودنتائج الأظيرت كما حضرية، 
، ووجود ستة بيف المعمميف تفاىمات محدودة حوؿ الغبلؼ الجوي والمشاكؿ البيئيةعف ا وكشفت أيضً 

   .يـمفاىيـ خاطئة مشتركة بين
 

( إلى التعرؼ إلى التصورات الخاطئة Celiker &  Kara, 2011ىدفت دراسة سميكر وكارا )كما 
حياء في )الدفيئة( لدى معممي قبؿ الخدمة مف تخصص الكيمياء واأل حوؿ أثر البيوت الخضراء

كونت عينة مستوى السنة االخيرة، ومف أجؿ تحقيؽ نتائج الدراسة اتبع الباحثاف المنيج الوصفي وت
ؽ عمى عينة بّ وقد قاـ الباحثاف ببناء اختبار طُ  ،الخدمةمف معممي قبؿ  ا( معممً 52الدراسة مف )

( فقرة، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 36الدراسة وتكوف االختبار مف )
مميف بعض إحصائية في امتبلؾ التصورات الخاطئة تعزى لمتخصص ولكف أشارت إلى امتبلؾ المع

 .ر الدفيئةالتصورات الخاطئة حوؿ أث
 

الكشؼ عف التصورات الخاطئة لممفاىيـ البيولوجية لدى  ( تـّ Dikmenli, 2010دراسة دكمينمي ) وفي
ع الباحث المنيج التجريبي والوصفي في الدراسة، حيث استخدـ الطمبة المعمميف في تركيا، وقد اتبّ 

نة الدراسة مف الباحث أداتيف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة: الرسومات، والمقابمة الشخصية، وتكونت عي
ا وطالبة مف طمبة كمية التربية في جامعة سمجوؽ في تركيا، وقد كشفت الدراسة عف ( طالبً 124)
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مع االنقساـ  اط ىذه المشاكؿ أساسً وترتبمفاىيـ انقساـ الخبليا، سمة مف مشاكؿ كبيرة فيما يتعمؽ بسم
الخبليا وصعوبات في تفسير  قساـنالمنصؼ بدال مف االنقساـ المتساوي والخمط بيف مراحؿ عممية ا

صمة ا لمفاىيـ انقساـ الخبليا، وتمت مقارنة النتائج مع الكتابات ذات الا جيدً الظواىر التي تتطمب فيمً 
وتقديـ التوصيات مف المعمميف والباحثيف لمدراسات المستقبمية لمتغمب عمى المفاىيـ الخاطئة لدى 

 ا.الطبلب والبحث عف استراتيجيات مناسبة لتعديمي
 

 الممارسات التأمميةب الدراسات المتعمقة 3.2.2
، فقد لميني والتعميميافي التطور  تعددت الدراسات السابقة حوؿ موضوع الممارسات التأممية ألىميتو

تقدير درجة استخداـ الممارسات التأممية لدى  إلىالتعرؼ  بدراسة ىدفت( 2018الرشيدي ) تقام
نة بريده مف وجية نظرىـ، حيث تكونت عينة الدراسة مف معممي معممي المرحمة الثانوية في مدي
-2018) سيا، خبلؿ الفصؿ األوؿ مف العاـ الدرا( معممً 257المرحمة الثانوية والبالغ عددىـ )

بؽ تـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، واستخدـ المنيج الوصفي التحميمي، وطُ و  ،ـ(2017
درجة استخداـ  الممارسات التأممية لدى المعمميف، وأشارت النتائج إلى أفّ عمى عينة الدراسة مقياس 

إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة  كذلؾ كانت متوسطة، وأشارتالممارسات التأممية لدى المعمميف 
 إحصائية تعزى ألثر كؿ مف الجنس والتخصص.

 
ة لدى معممي المرحمة الممارسات التأممي التعرؼ إلى (2017) وكاف اليدؼ مف دراسة عبيدات

ا ( معممً 650تكونت عينة الدراسة مف )و األساسية العميا في محافظة إربد وأثرىا عمى دافعية اإلنجاز، 
مستوى  خدـ مقياس الممارسات التأممية ومقياس دافعية اإلنجاز، وقد أظيرت النتائج أفّ ومعممة، واستُ 

ىناؾ  كما وأفّ  ،حمة األساسية العميا كانت مرتفعةالممارسات التأممية ودافعية اإلنجاز لدى معممي المر 
وكانت  ،أممية ودافعية اإلنجاز تعزى لمجنسذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التّ  فروقاً 

 الفروؽ لصالح اإلناث.
 

درجة تقدير معممي العمـو  دراسة ىدفت التعرؼ إلى (2017وأبو عسكر) أبو سمطاف وأجرى
ي محافظة شماؿ غزة مف وجية نظرىـ، ولتحقيؽ ىذه األىداؼ استخدـ الباحثاف لممارساتيـ التأممية ف

المنيج الوصفي التحميمي، حيث تـ تطبيؽ أداة الممارسات التأممية )استبانة( عمى عينة مكونة مف 
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ة شماؿ غزة، /ا ومعممة وىـ جميع معممي العموـ في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظ( معممً 131)
درجة الممارسات التأممية  ـ ، وأظيرت النتائج أفّ 2016/2017ألوؿ مف العاـ الدراسي اصؿ خبلؿ الف

ف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجة الممارسة لدى المعمميف جاءت متوسطة وتبيّ 
ا وفقا لمتغيرات: سنوات وفقا لمتغير النوع ولصالح اإلناث، في حيف لـ يوجد فروؽ دالة إحصائيً 

 الخدمة، والمؤىؿ العممي.
إلى معرفة أثر التمثيبلت الرياضية المتعددة في تنمية ميارات  بدراسة ىدفت (2017عثماف )وقاـ 

تطبيؽ اختبار ميارات  أممي واالحتفاظ بيا لدى طبلب الصؼ الثامف األساسي بغزة، وتـّ التفكير التّ 
ا مف طبلب الصؼ الثامف األساسي بً ( طال72التفكير التأممي، عمى عينة الدراسة المكونة مف )

موزعيف في شعبتيف إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية، واعتمد بمدرسة ذكور جباليا اإلعدادية، 
ت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي صَ مُ الباحث المنيج التجريبي، وخَ 

أممي البعدي لصالح المجموعة التجريبية، ير التّ درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في اختبار التفك
ة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة لنت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات دالفي حيف بيّ 

 ؿ في اختبار التفكير التأممي.التجريبية في التطبيقيف البعدي والمؤجّ 
 
أمؿ ( العبلقة بيف التّ ,.Choi et al 2017)و ئدراسة شوي وزمبل عمى الصعيد العالمي أوضحتو 

، والثانوية(، وفحص ما إذا تدائية، والمتوسطةالذاتي لمطالب وأداء الرياضيات عبر المستويات )االب
ا عمى أداء الرياضيات في بيئة التعمـ )االنترنت(، يجابيً إ اكاف توفير فرص لمتأمؿ الذاتي كاف لو تأثيرً 

(، 2016-2015-2014ى مدار األعواـ مف )وكاف ذلؾ عمى شكؿ ثبلثة دراسات بأثر رجعي عم
بقت واتبع الباحثوف المنيج التجريبي لتحقيؽ أىدافيـ، وكانت األداة عبارة عف تقييمات لمتفكير الذاتي طُ 

ـ عمى طبلب تـ جمعيـ في 2014/2015مرات عدة داخؿ دورات الرياضيات خبلؿ العاـ الدراسي 
كية، درسوا الرياضيات عمى ثبلث دورات )االبتدائية، و في الواليات المتحدة األمريمدارس افتراضية 
 حيث  اطالبً ( 2250) :ىو )عينة الدراسة(حيث كاف العدد اإلجمالي لمطبلب الوسط، والثانوية(

وأظيرت النتائج ا في الثانوية( طالبً  137ا في المتوسطة، وطالبً  653ا في االبتدائية، وطالبً  1460)
ت النتائج عمى وجود ارتباط اتي تبايف حسب الصؼ وصعوبة الدورة، ودلّ أمؿ الذالمشاركة في التّ  أفّ 

التأمؿ  أمؿ الذاتي والمستوى العالي مف الثقة بالنفس مع الدورة النيائية األعمى، وكذلؾ تبيف أفّ بيف التّ 
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ية ا عمى المزيد مف الموضوعات الصعبة والدورات الدراسمحدودً  اتنفيذه ىنا أظير تأثيرً  الذاتي كما تـ
 لمصفوؼ العميا ذوي األداء األعمى.

 
( إلى معرفة أثر استخداـ Hollingsworth & Clark, 2017) بلرؾ وك وىدفت دراسة ىولينجزورث

الفيديو لتعزيز تعمـ المعمـ، حيث اشتممت الدراسة عمى التحقيؽ في طريقة تقديـ التغذية الراجعة 
اع المنيج باتّ  ـ عمى التأمؿ الذاتي، حيث تـّ تتضمف تحفيز المعم يلممعمميف حوؿ ممارساتيـ والت

التجريبي وتـ وضع إطار لممراقبة يستند إلى البحوث في الفصوؿ الدراسية، وقاـ المعمموف باختيار 
عناصر مف ىذا اإلطار لتكوف بمثابة التركيز عمى دراسة ممارساتيـ والتماس التغذية الراجعة عف تمؾ 

احثوف بفحص الدروس المسجمة بالفيديو ثـ شاركوا في حوارات الممارسة، حيث قاـ المدرسوف والب
مت التعميقات حوؿ مبلحظاتيـ وتحميبلتيـ، وما يترتب عمى ذلؾ مف ممارسات في المستقبؿ، وتوصّ 

وعمؿ عمى دعـ  ،التفكير الذاتي لممدرس رَ سّ استخداـ الفيديو لممراقبة وتحميؿ الممارسة يَ  النتائج إلى أفّ 
 مى حد سواء.وتعميـ المعمـ ع

 
لى معرفة فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى توظيؼ عباءة إ التي ىدفت (2016دراسة سعيد ) وبّينت

ىذا فاعمية الخبير لتنمية الممارسات التأممية لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف، 
لطالبات المعممات في ا بيف متوسطي درجات اكشفت عف وجود فروؽ دالة إحصائيً و ، كما البرنامج

 الدرجة الكمية لمقياس الممارسات التأممية بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي، حيث
 –شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعة التجريبية الواحدة باختبار قبمي  تصميـال ت الباحثةاتبع
( طالبة 24ت التأممية عمى عينة مكونة مف )مارسامقياس لمم بقتطو ، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة بعدي

بلحظة غزة )تخصص التعميـ األساسي(، وبطاقة م -معممة مف طالبات كمية التربية بجامعة األزىر
 ات المعممات لمممارسات التأممية.درجة ممارسة الطالب إلىداء لمتعرؼ لؤل
 
( دراسة ىدفت Farrell &  Ives, 2015) وآيفز أجرى فاريؿبالعودة إلى الصعيد العالمي فقد و 

التعرؼ إلى معتقدات معممي القراءة بالمغة اإلنجميزية حوؿ استخداـ الممارسات التأممية، واستخدمت 
الدراسة المنيج الوصفي بدراسة حالة عمى معمـ لغة انجميزية كمغة ثانية في كندا، وأظيرت النتائج 

ما في كثير مف  ي كانت واضحة إلى حدٍ دة لممعمميف حوؿ تعميـ القراءة التوجود معتقدات معقّ 
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معنى وتأثير الممارسات التأممية عمى الممارسات في با الممارسات في فصمو، وأصبح المعمـ أكثر وعيً 
 نو مف توفير ظروؼ التعمـ المثمى لطبلبو. أممية يمكّ استخداـ المعمـ لمممارسات التّ  فصمو، وأفّ 

 
درجة الممارسات التأممية لدى يد المحمي التعرؼ إلى عمى الصع( 2014ىدفت دراسة رياف )في حيف 

ة الذات التدريسية، حيث ُطّبؽ أداة مبلحظة صفية عمى عينة مف معممي الرياضيات وعبلقتيا بفاعمي
درجة الممارسات  ا ومعممة مف محافظة الخميؿ، وأشارت النتائج إلى أفّ ( معممً 238) المعمميف عددىا

ف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجة مرتفعة، كما تبيّ التأممية لدى المعمميف كانت 
فروؽ دالة ة القصيرة، في حيف لـ تكف ىناؾ ا لمتغير الخبرة ولصالح ذوي الخبر الممارسات وفقً 

 ا وفقا لمتغيرات: المديرية، والجنس، والمؤىؿ العممي.إحصائيً 
 

تبارات التكوينية المتتابعة في مبحث العمـو ( إلى التعرؼ عمى أثر االخ2014وىدفت دراسة شاىيف )
العامة لمصؼ التاسع األساسي عمى التحصيؿ الدراسي ودافعية اإلنجاز والممارسات التأممية، ولتحقيؽ 

 شعب اثنتاف ذكور عدد أفرادىـ (4) ىتطبيؽ الدراسة عم ذلؾ استخدـ الباحث المنيج التجريبي وتـّ 
( طالبة، بواقع شعبتيف تجريبيتيف وشعبتيف ضابطتيف، 89ادىا )ا، واثنتيف إناث عدد أفر ( طالبً 56)

ا إضافة إلى االستبانة، وأسفرت النتائج ا نيائيً ا تحصيميً واستخدـ الباحث أربعة اختبارات تكوينية واختبارً 
ا لمتغيري المجموعة ولصالح عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تحصيؿ الطمبة وفقً 

ف وجود أثر داؿ لتفاعؿ المجموعة تجريبية، والجنس ولصالح اإلناث، في حيف لـ يتبيّ المجموعات ال
لمتغيرات  ا بيف مستويات دافعية اإلنجاز وفقاً ضح عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيً والجنس، كما اتّ 
ا في الممارسة التأممية وفقا لمتغير الجنس ولصالح ف وجود فروؽ دالة إحصائيً الدراسة، فيما تبيّ 

 ة لمتغيري المجموعة والتفاعؿ بيف المجموعة والجنس. ف وجود فروؽ دالّ إلناث، بينما لـ يتبيّ ا
 
مستوى الممارسات التأممية ألعضاء ىيئة  ىدفت التعرؼ إلى (2012قاـ بيا شاىيف) في دراسة أخرىو 

نت عالية، أّف درجة الممارسات ألعضاء ىيئة التدريس كاتبّيف  التدريس في جامعة القدس المفتوحة،
ممية لدى أعضاء ىيئة ا بيف متوسطات درجات الممارسات التأف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيً كما تبيّ 

ا مف ىيئة ( عضوً 117تكونت العينة مف )حيث  لمتغيرات المؤىؿ العممي والكمية، االتدريس وفقً 
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ارسات التأممية، والثاني يتعمؽ ؿ يتعمؽ بالممراسة المكونة مف بعديف: األوّ تطبيؽ أداة الدّ  التدريس، وتـّ 
  .باتجاىاتيـ نحو التطور الميني الذاتي

 
الكشؼ عف فاعمية توظيؼ استراتيجية التخيؿ الموجو في  بيدؼ( 2012) الجدبة بيا تفي دراسة قامو 

تنمية المفاىيـ وميارات التفكير التأممي في العمـو لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي، ولتحقيؽ نتائج 
( 77اسة استخدمت الباحثة المنيج التجربيبي تصميـ قبمي وبعدي لمجموعتيف، وتكونت العينة مف )الدر 

طالبة مف طالبات الصؼ التاسع بمدرسة التفاح األساسية العميا لمبنات التابعة لشرؽ غزة، لمعاـ 
ـ العممية التي ، وقائمة بالمفاىيلممعمـ ت الباحثة دليبًل ـ، ولبموغ اليدؼ مف الدراسة أعدّ 2010-2011

ت نتائج ا لميارات التفكير التأممي، ودلّ ا لممفاىيـ العممية واختبارً تضمنتيا الوحدة الدراسية واختبارً 
الدراسة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية 

التجريبية، وفي اختبار ميارات  والمجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية لصالح المجموعة
وجود عبلقة ارتباطية بيف نت النتائج بيّ ، كما و االتفكير التأممي لصالح المجموعة التجريبية أيضً 

متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار المفاىيـ العممية واختبار ميارات التفكير 
 التأممي.

 
التعرؼ إلى فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التدريس ىدفت بدراسة ( Ellison, 2008) إليسوفوقاـ 

( معمميف توزعوا عمى مجموعتيف 6بقت الدراسة عمى )التأممي لدى معممي المدارس األساسية، طُ 
( معمميف 3( معمميف لمقرر الرياضيات وتكونت المجموعة الثانية مف )3تكونت المجموعة األولى مف )
، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ جمع البيانات باستخداـ بطاقة لممبلحظة الصفية، أظيرت  لمبحث العمـو

نتائج الدراسة وجود مخرجات إيجابية لتطبيؽ ىذا البرنامج عمى الممارسات الصفية لممعمميف 
تطوير مت في االستمتاع باالندماج التشاركي، والحوار التأممي الناقد، و المشاركيف في البرنامج، تمثّ 

ـ الطمبة داخؿ الصؼ مف خبلؿ االندماج في ا عمى مخرجات تعمّ يجابً ة، وانعكس إالمناىج الدراسي
 األنشطة الصفية والمناقشات التعاونية.

 
الكشؼ عف أثر برنامج اإلشراؼ االلكتروني في تنمية التفكير ( 2008) ىدفت دراسة البحراني اخيرً أو 

التربية بجامعة السمطاف قابوس، وقد  التأممي والممارسات الصفية لدى الطمبة معممي العمـو بكمية
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طالبة لمعاـ الجامعي ( 23)ا وطالبً ( 17)ا بواقع ا معممً طالبً ( 40)تكونت عينة الدراسة مف 
وبطاقة لمبلحظة الكتروني، ـ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ برنامج إشراؼ 2007/2008

داللة إحصائية بيف متوسطات درجات  ت نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ ذات، ودلّ الممارسات الصفية
أممي البعدي، لصالح المجموعة التجريبية، بينما المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس التفكير التّ 

وجود  ائج إلىكما أشارت النت ،يف مستويي التأمؿ والتأمؿ النقديداللة إحصائية ب تلـ تظير فروؽ ذا
 ةعتيف الضابطة والتجريبية في بطاقة مبلحظو رجات المجمفروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي د

نت الدراسة وجود اختبلؼ في الممارسات الصفية البعدية وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية، كما بيّ 
التفكير التأممي وذلؾ ة معممي العمـو باختبلؼ مستواىـ في مستوى الممارسات الصفية لدى الطمب

 ممي المرتفع.لصالح الطمبة ذوي التفكير التأ
 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.2
 من حيث أىداف الدراسة: -أولً 

الخاصة بالدراسة  يات مختمفة عمى واحدة مف المحاوري أثر استراتيجسات إلى تقصّ ىدفت بعض الدرا
الممارسات التأممية( مثؿ  ، واألخطاء المفاىيمية ، و(PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )منحى ىي )و 
 ،؛ قاسـ2015 ،؛ العمري2015 ،عمراف؛ 2016 ،السويممييف ؛ 2017اسة كؿ مف: )أبو دقة، در 

؛ 2016سعيد، ؛ Choi et al., 2017؛ Hollingsworth Clark, 2017؛ 2017 ،؛ عثماف2014
داود،  ؛2018؛ جبر والزعبي، 2008؛ البحراني، Ellison, 2008؛ 2012الجدبة، ؛ 2014شاىيف، 
 (.2015؛ المعيوي، 2015

 وىي: مف محاور الدراسة الرئيسة اإلى الكشؼ عف درجة أو واقع واحدً أخرى ت دراساىدفت في حيف 
مثؿ دراسة كؿ مف:  الممارسات التأممية()محتوى المعرفة البيداغوجي، واألخطاء المفاىيمية، و 

؛ Celiker & Kara, 2011؛ Moseley et al., 2013؛ 2013؛ الشمالي، 2017)احشيش، 
Dikmenli, 2010 ،؛2017؛ أبو سمطاف وأبو عسكر، 2017؛ عبيدات، 2018؛ الرشيدي Farrel 

& Ives,2015،؛ 2018؛ذويب،  2012؛ شاىيف، 2014؛ ريافMurray et al., 2018 ؛ الفار
 (.2012، ؛ الزعابي2013؛ أبو سعيدي والحجري، 2014 ،؛ صياـ2017وغوشة، 

ا لمعرفة أثر توظيؼ ا مف محاور الدراسة إمّ ا تناولت واحدً ف أنيمف خبلؿ النظر لمدراسات السابقة تبيّ 
أو لمكشؼ عف درجتو في واقع معيف، وجاءت ىذه  -اا تابعً باعتباره متغيرً -استراتيجية معينة عميو
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معرفة نيا جاءت لمكشؼ عف أثر برنامج يستند إلى الدراسات التجريبية السابقة في أ الدراسة متوافقة مع
خطاء المفاىيمية والممارسات التأممية كمتغير مستقؿ وجاءت األولكف  (PCKي )المحتوى البيداغوج

وىي:  كمتغيرات تابعة، وبالتالي جمعت ىذه الدراسة بيف ثبلثة محاور رئيسة وىامة في عممية التعميـ
أممية( وذلؾ ما لـ ، األخطاء المفاىيمية، والممارسات التّ (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )منحى )
 حث فيو أّي مف الدراسات السابقة.تب
 

 من حيث عينة الدراسة:  -ثانياً 
نة  الدراسة في الدراسات السابقة وشممت جميع مستويات الطمبة في جميع المراحؿ حيث عت عيّ تنوّ 

؛ أبو 2015)معيوي، جاءت عينة الدراسة لتشمؿ الطمبة في المرحمة األساسية مثؿ دراسة كؿ مف:
؛ شاىيف، 2017؛ عثماف، 2015؛ العمري، 2015؛ عمراف، 2016، ؛ السويمميف2017دقة، 
الدراسة الوحيدة التي شممت  (Choi et al., 2017)في حيف كانت دراسة . (2012؛ الجدبة، 2014

، ومف جانب آخر (االبتدائية والمتوسطة والثانوية)عينتيا عدد كبير مف طمبة المراحؿ الدراسية جميعيا 
؛ ذويب، 2018ينة مف المعمميف مثؿ دراسة كؿ مف:)جبر والزعبي، تناولت بعض الدراسات ع

؛ داود، 2016؛ عياش وزمبلؤه، Murray et al., 2018؛ Chan & Yung, 2018؛ 2018
؛ 2012؛ الزعابي، 2013؛ أمبو سعيدي والحجري، 2014؛ صياـ، Hughes, 2015؛ 2015

Bark et al., 2011 ،و أب؛ أبو سمطاف و 2017، ؛ عبيدات2018؛ الرشيدي، 2017؛ احشيش
 ,؛2014؛ رياف، Farrell & Ives, 2015؛ Hollingsworth & clark, 2017؛ 2017عسكر، 
2008  Ellison ) جامعة عينة مف أعضاء ىيئة التدريس في ب (2012، شاىيف)بينما انفردت دراسة

، وخبير تربوي ؽ عمى معمـطبّ لتُ ( (Krept et al., 2018في حيف جاءت دراسة   القدس المفتوحة،
 .ؽ عمى عينة مف المعمميف ومدرائيـ في المدرسةتطبّ لِ ( 2017)الفار وغوشة، وجاءت دراسة 

مثؿ دراسة ومف جانب آخر جاءت بعض الدراسات لتطبؽ عمى عينة مف الطمبة المعمميف قبؿ الخدمة 
 ,Dikmenli؛ Celiker & Kara, 2011؛ Moselley et al,.2013؛ 2013كؿ مف:)الشمالي، 

 (.2008؛ البحراني، 2016؛ سعيد، 2010
ومف تحميؿ الدراسات السابقة وجدت الباحثة تركيز الدراسات السابقة والخاصة بمحتوى المعرفة 

الخاصة بالممارسات  البيداغوجي عمى المعمميف سواء قبؿ الخدمة أو بعدىا، في حيف تنوعت الدراسات
المعمميف والطمبة، وبالتالي تشابيت الدراسة الحالية مع خطاء المفاىيمية في عينتيا بيف التأممية واأل
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أكثر األفراد الذيف يتـ  فيـ ؛وف عمؿ المشرفة يقتضي ذلؾالدراسات التي اىتمت بمجتمع المعمميف ك
وكونيـ األساس في نقؿ المفاىيـ الخاطئة لمطمبة في معظـ  ،عمميا الرسميميداف التعامؿ معيـ في 

 .غير مقصود ا في نقؿ ميارة التفكير التأممي لطمبتيـ ولو بشكؿٍ وىـ األساس أيضً  ،حيافاأل
 

 من حيث منيج الدراسة: -ثالثاً 
؛  السويممييف، 2017لممنيج التجريبي مثؿ دراسة كؿ مف: )أبو دقة،  ةعَ ُمتّبِ معظـ الدراسات  جاءت
 &   Hollingsworth؛ 2017؛ عثماف، 2014؛ قاسـ، 2015؛ العمري، 2015؛ عمراف، 2016

Clark, 2017 ؛Choi et al.,2017؛ 2012؛ الجدبة، 2014؛ شاىيف، 2016سعيد،  ؛
Ellison,2008 ،في 2015؛ المعيوي، 2015، داود، 2018؛ جبر والزعبي، 2008؛ البحراني ،)

؛ الشمالي، 2017المنيج الوصفي مثؿ دراسة كؿ مف: )احشيش،  ةعَ بِ تَ دراسات أخرى مُ جاءت  حيف
؛ الرشيدي، Dikmenli, 2010؛ Celiker & Kara, 2011؛ Moseley et al., 2013؛ 2013
؛ Farrel & Ives,2015؛  2017؛ أبو سمطاف وأبو عسكر، 2017؛ عبيدات، 2018
؛ 2017؛ الفار وغوشة، Murray et al,. 2018؛ 2018؛ذويب،  2012؛ شاىيف، 2014رياف،
الدراسة الحالية فقد جاءت ا أمّ (، 2012، ؛ الزعابي2013؛ أبو سعيدي والحجري، 2014صياـ 

المختمط) الكمي، النوعي( مثؿ دراسة كؿ  باعيا لمنيج البحث الدراسات األجنبية في اتّ مشابية لبعض 
 تميزت(. وىذا ما Park et al,. 2011؛ Krept et al,. 2018؛ Chan & Yung, 2018)مف:

 ما يخدـ أىدافيا. زت عمى الجانبيف الكمي والنوعي ببو ىذه الدراسة كدراسة عربية ركّ 
 

 دوات الدراسة: من حيث أ -رابعاً 
مت في ية في جمع بياناتيا تمثّ ف مف تحميؿ الدراسات السابقة تركيز الدراسات العربية عمى أدوات كمّ تبيّ 

؛ أبو دقة، 2012؛ الزعابي، 2015المعيوي، ؛ 2018االختبارات مثؿ دراسة كؿ مف: )جبر والزعبي، 
 ؛2013؛ الشمالي، 2014؛ قاسـ، 2015؛ العمري، 2015عمراف،  ،2016؛ السويمميف، 2017
الفار واستخداـ االستبانات مثؿ دراسة كؿ مف: ) ، (2012الجدبة،  ؛ 2014؛ شاىيف، 2017عثماف، 
؛ أبو سمطاف 2017؛ عبيدات، 2018؛ الرشيدي، 2013؛ أمبو سعيدي والحجري، 2017وغوشة، 

جاءت الدراسات األجنبية وركزت عمى أدوات نوعية  ( في حيف2012؛ شاىيف، 2017بو عسكر، وأ
في جمع بياناتيا تمثمت في المبلحظة والمقابمة وتسجيبلت الفيديو والتأمبلت والمؤتمرات مثؿ دراسة 
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 ,Dikmenli؛ Hughes, 2015؛ Krept et al,. 2018؛ Chan & Yung, 2018كؿ مف: ) 
( في حيف جاءت ىذه الدراسة لتجمع Ellison, 2008؛ Hollingsworth & Clark, 2017؛ 2010

بيف األدوات الكمية والنوعية باعتمادىا االختبارات واالستبانات والمقاببلت لجمع البيانات المختمفة 
 وتحميميا.

 
 من حيث النتائج: -خامساً 

فاعمية االستراتيجيات التي تناولت موضوع األخطاء المفاىيمية، الدراسات السابقة  أّكدت جميع
حيث كانت  (،2007 ،أبو دقةاألخطاء المفاىيمية مثؿ دراسة ) ىذه يمية المختمفة في تصويبالتعم

ف فاعمية البرنامج بيّ النتائج لصالح المجموعات التجريبية، وىذا ما تشابيت معو الدراسة الحالية حيث تَ 
دى في تصويب األخطاء المفاىيمية ل (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )المستند إلى منحى 

في حيف جاءت الدراسات الخاصة بمحتوى المعرفة البيداغوجي تؤكد عمى تأثير الخبرة  المعمميف،
 كؿ مف:  المعمميف، مثؿ دراسة ( (PCKوالمعتقدات التعميمية في تنمية ،ومعرفة المحتوى ،التدريسية

(Chan & Yung, 2018 ،2016؛ عياش وزمبلؤه ،) نيا أحيث لـ تبحث بو الدراسة الحالية وىذا ما
و المعتقدات ولكنيا اعتمدت فقط الطريقة أراسات السابقة مثؿ الخبرة لـ تأخذ متغيرات مستقمة  كالد

درجة توظيفيا  وجاءت معظـ الدراسات الخاصة بالممارسات التأممية تكشؼ لنا أفّ كمتغير مستقؿ، 
ة مثؿ دراسة ) أبو (، وعند بعضيـ اآلخر متوسط2017لدى المعمميف مرتفعة مثؿ دراسة )عبيدات، 

، حيث اختمفت ىذه الدراسة عف ا لصالح اإلناث(، وكانت في أغمبي2017سمطاف وأبو عسكر، 
مختمفة الدراسات السابقة كونيا اعتمدت الممارسات التأممية كمتغير تابع في حيف جاءت ىذه الدراسة 

الممارسات التأممية عمى  (PCK)إلى منحى  لتبحث أثر البرنامج المستندعف الدراسات السابقة 
 .يا كانت لصالح المجموعة التجريبيةلممعمميف وكانت النتائج تشير إلى أنّ 

دراسات بحثت  -عمـ الباحثة عمى حدّ  –و ال يوجد تبيف مف التعميؽ عمى الدراسات السابقة أنّ ختامًا، 
وممارساتيـ  ،ةوأثرىا عمى أخطائيـ المفاىيمي لدى المعمميف (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )في 

كما وانفردت ىذه ، ليذه المحاور الثبلث لـ تأتي أي مف الدراسات السابقة جامعةً أّنو  ، بمعنىالتأممية
في  نيامعممي العموـ في المرحمة األساسية الدّ بقت برنامج تدريبي عمى عينة مف الدراسة بكونيا طَ 

باحث،  يمي عمى المستوى المحمي أليّ مف األمور الصعبة في الميداف التعم عدّ ، وىذا ما يُ فمسطيف
كثر وليس أالطمبة  طبؽ عمىت(  PCK)قائـ عمى  الخاصة بّعداد دليؿ تدريبيكانت الدراسات  حيث
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مشرفة مرحمة في وزارة ك ، وما ساعد الباحثة في ذلؾ عممياوالعالمي عمى المستوى المحمي المعمميف
ط بيف المحاور بالرّ حاولت  مف الدراسات العربية التي بًل ا قميىناؾ عددً  ف أفّ التربية والتعميـ، كما تبيّ 

 ية والنوعية. في تفسيرىا لمبيانات الكمّ  و ييا،الرئيسة ف
 ة، منيا:وحققت الدراسة الحالية الستفادة من الدراسات السابقة في جوانب عد  

 ات السابقة.إعداد اإلطار النظري الخاص بالدراسة وذلؾ باالسترشاد بالمراجع الخاصة بالدراس -1
 :كؿ مف أممية فقد تـ االستفادة مف دراسةالممارسات التبناء أدوات الدراسة وخاصة استبانة  -2

  (.2012؛ شاىيف، 2014)رياف، 
 وآلية تحميؿ النتائج وتفسيرىا. ،المساعدة في تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لمدراسة الحالية  -3
 بقة في تفسير النتائج الحالية.االستشياد العممي بنتائج الدراسات السا -4
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 الفصل الثالث:
______________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات:
 مقدمة

 

إلجراءات الدراسة في المنيج المتبع ومجتمع الدراسة وعينتيا، وكذلؾ أدوات  ايتناوؿ ىذا الفصؿ عرضً 
 وثباتيا، واستخداـ المعالجات اإلحصائية وخطوات الدراسة.الدراسة والتأكد مف صدقيا 

 منيجية البحث: 1.3
معرفة المحتوى منحى ي أثر برنامج يستند إلى لما كاف اليدؼ مف الدراسة الحالية ىو تقصّ 

نيا لؤلخطاء المفاىيمية وتنمية في إدراؾ معممي العموـ في المرحمة األساسية الدّ  (PCKالبيداغوجي )
الذي يعتمد و  استخدمت الباحثة المنيج التجريبي والتصميـ شبو التجريبي ،أممية الواعيةالتّ  ممارساتيـ

غيير مضبوط لمظاىرة موضوع الدراسة ومبلحظة أثر ىذا التغيير عمى واقع ت عمى التجريب مف خبلؿ
 .(1998عبيدات وآخروف، )ف ُيّعدِّؿ عميياوىؿ يمكف أ الظاىرة

بجمع البيانات، أو الكممات، ثـ يحمميا فيو يقوـ الباحث النوعي والذي بالمنيج  أيًضااستعانت  كما
 صؼ العممية بمغة مقنعة ومعبرةو بطريقة استقرائية مع التركيز عمى المعاني التي يذكرىا المشاركوف، و 

 (.2003)رجب،  لتحقيؽ الفيـ المطموب

 مجتمع الدراسة: 1.1
يا في مديرية التربية والتعميـ المرحمة األساسية الدنّ  مجتمع الدراسة مف جميع معممي العموـ في فتكوّ 

 (120) ، وقد بمغ عددىــ 2017/2018 الدراسي لعاـفي ا الذيف ىـ عمى رأس عمميـ شماؿ الخميؿ
 معمًما ومعممة.
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 نة الدراسة:عي   1.1
في يا ـو في المرحمة األساسية الّدنمف معممي العم ا( معممً 40) أجريت الدراسة عمى عينة مقدارىا

مديرية شماؿ الخميؿ انتظموا في شعبتيف )ضابطة وتجريبية(، وقد تـ اختيار عّينة الدراسة بطريقة 
 قصدية وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

 ما ُعرؼ عف ىؤالء المعمميف مف مشرفييـ: 
 تطوير ذاتيـ والنمو الميني، والتزاميـ بحضور الدورات التدريبية، ونشاطيـ، وتعاونيـ.حّبيـ  -1
محتوى العممي الخاص ة ومعموماتيـ العممية المتعمقة باليإلى تصحيح أخطائيـ المفاىيمحاجتيـ  -2

 بصفوؼ المرحمة األساسية.
تنّوع مناطؽ المدارس العامميف فييا لتشتمؿ جميع المناطؽ التعميمية الخاضعة لممديرية وذلؾ لتعميـ  -3

  الخبرات التدريبية قدر المستطاع.

يبية والضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة، لتطبيؽ ىذه الدراسة بحيث تـ وقد تـ تعييف المجموعة التجر 
معرفة المحتوى البيداغوجي بالطريقة المستندة إلى منحى  امعممً  (20)تدريس الشعبة التجريبية وعددىا 

(PCK) ّاالعتياديةبالطريقة  ا( معممً 20) تدريس الشعبة الضابطة وعددىا ، بينما تـ. 

 نامج التدريبي:إعداد البر   4.3
باتباعيا  (PCKحى معرفة المحتوى البيداغوجي )لمن الباحثة بّعداد دليؿ التدريب وفقً قامت ا

 لئلجراءات اآلتية:
دب التربوي والدراسات السابقة التي تخص الموضوع واالستفادة منيا في بناء اإلطار مراجعة األ -1

 النظري حوؿ البرنامج وطبيعتو.
األساليب واألنماط امج و نكيفية بناء البر  فيحوث والدراسات السابقة الب مف نتائج الستفادةا -2

 المستخدمة في تدريب المعمميف.
لبلستفادة منيـ في  ييف في مجاؿ طرؽ التدريسالمتخصصيف التربو استطبلع آراء عينة مف  -3

 األساليب واالستراتيجيات الحديثة في التدريس.
خراجو بصورتو  المحكميف المتخصصيفمى مجموعة مف وعرضو ع ،إعداد دليؿ التدريب -4 وا 

 .(1النيائية ممحؽ رقـ )
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اختيار مشرفة زميمة لمقياـ بعممية التدريب وذلؾ كونيا مشرفة مرحمة عممي وتخصصيا كيمياء  -5
وبالتالي فيي تمتمؾ القدرة عمى تدريب المحتوى العممي الخاص بالبرنامج، وحتى ال تتحيز لمبرنامج 

 ية.فيصبح التدريب أكثر موضوع
وكاف ة البرنامج وأىدافو وفمسفتو لشرح ماىيّ بتدريب البرنامج  قامت تيال ةالمشرفتنفيذ لقاء مع  -6

ذلؾ قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج، تبعو جمسات أخرى لتوضيح األساليب المتبعة في التدريب والوسائؿ 
 وكاف ذلؾ بمعدؿ جمسة قبؿ كؿ لقاء تدريبي.المطموبة لتطبيقو، 

 :رنامج التدريبيصدق الب 1.4.3
 قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف وكاف عددىـ

( وذلؾ لمتأكد مف مدى مبلءمتيا لمغرض 6) ( مف ذوي االختصاص والخبرة ممحؽ رقـاً محكم 11)
تعميمية بما يتناسب مع ال والتعديؿ عمى المادة األخذ بمبلحظات المحكميف الذي صّممت مف أجمو، وتـّ 

التعديؿ عمى صياغة بعض أىداؼ المقاءات، وتعديؿ بعض األمثمة المطروحة عمى  مثؿ: رؤيتيـ
زالة بعض استراتيجيات التدريب المذكورة فيو كونيا ال تعّد  ،عمميات العمـ لتصبح أكثر دقة وا 

  .استراتيجيات بؿ وسائؿ

 أدوات الدراسة: 1.1
معرفة المحتوى البيداغوجي الدراسة الستقصاء أثر برنامج يستند إلى منحى استخدمت الباحثة في ىذه 

(PCK) ية لدى معممي العموـ في المرحمة األساسية الّدنيا في إدراكيـ لؤلخطاء المفاىيمية وتنم
دراؾ االخطاء المفاىيمية، واستبانة الممارسات إأدوات وىي: اختبار  مارساتيـ التأممية الواعية، ثبلثم
 .مقاببلت البعديةممية، والالتأ
 
 إعداد اختبار إدراك األخطاء المفاىيمية: 1.5.3 

معرفة المحتوى منحى  يستند إلىأثر برنامج تدريبي  لّما كاف اليدؼ مف الدراسة الوقوؼ عمى
ىذا  لؤلخطاء المفاىيمية فّفّ  الّدنيا في إدراؾ معممي العموـ في المرحمة األساسية (PCKالبيداغوجي )

التي يمكف أف يقع فييا المعمميف األكثر تكراًرا و إعداد قائمة باألخطاء المفاىيمية في البداية  تطمب
 وكاف ذلؾ عف طريؽ:

1-   .  مراجعة األدب التربوي والبحث في دراسات حوؿ األخطاء المفاىيمية في العمـو
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يات الخميؿ استطبلع آراء المشرفيف التربوييف لمعممي العموـ في المرحمة األساسية في مدير  -2
 )الوسط، والجنوب، والشماؿ(. 

 الرجوع إلى مجموعة مف األساتذة الجامعيف ذوي الخبرة في برامج تأىيؿ المعمميف. -3
  .التوصؿ لمقائمة المبدئية لؤلخطاء المفاىيمية -4
النتقاء   عقد جمسة مع مشرفي المرحمة في مديرية التربية والتعميـ العالي شماؿ الخميؿ وذلؾ -5

 خبرتيـ في الميداف.خبلؿ لدى المعمميف وذلؾ مف  اكثر تكرارً فاىيمية األاألخطاء الم
 ومف األمثمة عمييا:  حصرىاو  ار تكرارً النيائية لؤلخطاء المفاىيمية األكث ؿ لمقائمةالتوصّ  -6

 ال فرؽ بيف الكتمة والوزف. -
 التيف نبات غير زىري. -
 تسمى الرياح حسب الجية القادمة إلييا. -
 .وعممية التبخرلغمياف ال فرؽ بيف عممية ا -

 باع اإلجراءات اآلتية:باتّ بصورتو النيائية إعداد االختبار  ومف ثـ تـّ 
 وكانت مف نوع دراؾ المعمميف لياإية حوؿ ىذه األخطاء تكشؼ عف مدى بناء فقرات اختبار  -1

  .لكؿ فقرةخيارات االختيار مف متعدد بواقع أربعة 
 ة االختبار مع توضيح الزمف المسموح بو لئلجابة. صياغة تعميمات لبلختبار ووضعيا في مقدم  -2
 إعداد مفتاح لتصحيح االختبار، يتضمف اإلجابات الصحيحة. -3

 
 صدق اختبار إدراك األخطاء المفاىيمية: 1.1.5.3

قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص والخبرة مف أساتذة 
ف وذلؾ لمتحقؽ مف مدى قياس كؿ سؤاؿ لميدؼ الذي وضع لقياسو، يالجامعات والمشرفيف التربوي

وفي ضوء الممحوظات التي أبداىا المحكموف قامت الباحثة  ،ومدى مبلئمة ووضوح صياغة األسئمة
فقرة لكؿ  (24) عمى امحتويً بتعديؿ صياغة بعض الفقرات وبدائميا ليخرج االختبار في شكمو النيائي 

 (.2) و موضح بممحؽ رقـفقرة أربعة بدائؿ كما ى
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 ثبات اختبار إدراك الخطاء المفاىيمية: 2.1.5.3

نفس األداة وفي نفس الظروؼ"  ويقصد بو "الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ
(، Test-Retestالتأكد مف ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار ) حيث تـّ  (120: 1997غا، )اآل

ينة الدراسة حثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف المعمميف مف خارج عحيث قامت البا
نيا، ومف ثـ أعادت تطبيؽ االختبار مف معممي العموـ في المرحمة األساسية الدّ  ا( معممً 15تكونت مف )

( ويعد 0.75حساب معامؿ االرتباط بيف االختباريف حيث بمغ ) سبوعيف، وبعدىا تـّ أبعد مرور عمييـ 
مف خبلؿ حساب متوسط   كذلؾ تـ تحديد زمف االختبار. مؿ جيدًا ألغراض إجراء الدراسةىذا المعا

 ( دقيقة.60) الزمف الذي استغرقتو العينة االستطبلعية في اإلجابة فكاف الزمف ساعة كاممة
 

 تحديد معامل الصعوبة
 لتحديد معامؿ الصعوبة تـ استخداـ المعادلة اآلتية: 

  أجابوا إجابة خاطئةالذيف عدد                          
 %100× ______________________________________= معامؿ الصعوبة

 عدد الذيف حاولوا االجابة                                
وىي قيـ متفقة مع معيار الصعوبة المقبوؿ ( 0.76-0.26وتراوحت معامبلت الصعوبة بيف )

ف معامؿ الصعوبة يجب أ والذي بيف أفّ ( 2004بوية كما وضح ذلؾ نبياف )ألغراض االبحاث التر 
 (.0.90-0.10يتراوح ما بيف )

 
 تحديد معامل التمييز

 تـ تحديد معامؿ التمييز وفؽ المعادلة اآلتية:
 عدد االجابات الصحيحة لممجموعة الدنيا -عدد االجابات الصحيحة لممجموعة العميا 

 %100× _____________________________________________= التمييز معامؿ
 الطبلب في إحدى المجموعتيفعدد 
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قؿ قيمة أ ( أفّ 2004ا، فقد بيف نبياف )(، وىي قيمة مقبولة عمميً 0.74-0.30بيف ) ت القيـتراوح
 (. 0.25مقبولة ىي )

 استبانة الممارسات التأممية: 1.1.3
مف الدراسات السابقة التي ليا عبلقة بموضوع الممارسات  بعد االطبلع عمى األدب التربوي واالستفادة

( 25)قامت الباحثة ببناء استبانة مف  (2012) شاىيف ( ودراسة2014) رياف التأممية خاصة دراسة
 (.4فقرة كما ىي موضحة بممحؽ رقـ)

 
 صدق استبانة الممارسات التأممية: 1.2.5.3

ؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي دت الباحثة مف صدؽ محتوى االستبانة مف خبلتأكّ 
، وطمبت منيـ إبداء الرأي في االستبانة مف حيث مناسبتيا (6)ممحؽ  الخبرة واالختصاص في التربية

بعدىا أجريت  ت مف أجمو، ومبلئمتيا مف حيث الصياغة المغوية وشموليتيا،عدّ لميدؼ الذي أُ 
 ف خرجت بصورتيا النيائية كما ىو موضح بممحؽ رقـأمناسبة بناء عمى اقتراحاتيـ إلى التعديبلت ال

(4.)  

 ثبات استبانة الممارسات التأممية: 1.1.1.3
تحققت الباحثة مف ثبات االستبانة بفحص االتساؽ الداخمي لفقرات األداة وذلؾ بحساب معامؿ 

مؤشر وىو  (0.79) نة الدراسة االستطبلعية حيث بمغت( عمى عيّ Cronbach alphaكرونباخ ألفا)
 مرتفع يدؿ عمى ثبات أداة االستبانة وصبلحيتيا ألغراض الدراسة.

 المقابالت: 1.1.1
وىما:  راسة الدّ  المتغيريف التابعيف األساسييف فيمجموعة مف األسئمة الخاصة بتحضير ب قامت الباحثة

ىداؼ د مف تحقيقيا أليا عمى محكميف لمتأكت)األخطاء المفاىيمية، والممارسات التأممية( وعرض
 تـّ بعد إنياء البرنامج التدريبي حيث معمميف مف المجموعة التجريبية (  5)مقابمة ب ثـ قامتالدراسة، 

 تاختيارىـ بطريقة قصدية وذلؾ لقرب المسافة بيف سكف الباحثة والمدارس التي يعمموف بيا، وطرح
 استجاباتيـ.  كما تـ تسجيؿ وتدويف ،(5عمييـ أسئمة المقابمة كما ىي واردة بممحؽ رقـ)
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 ( الخصائص الديمغرافية لممعمميف المشاركيف في المقابمة.1.3ويبيف الجدوؿ )

  لممعممين: الديمغرافية  ( الخصائص1.1جدول )
 (5المعمم) (4المعمم) (3المعمم) (2المعمم) (1المعمم) البيانات

 بكالوريوس بكالوريوس بكالوريوس بكالوريوس بكالوريوس المؤىؿ العممي
ساليب أ تربية ابتدائية خصصالت

 رياضيات
ساليب أ

 رياضيات
 كيمياء حياءأ

 رابع ثالث ثالث ورابع ثالث ورابع ثالث ورابع الصؼ الذي يدرسو
 17 2 2 9 7 سنوات الخبرة في التدريس

 (5)ممحق رقم  أسئمة المقابمة
 وىما: جزئيفسئمة المقابمة إلى أقّسمت الباحثة 

 المفاىيمية. لؤلخطاء سئمة تخص إدراؾ المعمميفأ- أ
 أسئمة تخص ممارسات المعمميف التأممية.- ب

 :بمةصدق المقا 1.3.5.3
لمتحقؽ مف صدؽ المقابمة قامت الباحثة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي الخبرة 

(، وكاف ىناؾ اتفاؽ بينيـ عمى صبلحية المقابمة وقدرتيا 6) ؽ رقـحواالختصاص كما ىو موضح بمم
إجراء بعض  عف األىداؼ التي وضعت مف أجميا ومبلئمتيا ليدؼ الدراسة، وتـّ  عمى الكشؼ

 التعديبلت البسيطة عمى أسئمة المقابمة لتكوف جاىزة في صورتيا النيائية كما ىو موضح بممحؽ رقـ
(5).  

  :بمةالمقاتحميل ثبات  2.3.5.3
 كد مف ثبات المقابمة كما يأتي:أتـ إجراء الثبات بنوعيو لمتّ 

يتحقؽ عند تحميؿ نتائج المقابمة ووجود نتائج متقاربة بيف المقابمة التي أجراىا : و ثبات البين شخصيال
ى دحإقامت الباحثة بتدريب  إذ ،(2001بو عبلـ، )أ أشخاص آخريف الباحث والمقابمة عندما يجرييا

استطبلعية وتسجيؿ نة عيّ  مععمؿ عمى كيفية إجراء المقابمة المشرفات التربويات مف زميبلتيا في ال
إجاباتيـ، ثـ قامت الباحثة بّجراء نفس المقابمة مع المعمـ نفسو وسجمت اإلجابات واستخدمت معادلة 
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%( وىو 86كوبر لحساب معامؿ االتفاؽ بيف المبلحظات في المرتيف حيث بمغت نسبة التوافؽ )
 ية:تر اآلاالتفاؽ باستخداـ معادلة كوبمؤشر قوي عمى ثبات األداة وتـ حساب مدى 

 
 عدد اإلجابات المتفؽ عمييا                                 

 %100× ______________________________________نسبة الثبات= 
 )عدد اإلجابات المتفؽ عمييا( +)عدد اإلجابات المختمؼ عمييا(               

 
نتائج متقاربة عند إعادة المقابمة مع يتوصؿ الباحث نفسو إلى  يتحقؽ عندما: و الثبات الضمن شخصي

 .(2001نفسو) أبو عبلـ، الشخص 
عادت سماعيا أجابات، ثـ حيث قامت الباحثة بتسجيؿ عممية المقابمة باستخداـ آلة تسجيؿ وسجمت اإل

عف آلة التسجيؿ في وقت الحؽ وتسجيؿ اإلجابات مرة اخرى ومف ثـ مقارنة اإلجابات في الحالتيف 
وىو مؤشر قوي عمى ثبات  (%88) الحالتيف حيث بمغت نسبة التوافؽ تفاؽ بيفوحساب معامؿ اال

 .دى االتفاؽ باستخداـ معادلة كوبراألداة، وقد تـ حساب م

 متغيرات الدراسة: 1.1
 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية: 

 المتغيرات المستقمة: 1.5.3
معرفة المحتوى البيداغوجي منحى  مج المستند إلىالتدريب بالبرنا: وليا مستوياف ) يبطريقة التدر  -1
(PCK) ، االعتياديةبالطريقة  ريبالتدو. ) 
 

 المتغيرات التابعة: 2.5.3
 إدراؾ األخطاء المفاىيمية. -1
 الممارسات التأممية. -2
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 إجراءات الدراسة: 1.1

 تم اتباع اإلجراءات اآلتية خالل تطبيق الدراسة:
ممحؽ  مة مف جامعة القدس موّجو إلى وزارة التربية والتعميـ العاليالحصوؿ عمى كتاب تسييؿ مي -1

 .( 7رقـ ) 
الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف وزارة التربية والتعميـ العالي موّجو إلى مديرية التربية والتعميـ -2

 .(8ممحؽ رقـ ) العالي شماؿ الخميؿ
 بموضوع الدراسة ومجاليا. مةوالدراسات السابقة ذات الص االطبلع عمى األدب التربوي-3
 إعداد أدوات الدراسة باالستفادة مف المطالعات السابقة وباستطبلع آراء المشرفيف التربوييف الزمبلء.-4
باع اإلجراءات السابقة الموجودة في الفصؿ الثالث مف ىذه أكد مف صدؽ وثبات األدوات باتّ التّ -5

 الدراسة.
صدية وتعييف المجموعتيف الضابطة والتجريبية بطريقة عشوائية اختيار عينة الدراسة بالطريقة الق-6

 بسيطة.
وعقد  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )منحى  إلىالمدرب بدليؿ التدريب المستند تزويد المشرؼ -7

 جمسات دورية معو لتوضيح آلية التدريب بواقع جمسة واحدة قبؿ كؿ لقاء تدريبي.
 عمى كبل المجموعتيف الضابطة والتجريبية ورصد النتائج.تطبيؽ أدوات الدراسة القبمية -8
، حيث بدأ (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )منحى  إلىالتدريب عمى البرنامج المستند تنفيذ -9

 .ساعة(24) جمسات تدريبية 8ـ بواقع 10/5/2018ـ وانتيى في 8/4/2018التدريب في 
نة اختيارىا كعي ضابطة والتجريبية التي تـّ وعتيف الة البعدية عمى كبل المجمتطبيؽ أدوات الدراس-10

 .إضافة إلى تطبيؽ المقابمة ورصد النتائجلمدراسة 
 (.SPSSتحميؿ البيانات واستخراج النتائج باستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )-11
 الدراسة.مناقشة وتفسير نتائج الدراسة واقتراح التوصيات المناسبة بناًء عمى نتائج -12
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 تصميم الدراسة: 1.1
 قامت الباحثة بتطبيؽ أدوات الدراسة وفؽ التصميـ شبو التجريبي اآلتي:
E:O1 O2    X      O1`  O2` 
C:O1 O2            O1`  O2` 

 حيث أّف :
E.المجموعة التجريبية : 
C.المجموعة الضابطة: 
Xة.ي: المعالجة التجريب 

O1 ئة القبمي دراؾ المفاىيـ الخاطإ: اختبار 
O2.استبانة الممارسات التأممية القبمي: 
O1` البعدي.دراؾ المفاىيـ الخاطئة إ: اختبار  
O2` البعدي.:استبانة الممارسات التأممية 
 

 المعالجة اإلحصائية: 1.1
إيجاد المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابة المعمميف عمى  ىداؼ الدراسة تـّ لتحقيؽ أ

( لفحص فرضيات الدراسة، ANCOVA) تحميؿ التغاير المصاحب بار واالستبانة، واستخداـتاالخ
ومعامؿ ارتباط بيرسوف  ،Means) (Estimated Marginalوالمتوسطات الحسابية المعّدلة 

حزمة الوذلؾ مف خبلؿ استخداـ لفحص قيمة الثبات لؤلدوات، ( Cronbach alpha)وكرونباخ ألفا 
 .لفقرات االختبار معامؿ الصعوبة والتمييزاستخراج ، و SPSSاالجتماعية  معموـلاإلحصائية 
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 الفصل الرابع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الد راسة
 مقدمة

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرض لمنتائج التي توّصمت إلييا ىذه الدراسة، والتي ىدفت إلى استقصاء أثر 
لدى معممي العموـ في المرحمة األساسية  (PCKحتوى البيداغوجي )معرفة الممنحى برنامج يستند إلى 

أممية الواعية، وكذلؾ معرفة ما إذا كاف ىذا في إدراكيـ لؤلخطاء المفاىيمية وتنمية ممارساتيـ التّ الّدنيا 
 .ريبألثر يختمؼ باختبلؼ طريقة التدا

 :لممتغيرات التابعة اوفيما يمي عرض لمنتائج تبعً 

  مقة باإلجابة عن السؤال األول:النتائج المتع 

لدى معممي العموـ في  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )ما أثر استخداـ برنامج يستند إلى منحى 
ىذا األثر باختبلؼ طريقة  ساسية الّدنيا في إدراكيـ لؤلخطاء المفاىيمية؟ وىؿ يختمؼالمرحمة األ

 (؟ياديةاالعت،  و منحى معرفة المحتوى البيداغوجي) يبالتدر 
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية لعبلمات 

ف في كما يتبيّ  دراؾ األخطاء المفاىيمية،التجريبية والضابطة عمى اختبار إ المعمميف في المجموعتيف
 (: 1.4الجدوؿ )
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ن الضابطة فات المعيارية لعالمات الطمبة في المجموعتي( األعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرا1.1جدول )
 في الختبارين القبمي والبعدي. المفاىيمية، تبعًا لممجموعةدراك األخطاء إوالتجريبية في اختبار 

خطاء اك األاختبار إدر 
 المفاىيمية 

 طريقة التدريب اإلحصاء الوصفي

 التجريبية الضابطة
 20.00 20.00 العدد القبمي

 13.50 12.40 متوسط الحسابيال
 2.50 3.21 اإلنحراؼ المعياري

 20.00 20.00 العدد البعدي
 21.40 13.70 المتوسط الحسابي
 2.81 3.37 اإلنحراؼ المعياري

 . 24*العبلمة مف 

ية لعبلمات المعمميف عمى ظاىرية في المتوسطات الحساب ا( أّف ىناؾ فروقً 1.4مف الجدوؿ ) يبلحظ
 دراؾ االخطاء المفاىيمية لدى معممي العمـو في المرحمة األساسية بيف مجموعتي الدراسة إاختبار 

الضابطة والتجريبية(، ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمات )
 مصاحبتحميؿ التغاير ال داـ( تـ استخα ≤0.05المعمميف ذات داللة إحصائية عند مستوى )

(ANCOVA( وكانت النتائج كما في الجدوؿ ،)2.4.) 

ء المعممين في اختبار إدراك الخطا متوسطات( لANCOVA) مصاحبيل التغاير ال(: نتائج تحم1.1جدول )
 .دريبالمفاىيمية تبعًا لطريقة الت

ف   قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المحسوبة

مستوى الدللة 
 بةالمحسو 

 0.001* 13.37 97.42 1 97.42 الختبار القبمي
 0.001* 66.42 484.00 1 484.00 المجموعة

   7.28 37 269.58 الخطأ
الدرجة الكمية 

 المصححة
959.90 39    

 (α ≤ 0.05*دالة عند مستوى الداللة )
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ف مي المجموعتي( أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمفرؽ بيف متوسطي أداء معم2.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
ف مستوى الداللة يساوي أو  (،66.42ة ىي )يخطاء المفاىيمدراؾ األإالتجريبية والضابطة في اختبار 

(، وعميو يتـ رفض الفرضية α ≤05.0( وىذه القيمة أقؿ مف مستوى الداللة اإلحصائية)0.001)
( α ≤0.05الداللة )و" ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الصفرية والتي تنص عمى أنّ 

" وقبوؿ يبء المفاىيمية تعزى لطريقة التدر دراؾ األخطاإسطات عبلمات المعمميف في اختبار بيف متو 
 ة ة عند مستوى الداللة اإلحصائيالفرضية البديمة التي تنص عمى وجود أثر ذي داللة إحصائي

( 0.05≥ α لتطبيؽ برنامج )معرفة المحتوى البيداغوجيمنحى  ستند إلىي (PCK)  دراؾ إفي اختبار
 .ريبساسية يعزى لمتغير طريقة التداألخطاء المفاىيمية لدى معممي العمـو في المرحمة األ

ألخطاء المعيارية لة واإيجاد المتوسطات الحسابية المعدّ  لصالح مف كانت تمؾ الفروقات تـّ ولمعرفة 
 .(3.4دراؾ األخطاء المفاىيمية، كما في الجدوؿ)إلمتغير اختبار 

ا لطريقة ر إدراك األخطاء المفاىيمية تبعً (: المتوسطات الحسابية المعد لة، واألخطاء المعيارية في اختبا1.1جدول )
 .يبالتدر 

الحسابية  المتوسطات العدد المجموعة
 المعدلة

 األخطاء المعيارية

 0.60 14.00 20 ضابطة
 0.60 21.09 20 تجريبية

 االعتياديةبالطريقة  تدربتتي ط المعّدؿ لممجموعة الضابطة الالمتوس ( أفّ 3.4يتبيف مف الجدوؿ )
(، مما يدّؿ عمى أّف الفروؽ 21.09) وىو أقؿ مف متوسط المجموعة التجريبية الذي بمغ ،(14.00ىو)

منحى  باستخداـ برنامج يستند إلى تدربتي بيف المجموعتيف كانت لصالح المجموعة التجريبية الت
 .(PCKجي )معرفة المحتوى البيداغو 

 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني: 1.1
( لدى معممي العموـ في PCK)معرفة المحتوى البيداغوجي ما أثر استخداـ برنامج يستند إلى منحى 

ىذا األثر باختبلؼ طريقة  المرحمة االساسية الّدنيا في تنمية ممارساتيـ التأممية الواعية؟ وىؿ يختمؼ
 (؟االعتيادية،  و معرفة المحتوى البيداغوجيمنحى ) يبالتدر 
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لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية لعبلمات 
كما يتبّيف في الجدوؿ  ،التجريبية والضابطة عمى استبانة الممارسات التأممية المعمميف في المجموعتيف

(4.4).  

والتجريبية  ،في المجموعتين الضابطة نحرافات المعيارية لعالمات المعممينواإل  ،الحسابية المتوسطات :(1.4جدول )
 .ةوالبعدي ةالقبمي لممجموعة في الستبانتين اعً ، تباستبانة الممارسات التأمميةفي 

 

استبانة الممارسات 
 التأممية

 طريقة التدريب اإلحصاء الوصفي

 التجريبية الضابطة
 20 20 العدد القبمي

 93.55 103.85 المتوسط الحسابي
 9.62 7.86 اإلنحراؼ المعياري

 20 20 العدد البعدي
 103.85 98.90 المتوسط الحسابي
 6.16 8.27 اإلنحراؼ المعياري

 . 125*العبلمة مف 

 
ظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمات المعمميف عمى  ا( أّف ىناؾ فروقً 4.4ويبلحظ مف الجدوؿ )

بيف مجموعتي الدراسة الّدنيا لدى معممي العموـ في المرحمة األساسية استبانة الممارسات التأممية 
الضابطة والتجريبية(، ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمات )

 احبمصتحميؿ التغاير ال داـ( تـ استخα ≤0.05المعمميف ذات داللة إحصائية عند مستوى )
(ANCOVA( وكانت النتائج كما في الجدوؿ ،)5.4.) 
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استبانة الممارسات التأممية المعممين في  متوسطات( لANCOVA) مصاحب(: نتائج تحميل التغاير ال1.4جدول )
 .يبا لطريقة التدر تبعً 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الدللة 
 المحسوبة

 0.044* 4.36 213.33 1 213.33 قبمي 
 0.005* 8.96 438.52 1 438.52 المجموعة

   48.89 37 1809.01 الخطأ
الدرجة الكمية 

 المصححة
2267.37 39    

 (α ≤0.05*دالة عند مستوى الداللة )
 

المجموعتيف قيمة )ؼ( المحسوبة لمفرؽ بيف متوسطي أداء معممي  ( أفّ 5.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
مستوى الداللة يساوي  فّ وأ (،8.96استبانة الممارسات التأممية ىي )التجريبية والضابطة في 

(، وعميو يتـ رفض الفرضية α ≤ 0.05( وىذه القيمة أقؿ مف مستوى الداللة اإلحصائية)0.005)
( α ≤ 0.05) و" ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالصفرية والتي تنص عمى أنّ 

" وقبوؿ ريبتعزى لطريقة التداستبانة الممارسات التأممية بيف متوسطات عبلمات المعمميف في 
 0.05الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

≥ α منحى  إلى يستند( لتطبيؽ برنامج( معرفة المحتوى البيداغوجيPCK)  مية الممارسات تنفي
 .ريبساسية يعزى لمتغير طريقة التدلدى معممي العمـو في المرحمة األالتأممية الواعية 

لة واألخطاء المعيارية ولمعرفة لصالح مف كانت تمؾ الفروقات تـ إيجاد المتوسطات الحسابية المعدّ 
 (.6.4، كما في الجدوؿ)تنمية الممارسات التأمميةلمتغير 
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استبانة الممارسات التأممية توسطات الحسابية المعد لة، واألخطاء المعيارية في (: الم1.4جدول )
 .يبا لطريقة التدر تبعً 

المتوسطات الحسابية  العدد المجموعة
 لةالمعد  

 األخطاء المعيارية

 1.69 97.51 20 ضابطة
 1.69 105.23 20 تجريبية

 ضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ىو( أف المتوسط المعّدؿ لممجموعة ال6.4يتبيف مف الجدوؿ )
(، مما يدّؿ عمى أّف الفروؽ 105.23) وىو أقؿ مف متوسط المجموعة التجريبية الذي بمغ ،(97.51)

منحى  ي درست باستخداـ برنامج يستند إلىبيف المجموعتيف كانت لصالح المجموعة التجريبية الت
 .(PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )

 ج المتعمقة بالمقابالتالنتائ 1.4
 جابة عمى نتائج المقاببلت كما يأتي:جاءت اإل
 لخاصة بإدراك األخطاء المفاىيميةاألسئمة ا 1.3.4

 ضك لمبرنامج التدريبي؟لديك أخطاء مفاىيمية من خالل تعر   ن  ألسؤال األول: ىل تبين لك ا
 أجاب جميع المعمموف بػػ" نعـ".

 السؤال الثاني: ما شعورك وقتيا؟
، ألنيـ كانوا السبب في نقؿ ىذه المفاىيـ الخاطئة دـيـ شعروا بالذنب والناتفؽ المعمموف عمى أنّ 

 .لمطمبة
 السؤال الثالث: من وجية نظرك، ما مصدر ىذا الخطأ المفاىيمي؟

 جاءت اإلجابات كما في الجدوؿ اآلتي:
 التكرار اإلجابة

 1 التخصص
 1 الثقافة العامة

 2 ة لفترة طويمةاالبتعاد عف الدراس
 1 قّمة األبحاث والمطالعة
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 ي المفيوم الصحيح؟ىل واجيت مشاكل في تبن  السؤال الرابع: 

بعد أف تـ إقناعيـ بو  المشاكؿ كانت في تمسؾ الطمبة بالمفيوـ الخاطئ فّ أفؽ جميع المعمموف عمى اتّ 
يمو، وتواصؿ مع المعمميف وكاف تصحيحو يحتاج إلى وقت ووسائؿ واستراتيجيات لتعد، مف قبؿ معمميـ

عادة ئلل ابيـ إلى نقطة البداية، وكاف أيضً الزمبلء الستمرار تبني المفيوـ الصحيح وعدـ الرجوع 
 والتكرار أماـ الطمبة لممفيوـ الصحيح األثر في تغيير معتقداتيـ. 

 السؤال الخامس: برأيك ىل المفاىيم تتطور؟
 ا في تطور مستمر.طور وذلؾ ألف العالـ يتطور والعمـ أيضً المفاىيـ تت فّ أفؽ جميع المعمموف عمى اتّ 

 ؟المقرر وأىمية الد قة في عرضيا السؤال السادس: كيف تتعرف إلى المفاىيم الواردة في
 جاءت اإلجابات كما في الجدوؿ اآلتي:
 التكرار اإلجابة

 4 متابعة المستجدات حوؿ المادة العممية
 1 مقة بالمادة )مفاىيـ عممية، أفكار( وجود ممؼ لممواد اإلثرائية المتع

 
 ف إلى المفاىيم الخاطئة وتصويبيا؟ الطرق التي كنت تتبعيا في التعر   ماالسؤال السابع: 

 جاءت اإلجابات كما في الجدوؿ اآلتي:
 التكرار اإلجابة

 2 اجتماعاتؾ مع لجنة مبحث المدرسة
 2 )اإلنترنت( المجوء لمشبكة العنكبوتية

 1 حد ألني عمى ثقة بمفاىيمي العمميةال ألجأ أل

 
إدراكك لألخطاء  رييغكان لو األثر األكبر في تالسؤال الثامن: من تعتقد من وجية نظرك 

 المفاىيمية، بعد التحاقك بالبرنامج التدريبي؟
تغيير قناعاتيـ حوؿ بعض  تدريبي كاف لو الدور األكبر فيالبرنامج ال اتفؽ جميع المعمموف عمى أفّ 

مفيـو  وف في أيّ يـ أصبحوا يشكّ مفاىيـ العممية وفي تغيير إدراكيـ لؤلخطاء المفاىيمية حيث أنّ ال
أكد منو قبؿ عرضو لمطبلب، حيث أصبح الدافع لدييـ أقوى ولوف التّ يمتمكونو مف األياـ السابقة ويحا
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أىـ  مف اىيـت ىذه المفو أصبح، حتى أنّ في المطالعة والرجوع إلى الشبكة العنكبوتية واألبحاث
 .في اجتماعات فرؽ العموـ االمواضيع الرئيسة التي يتـ مناقشتيا دائمً 

  
 ؟راك األخطاء المفاىيمية لديكأممية في إدساعدتك الممارسات الت  كيف التاسع: السؤال 

 و:فؽ المعمموف عمى أنّ اتّ 
المختمفة اجتماعات لجنة المبحث في العموـ في فترات منتظمة لمراجعة وتأمؿ الممارسات  -1

جعؿ الطريؽ أسيؿ في ، ونقاشيا مع الزمبلءالخاصة بالمادة التدريسية أو اساليب تدريسيا وتقوييما 
 مة لدييـ إف وجدت وبالتالي ساعدتيـ عمى تجنبيا.ة المتشكّ يالوصوؿ لؤلخطاء المفاىيم

دريسية ي الممارسات التالقراءات والمطالعات التي كانت بغية التعرؼ عمى كؿ ما ىو مستجد ف -2
ى بيـ إلى ليـ لمتعرؼ عمى بعض المفاىيـ الخاطئة ولو بطريقة غير مباشرة مما أدّ  افتح آفاقً 

 تصحيحيا قبؿ فوات األواف.
نيـ العممي جعؿ أو تمكّ  التدريسية بعض ممارساتيـتقبميـ لمتغذية الراجعة مف األىؿ ليـ حوؿ  -3

 خطاء المفاىيمية.مف األ خاؿٍ  يـ محتوى تعميمي  دقيؽمنيـ أناس واعييف وحذريف عمى تقد

 
 األسئمة الخاصة بالممارسات التأممية 2.3.4

ماذا كنت تفعل بعد النتياء من تنفيذ حصة معينة؟ قبل التحاقك بالبرنامج التدريبي  السؤال األول: 
 وبعده؟
قبل اللتحاق بالبرنامج  اإلجابة

 (التكرار)التدريبي 
بعد اللتحاق بالبرنامج 

 التدريبي
 تكرار()ال

 0 1 وال أعاود التفكير بيا. مباشرة انتقؿ لمحصة التي بعدىا
 0 1 ًا دوف كتابة أّية مبلحظاتذىنياستذكر ما جرى في الحصة 

 5 3 أكتب بعض المبلحظات حوؿ الحصة
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 قبل البرنامج، وبعده؟ق ىذه المالحظات؟ السؤال الثاني: أين كنت توث  
يوثقوا ىذه التأمبلت في بند المبلحظات الخاص بدفتر التحضير أجاب معظـ المعمميف أنيـ كانوا 

دونيا عمى كتاب المنياج تُ  ومعممة واحدة فقط أجابت أنيا كانتسواء قبؿ البرنامج أو بعده، اليومي، 
 خاصتيا.

 قبل وبعد اللتحاق بالبرنامج؟ ما طبيعة ىذه المالحظات؟ السؤال الثالث:
ليا في ىداؼ المخطط ألانتياء االمبلحظات كانت تدور حوؿ  ىذه اتفؽ جميع المعمموف عمى أفّ 
 ت إضافي، حيث لوحظ مف خبلؿ قراءةنيا كانت تحتاج إلى وقأ والحصة في الوقت المناسب أ

( ىي الكممة الوحيدة التي كانت تكتب في بند المبلحظات وعمى بعض كممة )تـّ  خططيـ اليومية أفّ 
المادة  المعمـ بيا س ُيدرِّ ؿ عاـ وّ أىذه المبلحظات في  تكتب بعض كانتو  دروس وليس جميعيا،ال

رت طبيعة المبلحظات ا بعد االلتحاؽ بالبرنامج تغيّ أمّ  ،حتاج لكتابتيا في األعواـ البلحقةيفقط وال 
 فأصبحت حوؿ االستراتيجيات والوسائؿ واألىداؼ ومبلءمتيا لمطمبة وخصائصيـ.

 عمال الطمبة؟صدر أحكامًا عمى أكيف ت   السؤال الرابع:
 :جاءت اإلجابات كما في الجدوؿ اآلتي

 البرنامج )التكرار( بعد   قبل البرنامج )التكرار( اإلجابة
 5 5 توظيؼ سجبلت المتابعة
 3 0 مراجعة ممفات اإلنجاز

 5 1 ةتحميؿ نتائج أوراؽ العمؿ التقيميّ 

األسموب  كونيال ؾوذلاة تقويمية كأديوّظفوا سجبلت المتابعة  اأنيـ جميعً لوحظ مف خبلؿ إجاباتيـ 
 نيا.المتبع في قانوف وزارة التربية والتعميـ العالي في تقويـ المرحمة األساسية الدّ 

ىل تتأمل ممارساتك الخاصة بتقييم أعمال الطمبة؟ )قبل البرنامج التدريبي، بعد  :خامسالسؤال ال
  البرنامج التدريبي(.

حوؿ طبيعة أداء في سجبلت المتابعة بكتابة بعض المبلحظات  ا يقوموفيـ أحيانً جاب المعمموف أنّ أ
النظر سواء  و إبداعاتيـ وتميزىـ فيو، أي الطمبة الذيف يمفتوفأبعض الطمبة ومشاكميـ في التحصيؿ 

 .او سمبيً أ ايجابيً إ
ض في حيف أنيـ بعد االلتحاؽ بالبرنامج أصبحوا يراجعوا أدوات تقييميـ التي يستخدموىا ويدّونوا بع

المبلحظات التي كانت  فّ أ، في حيف المبلحظات حوؿ طبيعة األداة نفسيا ومبلئمتيا لمموقؼ التعميمي
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تكتب عمى أوراؽ العمؿ تتعمؽ بتحميؿ نتائج الطمبة والخطة العبلجية المتعمقة بيا أما بعد البرنامج 
ومناسبتيا لممرحمة  التدريبي تطورت ىذه المبلحظات لتتضمف مبلحظات عمى طبيعة االسئمة وكفاءتيا

وبالتالي اقتراح تعديبلت عمى األسئمة لتصبح  ،ومدى صعوبتيا وربطيا بخصائص الطمبة وقدراتيـ
 .ناسبةأكثر مُ 

 قبل اللتحاق بالبرنامج وبعده؟ تتبادل الخبرات مع زمالئك اآلخريين؟كنت كيف  :سادسالسؤال ال
 ج(التكرار)بعد البرنام التكرار)قبل البرنامج( اإلجابة

 5 5 الزيارات التبادلية مع الزمبلء
 5 1 االجتماعات الخاصة بفرؽ العمـو

معظـ المعمموف لـ يكونوا ييتموا بتنفيذ اجتماعات عمى مستوى لجنة مبحث العموـ بالقدر  فّ ألوحظ 
مادة الرياضيات أصعب  باعتقادىـ أفّ و الذي كانوا ييتموف فيو بمادة الرياضيات، وتبريرىـ لذلؾ أنّ 

، في حيف بعد تعرضيـ لمبرنامج التدريبي زادت اجتماعاتيـ مارينيا إلى عمميات تفكيرية أعمىوتحتاج ت
ساليب أحاجتيا مثؿ غيرىا الستراتيجيات و مع زمبلئيـ في العموـ وذلؾ إلدراكيـ أىمية مادة العموـ و 

يـ عمى معرفة سيطة وأنّ يا بتدريسية خاصة وصعوبة مفاىيمييا التي كانوا يعتقدوف لفترة مف الزمف أنّ 
 .جيدة بيا

قبل  ش بيا خالل الجتماعات الخاصة بفرق العموم؟اقن: ما ىي المواضيع التي يتم البعالسؤال السا
 وبعد البرنامج التدريبي؟
 ىي :يبي تناقشوف فييا قبؿ البرنامج التدر كانوا ياألمور التي  اتفؽ المعمموف في أفّ 

 الطريقة الصحيحة لحؿ سؤاؿ ما. -1
 ور الكتاب التي بيا أخطاء وال تتعمؽ بمحتوى المادة العممية.ص -2
 اآللية الصحيحة في تنفيذ التجارب. -3
 مستوى المادة المعرفية في المنياج ومدى فيـ الطمبة ليا.  -4

المفاىيـ ىو أعمى أولوياتيـ  والذي احتؿ   األىـ الموضوع لبرنامج التدريبي كافاتنفيذ بعد و و في حيف أنّ 
 ي يتعرضوف ليا في الكتب الدراسية ومدى إدراكيـ وفيميـ الصحيح ليا.  العممية الت

 في تعديل ممارساتك التدريسية؟ ىلاأل : كيف تستفيد منالسؤال الثامن
ة مبلحظة مف األىؿ ما دامت تشكمت لدييـ قناعة بيا، وبالتالي يعّدلوا اتفؽ المعمموف أنيـ يتقبموا أيّ 

 ممارساتيـ حوليا.
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ن خالل: كيف تنمي معموماتك ومياراتك حول الممارسات المتعمقة بتدريس العموم؟ م: السؤال التاسع
 ، الزمالء.)رت بيم بشكل تنازلي(ىل، األقراءات الخارجيةالمشرف، المدير، ال

 التكرار اإلجابة
 3 ، المدير، القراءات الخارجية، األىؿ، الزمبلءالمشرؼ

 1 ؿ، الزمبلء.المدير، المشرؼ، القراءات الخارجية، األى
 1 ، المشرؼ، المدير، األىؿ، الزمبلء.القراءات الخارجية

تو المينية وذلؾ باعتقاده لدور المدير في تعديؿ ممارساىمية أمعمـ مف المعمميف لـ يعطي  نبلحظ أفّ 
 و كمعمـ لممادة لسنوات لديو خبرة أقوى مف خبرة المدير في تدريس المادة.نّ أ

 جابيات التي حققتيا من ممارستك لمتأمل في مينة التدريس؟: ما اإليالسؤال العاشر
 إيجابيات وىي: أربعف عمى فؽ المعممو اتّ 
أفضؿ في الشعب األخرى لنفس الصؼ، بعد أدائيا في الشعبة األولى  تنفيذ الحصص بشكؿٍ  -1

 تدوينيا عمييا. وذلؾ بعد األخذ بالمبلحظات التي تـّ 
 داء الميني.التأّمؿ في التدريس ىو مفتاح تطور األ -2
 وذلؾ بسبب تجنب األحداث غير المرغوبة. في السنوات البلحقةاستغبلؿ الوقت بشكؿ أفضؿ  -3
انتقاؿ أثر التدريب مف تطبيؽ الممارسات التأممية في العمـو إلى تطبيقيا في جميع المواد األخرى  -4

 التي يدرسيا المعمـ مما يؤدي إلى تطور العمؿ الميني عمى مختمؼ المستويات.
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 ممخص نتائج الدراسة 1.1
 وكانت نتائج ىذه الدراسة كما يأتي:

( بيف متوسطات α ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) -1
ولصالح المجموعة  يبء المفاىيمية تعزى لطريقة التدر عبلمات المعمميف في اختبار إدراؾ األخطا

 (. (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )إلى منحى )لصالح البرنامج المستند  التجريبية
( بيف متوسطات α ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) -2

ولصالح المجموعة التجريبية  يبممية تعزى لطريقة التدر عبلمات المعمميف في استبانة الممارسات التأ
 (. (PCKتوى البيداغوجي )معرفة المح)لصالح البرنامج المستند إلى منحى 

البرنامج التدريبي أسيـ بشكؿ فاعؿ في بناء قدرات أفضؿ لممعمميف فيما يخص النظرة  أفّ  -3
 لؤلخطاء المفاىيمية، مف خبلؿ إدراكيـ ليذه األخطاء والطريقة الصحيحة لمتعامؿ معيا.

واقع لدى ف تنمية الممارسات التأممية تحتاج إلى وقت لقياس أثرىا الفعمي عمى أرض الأ -4
ا في توعيتيـ نحو استخداـ التأمؿ في شرح المحتوى ا ميمً ، لكف البرنامج التدريبي شكؿ أساسً المعمميف

ي عممية التحضير والتخطيط فمنو لمحصوؿ عمى التغذية الراجعة واالستفادة الدراسي، والقياـ بتسجيمو 
  .لممرات القادمة
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 الفصل الخامس
______________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات 
 

 مقدمة
مف خبلؿ ، مت الييا الدراسةالتي توصّ ألسئمة والفرضيات انتائج  يتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة ألىـّ 

وتحديد رؤية الباحثة منيا، وربطيا باألدب السابؽ لمباحثيف وتوضيح مدى التوافؽ واالختبلؼ عرضيا 
 .النتائج بينيا في

 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة 1.1
معرفة ما أثر استخدام برنامج يستند إلى منحى بالسؤاؿ األوؿ:  مناقشة النتائج المتعمقة 1.1.5

لدى معممي العموم في المرحمة الساسية الد نيا في إدراكيم لألخطاء  (PCKالمحتوى البيداغوجي )
 ،منحى معرفة المحتوى البيداغوجي) ريبباختالف طريقة التدىذا األثر  وىل يختمف؟ المفاىيمية

 (؟العتياديةو 
 α ≤0.05)لداللة اإلحصائية)كشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ا

لصالح و اختبار إدراؾ األخطاء المفاىيمية تعزى لطريقة التدريب بيف متوسطات عبلمات المعمميف في 
المفاىيـ الصحيحة لدى  بناءفي  ايجابيً ا إالبرنامج التدريبي كاف لو أثرً  ؛ أي أفّ تجريبيةالمجموعة ال
خبرة الذاتية، خبلؿ مرحمة التدريس عمى ال يعتمدوف فيالمعممغمب أويعود ذلؾ إلى كوف المعمميف. 

 وعمى بعض المصادر الخاصة بالمرحمة الجامعية، دوف المجوء إلى استخداـ الطرؽ الحديثة في
ا وأساليب واستراتيجيات تعزز التدريس، أو استبداؿ المصادر بما ىو حديث النشر، والذي يتضمف طرقً 

لييا العمـ، واستخداـ الطرؽ المناسبة لتمكيف الطمبة مف الوصوؿ إلى إالمفاىيـ الصحيحة التي توصؿ 
خداـ االستراتيجيات ليو الدراسات السابقة في كوف است، ويتفؽ ذلؾ مع ما توصمت إالفيـ الصحيح ليا
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دقة  بولمفاىيمية لدى الطمبة، إذ توصمت أخطاء اتقميؿ فرص األفي ة في التدريس تساعد الحديث
خطاء المفاىيمية مف خبلؿ وذج التعميـ الواقعي في تدريس األاستخداـ نم فّ أ( في دراستيا إلى 2017)

، يعزز مف إدراؾ االتجربة والخطأ في بناء التّ  خمي عف لطمبة لممفاىيـ الصحيحة والتّ صور حوؿ المفيـو
بقة باستخداـ ة دوف حصوؿ الباحثة عمى معرفة مسولـ يكف استخداـ ىذه االستراتيجي المفاىيـ الخاطئة،

 ىذه االستراتيجيات مف خبلؿ التدريب والتطوير. 
صحيحة وجود برامج تدريبية مبنية عمى أسس صحيحة لمعرفة المفاىيـ ال وعميو يمكف التوصؿ إلى أفّ 
، يساعد المعمـ في إدراؾ ىذه االخطاء وتمكيف الطمبة مف التوجو نحو والمفاىيـ الخاطئة لدى الطمبة

تميز بالشمولية في طرح ت المفيوـ الصحيح والتخمي عف المفيوـ الخاطئ، وىذه البرامج يجب أفّ 
في  جاح البرنامجنتعزو الباحثة األىداؼ والموضوعات بما يحتاج اليو المعمـ، ثـ الطالب، لذلؾ 

  تصحيح األخطاء المفاىيمية لعّدة أسباب وىي:
 

 مواضيع البرنامج التدريبيأوًل: 
ز البرنامج التدريبي عمى خمسة محاور رئيسة وىي:) طبيعة العمـ وعممياتو، منياج العموـ، حيث ركّ 

، وأساليب تقويمو(و األخطاء المفاىيمية، و  األعمدة الرئيسة في  عدّ والتي تُ  استرتيجيات تدريس العمـو
المعرفة بمعزؿ عف ىذه ىذه ال يمكف أف تعمؿ  حيث (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )منحى 
كبل منيا لو عبلقة بّدراؾ  ، وبالنظر إلى ىذه المحاور نجد أفّ (1986شولماف )ما أّكده ذلؾ و المحاور 

معرفة متجددة وعرضة لمتغيير األخطاء المفاىيمية؛ فمف خبلؿ معرفة المعمـ بطبيعة العمـ كونو 
بيا منذ صغره، وألنو أيقف  حوؿ بعض المفاىيـ التي كاف مؤمًناوليست مطمقة أثر ذلؾ عمى قناعاتو 

ا عمى قناعاتو حوؿ بعض المفاىيـ وأّدى تفسيرات العمـ تتأثر بذاتية العمماء وثقافتيـ أّثر ذلؾ أيضً  أفّ 
الرئيسة وتوظيفو ليا في ية أخرى فمعرفتو بعمميات العمـ حذلؾ إلى سيولة تغييرىا أو تعديميا، ومف نا

 .ف دحض كثير مف أخطائو المفاىيميةّكنو مالواقع العممي بعد تعرضو لمتدريب مَ 
ومف خبلؿ المقاء الثاني والخاص بمنياج العموـ زادت قدرة المعمميف عمى تحميؿ المحتوى التعميمي إلى 

 إلى واتعرف ـيمفاىيـ، المبادئ، التعميمات، النظريات،...(، وألنّ ) الحقائؽ، ال عناصر المعرفة المختمفة
ر عمى تعديؿ بعض المفاىيـ ذاتو أثّ  كؿ واحدة عف األخرى ىذا في حدّ  وفالفرؽ بينيا وكيؼ يميز 

عمودي أثر معرفة المعمـ بكيفية تنظيـ المنياج في بعديو األفقي وال الخاطئة الموجودة لدييـ، كما أفّ 
 أف تعدؿ لديو بعض التصورات الخاطئة. يف المفاىيـ والتي مف شأنيا أيًضامعبلقة بعمى إدراكو ل
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استعراض الكثير  األخطاء المفاىيمية في العموـ( حيث تـّ ء المقاء الثالث بعنوانو الرئيس )في حيف جا
مميف سواء، وتكميؼ المع مف األخطاء المفاىيمية والتي يمكف أف يقع بيا المعمموف والطمبة عمى حدّ 

بالتفكير في استراتيجيات تعالج ىذه األخطاء وبالتالي ىذا كاف لو األثر األكبر في تعديؿ األخطاء 
 المفاىيمية لدييـ.

 
ف المفاىيـ الخاطئة لدييـ العوامؿ التي تعمؿ عمى تكوّ  رؼ المعمموف إلىومف ناحية أخرى عندما تع

أو  ،ا غير دقيقةـ بكتب العموـ وتكوف أحيانً قدّ وكاف منيا: المحتوى التعميمي والصور والرسوـ التي تُ 
تأثير التناقض الحاصؿ بيف المغة العامية لمطمبة والمغة العممية لممعمميف، وتخصصات المعمميف التي 

اطبلعيـ عمى كؿ ىذه األسباب و عمى أرض الواقع،  اؼ المعمـ بتدريسو فعميً ا يكمّ ا عمّ تختمؼ أحيانً 
وجود  تقصيرىـ السبب فيليس بالضرورة أف يكوف  كونو ،ه األخطاء لدييـؿ وجود ىذأّدى بيـ إلى تقبّ 

ىذه األخطاء وىذا ما جعميـ يتفاعموف ويندمجوف في التدريب ويعرضوف مفاىيميـ أماـ زمبلئيـ والتي 
 يمكف أف تكوف خاطئة دوف تحرج أو شعور بالذنب.

 
ف توى تعميمي معيف قد يعمؿ عمى تكوّ وكوف استخداـ استراتيجيات تدريسية غير مناسبة لموقؼ أو مح

جاء المقاء الرابع في ىذا البرنامج يتناوؿ ثبلثة استراتيجيات ىامة في تدريس العمـو  ،المفاىيـ الخاطئة
ا ساعد المعمميف عمى انتقاء وىي) الجيكسو، والتعمـ بالمشروع، والخرائط المفاىيمية( وىذا أيضً 

 االستراتيجية األفضؿ لتدريس موضوع معيف.
 

في المقاء األخير والخاص بالتقويـ الحقيقي عمى توظيؼ استراتيجيات وأدوات  وكوف المعمـ أصبح قادًرا
مختمفة لمتقويـ الواقعي والذي يعكس إنجازات المتعمـ ويقيسيا في مواقؼ حقيقية حيث يمارس فييا 

ميارات التفكير العميا لحؿ المشكبلت التي يتعرضوف ليا مما يساعدىـ عمى معالجة المعمومات  الطمبة
مبتيـ وقد يصححوف معموماتيـ ونقدىا وتحميميا وىذا بالمقابؿ سيؤثر عمى المعمميف فيـ يتعمموف مع ط

 لمنتائج التي توصؿ ليا الجانبيف أثناء تنفيذ الميمة الحياتية. تبًعا
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 األخطاء المفاىيمية في البرنامج لية عرضآثانيًا: 
ـّ  فقد  بطريقتيف وىما:بالبرنامج األخطاء المفاىيمية  تناوؿت
      تخصيص لقاء كامؿ بعنواف األخطاء المفاىيمية في العموـ لمدة ثبلثة ساعات يتبعو حمقة   -1

 مف خبلليما معالجة ىذه األخطاء بطرؽ مختمفة خبلؿ التدريب.   تعمـ تـّ 
         ض لؤلخطاء المفاىيمة خبلؿ المقاءات األخرى وعددىا أربعة لقاءات رئيسة بشكؿ غير التعر  -2

     معالجة كثير مف  مباشر مف خبلؿ الشرح أو المناقشة أو تنفيذ أوراؽ العمؿ واألنشطة، حيث تـّ 
 . مة أواًل بأوؿ في كؿ لقاء تدريبياألخطاء المفاىي

 ستخدمةاستراتيجيات التدريب المثالثًا: 
توظيؼ كثير مف استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريب المعمميف مثؿ: )العصؼ الذىني،  حيث تـّ 

والتعميـ التعاوني، والعروض التقديمية، والتجريب، وغيرىا( والتي كاف ليا األثر األكبر في تغيير إدراؾ 
ـ التعاوني ليـ الفرصة لمنقاش مع تشكمة لدييـ، فقد أتاح التعميالمعمميف لبعض المفاىيـ العممية المُ 

 زمبلئيـ وتبادؿ األفكار وبالتالي تصحيح األخطاء المفاىيمة لدييـ بعد اقتناعيـ بآراء زمبلئيـ، كما أفّ 
توظيؼ التجريب والعروض التقديمية غّير في قناعات كثير مف المعمميف المتدربيف حوؿ بعض 

 المفاىيـ العممية والتي كانوا في غفمة عنيا.
 

 الواجبات البيتية رابعًا:
والتي كاف ُيكّمؼ بيا المعمموف بعد كؿ لقاء تدريبي والتي كانت تدفعيـ لمبحث والتنقيب لموصوؿ إلى 

ف يكونوا ليـ مف أ اإلجابات الصحيحة والتي سيعرضونيا في حمقة التعمـ البلحقة، وبالتالي كاف ال بدّ 
يصبحوا قادريف عمى إقناع زمبلئيـ بما توصموا إليو عمى اطبلع كامؿ وعمى ثقة بما توصموا إليو حتى 

 حوؿ المفاىيـ العممية المختمفة.
 

 البرنامج خامسًا: تصميم
حيث يجمع بيف معرفة المعمـ النظرية والتطبيؽ العممي عمى أرض الواقع سواء داخؿ الحجرة الصفية 

بسطة ومف ثـ ريقة ظاىرية مُ  عمى المفاىيـ بطأو خارجيا، وبالتالي أتاح ليـ المجاؿ لمتعرؼ أواًل 
وىذا ما جعميـ  اآلخريفتكميفيـ بالبحث والتجريب وتوظيؼ االستراتيجيات المختمفة لدعـ قناعاتيـ أماـ 
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أكثر ثقة بمفاىيميـ العممية كما جعؿ ىذه المفاىيـ أكثر ثباتًا في عقوليـ، وزاد إيمانيـ بضرورة 
 إيصاليا لمطمبة بصورتيا الصحيحة غير المغموطة.

 ضرورة استخداـ البرامج المختمفة في الحدّ ىذه النتيجة متوافقة مع نتائج الدراسات السابقة حوؿ  توجاء
( 2015( ودراسة عمراف )2016(، ودراسة السويممييف)2017بودقة )مف األخطاء المفاىيمية كدراسة أ

 (Arslan et al., 2013أرسبلف وآخروف )، ودراسة (2014قاسـ )ودراسة  (2015العمري )ودراسة 
 . (Celiker & Kara, 2011سميكر وكارا )ودراسة 

 
ما أثر استخدام برنامج يستند إلى منحى  النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني: 2.1.5

لدى معممي العموم في المرحمة الساسية الد نيا في تنمية  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )
منحى معرفة المحتوى ) يبىذا األثر باختالف طريقة التدر  يختمفممارساتيم التأممية الواعية؟ وىل 

 (؟العتياديةو ، البيداغوجي

بيف  (α ≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )ا ىناؾ فروقً  أظيرت النتائج أفّ 
لمجموعة متوسطات عبلمات المعمميف في استبانة الممارسات التأممية تعزى لطريقة التدريب ولصالح ا

االىتماـ مف قبؿ المعمميف بالتأمؿ خبلؿ شرح المحتوى الدراسي بالعادة  ويعود ذلؾ إلى أفّ التجريبية، 
، وذلؾ النشغاؿ المعمـ فقط بّيصاؿ المعمومات إلى الطمبة، واكتفاء بعض المعمميف بالشرح يكوف قميبًل 

بالتحضير قبؿ الحصة كتفاء ، كذلؾ االدوف فحص مدى فيـ واستيعاب الطمبة لممفاىيـ المشروحة
ف واء، إذ أس ا عمى المعمـ والطالب عمى حدّ ذلؾ ينعكس سمبً  ىداؼ المطموبة لمدرس، وكؿّ وتنفيذ األ

ؿ المعمومات الثقة بالنفس خبلؿ عممية الشرح، والتأكد مف وصو  مرحمة التأمؿ خبلؿ الشرح تعزز فرص
ف تعزيز التأمؿ ، كما أ(,.Choi et al 2017دراسة شوي وزمبلؤه )ما بينتو  إلى كافة الطمبة وىذا

تحقيؽ خبلؿ عممية الشرح يؤدي إلى رفع مستوى االبداع لدى المعمـ وخمؽ معمـ فّعاؿ قادر عمى 
 ىداؼ التعميمية بما يضمف رفع مستوى الفيـ والتحميؿ والتذكر لدى الطمبة، وىو ما بينتو دراسةاأل
(Khales, 2016). 
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نامج التدريبي في رفع مستوى الممارسات التأممية لدى المعمميف المشاركيف وتعزو الباحثة نجاح البر 
الفرصة أماـ المعمميف لممارسة التأمؿ مف خبلؿ األنشطة التقويمية  تاحأ البرنامج التدريبي إلى أفّ 

 والتي كاف ُيكّمؼ بيا بعد كؿ لقاء وجاىي.
نشطة، فكانت خيط الناظـ لمفعاليات واأليبي كالجاءت الممارسات التأممية خبلؿ البرنامج التدر كما 

ث استخدـ التأمؿ كأسموب تدريبي، كما جاءت كثير مف المناقشات والعروضات قائمة عمى التأمؿ حي
اكتشاؼ المعمموف أىمية عمى التأمؿ قبؿ تدويف اإلجابات، كذلؾ  بعض أوراؽ العمؿ تحثّ  أيًضا

ا كانوا يعيدوف الحصص ذاتيا في شعب صفية يممسونو عندم واالتأمؿ في تطوير أدائيـ والذي كان
 أخرى.

في البرنامج التدريبي والذي كاف يتمحور حوؿ  يالرئيسو طبيعة الموضوع األوؿ  ويمكف القوؿ إفّ 
كتشؼ ىمية الممارسات التأممية، ففي كؿ مرة كاف يألر عمى إدراؾ المعمميف األخطاء المفاىيمية أثّ 

كانت حمقات التعمـ ناعاتو بممارسة التأمؿ في تدريسو، حيث دت قلديو زافييا المعمـ خطأ مفاىيميًا 
خبلؿ البرنامج في حدّ ذاتيا حمقات لمتأمؿ حيث تأمؿ المعمموف فييا ممارسات زمبلئيـ وعروضيـ 
التي كانوا يقدمونيا وتعّدى دورىـ المشاىدة السمبية فقد كانوا يقّدموف التغذية الراجعة ويمارسوف التحويؿ 

 عطائيـ مقترحات لتحسيف العمؿ المعروض أماميـ وجعمو أكثر نجاعة.النقدي بّ
 ي حمقات التعمـ المختمفة أّدى تكرار عرض المعمميف لتأمبلتيـ التي كانوا ُيكمفوف بكتابتيا ف فّ كما أ

إلى زيادة قدرتيـ عمى ممارسة التأمؿ بشكؿ أفضؿ حيث كانوا يتعمموف مف بعضيـ البعض مف ناحية 
طبيعة بناء البرنامج والتسمسؿ مف أخطائيـ ىـ أنفسيـ في كؿ مرة، و  رى كانوا يتعمموفومف ناحية أخ

المنطقي لمواضيع المقاءات والتي بدورىا انعكست عمى تسمسؿ الواجبات التي يمارس فييا المعمموف 
في  خطيط ثـ في مرحمة التنفيذ وأخيًراالتأمؿ حيث أتاحت المجاؿ ليـ لممارسة التأمؿ في مرحمة الت

وبالتالي َتدّرب المعمموف عمى ممارسة التأمؿ في جميع مراحؿ التدريس عمى أرض  مرحمة التقويـ،
الواقع، وظير أثر تدريبيـ ىذا في إجابتيـ عمى فقرات االستبانة الخاصة بالممارسات التأممية حيث 

 مرحمة تدريسية.  ا ذلؾ الترتيب المنطقي في الممارسات التأممية التي ترافؽ كؿكانت تعكس ىي أيضً 

ليو الدراسات السابقة فيما يخص ضرورة استخداـ الممارسة التأممية وىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصمت إ
فكار التي في العممية التعميمية قبؿ الشرح وخبلؿ الشرح وبعد الشرح، وذلؾ لمحصوؿ عمى كافة األ

حقيؽ التوازف بيف ما ىو مخطط لو ا تساعد عمى تالتدريسية، وأيضً تعمؿ عمى تطوير قدرات المعمـ 
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الرشيدي رض الواقع، ومف ىذه الدراسات دراسة أخبلؿ التحضير، وما تـ تنفيذه خبلؿ الدرس عمى 
فاريؿ وآيفز ، ودراسة (2017أبو سمطاف وأبو عسكر)ودراسة  ،(2017عبيدات )ودراسة  ،(2018)
(Farrell &  Ives, 2015) ودراسة ،(Ellison, 2008).  

 نتائج المتعمقة بالمقابالتال 1.1
 خطاء المفاىيميةالخاصة بإدراك األ المقابمةنتائج مناقشة  1.2.5
وجود أخطاء مفاىيمية لدى  نتائج المقاببلت البعدية لممعمميف فيما يتعمؽ باألخطاء المفاىيمية،أظيرت 

وتمثمت ، خاطئ لقياميـ بتدريس المفاىيـ بشكؿ شعورىـ بالتقصير والضعؼو المعمميف بدرجة عالية، 
 دريسالعقبات التي واجيت المعمميف في الت سباب في االبتعاد عف الدراسة لمدة طويمة، ومف أىـّ األ

لممفاىيـ  تمسؾ الطمبة بالمفيوـ الخاطئ، األمر الذي احتاج المزيد مف الوقت لمتصحيح،  الصحيح
ؿ االنترنت والعودة إلى الكتب، الوصوؿ إلى التعرؼ عمى المفاىيـ الخاطئة كاف مف خبل ف أفّ فيما تبيّ 

التخمص مف األخطاء المفاىيمية يكوف مف خبلؿ متابعة كافة المستجدات حوؿ المادة العممية،  وأفّ 
وخاصة انتسابيـ ليذا البرنامج  إضافة إلى الدورات التي تبّصر المعمـ بكؿ ما ىو جديد في مجالو

 .(PCK) التدريبي القائـ عمى محتوى المعرفة البيداغوجي
 

 ، تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى ضعؼ مستويات الثقافة العامة لدى المعمميف الخاصة بمنيج العمـو
،  واالكتفاء بما تـّ   العتقادىـدراستو في الجامعة، واالبتعاد عف البرامج التدريبية الخاصة بفريؽ العمـو

، وتبيف ليـ زيؼ ىذا جاؿ التدريسا في مىذه الدورات أو التدريبات أو ورش العمؿ ال تضيؼ جديدً  أفّ 
 في المشاركة الجماعية تساعد عمى تبادؿ وجيات النظر والتباحث في كؿ ما ىو جديد فّ االعتقاد، وأ

الطرؽ الحديثة في التدريس واستخداـ الوسائؿ المناسبة التي ترسخ  المنيج الدراسي، كذلؾ التعرؼ إلى
 & Chan) وضحوما ىذا يتفؽ مع و الطالب بيا، تزويد المفاىيـ الصحيحة لدى المعمـ ليستطيع 

Yung, 2018)  إف( معرفة المحتوى البيداغوجيPCK)  تساعد المعمـ عمى كسب الميارات والخبرات
وتؤىمو لبناء محتوى  متطور خاص بو يستخدمو البلزمة لشرح المحتوى الدراسي بشكؿ دقيؽ وعممي، 

 في التدريس. 
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المفيوـ الخاطئ لدى الطالب جاءت كوف المعمـ لـ يكف لديو معرفة  معاناة المعمـ في تصحيح فّ أإذ 
الحديثة، عمى المصادر  الممحتوى الدراسي، ولـ يؤسس لبناء شرح مخطط لو بّتقاف اعتمادً  بيداغوجية

ت إلى عدـ إدراؾ المعمـ لممحتوى بشكؿ جيد وبالتالي وقوعو في خطأ ثرائية أدّ فضعؼ القراءة اإل
عياش وىو ما وضحتو دراسة  بعيد عف المعنى األساسي الذي يوضحو المفيوـشكؿ تدريس المفاىيـ ب

خرجت قراراتو التعميمية وممارساتو تقدات التعميمية لممعمـ، أوالتي بينت أّف المع (2016وزميبلتيا )
ا خبلؿ عممية الشرح، لذلؾ يكوف انعكاس المعتقدات لدى المعمـ عمى طريقتو في التدريس، فيكوف لزامً 

 ا عمى تغيرىا لدى الطمبة.عميو تغيير المعتقدات الذاتية نحو المفاىيـ العممية ليكوف قادرً 
 

 الخاصة بالممارسات التأممية نتائج المقابمةمناقشة   2.2.5
، حيث بعد تطبيؽ البرنامج أظيرت نتائج المقاببلت البعدية لممعمميف ارتفاع مستوى الممارسة التأممية

وكانت تشمؿ فقط  ،أمبلت في دفاتر التحضير لدى المعمميفتوثيؽ التّ وكاف ، ويقكانت متدنية قبؿ تطب
رت نصوص المبلحظات بعد البرنامج لتشمؿ التفكير في تغيّ و ، (أو لـ يتـ كممة )تـّ التعميؽ بكتابة 

ؾ وفيـ الطمبة درامستوى إالوسيمة واالستراتيجيات التدريسية ومراعاة الفروؽ الفردية، والبحث عف 
مف خبلؿ لمطمبة كما أظيرت أّف البرنامج أسيـ في رفع مستوى التقييـ الحقيقي حتوى الدراسي، لمم

 لؤلعماؿالبرنامج في رفع مستوى قراءة المعمميف سيـ وأ، ممفات االنجاز وأوراؽ العمؿتعزيز استخداـ 
ا وتبيف أيضً  الخاصة بالطمبة وتقيمييا بشكؿ حقيقي، والنظر إلى المبلحظات التأممية بشكؿ مستمر،

، كونيا تكسبيـ  ارتفاع مستوى إدراؾ المعمميف ألىمية الدورات واالجتماعات الخاصة بفريؽ العمـو
ىؿ، واالتصاؿ المباشر مع المدير ومع الطمبة حظات األالخبرة في المحتوى، إضافة إلى االىتماـ بمبل

 ي مف قبؿ الطمبة.كوف ىذا االتصاؿ يحقؽ المزيد مف الفيـ واالستيعاب لممحتوى الدراس
ّف الغالبية إذ أتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أّف فكرة التأمبلت عادة غير مرغوب فييا لدى المعمميف، 

ف مف نظرتيـ نحو المحتوى الدراسي، كونيـ ذوي حسِّ العظمى مف المعمميف يعتقدوف أّف التأمؿ ال يُ 
عف ممارسة عممية التأمؿ داخؿ الحصة،  إلى االبتعاد ىـخبرة ومعرفة مسبقة، وىذا االعتقاد قاد

وخارجيا، مما أدى إلى ضياع الخبرات، واألفكار المحظية التي تراود المعمـ خبلؿ عممية الشرح، وقد 
 يؿ والتدويف ليذه المبلحظات سبًباتكوف ناتجة عف فكرة آنية، أو سؤاؿ مف الطمبة، فتكوف عممية التسج

دراؾ الكامؿ لو، فالخبرة والمعرفة بالمحتوى ال تعني ، واإلؿ إلى الفيـ الصحيح لممحتوىفي الوصو 
، وبناء معمومات صحيحة إذ يحتاج التدريس إلى أسموب وَتَفكُّربالضرورة القدرة عمى التدريس، 
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، إضافة إلى كؿ استخداـ وسائؿ تعميمية وتنشيط لمذاكرة، وتخطيط لمدرس، وتسمسؿ لؤلحداثمتراكمة، و 
يساعد في معرفة قدرات  مى التقييـ العادي مف خبلؿ االمتحاف ال يمكف أفْ ذلؾ فّف االعتماد فقط ع

خرى، فقد يكوف لديو القدرة عمى الكتابة والتحميؿ لممحتوى الدراسي، أو بناء نماذج وأشكاؿ الطالب األ
النشاطات  تخص المادة التعميمية، وىذا يمكف معرفتو مف خبلؿ طرح ممؼ االنجاز لمطالب وجمع كافة

الي اختيار الطريقة المناسبة مكانياتيـ وخمفياتيـ عف المفاىيـ المطروحة، وبالتيفضمونيا لمعرفة إ التي
، (2016سعيد )، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة ف الطالب مف المفيـو الصحيحيكواألسموب المناسب لتم

ا يقود إلى تراكـ الخبرة المعرفية، وىذ الممارسة التأممية تساعد في في أفّ  (2012الجدبة )ودراسة 
 االستفادة منيا في تعزيز فرص التدريس الصحيح. 

تساعد الممارسة التأممية المعمـ في فيـ المحتوى لممادة الدراسية بما يتفؽ مع حقيقتيا،  وأيضاً 
ىداؼ سيـ في تحقيؽ كافة األال يُ  فالتحضير المبني عمى السطحية في النظرة إلى المحتوى ومضامينو

ا يأخذ بظاىر المفيوـ المطروح، ى الطمبة، فيكوف الشرح ىنا منقوصً صاليا إلالتي يسعى المنيج إلي
 ؽ أو تركيز. دوف تعمّ 

 الدراسة توصيات 1.1
  :في ضوء النتائج التي توّصمت إلييا الباحثة فّنيا توصي بما يأتي

لمعمـ العمؿ عمى بناء برامج تدريبية تدمج بيف الممارسة والنظرية، وذلؾ إلتاحة الفرصة أماـ ا -1
 عمى أرض الواقع.لمتجربة الميدانية 

، ال معرفة المحتوى (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )عمى في برامج تدريب المعمميف التركيز  -2
ساليب ى التدريس الصحيح المعتمد عمى األفقط، كوف ىناؾ حاجة ماسة لتعزيز قدرات المعمميف عم

 ة.طرح المفاىيـ العمميالحديثة والطرؽ العممية في 
اعتماد فمسفة واحدة لمعمـ في محتويات برامج إعداد المعمميف سواء بالتدريب خبلؿ المرحمة  -3

 الجامعية أو بعدىا في الميداف المدرسي بحيث يتـ تزويد المعمميف بالخبرات العممية الحقيقية.
ي ييتدي بو االبتعاد عف المعالجة السطحية لممفاىيـ في كتب العموـ والتي ُتعّد الدليؿ الرئيس الذ -4

 المعمموف في كافة المراحؿ الدراسية.
وذلؾ لما ليذه الممارسات التأممية مف  ،تضميف جميع البرامج التدريبية فعاليات قائمة عمى التأمؿ -5

 أىمية في تطوير أداء المعمميف التدريسي.
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 يـ دائًماميدانية لممعمميف وتكميفزيادة االىتماـ بموضوع التأمبلت مف خبلؿ زيارات المشرفيف ال -6
 بكتابة تأمبلتيـ في سجبلت خاصة أو تدوينيا في بند المبلحظات المرفؽ في الخطط المختمفة.

التركيز أكثر عمى موضوع تخصص المعمـ، بحيث يتـ تكميؼ المعمـ بتدريس المادة التي  -7
ة عمى إيصاؿ المعمومات الصحيح تو الجامعية وذلؾ حتى يكوف قادًراَتخّصص بيا خبلؿ سنوات دراس

 وغير المغموطة لمطمبة.  
معرفة المحتوى البيداغوجي االستفادة مف البرنامج الذي أعّدتو الباحثة والمستند إلى منحى  -8
(PCK)  بدوره أف يحؿ  في إعداد وتدريب المعمميف سواء الجدد أو الذيف عمى رأس عمميـ والذي يمكف

ح لممعمميف الكيفية الصحيحة في ، ويوضّ مف المشاكؿ المتعمقة في إدراؾ األخطاء المفاىيمية كثيًرا
 أمؿ مما يؤدي إلى تطوير أدائيـ الميني. ممارسة التّ 

 مقترحات الدراسة 1.1

 مت إلييا الباحثة في ىذه الدراسة تقترح إجراء البحوث اآلتية:في ضوء النتائج التي توصّ 
أخرى قائمة عمى  وبرامج ((PCK إلى منحى بيف أثر برنامج تدريبي يستند عمؿ دراسة مقارنة -1

 منحى عممي آخر أو استراتيجيات تدريس حديثة في تعديؿ المفاىيـ الخاطئة لدى المعمميف.
في توظيؼ المعمميف لمتقويـ الواقعي في  ((PCK منحى أثر برنامج تدريبي يستند إلىدراسة  -2

 عمميـ الصفي.
ريسيـ وتحصيؿ طمبتيـ في تد (PCK)ف العبلقة بيف توظيؼ المعمميف لمنحى بيّ تُ  دراساتإجراء  -3

 في الصفوؼ المختمفة.
في إدراؾ األخطاء المفاىيمية  لدى  ( (PCKحوؿ أثر برنامج تدريبي يستند إلى الػ دراساتإجراء  -4

  نيا، ومعمميف مباحث أخرى غير العمـو مثؿمعمميف مف مراحؿ أخرى عميا غير المرحمة األساسية الدّ 
 معممي الرياضيات ومعممي المغة العربية.

البيداغوجي، أو مدى توظيفيـ  بالمحتوىإجراء دراسات وصفية لمتعرؼ إلى مدى معرفة المعمميف   -5
 لمممارسات التأممية في الصفوؼ المختمفة.

دراسات تكشؼ العبلقة بيف درجة معرفة المعمميف بالمحتوى البيداغوجي ودرجة توظيفيـ  -6
 لمممارسات التأممية.    
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 راجع العربية:الم

 .القرآف الكريـ
مجمة الحكمة (. التواصؿ المغوي والتواصؿ البيداغوجي: الشفاىي والمرئي، 2017ابف ىندة، محمد.)

 .224-203ػ ص10العددمؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع، الجزائر،  -لمدراسات األدبية والمغوية
 

لواقعي في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم أثر استخدام نموذج التعمم ا(. 2017أبو دقة، ميراـ.)
، رسالة ماجستير غير منشورة، العممية لدى طالبات الصف الخامس األساسي واتجاىاتين نحو العموم

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.
 

(. أثر الممارسة التأممية عند األستاذ الجامعي في تحسيف أدائو التدريسي، 2016أبو سميـ، إيماف.)
 .322-299، ص 2، العدد5، المجمدربوية الدولية المختصةالمجمة الت

 
(. تقدير درجة الممارسات التأممية لدى معممي 2017وأبو عسكر، محمد.) أبو سمطاف، عبد النبي

، العدد 7المجمد  ،مجمة جامعة فمسطين لألبحاثالعموـ في المرحمة األساسية العميا في شماؿ غزة، 
 (.243-212، ص)1
 

 دار النشر لمجامعات، القاىرة.. مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية، (2001ء.)أبو عبلـ، رجا
 
لدى معممي التربية اإلسالمية الجيدين معرفة المحتوى البيداغوجية (. مقارنة 2005لطيفة، رائد.) أبو

 يا،ات العمجامعة عماف العربية لمدراس ، أطروحة دكتوراة،وغير الجيدين في المرحمة األساسية العميا
 .، األردفعماف

 
المفاىيم الكيميائية الخاطئة لدى معممي عموم الصفين الثامن والتاسع (. 2017احشيش، نضاؿ.)

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فمسطيف.األساسيين في مدارس محافظة الخميل
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في تصميم التعميم الفع ال بتوظيف الد ليل المرجعي  .(2014اإلدارة العامة لئلشراؼ والتأىيؿ التربوي.)
 ، وزارة التربية والتعميـ العالي، فمسطيف.تكنولوجيا المعمومات والتصالت

 
، المادة التدريبية، وزارة التربية تييئة المعمم الجديد .(2018اإلدارة العامة لئلشراؼ والتأىيؿ التربوي.)

 والتعميـ العالي، فمسطيف.
 

 الطبعة الثانية، مطبعة مقداد.ث التربوي عناصره ومناىجو وأدواتو، . البح(1997).اآلغا، إحساف
 

معرفة المحتوى البيداغوجي (. تقدير درجة أىمية 2013أمبو سعيدي، عبد اهلل والحجري، فاطمة.)
(PCK)  ،العمومفي  دراساتفي مادة العموـ مف وجية نظر عينة مف معممي المادة بسمطنة عماف 

 .40مد، مجالتربوية
 
، طرائق تدريس العموم مفاىيم وتطبيقات عممية .(2009).و سعيدي، عبد اهلل، البموشي، سميمافأمب

 دار المسيرة، عماف، األردف.
 

لثانوية خطاء المفاىيمية لدى طالبات الصؼ األوؿ ا(. التعرؼ عمى األ2004عبد اهلل.) أمبوسعيدي،
، مجمة مركز البحوث التربويةجتماعي، حياء باستخداـ شبكة التواصؿ االبمحافظة مسقط في مادة األ

 .35-31، ص25، العدد 13قطر، مجمد 

تأثير برنامج اإلشراف اإللكتروني في تنمية التفكير التأممي (. 2008البحراني، عبد المجيد.)
، رسالة والممارسات الصفية لدى الطمبة معممي العموم بكمية التربية في جامعة السمطان قابوس

 رة، جامعة السمطاف قابوس، سمطنة عماف.ماجستير، غير منشو 
 

 ، ديواف المطبوعات، الجزائر.نظريات وطرق التربية البدنية(. 1992بسيوني، محمد.)
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(. مدى اتقاف معممي العموـ لممارسات التدريس التأممي وعبلقتو بمستوى الكفاءة 2010بمجوف، كوثر.)
 . 15، السعودية، مؤتمر رقـ تعميمالمقاء السنوي الخامس عشر تطوير الالتدريسية لدييـ، 

 
، إصدار جامعة القدس المفتوحة، العموم والصحة وطرائق تدريسيا(. 2008جامعة القدس المفتوحة.)

 عماف.
 

(. أثر نشاطات قائمة عمى التكاممية بيف العموـ والتكنولوجيا 2018جبر، شاكر والزعبي، عمي.)
وتقدير الذات  البيداغوجيالمعرفي في تنمية المعرفة ( والتفكير ما وراء STEMواليندسة والرياضيات)

مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات لدى معممي الرياضيات لممرحمة األساسية العميا، 
 .83-70، ص22 ددعال، 7مدمجال، التربوية والنفسية

 
فاىيم وميارات فاعمية توظيف استراتيجية التخيل الموجو في تنمية الم(. 2012الجدبة، صفية.)

، رسالة ماجستير، غير منشورة، التفكير التأممي في العموم لدى طالبات الصف التاسع األساسي
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.

 
معرفة معممي العموم بكيفية تعميم وحدة الحركة الموجية لمصف الثالث (. 2008حامدة، أنوار.)

 جامعة بير زيت، فمسطيف. ، رسالة ماجستير غير منشورة،األساسي "دراسة حالة"
 

، مدى معرفة معممي العموم بكيفية تعميم المحتوى لمصف الثامن األساسي(. 2012حامدة، أنوار.)
 رسالة ماجستير غير منشورة،ػ جامعة بيرزيت، فمسطيف.

 
مستوى الفيـ القرائي لممفاىيـ الكيميائية في كتاب العمـو  .(2014).حج عمر، سوزاف، والعتيبي، ريـ

 .231-219، ص2ددعال، 10مدمجال، المجمة الردنية في العموم التربويةؼ الثالث المتوسط، لمص
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واقع ممارسة الطالبات المعممات تخصص العموم بكمية جامعة السمطان (. 2009الحجرية، فاطمة.)
طاف ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة السمقابوس لعمميات تداول المعرفة التربوية

 قابوس.
 

وزبل التعميمي في معالجة األخطاء استخدام نموذج أ أثر(. 2002الحروب، مجدي محمد.)
جامعة مؤتة،  ،رسالة ماجستير غير منشورة، المفاىيمية الرياضية لدى طمبة الصف الثامن األساسي

 األردف.
 

لتوزيع والطباعة، ، دار المسيرة لمنشر واميارات التدريس الصفي(. 2002الحيمة، محمد محمود. )
 عماف، األردف.

 ، دار المسيرة، عماف، األردف.بعة الثالثةطال، تعميم العموم لمجميع .(2011خطابية، عبد اهلل محمد.)

في مديرية  (5_10)المعرفة البيداغوجية لدى معممي ومعممات العموم (. 2014خبلؼ، ابتساـ. )
 ، الخميؿ، فمسطيف.بحث غير منشور، مديرية تربية الجنوب ،جنوب الخميل

 
، الطبعة الثالثة، دار أسس بناء المناىج التربوية وتصميم الكتاب التعميمي .(2011الخوالدة، محمد.)

 المسيرة، عماف، األردف.
 

تصميم أداة منياج تعميمية الكترونية لوحدة المركبات الكيميائية لمصف السابع (. 2015داود، رنا.)
 ، رسالة ماجستيرلممحتوى عند المعممين بعد استخداميا بيداغوجيالواستكشاف التغير في المعرفة 

 غير منشورة، جامعة بير زيت، فمسطيف.
 

 (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )مدى إدراك معممي المغة اإلنجميزية ل(. 2018ذويب، مناؿ.)
 قدس، فمسطيف.، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اللممرحمة األساسية العميا في محافظة بين لحم

 ، دار عالـ الكتب، الرياض.مناىج البحث في العموم الجتماعية .(2003).رجب، ابراىيـ 
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(. تقدير درجة استخداـ الممارسات التأممية لدى معممي المرحمة الثانوية في 2018الرشيدي، فاطمة.)
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(. درجة الممارسات التأممية لدى معممي الرياضيات وعبلقتيا بفاعمية الذات 2014رياف، عادؿ.)
 /ب.1عددال، 20مدمجال، مجمة المنارةالتدريسية، 

 
 غرداية، الجزائر.مطبعة  بيداغوجية الدعم،. (2008)الزاوي، عبد الناصر.
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 109-29، ص15العدد، لمدراسات التربوية والنفسية مجمة الحكمةالمتوسط، دراسة مقارنو، 
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 عماف، األردف.

 



87 
 

أثر استخدام نموذجي دانيال وكموزمايمر التعميميين في اكتساب (. 2009الساعدي، يوسؼ فالح.)
، رسالة ماجستير غير منشورة ،و المادة لدى طالب المرحمة المتوسطةمفاىيم األحياء والتجاه نح
 الجامعة المستنصرية، العراؽ.

 
، الطبعة المنيج المدرسي في القرن الحادي والعشرين .(2001سعادة، جودت، إبراىيـ، عبد اهلل.)

 الثالثة، مكتبة الفبلح، األردف.

، دار الشروؽ،     لمناىج وتخطيطيا وتطويرىاتنظيمات ا .(2001سعادة، جودت، إبراىيـ، عبد اهلل.)
 عماف، االردف.
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خطاء المفاىيمية وتنمية ميارات العمـ األساسية لدى طبلب المرحمة األ عبلج العقؿ العبلجي في

-207، ص144ددعال، 4مدجالم، مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية والجتماعيةاألساسية، 
240. 

وأنموذج  بوسنر في  V(. فاعمية تدريس العموـ باستخداـ خارطة الشكؿ 2016السويممييف، منذر.)
العموم في  مجمة دراساتطأ والتحصيؿ لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي، تعديؿ المفاىيـ الخ

 األردف.، جامعة البمقاء التطبيقية، 2عدد، ال43، المجمد التربوية
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 غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية، غزة. ستيررسالة ماجاألساسي بغزة، 
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 البرنامج التدريبي: (1ممحق )
كيفية بناء ي استفادت الباحثة مف نتائج البحوث والدراسات السابقة ومف خبرتيا في مجاؿ التدريب ف

معرفة العناصر األساسية التي يجب أف تظير في ىذا البرنامج المستند إلى منحى البرنامج، وماىّية 
 ويظير ذلؾ فيما يأتي: (PCKالمحتوى البيداغوجي )

 اليدف العام من البرنامج:
والذي  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )تقديـ نموذج لبرنامج إعداد لممعمميف يستند إلى منحى  -

 سر اليوة بيف النظرية والتطبيؽ في ممارسات المعمميف المينية.يعمؿ عمى جَ 
 دائيـ الميني. لواعية وبالتالي العمؿ عمى تطور أتطوير ممارسات المعمميف التّأممية ا -
 نيا.لدى معممي العموـ في المرحمة االساسية الدّ  العمؿ عمى تصحيح األخطاء المفاىيمية -
 

 يذ البرنامج:تحديد زمن تنف
( أياـ مف 8ما يعادؿ)ي األسبوع بيوميف ف يـو أوأسابيع بواقع  تحديد زمف تنفيذ البرنامج في أربعةتـ 
 ضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي:طبيؽ الفعمي ويتّ التّ 
 

  ( وجدوليا الزمني:(PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )رنامج )موضوعات الب
 د الساعات التدريبيةعد اليوم والتاريخ الموضوع الرقم
 ساعات 3 ـ8/4/2018األحد  وعممياتو طبيعة العمـ 1
 ساعات 3 ـ12/4/2018 الخميس حمقة نقاش وتأّمؿ 2
 ساعات 3 ـ15/4/2018األحد  منياج العموـ 3
 ساعات 3 ـ22/4/2018األحد  األخطاء المفاىيمية في العمـو 4
 تساعا 3 ـ26/4/2018الخميس  حمقة نقاش وتأّمؿ 5
 ساعات 3 ـ29/4/2018األحد  استراتيجيات تدريس العموـ 6
 ساعات 3 ـ6/5/2018األحد  التقويـ الواقعي في العمـو 7
 ساعات 3 ـ10/5/2018الخميس  حمقة نقاش وتأّمؿ 8

 ساعة 24 أيام 8 المجموع
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لخميؿ، حيث يتوافر تـ إجراء البرنامج في قاعة مبنى التدريب في مديرية شماؿ ا مكان تنفيذ المقاءات:
 .فييا األجيزة واألدوات البلزمة لتنفيذ التدريب

ـّ إرفاؽ أوراؽ العمؿ الخاصة بكّؿ لقاء خمفو مباشرة؛ وذلؾ لتسييؿ الوصوؿ ليا، وتيسير  مالحظة: ت
 ربط أفكار المقاء بعضيا ببعض.

والمعرفة  ،س(تتطمب مينة التدريس الجمع بيف مجاليف معرفييف: معرفة المحتوى )الدر  :مقد مة
 .)المعرفة بطرؽ التدريس( ةالبيداغوجي

 
 
 
 
 
 
 
 لممحتوى. البيداغوجيىي المعرفة الجمع بيف المجاليف ينتج معرفة جديدة و و 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

انمعرفة 

 انبيداغىجية
 معرفة انمحتىي

 

 المعرفة 
 البيداغوجية

  
 توىمعرفة         معرفة المح

 المحتوى       
        البيداغوجي

         

                    
 ما يعرفو المعمـ بشكؿٍ ىذا 

 عاـ عف طرؽ التدريس

 عف استخداـ يعرفو المعمـ ىذا ما
 دة لتدريس ستراتيجية محدّ ا

 ىذا المحتوى مف المادة

 عف يعرفو المعمـ  ىذا ما
 سيادرّ يُ المادة التي 
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 رفة والبيداغوجيا، لتُقدـ تمثيبًل ىي مزج بيف المع :لممحتوى ةالبيداغوجينستطيع القوؿ أّف المعرفة  اإذً 
ليـ، لكيفية تنظيـ موضوع بعينو، وتقديمو لمطبلب بما يبلئـ االىتمامات والقدرات المتنوعة  امحددً 

عداد ىذا الموضوع لمتدريس  .وا 
ما فرؽ في كيفية ، إنّ اا أو كيفيً يً كمّ  اـ، وىو ليس فرقً ز بيف معرفة المعمـ ومعرفة العالِ ميّ أو ىي: ما يُ 

المعمـ في ىذا الصدد مف أجؿ تدريسيا لمطبلب، وىو تنظيـ ىذه المعرفة وىدفيا، حيث تنتظـ معرفة 
ما يعني بالضرورة مزجيا بطرؽ التدريس المناسبة، بحيث يستطيع الطبلب مف خبلليا اكتساب مفاىيـ 

 وميارات مخططة.
مة، وكيفية تعميميا تعم  بؿ عمى المفاىيـ والميارات المُ ُترّكز ال عمى جانب العمـ فحسب، أو ىي: معرفة 

 .اأيضً 
عف العوامؿ األخرى مف المعرفة، والتي  مستقؿٍ  لممحتوى بشكؿٍ  ةالبيداغوجيالمعرفة تعمؿ  ولكف ال

 وىذه العناصر ىي: اؿليا بشكؿ فعّ  اؿ تطويرً شكّ تُ 
 لموضوع محدد: (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )العناصر األساسية ل

  الطبلب عف ىذا الموضوع؟ ماذا معرفة المعمـ وأفكاره حوؿ األطفاؿ وتعمميـ؛ ما الذي يعرفو
 يفيموف؟ ما الذي يمكنيـ فعمو؟ ويتضمف:

معرفتو بنظريات التطور الخاص باألطفاؿ،  -
 وكيؼ تبدو في التطبيؽ.

بخصائص الطبلب في سف معينة، كيؼ  تومعرف -
  ر عمى تعمميـ.ؤثّ يتعمموف وما الذي يُ 

بالكفاءات المتوقعة لمطبلب في ىذا  معرفتو -
 الموضوع.

بالمفاىيـ الخاطئة المعتادة لمطبلب حوؿ  تومعرف -
 ىذا الموضوع.

 .معرفة المعمـ باستراتيجيات تعميمية متنوعة وقدرتو عمى استخداميا في تدريس الموضوع 
 الموضوع المادية بنيةتتضمف معرفة و ، معرفة المعمـ وفيمو بيذا الموضوع مف المنياج 

(، والتركيبية ) طبيعة المعرفة وطرؽ توليدىا وتنقيحيا ) تسمسميا األفقي والرأسي، مفاىيـ، قوانيف،.....
 .وتطورىا(
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 لمنياج أوسع مف اتنظيمو، والمواد المساعدة فوخطوطو العريضة وكيفية أىداؼ المنياج معرفة ب
 مجرد كتب مدرسية.

   كمؤسسة، ومعرفة التنوع  يتضمف المعرفة بالصؼ والمدرسة التعميمي الذي ياؽسّ معرفة المعمـ بال
 .إلييا طقة التعميمية التي ينتميفيو، ومعرفة متطمبات المن يعمؿ جتمع الذيقافي في المالث
 المعرفة بمدى  ، حيث يتضمف التقييـمعرفة المعمـ وأفكاره حوؿ تقييـ ىذا الموضوع مف المنياج

الناتجة  ات، واستخداـ المعمومراقبة وتقييـ فعالية تعمـ الطبلبواسع مف استراتيجيات التقييـ المبلئمة لم
 .لتغذية التخطيط المستمر عف التقييـ 

  وأىميتو بالنسبة لمطبلب، سواء مف النواحي ىذا الموضوع،  ومعتقداتو حوؿاتجاىات المعمـ
 األكاديمية أو الجوانب التي تمس حياتيـ واىتماماتيـ.

 
 :اوختامً 

و سياؽ والمنياج والطبلب، إال أنّ روا معرفة باليعتقد الكثير مف المعمميف أنيـ مف خبلؿ الممارسة قد طوّ 
دروس  يعرؼ المعمـ   قد فمثبًل في الكثير مف الحاالت تبقى تمؾ المعرفة محصورة بخبرات محددة، 

طبلب، لكنو حاجات بعض ال قد يعرؼ  جيد لكنو ال يدرؾ األىداؼ العامة لممنياج، أوالكتاب بشكؿ ٍ 
 ييا.مبّ ا كيؼ يُ ال يعرؼ تحديدً 

البيداغوجي في أنو يعمؿ عمى سد المحتوى معرفة البرنامج الذي يستند إلى ة ىذا ومف ىنا جاءت أىمي
 الفجوة بيف معرفة المعمميف النظرية وتطبيقيـ الفعمي ليا عمى أرض الواقع.
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 الم قاء األول / طبيعة العمم وعممياتو
 ساعات  (3) الزمن :

مقاء أف يتمّكف مف توظيؼ عمميات العمـ يتوّقع مف المعمـ بعد االنتياء مف ىذا ال اليدف العام:
  .لدى الطمبة الميارة في تطبيقيا بحيث ُينّمياألساسية في عممية التدريس 

 األىداف الخاصة:
 يتوّقع مف المعمـ أف:

 يتعرؼ طبيعة العمـ وخصائصو.  -1
، ، االستدالؿ، التنبؤ، القياسة ويمّيز بينيا)المبلحظة، التصنيؼيتعرؼ عمميات العمـ الرئيس -2

 االستقراء، االستنباط(.استخداـ عبلقات الزماف والمكاف،  التواصؿ، استخداـ األرقاـ،
 يعطي أمثمة تطبيقية لمعمميات المذكورة مف واقع عممو كمعمـ. -3
 ".،..........الخ، التفسير، االستدالؿممية المختمفة "المبلحظة، التطبيؽالميارات الع يوّظؼ -4
 دّعـ عمميات العمـ وتُنّمييا لدى الطمبة.يضع خطة إجرائية لتنفيذ دروس تُ  -5
 .أدائو بعد تنفيذ الدروس السابقة حوؿ ا خاصً يكتب تأّمبًل  -6

الصؽ  (،(LCDجياز العرض ، بالونات، أوراؽ عمؿ، بطاقات صغيرة ممونةالت قنيات والوسائل: 
 ورقي، جياز البتوب، شرائح بوربوينت.

، العمؿ التعاوني، المبلحظة واالستدالؿ، التّأّمؿ القصصي،الّسرد  ،التعمـ بالمعباألساليب التدريبية:  
 .(P.P)، العروض التقديميةوحوارمناقشة 

 المحتوى المعرفي:
 طبيعة العمم                                        

إلييا مف خبلؿ االستقصاء  وصؿالتّ  يشير مفيـو طبيعة العمـ إلى خصائص المعرفة العممية التي تـّ 
 وىذه الخصائص ىي: ي،العمم

  ّرضة لمتغير( وليست مطمقة.المعرفة العممية متجددة )عُ  عدـ الثبات لممعرفة العممية: حيث أف 
  ُقيقة.مة وتجاربيـ العممية الدّ نظّ التجريب: حيث يتـ إنتاجيا مف قبؿ العمماء في ضوء مبلحظاتيـ الم 
  ّفالخمفية النظرية  ؛فس البياناتغـ مف حصوليـ عمى ناتية: تختمؼ تفسيرات العمماء بالرّ الذ

  .ابقة ُتشّكؿ طريقة تفكيرىـومعتقداتيـ وتوقعاتيـ وخبراتيـ السّ 
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  ّا فبل ينمو العمـ منعزالً ا وثقافيً ر المعرفة العممية اجتماعيً التأثيرات الثقافية واالجتماعية: حيث  تتأث 
ياؽ ثقافة كبرى والعمماء ىـ ط إنساني يتـ في سفالعمـ كمنشّ بؿ يترعرع في إطار إنساني اجتماعي 

 نتاج ىذه الثقافة.
 لمظاىرة، بينما  اا ووصفً  مباشرً : حيث تعتبر المبلحظة تسجيبًل مبلحظة و االستدالؿالتمييز بيف ال

ة ىاب خمؼ تمؾ المبلحظات والبناء عمييا لموصوؿ إلى تفسيرات ونتائج ألشياء خفيّ االستدالؿ ىو الذّ 
  ال يمكف مبلحظتيا.

  يف مفاىيـ تصؼ عبلقة متكاممة بظريات العممية: فالنظرية العممية التفريؽ بيف القوانيف والنّ العبلقة و
ي إلى أف َتحؿ النظريات الحديثة محّؿ تتعرض لتغييرات ثورية تؤدّ ، ولكنيا ومبادئ وتعميمات عممية

 ا إاّل اكتشافيا.ر حقائؽ تجريبية موجودة في الطبيعة وما عمينفسّ تُ لذا فيي غير ثابتة وىي القديمة، 
لسمسمة عبلقات بيف المفاىيـ  اكميً  اعّد وصفً وتُ  تقوـ عمى الحقائؽ التجريبية،: القانوف العمميأما 

 .المختمقة وىي أثبت مف النظرية
 :مراحؿ البحث  ياتيـ في كؿّ يستخدـ العمماء إبداعاتيـ وتخيبلتيـ خبلؿ تحرّ  اإلبداع والخياؿ

وصوؿ إلى العديد مف االكتشافات، فالطريقة العممية المنيجية ليست حيث ساىـ الخياؿ في ال ،العممي
 .ىي األساس لكؿ المعرفة العممية

  ُكتشؼ ، فالمعرفة العممية يمكف أف تُ اد تمامً حدّ طرؽ إنتاج المعرفة العممية: ال يوجد "منيج عممي" م
 ا.دفة أحيانً بوسائؿ مختمفة منيا الصّ 

  ى المجتمع العممي يتبنّ  مختمفتيف لتفسير الظاىرة العممية فّفّ المجتمع العممي: عند ظيور نظريتيف
ـ عالـ مف وجيات نظر مختمفة، وعندما يتقدّ  امنيا يمكف أف تقدـ تفسيرً  كبًل   مف النظريتيف ألفّ كبًل 

و ال يمكف لمجتمع العمماء معروؼ في مجتمع العمماء إلى مؤسسة لؤلبحاث العممية باكتشاؼ عممي فّنّ 
 مو.ة كافية تدعّ اؼ دوف أدلّ ي االكتشتبنّ 
  ّأي العممي ال ة، بينما الرّ مة باألدلّ يا مدعّ قة ألنّ المعرفة العممية والرأي العممي: المعرفة العممية موث

 مو.ة تدعّ توجد أدلّ 
 : أفّ  ىيفي كتب العموـ وفي عقوؿ الطمبة  تضمنةومف المفاىيـ البديمة لطبيعة العمـ المُ 

 عممية صحيحة وثابتة بصورة مطمقة،، والقوانيف الؿ إلى قانوفالنظرية تتحوّ نظرية و  ؿ إلىالفرضية تتحوّ 
 كما أفّ  ي إلى معرفة أكيدة،دلة بعناية يؤدّ جمع األ ، وأفّ افؽ عمييا عالميً ىناؾ طريقة عممية متّ  وأفّ 

و العمـ ، العمـ وطرائقو أف يجيبا عف كؿ األسئمةباستطاعة  ، وأفّ اا مطمقً يوفراف برىانً  العمـ وطرائقو
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 ريؽالطّ  التجارب ىي ، وأفّ كبير موضوعيوف إلى حدٍ العمماء  ، وأفّ اتجريبي أكثر مف كونو إبداعيً 
، والعمـ في غاية البساطة أمرٌ قبوؿ المعرفة العممية الجديدة  وأفّ الرئيس لمحصوؿ عمى المعرفة العممية، 

 .والتكنولوجيا أمراف متماثبلف
 

 البيمارستان:حدد مكان أبو بكر الرازي ي  قصة 
البيمارستاف العضدي  طمب الخميفة العباسي المعتضد أف يختاروا مجموعة مف األطباء الختيار موقع 

اختصار تمؾ األسماء إلى خمسيف  ةالمستشفى الكبير( والذي يعتـز الخميفة إقامتو، طمب الخميف )أيّ 
لى واحد، فكاف لى ثبلثة ثـ إ، ثـ طمب اختصارىـ إفأربعيف فثبلثيف فعشرة، فكاف الرازي مف بينيـ

 ا ىو الوحيد المختار مف بينيـ لتمؾ الميمة، فطمب الخميفة إحضاره.الرازي أيضً 
 ؿ الرازي بيف يدي الخميفة قاؿ لو:ثُ ا مَ فممّ 

 ا وطاعة.عميو الرازي سمعً  أريد منؾ أف تختار أنسب األمكنة في بغداد لبناء البيمارستاف، فردّ 
مثمة ؟ ولماذا؟ وغير ذلؾ مف األسبمكنة أناأل سندت إليو، وأيّ مة الكبيرة التي أُ بدأ الرازي يفكر في المي

دة سارع في تنفيذىا، حيث طمب ا ىداه تفكيره وأسموبو العممي إلى فكرة جير فييا، وأخيرً التي طرقيا وفكّ 
، وأخذ ولودعا أكثر مف تمميذ وجمعيـ ح ـّ ، ثبقطعة كبيرة مف المحـ الطازج ف يأتيومف أحد تبلميذه أ

ىشة ، فأخذ كؿ تمميذ قطعة مف المحـ الطازج والدّ ى قطع صغيرة أعطاىا إلى كؿ تمميذيقطع المحـ إل
 تبدو عمى وجيو. 
ؽ عمّ حدد لكؿ واحد منيـ موقع يذىب إليو ويُ ، وأخذ يُ ـ خريطة بغداد أماـ التبلميذبسط العالـ المسم

 المحمة ويحرسيا ليؿ نيار.
ة وىو ال يعرؼ اليدؼ قذىـ الطبيب وجمس كؿ واحد منيـ يحرس المحمة المعمّ التبلميذ طمب أستا نفذّ 

 س ويشـّ عمييـ الواحد تمو اآلخر أكثر مف مرة باليوـ الواحد وكاف يتحسّ  ، أخذ الرازي يمرّ مف وراء ذلؾ
 رائحة قطع المحـ وبتركيز شديد مع تدويف مبلحظاتو ومشاىداتو.

نسب المواقع إلقامة المشفى المطموب خبره بأة العباسي يُ لمخميف وبعد فترة وجيزة ذىب الطبيب أبو بكر
، ف انتشر خبرىا واستغرب الناس ذلؾقة في معظـ أنحاء بغداد حيفسألو الخميفة عف قطع المحـ المعمّ 

و وضع قطع المحـ في جيات مختمفة مف المدينة وبدأ يبلحظ مدى سرعة تعفنيا، فأجابو الرازي بأنّ 
 كوف أنسب المواقع إلقامة المشفى.نت فيو آخر قطعة لحـ ليالذي تعفّ حيث اختار الموقع 
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ؿ إلييا بأسرع عجب الخميفة المعتضد بالعالـ أبو بكر الرازي وبطريقتو العممية الجيدة والتي توصّ وىكذا أُ 
 وقت.

 عممي ات العمم
  جرييا الباحثوف بغرض الوصوؿ الى معرفة عممية جديدةتمؾ العمميات التي يُ ىي. 
  ي نوعاف:وى
  ًـ العمميات العممية بحيث يتـ ا تقع في قاعدة ىـر تعمّ عمميات العمـ األساسية: عمميات بسيطة نسبي

 نيا. تعمميا في المرحمة األساسية الدّ 
  ّميا عادة في المرحمة األساسية مف العمميات األساسية ويتـ تعمّ  اكاممية: أكثر تعقيدً عمميات العمـ الت

  .العميا والثانوية

 
 العمميات األساسية

 و األشياء بغرض اكتشاؼ أسبابيا لمظواىر أو األحداث أ نظـ ومضبوط تباه مقصود مُ : انالمالحظة
 وقوانينيا.

 فّ ية تعتمد عمى القياس في حيف أفالمبلحظة الكمّ والكيفية، ية الكمّ  :ىناؾ نوعاف مف المبلحظة ىما
 لحواس مثؿ الشـ والممس. نما تستخدـ اوا   االمبلحظة الكيفية ال تتطمب قياسً 
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 سـ أدناه إلى نمو نبات ما خبلؿ يوميف:يشير الرّ  مثاؿ:

 
 

 أي أجزاء النبتة نما أكثر مف غيره مف األجزاء؟
 2)ب( الجزء                                   1الجزء ( أ)

  4)د( الجزء                                   3)ج( الجزء 
   ى فئات تتوافر فييا خواص مشتركة.بة بتنظيـ األشياء أو األحداث إل: قياـ الطمصنيفالت 

زة يمكف أفضؿ ميّ  ؛ إفّ (، واليواء، والفضةالحديد، والنحاس، واألكسيجيف): لديؾ المواد اآلتية: مثال
 استخداميا لتصنيؼ ىذه المواد ىي:

 )ب( العناصر مقابؿ المخموطات      الفمزات مقابؿ البلفمزات       ( أ)
 )د( المركبات مقابؿ المخموطات     العناصر مقابؿ المركبات      )ج(
 وصؿ إلى معمومات جديدة مف معمومات سابقة بطريقة ذىنية منظمة القدرة عمى التّ : الستدلل

ودوف تجريب، ويندرج تحت االستدالؿ ميارتيف  وىما: االستقراء الذي يعني االنتقاؿ مف مجموعة مف 
ى األجزاء أو مف الخاص إلى العاـ، واالستنتاج الذي يعني االنتقاؿ مف الكؿ إل وكؿ أالجزئيات إلى ال

 .مف العاـ إلى الخاص
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، وفضة( أجود في  مثاؿ: استخدمت التجربة كما بالشكؿ لتحديد أي المعادف )حديد، ونحاس، وألمنيـو
، خرزة مف األلمنيـوف الفضة تمتيا توصيميا لمحرارة. وبعد فترة مف التسخيف سقطت إحدى الخرزات ع

 :بناًء عمى ذلؾ يمكف القوؿ أف  

 
 .فضة أجود المعادف توصيبلً ال( أ)
 .أجود المعادف توصيبلً  لمنيوـاأل( ب)
 .أللمنيـو أجود مف النحاس والفضةا( ج)
.ال( د)   نحاس والفضة أقؿ جودة مف األلمنيـو
   ما توافرت شروط جة المتوقعة أو الحدث المتوقع إذا : عممية تيدؼ الى التعرؼ عمى النتينبؤالت
 و ظروؼ معينة. أ

 ف العبلقة بيف درجة الحرارة وطوؿ قضيب مف المعدف:إليؾ الجدوؿ اآلتي الذي يبيّ  :مثال
درجات  10 درجة الحرارة

 مئوية
 درجة 30

 مئوية
 درجة 50

 مئوية
 درجة 90

 مئوية

 سـ204 سـ202 سـ 201 سـ200 طول القضيب

 
 رجة مئوية؟د 40توّقع ماذا يكوف طوؿ القضيب عند 

 سـ 201.5سـ                             )ب(201( أ)
 سـ203سـ                            )د( 202)ج( 

 قدرة الطمبة عمى استخداـ أدوات قياس معيارية مختمفة. القياس : 
 0.5تجد كـ نقطة يوجد في رة والمطموب منؾ أف ، وقطاّ 3سـبالج : لديؾ كأس ماء ومخبار مدرّ مثال
 فماذا تفعؿ؟ ؛3سـ
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 سـ مكعب. 0.5و تعتقد بو أنّ  نسكب الماء في المخبار لحدّ ( أ)
 .3النقط البلزمة لمؿء المخبار إلى حافتو وتقسـ عمى  نعدّ ( ب)

 .2سـ مكعب وتقسـ عمى1لبلزمة لمؿء المخبار إلى إشارة النقط ا نعدّ )ج( 
 ارة مف الماء ونضعو في المخبار ونجد أيف يصؿ.نأخذ مؿء قطّ )د( 
 او كتابيً أ اخريف شفويً لطالب عمى نقؿ أفكاره ومعموماتو أو نتائجو العممية إلى اآل: قدرة اصلالتوا 

 و تقارير عممية. أو في جداوؿ أو رسـو أو لوحات عممية أ
 

 ة أشخاص :وزاف ستّ ح أطواؿ وأوضّ تي جدوؿ يُ فيما يأ :مثال
 

 ما أفضؿ سبب لعرض المعمومات أعبله في جدوؿ ؟
 و يتطمب تفسيرًا.ألنّ ( أ)
 مما ىو في فقرة وصفية. احتماؿ وقوع الخطأ فيو أقؿّ  ( ب)
 الة إلظيار العبلقات.طريقة فعّ  ( ج)
 ظير سبب كوف األشخاص األطوؿ ووزنيـ األكبر.يُ ( د)

 بيف شدة التيار وفرؽ الجيد.رسـ الطالب لعبلقة بيانية  مثاؿ آخر: 

 6 5 4 3 2 1 الشخص

 120 الطول بالسم
 

125 150 165 180 195 

 85 80 60 45 40 35 وزن بالكغمال
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 و عممية استخداـ األرقاـ مف العمميات التي تعتمد عمى توظيفيا ميارة أ عدّ : تُ استخدام األرقام
موز الرياضية والعبلقات العددية بيف المفاىيـ تستخدـ الرّ  لذا فيي ميارة رياضيةلمعبلقات الكمية 
 العممية المختمفة.

كرة حمراء[ إذا  15كرات زرقاء، و  5كرة سوداء، و  30رة ] ك 50: وعاء كبير يحتوي عمى مثال
 ف تكوف كرة حمراء:احتماؿ أ اختار شخص معصوب العينيف كرة واحدة مف الوعاء، فّفّ 

 5/50)ب(                     30/50( أ)
 15/50)د(                     20/50 ( ج)
 رىا مع الزمف. قات المكانية وتغيّ استخداـ عبلقات الزماف والمكاف: قدرة الطالب عمى وصؼ العبل

 غير والسرعة....الخشابو والحركة والتّ شكاؿ والتّ فيي تشمؿ دراسة األ
دود القريبة مف المدينة مف مواقع مختمفة وفي أوقات مختمفة تعطي مف السّ  مثاؿ: رؤية بحيرة أو سدّ 

ىذه الميارة يؤدي إلى تنمية  استخداـ ؤكد أفّ مبلحظات مختمفة وذلؾ باختبلؼ الزماف والمكاف؛ وىذا يُ 
 .الميارات األخرى
 الرجوع إلييا: المصادر التي تم  

  www.Salehgelbana.Pbwor.com(؛ 2011) (؛ خطابية،2009) ،البموشيو  أمبو سعيدي
 

 اإلجراءات واألنشطة:
بعمؿ  تكميؼ المعمميفوىي لعبة البالونات وذلؾ ب لمعمميفتعارؼ لكسر الحواجز بيف االبدء بمعبة  -

سؤاؿ يدور عمييـ بحيث يحتوي كؿ بالوف عمى ورقة صغيرة مكتوب عمييا  رّقمةمُ  دائرة وتوزيع بالونات
نفخ البالونات  ـطمب منييُ  أو بعض المواقؼ التي واجيتو في حياتو الشخصية، ثـّ  صفات المعمـ حوؿ

 يقوـ أحد المعمميف ، بعدىاأماـ بعضيما البعضبالوقوؼ متشابييف  أصحاب كؿ رقميفوتكميؼ 
 ، ثـ يقـو المعمـبةطمب مف اآلخر اإلجاويُ  ةفقع البالوف وقراءة السؤاؿ الذي عمى الورقبالتعريؼ بنفسو و 

 ؿ.األوّ  لتي قاـ بيا المعمـاآلخر بّعادة الخطوات نفسيا ا
 يا.لحمّ  ا)ا( عمييـ وتكميفيـ بالتعاوف معً مؿ رقـ إلى مجموعات وتوزيع ورقة الع تقسيـ المعمميف -
 ة طبيعة العمـ وصفاتو.عرض إجابات المجموعات ومناقشتيا وذلؾ لمتوصؿ لماىيّ  -
 بوربوينت وتكميؼ المتدربيف بقراءتيا.عرض صفات العمـ عمى شرائح  -

http://www.salehgelbana.pbwor.com/
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 عمميات العمـ.ومناقشتيا لموصوؿ إلى مفيوـ  قصة )أبو بكر الرازي ُيحّدد مكاف البيمارستاف( سرد -
، ثـ لعمـواحدة مف أسماء عمميات اعمييا إلصاؽ بطاقات منفصمة عمى السبورة كؿ بطاقة مكتوب  -

مب إلحدى ىذه العمميات، والطّ  امجموعات تحتوي كؿ بطاقة تعريفً خرى عمى الأتوزيع بطاقات كرتونية 
 التعريؼ. ؿ ىذاوصؿ لعممية العمـ التي تمثّ مف المتدربيف التفكير في محاولة التّ 

 تكميؼ أحد المتدربيف في المجموعة بوضع التعريؼ مقابؿ المفيـو المناسب عمى السبورة. -
تكميؼ المتدربيف بّعطاء و  LCDز جيا رض مثاؿ عمى كؿ عممية مف خبلؿمناقشة التعريفات وع -

 أمثمة مشابية.

 :)التقويم(النشاط البيتي
 ة عممية بحيث يظير في ىذه الخطة ثبلث تصميـ خطة لدرس يحتوي عمى أنشطتكميؼ المتدربيف ب

ـّ مناقشتيا في ىذا المقاء.   عمميات أساسية مف عمميات العمـ التي ت
 
  وكتابة تأمبلتيـ مع الزمبلء في المدرسة تطبيؽ ىذه الخطة داخؿ غرفة الصؼ بعد مناقشتيا

 حوليا.
 : مبلحظة
 و الفيديو.يمكف إثبات التطبيؽ بالصور أ -1
 أمبلت.لدرس مكتوب عمييا التّ إحضار صورة عف خطة ا -2
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 (1ورقة عمل )

  طبيعة العمم                                         

 
 ناقشيا مع زمالئك في المجموعة.ية و اقرأ المواقف اآلت

يفة براكيف عن مميوف سنة قبؿ أف تنقرض، ويعتقد بعض العمماء أفّ  65عاشت الديناصورات قبؿ  .1
ى مميوف سنة وأدّ  65ضرب األرض قبؿ  اا ضخمً مذنبً  كانت السبب في انقراضيا، والبعض اآلخر أفّ 

 إلى انقراضيا. فيما اختمؼ العمماء؟
 
 مميوف سنة   ب. تفسير سبب انقراض الديناصورات  65أف الديناصورات عاشت قبؿ . أ

 :سبب اختالف تفسير العمماء لنقراض الديناصورات ىو
 

 نظريات مختمفة في تفسيرىا. استخدموا يـأ. أنّ 
 

 فسيرات.إلى اختبلؼ التّ  ب. اختبلؼ البيانات  أّدى
 

 ىؿ البيانات المشتركة يجب أف تؤدي إلى نفس التفسير؟ برأيك:
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 الم قاء الثاني/ منياج العموم 
 ساعات  (3):الزمن

أف يتعرؼ جوانب تحميؿ المنياج وعناصره،  توّقع مف المعمـ بعد االنتياء مف ىذا المقاء: يُ اليدف العام
 .إلضافة إلى تصميـ المنياج وتنظيموبا

 األىداف الخاصة:
 يتوقع مف المعمـ أف:

 يتعرؼ مفيـو المنياج وعناصره المختمفة.  -1

 ز بيف عناصر المعرفة المختمفة في منياج العموـ.ميّ يُ   -2

 .ية وفؽ عناصر المعرفة المختمفةحمؿ وحدة دراسيُ  -3

.واالتساع مدى والتتابع يقيس ال  -4  في محتوى منياج العمـو

 يكتشؼ نقاط القوة والضعؼ في منياج العموـ. -5

 الت قنيات والوسائل:
ارس كتب ، جياز البتوب، شرائح بوربوينت، فيLCDأقبلـ فموماستر، أوراؽ فميب شارت، جياز 

، أوراؽ و فموماسترنة ومرقمة، ألواف شمعية أو خشبية أبطاقات مموّ  (،4-1العموـ لمصفوؼ مف )
 .عمؿ

 األساليب التدريبية:
 (، مناقشة وحوار، التّأمؿ.p.p) ـ التعاوني، العروض التقديميةالتعمـ بالمعب، عصؼ ذىني، التعم

 المحتوى المعرفي:
 عناصر المعرفة العممية

 :يقة ، فالحقوجود حقيقي أو أحداث وقعت فعبًل عف أشياء ليا  اثبتة موضوعيً ىي عبارات مُ  الحقائق
ت المبلحظة بصورة ىي وصؼ أو تسجيؿ لحدث واحد مفرد أو وصؼ لمبلحظة واحدة مفردة سواء تمّ 

 مباشرة أو غير مباشرة .
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 أمثمة :
 األشياء حولنا تختمؼ في حجوميا . -
  عندما نكتسب حرارة نشعر بالسخونة، وعندما نفقد حرارة نشعر بالبرودة. -
 :ا أو ؽ، وعادة ُيعطى ىذا التجريد اسمً ة حقائر المشتركة بيف عدّ المفيوـ ىو تجريد لمعناص المفاىيم

 .اا أو رمزً مصطمحً 
 أمثمة:

 حجـ الجسـ، كتمة الجسـ، المادة. -
 كأف نقوؿ: أو معنى معيف أو تعريؼ يرتبط بو،وكؿ مفيوـ لو مدلوؿ 

 ز الذي يشغمو الجسـ.حجـ الجسـ: ىو مقدار الحيّ  -
 و الجسـ مف مادة.كتمة الجسـ: ىي مقدار ما يحوي -
 زًا مف الفراغ.المادة: ىي كؿ ما لو كتمة ويشغؿ حيّ  -
 :تحدث بانتظاـ في  التعميـ ىو جممة تصؼ عبلقات أو مجموعة مف األحداث والحقائؽ التعميمات

 .الطبيعة
 وقد يأخذ التعميـ إحدى الصور الثبلث التالية:

 . "المبدأ"كؿ األمكنة واألزمنة ُيطمؽ عميو اسـ إذا انطبؽ التعميـ عمى جميع الحاالت المماثمة في  -أ 
 .غازات بالتسخيف، وتنكمش بالتبريديزداد تمدد ال مثاؿ :
 "القانون".أما إذا انطبؽ التعميـ في ضوء شروط معينة فّنو يطمؽ عميو اسـ  -ب 

عند  مع الضغط الواقع عميو اا عكسيً ية معينة مف غاز تناسبً قانوف بويؿ: "يتناسب حجـ كم مثاؿ:
 ثبوت درجة الحرارة"

و ُيطمؽ احتماؿ صدقو أو عدـ صدقو وارداف، فّنّ  إذا كاف التعميـ في مرحمة االختبار، أي أفّ  -ج 
 ."الفرض"عميو اسـ 

 :النظرية تتضمف: حقائؽ ومفاىيـ وتعميمات. بناء متكامؿ مف كؿ ما سبؽ بمعنى أفّ  النظرية 
 أمثمة :
 .نموذج بوىر لمذرةنظرية الحركة في الغازات، أو      
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 ظيم المنياجتن
عند تصميـ المناىج والذي يتـ ضمف بعديف تنظيمييف  والتكامؿ والتتابع واالستمرارية المدى أو االتساع

  :أساسيف ىما
 تكامؿ عناصر المناىج.يتـ بمدى إلى جنب أي ي االبعد األفقي: بربط عناصر المناىج جنبً 

  لمنطقي واالستمرارية في الموضوعات. أما البعد الرأسي فييتـ بالتتابع ا
ويتفؽ ىذا التنظيـ مع ما يسمى بالمنياج الحمزوني لبرونر والذي يتـ فيو: مراعاة االتساع )المحور 

معالجة الموضوعات  استمرارية)المحور الراسي( وينشأ معيما بعداف آخراف وىما  التتابعاالفقي( و
 فيما بيف الموضوعات. التكامل، ونفسيا

 لتصبح ذات  اا بحيث تبدو مكممة لبعضيا بعضً ربط عناصر المحتوى والخبرات معً  ىو :كاملالت
يجاد عبلقة أفقية بيف عناصر المنيج وكذلؾ إيجاد عبلقة أفقية بيف الخبرات  معنى بالنسبة لمتعميـ، وا 

عزز بعضيا مية يُ منيا خبرات تعمي مواد الدراسية األخرى، والتي لكؿالتعميمية، وارتباط معرفة المنيج بال
 ا.بعضً 

 معرفةشمولو لمجاالت ال ىو درجة احتواء المنياج و :المدى. 
 :مستوى معالجة ىذه المجاالت.ىو  التساع  
 ف تكوف بنية عمى أساس الخبرات السابقة وأأف تكوف الخبرة الحالية التي يكتسبيا الفرد م: لتتابعا

دي إلى ؤ بنية عمى السابقة مع مراعاة أف تة تالية ما لخبرات الحقة، وأف تكوف كؿ خبر ىذه الخبرة أساسً 
اتساع وتعمؽ الخبرة لممسائؿ أو األمور التي تتضمنيا، وتنظيـ عناصر المحتوى والخبرات بما يضمف 

 تسمسميا وتراكميا المنطقي.
 عادة معالجة  :الستمرارية ىي اتصاؿ الخبرة وتدعيميا باستمرار واستخداميا في مواقؼ جديدة، وا 

الموضوعات األساسية في الصفوؼ المدرسية البلحقة بشكؿ أوسع وأعمؽ بما يضمف استيعابيا بعض 
 سية بيف العناصر الرئيسية أو الخبرات المتماثمة بالزمف.العبلقة الرأمف قبؿ الطمبة بالشكؿ المرغوب، و 
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 أسس بناء المنياج
بما يعكس خصوصية مجتمع  طر الفكرية التي يقوـ عمييا المنياجسس الفمسفية: وتعني األاأل (1

 .معيف
رىا في المجاالت سس التي تتعمؽ بحاجات المجتمع وأفراده وتطوّ سس االجتماعية: وتعني األاأل (2

 ينية واألخبلقية.والقيـ الدّ ة والثقافية االقتصادية والعمميّ 
تو األسس النفسية: وىي التي تتعمؽ بطبيعة المتعمـ وخصائصو النفسية وقدراتو وحاجاتو ومشكبل (3

 وربطيا بالمنياج.
األسس المعرفية: وىي التي تتعمؽ بالمادة الدراسية مف حيث طبيعتيا ومصادرىا وتطبيقات التعمـ  (4

 والتعميـ المعاصرة في تعميـ المادة.

 جوع إلييا:الر   المصادر التي تم  
براىيـ،و  سعادة براىيـو  سعادة(؛ 2001) ا   (.2011)الخوالدة، (؛ 2001) ،ا 

 شطة:اإلجراءات واألن
لمعمميف بالوقوؼ عمى البدء بنشاط تمييدي عبارة عف لعبة التنفس، وذلؾ عف طريؽ تكميؼ ا -

وعمؿ بعض التماريف بمرافقة عمميتي الشييؽ والزفير، والتعرض مف خبلؿ النشاط لبعض شكؿ دائرة، 
 .المفاىيـ الخاطئة حوؿ ىاتيف العمميتيف ومناقشتيا

مب مف المعمميف إعطاء كممة تتعمؽ بكممة دائرة والطّ كتابة كممة منياج عمى السبورة داخؿ  -
 المنياج لكتابتيا عمى السبورة، ثـ االتفاؽ عمى تعريؼ واضح لممنياج وتحديد عناصره المختمفة.

ع المعمميف إلى مجموعات تعاونية باالستعانة بالبطاقات الممونة بحيث يجتمع أصحاب كؿ توزي -
 ميؿ وحدة مف كتاب العموـ حسب عناصر المعرفة العمميةبتح يـوتكميفلوف في مجموعة عمى حده، 

 (.2االستعانة بورقة العمؿ رقـ )، وذلؾ ب) الحقائؽ والمفاىيـ والمبادئ والقوانيف والنظريات(
بحيث يتـ التطرؽ إلى توضيح الفروقات بيف  امجموعة لعمميا ومناقشتيا جماعيً  عرض كؿ -

 المفاىيـ والمبادئ والقوانيف والنظريات(.العممية السابقة )الحقائؽ و المعرفة عناصر 
مب مف المعمميف المشاركيف ( عمى المجموعات والطّ 4-1توزيع فيارس محتويات كتب الصفوؼ ) -

تفريغيا في مصفوفة تتضمف المادة والوحدات، وتكميفيـ بتمويف الموضوعات المترابطة والتي تتحدث 
 عرض المفاىيـ خبلؿ الصؼ الواحد والتتابع في مفيوـ وذلؾ لمبحث عف المدى واالتساععف نفس ال
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)مجموعات تبحث في المدى عمى مستوى الصؼ الواحد،  في الصفوؼ المتعاقبةواالستمرارية 
 (.4-1ومجموعات تبحث في التتابع عمى مستوى الصفوؼ مف 

عرض كؿ مجموعة لعمميا ومناقشة الفجوات في المصفوفات المختمفة وعرض الحموؿ الممكنة  -
 باعيا في ىذه الحالة.ب عمى المعمـ اتّ التي يج

 
 :)التقويم( النشاط البيتي

 المجموعة لمناقشة نقاط القوة والضعؼ في منياج العموـ.أفراد مع  التواصؿ  -
وفؽ عناصر المعرفة  تكميؼ المعمميف باختيار درس مف إحدى كتب العموـ وتحميؿ محتواه -

 المختمفة لمناقشتو في حمقة التّأمؿ القادمة.
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 (2ورقة عمل )

 :)حسب عناصر المعرفة العممية(خطوات تطبيق التحميل من أجل التدريس
 اختر وحدة مف مقرر العموـ. - 1
 . حدة إلى عناصر المعرفة المتضمنة فيوقـ بتحميؿ كؿ درس مف دروس الو  -2
 ة أخطاء فيو .عف أيّ  امع زمبلئؾ بحثً  وناقشيا ،ؿ نتائج التحميؿتأمّ  – 3
 :ب نتائجؾ في جدوؿ كاآلتيرتّ  - 4

 -----------------الكتاب: -----------------الصف:
 ------------عنوان الوحدة: ------------عدد الصفحات:

 
 

  

 عناصر المعرفة العممية عنوان الدرس
 الحقائق : – أ - 1

 المفاىيم: -ب
 التعميمات:-ج
 النظريات:-د
 القوانين:-ه

 :الحقائق  – أ -2
 المفاىيم: -ب
 التعميمات:-ج
 النظريات:-د
 القوانين:-ه
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 الم قاء الثالث/ األخطاء المفاىيمية في العموم
 ساعات  3 الزمن:

 تشخيص األخطاء المفاىيمية لدى معممي العموـ والعمؿ عمى معالجتيا. اليدف العام:
 األىداف الخاصة:

 يتوّقع مف المعمـ أف:
 . ر المفاىيميلخطأ المفاىيمي، والتغيّ تعرؼ إلى مفيـو اي -1
 والطمبة. التي يمكف أف يقع فييا معممي العموـص األخطاء المفاىيمية ُيشخِّ  -2
 المفاىيـ الخاطئة.ىذه د األسباب التي كانت وراء تشّكؿ ُيحدّ  -3
 يتعرؼ بعض األساليب التي تستخدـ لمكشؼ عف المفاىيـ الخاطئة لدى الطمبة. -4
 ؿ المفاىيـ.كوالتجريب لتقديـ األدّلة حوؿ تشّ  ـ الطرؽ والخبراتيستخد -5
 ة المختمفة لدى الطمبة.يح استراتيجيات ُتعالج األخطاء المفاىيميقتر  -6

عمييا صور ُتعبر عف مفاىيـ عممية مختمفة، الموح القبلب، أقبلـ  A4وراؽ أالت قنيات والوسائل: 
 ، أوراؽ عمؿ.ةبطاقات صغيرة ممون ،LCDشرائح بوربوينت، جياز عرض فموماستر، 

(، العصؼ p.p)العمؿ التعاوني، العروض التقديمية ،، مناقشة وحوارالتعمـ بالمعب األساليب التدريبية:
 .جريبأّمؿ، التّ ، التّ الذىني

 المحتوى المعرفي:
 المفاىيم الخاطئة

ا مع ا أو كميً التي يحمميا الطبلب وتكوف غير دقيقة أو خاطئة بشكؿ تتعارض فيو جزئيً مفاىيـ الىي 
 .خصصيف المقبولة حوؿ ىذه المفاىيـتصورات العمماء المت

مو المتعمـ نتيجة المرور بخبرات قدّ يُ  -خطأأف يكوف وليس بالضرورة -تفسير غير مقبوؿ أو ىي 
  حياتية أو تعميمية.

ات ة مصطمحات منيا: الفيـ الخطأ، الفيـ البديؿ، التصورات القبمية، المعتقدخدـ لمتعبير عنيا عدّ استُ و 
 الحدسية.
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 بعض األمثمة عمى المفاىيم الخاطئة:
 منو. يا أخؼّ تطفو األجساـ في الماء ألنّ  -
 يا أثقؿ.تغرؽ األجساـ في الماء ألنّ  -
 يا مترادفات.لى الكتمة والحجـ والوزف والثقؿ والكثافة عمى أنّ ظر إالنّ  -
 الخشب يطفو والمعدف يغرؽ. -
 جميع األجساـ التي تحتوي عمى اليواء تطفو. -
 السوائؿ ذات المزوجة العالية ىي سوائؿ ذات كثافة عالية. -
 ماسؾ ىو نفس التبلصؽ.التّ  -
 تسخيف اليواء فقط يجعمو أسخف. -
 الضغط والقوة مترادفاف. -
 الحرارة شكؿ مف أشكاؿ المادة. -
 الحرارة ليست شكؿ مف أشكاؿ الطاقة. -
يعية يكوف أبرد مف المعدف في الحالة الطب -درجة الحرارة ىي أحد خواص مادة أو جسـ ما -

 الببلستيؾ.
 تعتمد درجة حرارة الجسـ عمى حجمو. -
 الحرارة والبرودة مفيوماف مختمفاف، أكثر منيما نيايات متقابمة عمى مقياس متصؿ. -
 ذلؾ يعني وجود خطأ ما. عند ثبات درجة الحرارة في حالة الغمياف فّفّ  -
 الغمياف ىو أقصى درجة حرارة يمكف أف تصميا المادة. -
 ر درجة حرارتو.غيّ مكف لمجميد أف يُ ال ي -
عند اتصاؿ األجساـ ذات درجات الحرارة المختمفة مع بعضيا، أو مع ىواء ذي درجة حرارة  -

 مختمفة فّف درجات حرارتيا ال تتقارب لنفس الدرجة بالضرورة.
 ال تنتقؿ الحرارة إال إلى األعمى أي أنيا ترتفع. -
 لمحرارة، وال تبرد بالسرعة ذاتيا. األجساـ التي تسخف بسرعة ىي موصبلت جيدة -
، ء عندما يغمي تحوي بداخميا، ىواء، أو أكسيجيف، أو ال شيءالفقاعات التي تظير في الما -

 وليس بخار ماء.
 الغازات ليست مواد ألف أغمبيا غير مرئية. -
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 ليس لمغازات كتمة. -
 السوائؿ كثيفة القواـ كثافتيا أعمى مف كثافة الماء. -
 ليست كروية.األرض مسطحة و  أفّ  -
  طعمو.عندما يذوب السكر في الماء فّنو يختفي وال يبقى إالّ  -
 حجـ المغناطيس يحدد قوتو. -
 جميع المعادف يجذبيا المغناطيس. -
 الخمط بيف مفيـو الكتمة والوزف. -
 الخمط بيف الفطر والطحمب. -

 ن المفاىيم الخاطئة نذكر منيا:ىناك العديد من العوامل التي تعمل عمى تكو  
 فيـ المعمموف أنفسيـ ليذه المفاىيـ.مدى  -1
 بلت المعمميف التي تكوف دوف المستوى المطموب.مؤىّ  -2
تكوف غير دقيقة أو ناقصة  وـ بكتب العموـ قدّ المحتوى العممي والصور والرسوـ واألشكاؿ التي تُ  -3
 ىة.ومشوّ أ
 تدريس غير مناسبة. استخداـ استراتيجيات -4
 لرياضية فقط.التعبير عف بعض المفاىيـ بالتجريدات ا -5
 ضرورة إنياء المنياج وتغطيتو.ب ىـاعتقاداستعجاؿ المعمميف في المنياج و  -6
)التناقض الحاصؿ بيف المغة العامية لمطبلب والمغة ائعة في البيئة التي يعيشوف فيياالمغة الش -7

 .عمـالعكس فاستخداـ الميجات المختمفة قد يؤثر عمى التّ  اوأحيانً  العممية لممعمميف(
 لثقافة والبيئة في تصورات األفراد.ر ايثتأ -8
ومستوياتيـ العقمية التي قد ال تتماشى مع صعوبة بعض خبرات التبلميذ الشخصية المحدودة  -9

 ف المفاىيـ الخاطئة.المفاىيـ مما يؤدي إلى تكوّ 
 التناقضات الحاصمة بيف طبيعة وجود المفيـو عند الطبلب وطبيعة وجوده لدى العمماء. -10
 ؿ: الصحؼ والمجبلت وبرامج التمفاز وأفبلـ الكرتوف.وسائؿ اإلعبلـ مث -11
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 أساليب لمكشف عن المفاىيم الخاطئة لدى الطالب:
وكذلؾ مدى ثبات ، مف استكشاؼ تصورات المتعمميف التي يحممونيا حوؿ المواضيع المختمفة ال بدّ 

و ال بد مف استخداـ طرؽ صور السميـ، وأنّ ىذه التصورات وقابميتيا لمتغيير والتطور، بما يتوافؽ والتّ 
. التي يدرسونيا طور والفيـ العممي لدى المتعمميف بما يتعمؽ بالمفاىيـتقييـ متطورة تقيس مستوى التّ 

، ومف ىنا صورات أواًل و مف الضروري كشؼ التّ ولمتعامؿ مع التصورات التي يحمميا المتعمموف فّنّ 
 صورات وىي:ظيرت العديد مف الطرائؽ لتشخيص تمؾ التّ 

 حريرية.فوية والتّ الشّ  بأنواعيا االختبارات -
لمطمبة بغرض كشؼ المفاىيـ التي  جرىا يُ ا تشخيصيً ؿ اختبارً مثّ االختبارات القبمية: وىي تُ  -

 يمتمكونيا.
لتشخيص أنماط الفيـ الخطأ  مع األطفاؿ)المرحمة االبتدائية( : حيث تستخدـالمقابمة اإلكمينيكية  -

 عمميا.عرض الطالب إجابتو ويُ إذ يَ  ؛الستجواب بشكؿ فرديوتستخدـ ىذه الطريقة ا ،لدييـ
 زمبلئو في تمؾ اآلراء.ويناقش  ،طالب آراءه حوؿ مفيـو ماف البيّ المناقشة الصفية: حيث يُ  -
ودوف تحديد ة مفاىيـ بطرؽ مختمفة ؼ الطالب مف خبلؿ ىذه الطريقة عدّ صنّ : يُ التصنيؼ الحرّ  -

 صنيؼ.التّ  وقت ليذا
ب الطالب مجموعة مف مفاىيـ في شبكة وفؽ ترابطات وعبلقات بيف رتّ يُ خرائط المفاىيـ:  -

 المفاىيـ.
.داعي الحر: يقدّ لتّ ا -  ـ لمطالب مفيـو ما، ويكتب الطالب خواطره حوؿ ىذا المفيـو
عرض عميو تحميؿ بناء المفيوـ: يختار الطالب بيذه الطريقة المفاىيـ التي يعرفيا وذلؾ بعد أف تُ  -

ؼ الطالب المفاىيـ التي عنده ويفسرىا ويضع ليا عبلقات عرّ عمى بطاقات ثـ يُ  مجموعة مف المفاىيـ
 وفؽ رأيو بيا.

 نة مف خبلؿ الرسـ.ر الطالب عف مفاىيـ معيّ سـ: يعبّ لرّ ا -
ر: قبؿ إجراء عرض عممي ما يطمب مف الطالب التنبؤ مع التبرير لذلؾ طريقة اعرض الحظ فسّ  -

أ بو وبيف ما الحظو، فيطمب منو المبلحظة والمقارنة بيف ما تنبّ  ا بعد إجراء العرض العمميالتنبؤ، أمّ 
 مع تفسير االختبلؼ إف وجد.

االطبلع عمى بعض المراجع العممية التي تشير إلى بعض األنماط مف الفيـ الخطأ عند تناوليا  -
 لمفاىيـ عممية بالشرح والتحميؿ.
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خطأ( إلى مفاىيـ عممية بعمؿ محاوالت يمكف تغيير المفاىيـ الخطأ أو البديمة )ليست بالضرورة و 
لتسييؿ إتماـ عممية االنتقاؿ مف المفيـو  ؛واستخداـ استراتيجيات ونماذج تدريس حديثة، مقصودة

 الخطأ أو البديؿ إلى المفيـو العممي الصحيح.
 غير المفيوميلت  ا
مف خبلليا المتعمـ باستبداؿ  ر المفاىيمي ىو عممية تغيير في البنية المفاىيمية لممتعمميف، يقوـالتغيّ  إفّ 

صور العممي السميـ، وذلؾ مف خبلؿ التغيرات الييكمية والبنيوية في بنى الطالب و التّ محمّ  الخطأ، ليحؿّ 
 .المعرفية

 تصحيح مفاىيم الطالب الخاطئة
ولتصحيح ، مت المفيوـ بطريقة خاطئةدّ ف المفاىيـ الخاطئة لدى الطبلب نتيجة خبرات سابقة قَ تتكوّ 
عف الطريقة  ف مفاىيـ جديدة خاطئة وذلؾ باالبتعاد وقاية الطبلب مف تكوّ فاىيـ الخاطئة يجب أواًل الم

واستخداـ األساليب الحديثة في التدريس والتي تساعد الطبلب عمى  ،في تدريس العموـ االعتيادية
عينة الوسائؿ المُ واستخداـ ، يةتكويف المفاىيـ الصحيحة بأنفسيـ مع التأكيد عمى أنشطة التعمـ الحسّ 

 صورات الخاطئة في المفاىيـ العممية.قمؿ مف حدوث ىذه التّ مما يُ  ،ع األمثمة عمى المفاىيـوتنوّ 
 :التي يمكن اتباعيا لتصحيح المفاىيم الخاطئة لدى الطمبة الستراتيجيات

 االستقصاء واالستكشاؼ. -
 خرائط المفاىيـ. -
 التشبييات. -
 المناقشة والعروض العممية. -

 جوع إلييا:الر   تم  مصادر 
 (.2011) ،خطابية(؛ 2009،)البموشيو  أمبو سعيدي
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 اإلجراءات واألنشطة:
 (.رضت في المقاء السابؽ)منياج العموـعمؿ مراجعة سريعة لؤلفكار والمعمومات التي ع -
البدء بنشاط تمييدي مف خبلؿ توزيع مجموعة مف األوراؽ عمى المعمميف تحتوي كؿ منيا عمى  -

مع المعمميف عمى الجزء اآلخر المكمؿ ليذه الصورة معينة بحيث يبحث كؿ معمـ  جزء مف صورة
(. ) تعّبر كؿ صورة عف اآلخرييف  مفيوـ عممي مف مفاىيـ العمـو

 وتكويف فريؽ ثنائي. اؼ كؿ زوج مف المعمميف لمجموس معً تكمي -
 ىذا المفيوـ.وتعريفو ثـ تحديد الصؼ الذي يتحدث عنو ، الّطمب مف كؿ فريؽ تحديد المفيوـ -
 تعمقة بيا إف وجدت.عرض المجموعات ألعماليا، ومناقشة األخطاء المفاىيمية المُ  -
 .أثناء العرض ومحاولة اإلجابة عمميفممكف اكتشاؼ بعض األخطاء المفاىيمة لدى الم -
ماذا نعني بالخطأ المفاىيمي؟( تّمقي اإلجابات ثـ عرض  ا)إذً  :طرح السؤاؿ اآلتي عمى المعمميف -

 يؼ الصحيح عمى شريحة بوربوينت.التعر 
االخطاء  ( حوؿ مصادر3إلى مجموعات وتكميفيـ بحؿ ورقة العمؿ رقـ ) تقسيـ المعمميف -

 مناقشة اإلجابات بشكؿ جماعي. وأساليب الكشؼ عنيا، ومف ثـّ  ،المفاىيمية
 إجراء عصؼ ذىني لمتوّصؿ لتعريؼ التغّير المفاىيمي وكتابتو عمى الموح القبّلب. -
وحوار حوؿ ماىية االستراتيجيات التي يمكف اتباعيا في تصحيح مثؿ ىذه االخطاء  مناقشة -

 المفاىيمية، ثـ عرضيا عمى شريحة بوربوينت.

 النشاط البيتي)التقويم(:
مب منيـ االتفاؽ عمى والطّ ، عّبر عف خطأ مفاىيمي معّيفتوزيع عبارات عمى كؿ مجموعة تُ  -

 .ا الخطأ المفاىيمي لدى الطمبةعالج ىذوىا بحيث نُ استراتيجية يتبنّ 
راتيجية أماـ الزمبلء في حمقة وتنفيذ االست ،ما توّصمت إليوتأّمبلتيا و تقوـ كؿ مجموعة بعرض  -

 البلحقة. الّنقاش
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 (3ورقة عمل )
 مصادر األخطاء المفاىيمية وأساليب الكشف عنيا

 
 من وجية نظرك: 

 ؟؟ما ىي مصادر األخطاء المفاىيمة لدى الطمبة ؟؟؟ -1

 ا منيا، وناقشيا مع زمبلئؾ.اكتب خمسً  
 
فيا كمعمـ لمكشؼ عف األخطاء المفاىيمية لدى الطمبة ما األساليب التي يمكف أف توظّ  -2

 ميا وناقشيا مع زمبلئؾ.وتشخيصيا؟ سجّ 
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 / استراتيجيات تدريس العمومرابعالم قاء ال
 ساعات  (3) الزمن :

ـ بعد االنتياء مف ىذا المقاء أف يتمكف مف توظيؼ استراتيجيات تدريس يتوّقع مف المعم اليدف العام:
 عمـ. ور النشط والفاعؿ لمطالب في عممية التّ د عمى الدّ دريس تؤكّ مختمفة في عممية التّ 
 األىداف الخاصة:

 يتوقع مف المعمـ أف:
 كسو(. عمـ بالمشروع، الجييتعرؼ استراتيجيات تدريس حديثة )الخرائط المفاىيمية، التّ  -1
 عطي أمثمة تطبيقية لبلستراتيجيات المذكورة مف واقع عممو كمعمـ.يُ  -2
 لممعيقات التي تواجيو أثناء تنفيذ االستراتيجيات المذكورة. يقترح حمواًل  -3
 يضع خطة إجرائية لتنفيذ دروس وفؽ االستراتيجيات المذكورة. -4
 حوؿ أدائو بعد تنفيذ الدروس المذكورة. ا خاصً يكتب تأّمبًل   -5

 قنيات والوسائل:الت  
، جياز البتوب، أقبلـ LCDنة، أوراؽ فميب شارت، جياز لّفة خيطاف صوؼ، بطاقات كرتونية مموّ 

 ، أوراؽ عمؿ.نةفموماستر مموّ 
 األساليب التدريبية:

 تقديمية التعمـ بالمعب، التعميـ التعاوني)استراتيجية الجيكسو(، عرض فيديو، المناقشة والحوار، عروض
(P.P ّالت ،).أمؿ 

 ي:المحتوى المعرف
 ختيار طريقة التدريس المناسبةا 

ف يتوجب أف تتوفر شروط معينة في طريقة التدريس التي يتـ اختيارىا لتوصيؿ محتوى معرفي معيّ 
 طريقة التدريس الجيدة تتصؼ باآلتي: فّفّ  المطمبة حتى تكوف ناجحة، وعمومً 

 تحقؽ األىداؼ المطموبة بأقؿ جيد وأسرع وقت. -
 راعي الخصائص النمائية لممتعمميف.تُ  -
 يتوفر فييا عنصري األمف والسبلمة. -
 عمـ.تزيد مف دافعية المتعمميف وتحببيـ بالتّ  -
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 نمي لدى المتعمميف القدرة عمى التفكير بكؿ أنواعو.تُ  -
مكانياتيا المادية المُ تتصؼ بالمرونة، وقابمة لمتّ  -  تاحة.كيؼ مع ظروؼ المدرسة وا 
 تعمميف ميارات واتجاىات وقيـ مختمفة.كسب المتُ  -
 ستغؿ قدرات المتعمميف إلى أقصى درجة.تَ  -
 راعي الفروؽ الفردية.تُ  -

 استراتيجية الجيكسو
فكرة تعاوف الطمبة إلنجاز موضوع أو ميمة ما، عمى وىي شكؿ مف أشكاؿ التعميـ التعاوني، تقـو 

 ستفادة الطمبة مف بعضيـ البعض.فاعؿ وابحيث يتـ تقسيميـ بشكؿ غير متجانس بيدؼ التّ 
ؼ كمّ مف خمسة إلى ستة أعضاء، ويُ  ؼ كؿ فريؽغير متجانسة، ويتألّ  قسـ المتعمموف إلى فرؽحيث يُ 

األعضاء مف الفرؽ المختمفة ليتناقشوا بالميمة  يمتقي بعدىا ،المادة كؿ عضو بميمة معينة تتعمؽ بتعمـّ 
ة رقيـ األصميّ لخبراء(، ثـ يعود األعضاء إلى فِ نفسيا ) لذلؾ تسمى ىذه المجموعات بمجموعات ا

 .موهموا إليو وما تعمّ موف األعضاء اآلخريف ما توصّ مّ عَ )المجموعات األـ( ويُ 
ـ تقدير كما يمكف تقييـ الطمبة بتطبيؽ اختبارات قصيرة فردية، أو تقييـ عمؿ كؿ مجموعة باستخداـ سمّ 

 أو قائمة شطب.
 استراتيجية الجيكسو:إرشادات لممعمـ حوؿ آلية تطبيؽ 

 .ب بحيث تكوف مجموعات غير متجانسةطبل( 6-5)فة مف ـ الطمبة إلى مجموعات مؤلّ قسّ  -1
ؿ أف يتـ فضّ عة عمى أوراؽ عمؿ بعدد مجموعات الطمبة ويُ يمات موزّ قّدـ الدرس في صورة مَ  -2

 موعة الواحدة.توزيع الميمة الواحدة إلى مجموعة مف اإلجراءات أو الميمات الصغيرة بعدد طمبة المج
 يمتو.د بالورقة اسـ الطالب وطبيعة مَ حدّ  -3
 سبؽ عمى ورقة العمؿ.ده بشكؿ مُ وحدّ  ،اا كافيً أعطي الطمبة وقتً  -4
اطمب مف كؿ طالب لديو نفس الميمة مف كؿ مجموعة بتشكيؿ مجموعات أخرى )مجموعة  -5

 يا.الخبراء( لمناقشة الميمة والتعاوف في حمّ 
رىـ أنيـ سيقوموف بنقميا لزمبلئيـ في األفكار حوؿ الميمة وذكّ  ع الطبلب عمى أف يتبادلواشجّ  -6

 مجموعاتيـ األصمية األـ.
 اطمب مف الطمبة العودة إلى مجموعاتيـ األـ.  -7
 اسمح لكؿ طالب بشرح موضوعو أو ميمتو لزمبلئو في المجموعة األـ. -8
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 أمور يجب مراعاتيا عند تطبيؽ االستراتيجية:
 مؿ البلزمة لمتنفيذ.ر األدوات وأوراؽ العيتوف -
 طبيعة الميمة الواجب اختيارىا، بحيث يتـ اختيار الميمات التي تصمح لمتقسيـ.مراعاة  -
رشادىـ أو طرح األسئمة إف لـز األمر.، ؿ المعمـ بيف المجموعاتنقّ ضرورة تَ  -  وا 
 نيا.تقييـ عمؿ الطمبة مف خبلؿ إحدى أدوات التقويـ الحقيقي حسب طبيعة الميمة واليدؼ م -

 الخرائط المفاىيمية
ة اليـر في قمّ األكثر عمومية ب فييا المفاىيـ بصورة ىرمية مف وىي عبارة عف رسوـ تخطيطية تترتّ 

بحيث تساعد الطبلب عمى فيـ ىذه المفاىيـ ومعرفة العبلقات  ،في قاعدة اليـرإلى األقؿ عمومية 
 بينيا.
 نات الخريطة المفاىيمية:مكوّ 
 صؼ بصفات مشتركة فيما بينيا.طمؽ عمى األشياء التي تتّ مصطمح يُ المفيـو العممي: ىو  -1

 مثاؿ) األزىار، الثديات، الحيواف،.....الخ(.
وتساعد الطالب عمى فيـ العبلقات  ، بط: ىي الكممات التي تربط بيف مفيوميف أو أكثركممات الرّ  -2

 ؿ بيف المفاىيـ.بيف المفاىيـ المختمفة في الخارطة المفاىيمية، وتكتب عمى الخط الواص

 .....الخ(.ب، ف، يتركّ نؼ إلى، يتكوّ صّ مثاؿ: )تُ  
ؿ في ث  مَ سؿ اليرمي وتُ ىي عبارة عف وصمة بيف مفيوميف أو أكثر مف التسمالوصبلت العرضية:  -3

 صورة خط عرضي.
و حاط بشكؿ دائري أر عف أمثمة لممفاىيـ وال تُ عبّ حددة التي تُ األمثمة: ىي األسماء أو األفعاؿ المُ  -4

 .ؿ أعبلـمثّ ما تُ  ايا غالبً بيضوي ألنّ 

 الحاالت التي تستخدـ فييا الخرائط المفاىيمية:
 التخطيط لمادة الدرس الجديد. -
 ابقة لدى الطمبة.تقييـ المعرفة السّ  -
 تقييـ المعرفة الجديدة لدى الطمبة. -
 تمخيص مادة الدرس. -
 تخطيط المنيج. -
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 أىميتيا بالنسبة لممتعمـ:
 .اوثباتً  ممتعمـ الحالية وبالتالي جعميا أكثر استبقاءً العقمية لبنية الب ربط المفاىيـ الجديدة -
 بو واالختبلؼ بيف المفاىيـ.البحث عف أوجو الشّ  -
 .أثناء بناء الخارطة أممياإلبداع والتفكير التّ  -
ح معناىا ب المفاىيـ وتوضّ قرّ التمييز بيف المعمومات اليامة واليامشية وعرض األمثمة التي تُ  -

 لمطمبة.
 .يـ مادة معينة أو وجود فجوات بياالكشؼ عف عدـ تنظ -
 تقييـ الطالب لنفسو ومستواه الدراسي. -
يا األىـ واألقؿ تمخيص المادة والتقميؿ مف حجميا ووضعيا تحت المجير لتحكيـ مفاىيميا وأيّ  -

 أىمية.

 أىميتيا بالنسبة لممعمـ: 
 كممو.تساعده في التخطيط لمدرس أو لموحدة أو لمفصؿ الدراسي بأ -
 شرحو. و أثناء تنفيذه أو خاتمو لما تـّ تستخدـ كمقدمة لمدرس أ -
ركيز، وخمؽ مناخ تعميمي تساعد عمى جذب انتباه المتعمميف وبالتالي زيادة قدرتيـ عمى التّ  -

 جماعي.
 تساعده في اختيار االنشطة والوسائؿ والمصادر المبلئمة لشرح ىذه المفاىيـ. -
 مبة.مـ في الحكـ عمى الطّ تعمؿ كأداة تقييـ لمساعدة المع -
 .حياصورات الخاطئة، والعمؿ عمى تصحيتساعد المعمـ في كشؼ التّ  -

 عمم بالمشروعالت  
حقؽ الطمبة مف يُ ، المشروع: ىو عمؿ يقـو بو الطالب أو مجموعة مف الطمبة تحت إشراؼ المعمـ

 ع.خبللو أىداؼ تعميمية ولكف بطابع تطبيقي يربطيـ بالحياة االجتماعية والواق
 أمثمة عمى التعمـ بالمشروع:

جمع مصادر مف البيئة المحيطة و ، والقياـ بتحميميا أو قياسيا الميدانية لمشاىدة ظاىرة طبيعيةالرحبلت 
عمؿ مطويات، تصميـ أشكاؿ ىندسية، بحث عف عالـ مف ، و نباتات أو صخور(ائية أو تربة أ)م
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نات لمجموعات البريدية ومنتديات المناقشة، المدوّ وتوظيؼ اإلنترنت والبريد اإللكتروني أو االعمماء، 
 نترنت أو التحميؿ عميو وغير ذلؾ.والتحميؿ مف اإل

 خطوات تطبيؽ المشروع: 
وتبدأ ىذه المرحمة بتعاوف المعمـ مع مرحمة مف مراحؿ المشروع،  اختيار المشروع: وىي أىـّ  .1

ف المشروعات، وبعدىا يتـ اختيار راد تحقيقيا مطبلبو لتحديد أغراضيـ ورغباتيـ واألىداؼ المُ 
، وأف يؤدي عالج ناحية ىامة في حياتوالمشروع المناسب لكؿ طالب حسب ميولو واىتماماتو، بحيث يُ 

المشروعات ىذه أف تكوف لمستواه، ويجب  اإلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب، وأف يكوف مناسبً بو 
ت المتاح، وفي حاؿ مكانات الموجودة والوقراعي ظروؼ المدرسة والطمبة واإلالمختارة متنوعة، وتُ 

 .رت ىذه الشروط يساعد ذلؾ في نجاح المشروعتوفّ 
ف سير العمؿ في بيّ تُ خطة تحت إشراؼ معمميـ بوضع  التخطيط لممشروع: إذ يقـو الطمبة .2

لصعوبات امناقشة يتـ و المشروع واإلجراءات البلزمة إلنجازه، بحيث تكوف خطواتيا واضحة ومحددة، 
دور كؿ طالب في العمؿ، ويكوف دور  المعمـ ويسجؿعمى أف ُيقسـ الطمبة إلى مجموعات، تممة، المح

كماؿ النقص  قد.ـ أو النّ فقط، وليس التيكّ  المعمـ في رسـ الخطة ىو اإلرشاد والتصحيح وا 
ز خيؿ إلى حيّ التنفيذ: وىي المرحمة التي تنتقؿ بيا الخطة والمقترحات مف عالـ التفكير والتّ  .3
يبدأ تمثؿ في بنود الخطة إلى واقع عممي محسوس، فحيث يتـ ترجمة الجانب النظري المُ جود، الو 

ؼ بيا، ودور المعمـ تييئة الظروؼ وتذليؿ كمّ ولية المُ ركة والعمؿ ويقوـ كؿ تمميذ بالمسؤ الطمبة الح
 التنفيذ أثناء ويبلحظيـ وحفز الطمبة عمى العمؿ وتنمية روح الجماعة والتعاوف بينيـ،الصعوبات 

ويقوـ بالتعديؿ في سير المشروع إذا كاف  ،ويجتمع معيـ إذا دعت الضرورة لمناقشة بعض الصعوبات
 ىناؾ حاجة لذلؾ.

عممية مستمرة مع سير المشروع منذ البداية وأثناء المراحؿ السابقة، إذ في نياية  والتقويـ :التقويـ   .4
المعمـ بتوضيح أوجو الضعؼ والقوة ويقـو  المشروع يستعرض كؿ طالب ما قاـ بو مف عمؿ،

شرؾ المعمـ طمبتو واألخطاء التي وقع بيا وكيفية تبلفييا في المرات القادمة وفي كثير مف األحياف يُ 
  في عممية التقويـ.

  



128 
 

 اختيار المشاريع: شروط
 .الدراسي بالمنيج مباشرة بطريقة يرتبط بحيث تربوية قيمة المختار لممشروع يكوف أف .1
 .التكاليؼ حيث مف اقتصادية لمشروعاتا تكوف أف .2
ف يتناسب الوقت المصروؼ عمى المشروع مع قيمتو مع األخذ بعيف االعتبار الجدوؿ المدرسي أ .3

 ؤدي بالتالي إلى اختبلؿ النظاـ في المدرسة.ر عمى سير الدروس ويُ ؤثّ بحيث ال يُ 
مكانيات المدرسة. .4  مراعاة توافر المواد البلزمة إلنجاز المشروع وا 
رشاده طر المعمـ فيو أف يصرؼ وقتً ا يضّ دً عقّ جب أف ال يكوف المشروع مُ ي .5 ا مع الطالب لتعميمو وا 
 ستحسف أف ال يتجاوز أسبوعيف.ويُ 
يجب أف يكوف المشروع متناسبًا مع قدرات الطمبة وميوليـ وثقافتيـ، حتى نضمف نجاحو واستمرار  .6

 الطمبة بالعمؿ فيو بدافعية وحب.

 عاتيا عند تنفيذ المشاريع:أمور عمى المعمـ مرا
 .المشروع لخطة الطمبة تنفيذ . متابعة1
 .الجماعي العمؿ عمى تشجيعيـ خبلؿ مف الطبلب، بيف والتعاوف الجماعة روح . تنمية2
 .اآلخريف عمى كاؿاالتّ  وعدـ منو المطموب بالعمؿ طالب كؿ قياـ مف حقؽ. التّ 3
 إعادة ظروؼ تستدعي طرأت إذا إال عنيا الخروج عدـو  المشروع، بخطة الطمبة التزاـ مف أكد. التّ 4
 عديبلتالتّ  عمى معيـ فاؽواالتّ  مع الطمبة الموضوع بمناقشة المدرس يقـو حيث الخطة، بنود في ظرالنّ 

 .الجديدة

 عمم بالمشروع:طريقة الت   محاسن

 ف.عاوف والتواصؿ مع اآلخرييعيـ عمى التّ نمي لدى الطمبة روح العمؿ الجماعي فتشجّ تُ  .1
 نادي بيا التربية الحديثة.راعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف، وذلؾ ما تُ تُ  .2
ا لمعممية جعمو محورً مو وتا في تعمّ ا نشطً عطي الطالب دورً التشاركية في التعميـ فتُ  تقـو عمى مبدأ .3

 التعميمية.
ت وبالتالي والقدرة عمى حؿ المشكبل ومتنوعة مثؿ التخطيطدي إلى إكساب الطمبة ميارات جديدة تؤ  .4

 عو عمى العمؿ واإلنتاج.حياتو العممية وتشجّ  تساعده عمى شؽّ 
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واإلنتاج  ،والتعاوف ،وليةؿ المسؤ وتحمّ  ،د الطمبة مثؿ اإلبداعتنمي بعض العادات الجيدة عن .5
 واالستعانة بالمصادر والكتب والمراجع وغيرىا. ،س لمعمؿوالتحمّ 

عمـ لدى الطالب والمشاركة بث روح االستكشاؼ في التّ ي الثقة بالنفس و تحرية التفكير وتنمّ تيح تُ  .6
 اءة واإليجابية.البنّ 
 وسيمة فعالة لدمج التكنولوجيا وتوظيفيا في العممية التعميمية. .7
 .، ومختمؼ التخصصاتإمكانية تطبيقيا في مختمؼ المراحؿ الدراسية .8
 كشؼ عف مواىب الطمبة.ت .9

 ب الطمبة عمى التعمـ الذاتي.تدرّ  .10

 لتعمم بالمشروع:عيوب طريقة ا
ياسات التعميمية وكثرة المواد المقررة والمناىج ا، خاصة في ظؿ بعض السّ نفيذ أحيانً صعوبة التّ  .1

 المنفصمة.
 .التي ال تتوافر في المدرسة إلى إمكانيات مف حيث الموارد المالية واألدوات واألجيزة اأحيانً تحتاج  .2
 .اؾ لتكمفتيا اقتصاديً األىالي وذل مف قبؿ اقد تمقى بعض المشروعات رفضً  .3
 ا في عدة اتجاىات.ب المشروع أحيانً راسة في بعض المشروعات وتشعُّ تكرار الدّ  .4
، يؤدي بيـ إلى الفشؿ وعدـ تحقؽ األىداؼ وخروجيا عف المبالغة في إعطاء الطبلب الحرية .5

 .  المقبوؿ
  لتنفيذىا.ا طويبًل وقتً بعض المشاريع ا تحتاج أحيانً  .6

 المشروع:دور المعمم في طريقة 
 توجيو المتعمميف لتحديد المشروع. .1
 تييئة الظروؼ المناسبة الستمرار المتعمميف في تنفيذ المشروع. .2
 متابعة عمؿ الفريؽ بالمشروع، ومشاركة جميع األفراد بحيث ال يطغى أحدىـ عمى دور اآلخر. .3
 .اح البدائؿ، والمساعدة في اقتر قابميـمتعمميف في حؿ المشكبلت التي تُ التوجيو ومشاركة ال .4
 إثارة روح المبادرة عند المتعمميف وتوجيييا في جميع المراحؿ. .5
 تقويـ المشروع وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة لمطمبة. .6
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 جوع إلييا:الر   مصادر تمَّ 

 ؛2009 ،البموشي؛ أمبو سعيدي و 2011خطابية، ؛ 2007والحيمة،  مرعي)
www.ghassan.Ktait.com/?id=324). 

 اإلجراءات واألنشطة:
ـّ نقاشو في الّمقاءات السابقة مف خبلؿ لعبة شبكة الخيطاف)بحيث يتـ عمؿ  - عمؿ مراجعة لما ت

عطاء معمـ منيـ لفّ  ة خيطاف بحيث يمسؾ بطرؼ الخيط دائرة كبيرة مف المعمميف في وسط القاعة وا 
أو ميارة أخذىا في الّمقاءات السابقة ثـ يرمي بمّفة الخيطاف ألّي زميؿ آخر ويتحّدث عف أّي مفيوـ 

وبالمقابؿ يقـو المعمـ الثاني بالحديث وىكذا حتى يتـ مشاركة جميع المعمميف في الحديث وتكويف شبكة 
 مف الخيوط(.

وزيع تقسيـ المعمموف إلى مجموعات باستخداـ لعبة البطاقات واألبيات الشعرية )بحيث يتـ ت -
ف الذيف يحمموف نفس يبيات شعرية بحيث يجتمع كؿ المعممنة مكتوب عمييا كممات ألبطاقات مموّ 

 .الموف مف البطاقات في مجموعة ويحاولوف ترتيب البطاقات لتكويف بيت شعري(
مب منيـ ترتيبيا مكتوب عمييا استراتيجيات تدريسية متنوعة والطّ  توزيع بطاقات عمى المجموعات  -

 استخداميا. حسب شيوع
 عرض عمؿ المجموعات واستفتاء المعمموف حوؿ أكثر االستراتيجيات المتّبعة في تدريس العموـ. -
 دة.عرض فيمـ فيديو) المعمـ الصيني( ومناقشتو لمتوصؿ إلى مواصفات استراتيجيات التدريس الجيّ  -
عمؿ  ( عمى المجموعات )العوامؿ التي ُتحدد طريقة التدريس( وعرض4توزيع ورقة عمؿ) -

 المجموعات ومناقشتو.
( عمى المجموعات)أنشطة مختمفة لتطبيؽ استراتيجية الجيكسو( بحيث تبحث 5توزيع ورقة عمؿ) -

ا مف قادة المجموعات السابقة ليتناقشوا معً  (أـّ )كؿ مجموعة في موضوعيا ثـ يتـ تشكيؿ مجموعة 
ـّ مناقشتو والتّ ليُ  يعود كؿ قائد إلى مجموعتو األصميةثـ مبت منيـ، بالميمات التي طُ  وصؿ بمغيـ بما ت

 لو في المجموعات السابقة.  
وفوائدىا وىؿ يمكف تطبيقيا  ،إلى اسـ ىذه االستراتيجية ومناقشة رأييـ فييا ميفالتوّصؿ مع المعم -

 في الحصص الدراسية.
 ؿ تصنيؼ الكائنات الحية.يمثّ  اا مفاىيميً مميف بشكؿ فردي برسـ مخططً يؼ المعتكم  -

http://www.ghassan.ktait.com/?id=324
http://www.ghassan.ktait.com/?id=324
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أىميتيا بالنسبة اقشة حوؿ ىذه المخططات وتسميتيا وآلية توظيفيا في تدريس العموـ و جراء منإ -
 باالستعانة بشرائح بوربوينت.لممعمـ والمتعمـ 

 االنتقاؿ الستراتيجية التعمـ بالمشروع وعرض آلية تطبيقيا باالستعانة بشرائح بوربوينت. -
عرضو  عمى أرض الواقع وبيف ما تـّ ( حوؿ عمؿ مقارنة بيف ما يتـ تنفيذه 6توزيع ورقة عمؿ) -

 .وصؿ لو ومناقشة محاسف ىذه االستراتيجية وصعوبات تطبيقياالتّ  بالشرائح، ثـ عرض ما تـّ 

 :)التقويم(النشاط البيتي
طّبقيا في تكميؼ كؿ معمـ بتحضير حصة عموـ يستخدـ فييا إحدى االستراتيجيات السابقة، ويُ  -

 في حمقة النقاش القادمة. امو حوؿ التطبيؽ لمناقشتيا جميعً الصؼ، وُيثبت ذلؾ بالصور، ويكتب تأمّ 
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 (4ورقة عمل )
 استراتيجيات التدريس في العموم

 عزيزي المعمـ ..........
 في مجموعات ناقش العبارة اآلتية:

 
 ة.؟ أعِط أمثمالجيدة ما العوامؿ التي ُتحّدد طريقة التدريس 
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 (5ورقة عمل)

 استراتيجية الجيكسو

 
 عزيزي المعمـ .........في مجموعات سنقـو بتنفيذ النشاط اآلتي:

 
 والمفاىيـ البديمة المحتممة لدى المعمميف ، المجموعة األولى: تبحث في خصائص الحالة الصمبة
 الطمبة.و 
 البديمة المحتممة لدى المعمميف والمفاىيـ  ، مةالمجموعة الثانية: تبحث في خصائص الحالة السائ
 الطمبة.و 
 البديمة المحتممة لدى المعمميف  والمفاىيـ لثة: تبحث في خصائص الحالة الغازية، المجموعة الثا 
 الطمبة.و 
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 (6ورقة عمل)
 استراتيجية التعمم بالمشروع

 
 عزيزي المعمـ ............
ؾ بتوظيؼ استراتيجية التعمـ بالمشروع في التدريس، بالتعاوف مع مجموعتقمت خبلؿ الفترة السابقة 

 نقاشو في الفعالية السابقة. عمى أرض الواقع وبيف ما تـّ  اقارف بيف ما كنت تقوـ بو فعميً 
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 الم قاء الخامس/ التقويم الحقيقي في العموم
 ساعات  (3):  الزمن

ؼ أداة وظّ : يتوّقع مف المعمـ بعد االنتياء مف ىذا المقاء أف يفيـ فمسفة التقويـ الحقيقي، ويُ عاماليدف ال
 التقويـ المناسبة لمموقؼ التعميمي.

 األىداف الخاصة:
 يتوّقع مف المعمـ أف:

 عمـ.ز بيف تقييـ التعمـ والتقييـ مف أجؿ التّ ميّ يُ   -1
 يتعرؼ استراتيجيات التقويـ الواقعي.  -2
 ـ أدوات لمتقويـ الحقيقي.صمّ يُ   -3
 ؽ أداة التقويـ المناسبة لمموقؼ التعميمي.طبّ يُ   -4
 قارف بيف التقويـ التقميدي والواقعي.يُ   -5

 الت قنيات والوسائل:
، جياز البتوب، LCDبطاقات كرتونية مستطيمة الشكؿ، أقبلـ فموماستر، أوراؽ فميب شارت، جياز 

 ف مائية، شرائح بوربوينت.مة، ألوانة ومرقّ موّ وراؽ عمؿ، بطاقات مُ أ
 األساليب التدريبية:

 .(P.P) ، العروض التقديميةـ التعاونيمناقشة وحوار، عروض فيديو، التعمّ 
 المحتوى المعرفي:

 رق بين القياس والتقييم والتقويمالف
 عبير عنيا عمىالقياس: ىو الوقوؼ عمى مستوى قدرة عقمية أو وجدانية أو ميارية حركية معينة، والتّ 

الخطوة األولى في  عدّ ي لمستوى األداء ويُ شكؿ أرقاـ أو درجات أو عبلمات، أي ىو التقدير الكمّ 
 عممية التقويـ.

التقييـ: وتعني إعطاء قيمة لمدرجات أو العبلمات التي حصمنا عمييا مف القياس عف طريؽ االختبارات 
 أو الكيفي .ر عف الحكـ النوعي التقييـ يعبّ  أو المقاييس المختمفة، أي أفّ 
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بيدؼ اإلصبلح أو التعديؿ أو التحسيف أو  اي والكيفي معً التقويـ: حيث يشمؿ ىنا الحكماف الكمّ 
وأشمؿ مف مفيوـ التقييـ حيث  مفيـو التقويـ أعـّ  ، ومف ىنا نرى أفّ التطوير أو التغيير أو جميعيا معً ا

 ة إصبلحو وتعديمو بعد الحكـ عميو.كذلؾ مف محاول ة الشيء بؿ البدّ يمبياف ق ال يقؼ األمر عند حدّ 
 م التعمم والتقويم من أجل التعممالفرق بين تقوي

عمـ إلصدار أحكاـ عف أداء الطمبة في نياية صمـ لجمع معمومات عف التّ تقويـ التعمـ: تقويـ لمخبرات مُ 
مو حتى تاريخو، وىو تعم رصد ما تـّ ا خارج الغرفة الصفية، ويُ داوؿ بشأنيا غالبً التّ  ويتـّ  ، عممية التعميـ

إلضافة لممعمميف بافية صمـ لتزويد المعمومات ألشخاص غير ممارسيف لمعممية التعميمية الصّ مُ 
 والطمبة.

غير المستمر في المعمومات بيف الطمبة عمـ: ىو تقويـ الخبرات الناتجة عف التّ قويـ مف أجؿ التّ التّ 
رصد التعمـ ىنا لتقدير الخطوة القادمة ثـ ، ويُ قدـ نحو نتاجات تعمـ واضحةالتّ  والمعمميف فيما يخّص 

صمـ لمساعدة المعمميف والطبلب لمتزويد باقتراحات لمعممية التعميمية التعممية مبنية عمى التقويـ، وىو مُ 
 لتحسيف التعمـ.

 والتقويم التقميدي مقارنة بين التقويم الواقعي
الطمبة مف فروؽ أو ميارات فردية تقاس  التقويـ التقميدي: ىو التقويـ القائـ عمى إظيار ما لدى

 ا ما يممكو الطمبة مف قدرات ترتبط بعمميات التفكير العميا.بدرجات قد ال تعكس أحيانً 
بالتقويـ البديؿ أو الحقيقي، الذي يعنى بتوظيؼ استراتيجيات بديمة  االتقويـ الواقعي: ويسمى أيضً 

يسيا في مواقؼ حقيقة، حيث يكّمؼ فيو الطمبة بأداء لبلختبارات المعتادة، ويعكس إنجازات المتعمـ ويق
ميمات مرتبطة بحياتيـ وذات معنى لدييـ، يمارسوف فييا ميارات التفكير العميا ويكامموف بيف معارفيـ 
المختمفة  ليتمّكنوا مف حّؿ المشكبلت التي يتعرضوف ليا، وبالتالي يتطور لدييـ التفكير التّأممي والذي 

 جة المعمومات ونقدىا وتحميميا والّتعمـ مدى الحياة. يساعدىـ عمى معال
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 مقارنة بين التقويم الحقيقي والواقعي
 التقويـ التقميدي لواقعيالتقويـ ا الرقـ
يأخذ شكؿ مياـ حقيقية مطموب مف الطبلب  -1

 إنجازىا أو أدائيا. 
يأخذ شكؿ اختبار تحصيمي أسئمتو كتابية، قد ال تكوف 

 الطمبة. ليا صمة بواقع
الفردية بيف الطمبة في قدراتيـ يراعي الفروؽ  -2

 ميـ وخمفياتيـ.نماط تعمّ وأ
ميـ وبالتالي ال ييتـ بميوؿ الطمبة وخمفياتيـ وأنماط تعمّ 

 راعي الفروؽ الفردية بينيـ.ا ال يُ غالبً 
تطمب مف الطبلب تطبيؽ معارفيـ ومياراتيـ ي -3

 يمة.ودمجيا إلنجاز مَ 
 ر معمومات سبؽ ليـ دراستيا.ب تذكّ ب مف الطبلتطمّ ي

يراعي العمميات العقمية وميارات التقصي  -4
 واالكتشاؼ عند الطمبة.

رات التفكير ميا بلب فيووظؼ الطيُ عادة ما 
 )التذكر والفيـ(.نياالدّ 

ة لعدّ  ا يمتدّ  نسبيً يستغرؽ إنجاز الميمة وقتا طويبًل  -5
 ة أياـ.ساعات أو عدّ 

ا ا قصيرً ختبارات التحصيمية وقتً تستغرؽ اإلجابة عف اال
 ا.نسبيً 

 بلب عمى االختبار التحصيمي فردية.إجابة الطّ  اوف بيف الطمبة.حياف التعّ يتطمب في كثير مف األ -6
عمى  ار أداء الطبلب في المياـ اعتمادً يتـ تقدي -7

 قواعد )موازيف( تقدير.
ي رجة)العبلمة( التر أداء الطالب في االختبار بالدّ قدّ يُ 

 ة إجابتو عف األسئمة.حصؿ عمييا بناء عمى صحّ 
بلب بعدة أساليب: اختبارات األداء، يتـ تقييـ الطّ  -8

 .(الخحقائب اإلنجاز، مشروعات الطبلب،...
يقتصر تقييـ الطبلب عادة عمى االختبارات التحصيمية 

 الكتابية.
 المرجع. التقويـ فيو معياريّ  ي المرجعالتقويـ فيو محكّ  -9

 
 تراتيجيات التقويم الواقعياس
جعؿ الطمبة يتفاعموف تقيسيا في مواقؼ حقيقية و تَ نجازات المتعمـ و عكس استراتيجيات التقويـ البديؿ إت

ـ، يمارس فييا الطمبة ميارات في مواقؼ تعميمية حقيقية ذات معنى بالنسبة ليـ، فتبدو أنشطة تعمّ 
مما يساعدىـ  ،لحؿ المشكبلت الحياتية الحقيقية رات أوالتفكير العميا ويستثمروف المعارؼ التخاذ القرا

استراتيجيات التقويـ  ، ومف أىـّ دىا وتحميمياأممي لدييـ ومعالجة المعمومات ونقعمى تطوير التفكير التّ 
 البديؿ ما يأتي:
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 استراتيجية التقويم المعتمد عمى األداء:
موىا في مواقؼ حياتية جديدة يارات التي تعمّ راتيجية الفرص أماـ الطمبة لتوظيؼ المتوتتيح ىذه االس

نجازىا، وتسمح ضوء النتاجات التعميمية المراد إ ظير مدى اتقانيـ لما تعمموه فيبمحاكاة الواقع، تُ 
 عمى لمطالب لعب دور ايجابي في تقويـ الميارات المعرفية واألدائية والوجدانية التي يمتمكيا، فضبًل 

 فرصة تعديؿ إجراءات ومياـ التقويـ، بناء عمى التغذية الراجعة، وصوالً  إعطاء كؿ مف المعمـ والمتعمـ
ة والبراىيف المنطقية، فاع عف رأيو وأدائو باألدلّ بيـ إلى أعمى مستويات الجودة، مع احتفاظ المتعمـ بالدّ 

 .الخ.ويندرج تحت ىذه االستراتيجية أمثمة عديدة منيا: التقديـ، والمحاكاة، الحديث، والمناقشة، ...
أداء الطمبة يمنحيـ فرصة استخداـ مواد حسية ومصادر مختمفة مثؿ الحاسوب وأدوات مخبرية  كما أفّ 

 إلظيار مياراتيـ وأفكارىـ.
 استراتيجية التقويم بالورقة والقمم:

ة حيث تتمثؿ في االختبارات بأنواعيا أو أوراؽ العمؿ، ىذه االستراتيجية مف االستراتيجيات اليامّ  عدّ تُ 
ظير مدى مستوى دة تُ حدّ ث يعتمد عمييا المعمـ في قياس قدرات وميارات المتعمـ في مجاالت مُ حي

ظير أىمية ىذه االستراتيجية وتَ  ،ية المتضمنة في محتوى دراسي معيفامتبلكيـ لمميارات العقمية واألدائ
مور بالتغذية ياء األأول اد أيضً ؼ المعمـ بمواطف القوة والضعؼ لدى طمبتو وتزوّ عرّ يا تُ ا في أنّ أيضً 

 الراجعة الخاصة بمستويات أبنائيـ.
 استراتيجية المالحظة:

بقصد الحصوؿ عمى  ف فييا سموؾ الطمبةؼ اىتمامات الطمبة وحاجاتيـ إذ يدوّ وتيدؼ إلى تعرّ 
معمومات تفيد في الحكـ عمى أدائيـ،  وفي تقييـ مياراتيـ وقيميـ وأخبلقياتيـ وطريقة التفكير لدييـ، 

مة بمشاىدة سموؾ المتعمـ وأفعالو في المواقؼ سـ المبلحظة إلى قسميف: المبلحظة التمقائية المتمثّ قوتُ 
، آخذيف اسموؾ المتعمـ بشكؿ مخطط لو مسبقً ؿ بمشاىدة مة وتتمثّ نظّ الحياتية الحقيقية، والمبلحظة المُ 

 بلحظة.باالعتبار تحديد ظروؼ المبلحظة)الزماف والمكاف(، والمعايير الخاصة بكؿ م
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 استراتيجية التقويم بالتواصل:
عرؼ إلى طريقة قو المتعمـ، والتّ ـ الذي حقّ قدّ ف المعمـ مف معرفة التّ مكّ وتتعمؽ بجمع المعمومات بشكؿ يُ  

 تفكيره وأسموبو في حؿ المشكبلت.
 استراتيجية مراجعة الذات:

طف الضعؼ لمعالجتيا زيزىا ومواؿ الخبرات السابقة وتقويميا وتحديد مواطف القوة لتعوتقوـ عمى تأمّ 
ف الرئيس لمتعمـ الذاتي، إذ ىذه االستراتيجية المكوّ  ـ جديد، لذا تعدّ جؿ تحويميا إلى تعمّ وتحسينيا مف أ

 تتيح الفرص الحقيقة لتطوير ميارات التفكير العميا والناقد، وحؿ المشكبلت.
 أدوات التقويم الواقعي

 صد أو الشطب:قوائـ الرّ  -1
و المتعمـ لدى قيامو بتنفيذ ميمة أو ميارة التي يرصدىا المعمـ أ و السموكياتاألفعاؿ أوتشمؿ قائمة 

تعميمة واحدة أو أكثر، وذلؾ برصد االستجابات عمى فقراتيا باختيار أحد تقديريف مف األزواج اآلتية: 
حقؽ دوات المناسبة لقياس مدى تمف األ عدّ صح أو خطأ، نعـ أو ال، موافؽ أو غير موافؽ. وتُ 

 النتاجات التعميمية.
 مثاؿ:

 اسـ الطالب:............الصؼ: ..............الشعبة: .............التاريخ: ..............
 ل نعم الصفة/ السمة الرقم

1-    

2-    

3-    

4-    

 ـ التقدير: لسبل -2
حيث تخضع كؿ فقرة لتدريج  ية أو مرتفعة،ظير فيما إذا كانت ميارات المتعمـ متدنّ ىو أداة بسيطة تُ 

وجودىا، لمصفة ويمثؿ الطرؼ اآلخر تماـ ا ؿ أحد طرفيو انعدامً مف عدة فئات أو مستويات، حيث يمثّ 
، وىي نوعاف: سبللـ التقدير المفظية، وسبللـ ؿ درجات متفاوتة مف وجودىاوما بيف الطرفيف يمثّ 

 .قميةالتقدير الرّ 
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ا في سبللـ التقدير المفظية  (، أمّ 5-1داـ التدريج الرقمي مف )ر في السبللـ الرقمية باستخعبّ يُ حيث 
ف المعمـ مف مكّ حيث يتـ تحديد وصؼ دقيؽ لمستوى األداء لدى الطمبة مما يُ منو،  أكثر تفصيبلً يكوف 

يساعد ألدائيـ. وبالتالي  اا تكوينيً ر ليـ تقويمً تزويد الطمبة بالتغذية الراجعة التي يحتاجونيا كما يوفّ 
 والبلزمة ليـ ليتحسنوا في أداء ميارة معينة.التالية  ـفي تحديد خطواتي بةالطم

 ـ تقدير عددي:مثاؿ عمى سمّ 
 المبحث: ....................        الدرس: .................................

 .إلى جيد جداً  من ضعيف جداً  (5-1مة: تدريج من )الس   أسماء الطمبة

 ............. 3سمة 2سمة 1سمة  

     

     

 لمادة المغة العربية لمصؼ الثاني :ـ تقدير لفظي مثاؿ عمى سمّ 
 ضعيؼ متوسط ممتاز المعيار/المستوى

لنص  ستمع جيداً ي االستماع
االستماع ثـ يجيب عف 

طرح األسئمة التي تُ 
ؼ الكممات الجديدة وظّ وي
 ستخرج الفكرةوي

جيب لنص ويتفاعؿ مع اي
 عف األسئمة

ب عف بعض األسئمة جيي
 .بمساعدة المعمـ

عف لوحة المحادثة  رعبّ ي المحادثة
 سرد قصةبمغتو وي

ر عف الموحة بمساعدة عبّ ي
 المعمـ

مة يجيب عف بعض األسئ
 المباشرة بالمساعدة.

الدرس قراءة جيرية  يقرأ القراءة
 سميمة ومعبرة

قرأ جزء مف الدرس بطريقة ي الدرس بطريقة سميمة يقرأ
 سميمة

 .يكتب بمساعدة المعمـ كتب بخط واضحي كتب بخط جميؿ وواضحي كتابةال

جيب عف التدريبات بشكؿ ي التدريبات
 كامؿ

عف بعض التدريبات جيب ي
 بمساعدة المعمـ

 نقؿ عف السبورة.ي

كتب اإلمبلء بشكؿ ي اإلمبلء
صحيح بطريقة اإلمبلء 

 المنظور

كتب اإلمبلء ولكف يتخمؿ ي
 الكتابة بعض األخطاء

ب اإلمبلء نقبًل عف كتي
 السبورة
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 حقائب إنجاز الطمبة: -3
مو خبلؿ ىي حقيبة أو ممؼ لتجميع عينات منتقاة متنوعة يختارىا الطالب مف أعمالو، وىي تعكس تقدّ 

 ات محددة.الحكـ عمييا وتقويميا وفؽ معايير ومحكّ  فترات متتالية مف الزمف في مجاالت مختمفة ويتـّ 

 أىداف التقويم الواقعي
 المشكبلت واتخاذ القرارات. واالكتشاؼ وحؿّ ي بلب لممارسة ميارات التقصّ ز الطّ يحفت -
 بط بشؤوف الحياة الواقعية التي يعيشيا الطمبة.الرّ  -
 بّنجازات الطبلب ال لحفظيـ المعمومات واسترجاعيـ ليا. اـىتماال -
 مبدأ الفروؽ الفردية بيف الطبلب. مراعاة -
 نيـ.ز الطبلب عمى التعاوف فيما بييحفت -
 ب المقارنات بيف الطبلب.تجنّ  -
 عمـ الذاتي.تعزيز قدرة الطمبة عمى التّ  -
 عمـ.نتج في عممية التّ التركيز عمى العمميات والمُ  -
 قة والجديدة.تنمية األفكار واالستجابات الخبّل  -

 الرجوع إلييا:  المصادر التي تم  
؛ 2014 ،لئلشراؼ والتأىيؿ التربويمة اإلدارة العا؛ 2018 ،اإلدارة العامة لئلشراؼ والتأىيؿ التربوي)

 ؛2003، زيتوف، كماؿو ، زيتوف؛ 2011خطابية، ؛ 2001،ابراىيـو  سعادة
(https://www.youtube.com/watch?v=LTF8K1yLD). 

 اإلجراءات واألنشطة:
المعمميف بطاقات ع عمى وزّ )يُ  وـ مف خبلؿ نشاط اكتب اسمؾ بحيثلمقاء الي تييئة المعمميف -

طمب منيـ تثبيتيا باستخداـ إحدى اليديف عمى الجبيف ثـ البدء بكتابة أسمائيـ عمى كؿ ويُ مستطيمة الش
عند تقييـ الطمبة بمبلحظة قدرتيـ عمى  انا أحيانً وصؿ مف ىذا النشاط إلى أنّ تة(، والتّ ثبّ الورقة وىي مُ 

 الكتابة فقط فّننا نظمميـ.
والفرؽ بينيا باالستعانة بالسبورة وشرائح  )القياس، التقييـ، التقويـ(اآلتية:مناقشة المفاىيـ  -

 البوربوينت.
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جراء مناقشة حوؿ سمبيات وايجابيات االعتماد فقط عمى  - عرض فيديو)مستر بف في االمتحاف( وا 
 .لمدخوؿ إلى مفيـو التقويـ الواقعي االختبارات الكتابية عند تقويـ أداء الطمبة

 البديؿ ومناقشتيا. عرض بوربوينت حوؿ استراتيجيات التقويـ الواقعي -
يا بشكؿ فردي ثـ يتبادؿ كؿ ( عمى المعمميف) الجياز التنفسي( وتكميفيـ بحمّ 7توزيع ورقة العمؿ) -

ش المجاؿ أماميـ لمنقاكؿ منيما إجابة اآلخر ثـ إتاحة  صححويُ  مع المعمـ الذي بجواره ورقتومعمـ 
لمفيوـ تقويـ األقراف وما فائدتو ناقشة التوّصؿ مف خبلؿ الم وتقويـ األجابات بشكؿ ثنائي، بعدىا يتـ

 وتوضيح الفرؽ بيف تقييـ التعمـ والتقييـ مف أجؿ التعمـ.
عرض فيديو )الحكمة الصينية( ومناقشتو لمتوصؿ لضرورة االلتفات لميارات ومواىب الطمبة  -

 تعمميف.ة والتي ال تظير باالختبارات الكتابية وأىمية ممؼ اإلنجاز كأداة لتقييـ أداء المالخفيّ 
   مناقشة أدوات التقويـ البديؿ باستخداـ شرائح البوربوينت مع عرض أمثمة عمييا. -
نة )يأخذ كؿ معمـ بطاقة مموّ  مة بحيثتقسيـ المعمميف مجموعات باالستعانة ببطاقات ممونة ومرقّ  -

 ف مجموعة مع زمبلئو مف نفس الموف(.كوّ مة ويُ ومرقّ 
بب وراء اف مائية وتكميفيـ برسـ قوس قزح وكتابة السّ إعطاء كؿ مجموعة ورقة فميب شارت وألو   -

ظيوره في األياـ الممطرة، واالتفاؽ مع المعمميف عمى معايير تقييـ أدائيـ في ىذه الميمة مف خبلؿ 
ومف ثـ تكميفيـ بالبدء بالعمؿ بحيث تعرض كؿ مجموعة عمميا ، ـ تقدير لفظي عمى السبورةعمؿ سمّ 

 يتـ أثناء ذلؾ الكشؼ عف األخطاء المفاىيمية وتعديميا(.أماـ الجميع ليتـ تقييميا.)
 (.1،2،3)نشرات رقـ  توزيع نشرات حوؿ آلية تقويـ عمؿ المجموعات التعاونية ومناقشتيا -

 :(التقويمالنشاط البيتي )
تكميؼ المعمميف باختيار ميمة تعميمية وبناء أداة تقويـ حقيقة مناسبة ليا وتطبيقيا في الحجرة  -

ثبات ذلؾ بالصور، وكتابة تأمّ الصفية، و  توظيفيا ونقاط  مو حوؿ نتائج الطمبة عمى األداة وكيؼ تـّ ا 
 .لمناقشتيا في حمقة التّأمؿ القادمة القوة والضعؼ فييا
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 (7ورقة عمل)
 الجياز التنفسي

 
 عزيزي المعمـ ........

 أجب عف األسئمة اآلتية:
 عّرؼ التنفس -1

..................................................................................................
.................................................................................................. 

 نات الجياز التنفسي:د مكوّ عدّ  -2
..................................................................................................

.................................................................................................. 
 يما أفضؿ التنفس عبر األنؼ أـ الفـ؟ ولماذا؟أيّ  -3

..................................................................................................
.................................................................................................. 

 ماذا يأخذ اإلنساف مف الجو أثناء عممية الشييؽ؟ -4

..................................................................................................
.......................................................................... 
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 (1نشرة رقم )

 م التعاونيلتقييم ميارة العرض في التعم  نموذج
 تاريخ العرض اسم النشاط اسم المعمم اسم الطالب

    
 

 العبلمة 1 2 3 4 المعيار

 التنظيـ
 ـ الطمبة المعموماتقدّ 

بطريقة منطقية وتسمسؿ 
 شيؽ

ـ الطمبة المعمومات قدّ 
 بتسمسؿ منطقي

تابع الحضور بصعوبة 
 ـ العرض المقدّ 

الحضور لـ يفيـ 
العرض بسبب عدـ 

 تسمسؿ المعمومات 

 

المحتوى 
 المعرفي

مبة أنفسيـ الطّ  أعدّ 
بمعمومات أكثر مف 
 المطموب وقاموا بّثرائيا

الطمبة متمكنوف مف 
ولكف المحتوى التعميمي 

ليس لدييـ معمومات 
 إضافية حوؿ الموضوع

الطمبة غير متمكنيف مف 
المعمومات بدليؿ إجابتيـ 
لؤلسئمة البسيطة المتعمقة 

 بموضوع العرض

الطمبة غير قادريف عمى 
 إجابة أسئمة الحضور

 

المصادر 
 البصرية

استخدـ الطمبة  وسائؿ 
بصرية مرتبطة بالعرض 
 وعادوا إليو لدعـ العرض 

الطمبة وسائؿ  استخدـ
 بصرية 

ما استخدـ الطمبة  نادراً 
وسائؿ بصرية في 

 العرض

لـ يستخدـ الطمبة وسائؿ 
 مصادرو 

 

 الدقة المغوية

العرض مف  خبل
األخطاء اإلمبلئية 

 والنحوية

احتوى العرض  عمى 
خطأ أو اثنيف مف 
األخطاء اإلمبلئية 

 والنحوية

احتوى العرض  عمى 
ثبلثة أخطاء مف 

بلئية األخطاء اإلم
 والنحوية

احتوى العرض عمى 
الكثير مف األخطاء 

 اإلمبلئية والنحوية.

 

وصوؿ 
الصوت إلى 

 الحضور

ـ الطمبة بشكؿ تكمّ 
صحيح ودقيؽ بصوت 

زوا عمى ذكر واضح وركّ 
 الفقرات اليامة 

ـ الطمبة بصوت تكمّ 
ا واضح وركزوا لفظيً 

 عمى الفقرات اليامة

 عفر الطمبة عبلـ ي
ة، الفقرات اليامة بدق

وجد الحضور صعوبة 
 في سماع العرض

ـ الطمبة بصوت تكمّ 
روا عف منخفض ولـ يعبّ 

 الفقرات بشكؿ دقيؽ.

 

مبلحظات 
 إضافية لممعمـ
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 (2نشرة رقم )

 نموذج تقييم مستوى العمل التعاوني لمجموعة
 التاريخ النشاط اسم المجموعة

   
 

 العالمة (1ضعيف) (2جيد) (3جيد جدا ) (4ممتاز ) المعيار

 ةمساعد
بعضيم 
 البعض

يساعد الطمبة بعضيـ 
 يبادروف، ا،بعضً 

 ويستمعوف لبعضيـ

يساعد معظـ الطمبة 
ا بعضيـ بعضً 

 ويساىموف في األنشطة

يساعد بعض الطمبة 
ا بعضيـ بعضً 

 ويساىموف في األنشطة

ال يساعد الطمبة بعضيـ 
وال يستمعوف بعضا ً 

ال يشارؾ جميع  لبعضيـ،
 شطة. الطمبة في األن

 

 التصال

يتبادؿ جميع الطمبة 
األفكار ويطرحوف 
األسئمة ويدافعوف عف 

روف إجاباتيـ ويغيّ 
 أفكارىـ 

يتبادؿ معظـ الطمبة 
األفكار ويطرحوف 
األسئمة ويدافعوف عف 

روف إجاباتيـ ويغيّ 
 أفكارىـ 

يتبادؿ بعض الطمبة 
األفكار ويطرحوف 
األسئمة ويدافعوف عف 

روف إجاباتيـ ويغيّ 
 رىـأفكا

ال يتبادؿ الطمبة األفكار 
وال يطرحوف األسئمة داخؿ 

 المجموعة.

 

 تقدير اآلخرين
يحتـر أعضاء الفريؽ 

 ابعضيـ بعضً 
يحتـر معظـ أعضاء 

 االفريؽ بعضيـ بعضً 
فقط بعض الطمبة 
 ايحترموف بعضيـ بعضً 

ليس جميع الطمبة 
 ايحترموف بعضيـ بعضً 

 

الندماج في 
 الميارة

وف جميع الطمبة يشارك
في النشاط ويتقنوف 

 الميارة

معظـ الطمبة يشاركوف 
في النشاط ويتقنوف 

 الميارة 

بعض الطمبة شارؾ في 
 النشاط وأتقف الميارة

لـ يتقف الطمبة الميارة 
المطموبة ضمف الزمف 

 المحدد.

 

 ممحوظات
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 (3نشرة رقم )

 أداة تقييم عمل الطالب في العمل التعاوني
 التاريخ اسم النشاط موعة اسم المج اسم الطالب

    

 
 العالمة وصف المعيار رقم
  ؿ زمبلءه في المجموعة نفسياتقبّ  1

 
 

  قاـ بالمياـ الموكمة إليو 2
 

 

  ساعد زمبلءه في المجموعة بنفسو عند الحاجة 3
 

 

  شارؾ في المناقشة 4
 

 

  ر عف رأيو بوضوحعبّ  5
 

 

  ةؿ أعباء المياـ الطارئبادر إلى تحمّ  6
 

 

  بداعية أو حديثةزة، إبادر في أفكار وأعماؿ متميّ  7
 

 

 ممحوظات
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  إدراك األخطاء المفاىيمية( اختبار 1ممحق)
 

 عمادة الدراسات العميا                                                 
 جامعة القدس

 .السيد/ ..........................................المحتـر
 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،،

 
 إدراك األخطاء المفاىيميةتحكيم اختبار الموضوع: 

  (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )تقوـ الباحثة بّجراء دراسة بعنواف " أثر برنامج يستند إلى منحى 
نمية ممارساتيـ نيا في إدراكيـ لؤلخطاء المفاىيمية وتلدى معممي العموـ في المرحمة األساسية الدّ 

لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس، وقد  التأممية الواعية" وذلؾ استكمااًل 
بّعداد اختبار لممفاىيـ العممية التي يفترض إدراكيا بالشكؿ الصحيح مف قبؿ معممي قامت الباحثة 

معرفة المحتوى ي يستند إلى منحى عف طريؽ برنامج تدريبوذلؾ  نياالعموـ في المرحمة األساسية الدّ 
 (.PCK)البيداغوجي

لما تتمتعوف بو مف خبرة في ىذا المجاؿ، ولممساعدة في إنجاز ىذه الدراسة أرجو مف سيادتكـ  اونظرً 
 كـر بتحكيـ ىذا االختبار في ضوء النقاط اآلتية:التّ 
 .صياغة عبارات االختبار 
 .مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار 
 .الصحة العممية والسبلمة المغوية 
 .الفقرات التي يجب حذفيا أو إضافتيا 
 .المفاىيـ العممية المتضمنة ومدى مبلئمتيا لمعممي العمـو في الصفوؼ الدنيا 

 لكـ حسف تعاونكـ،،،، اشاكرً                                   
 الباحثة                                                                                  

 نورة حبلحمة
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 )القبمي(إدراك األخطاء المفاىيمية اختبار
 أعّزائي المعمميف،،،،،،
، ييدؼ لموقوؼ عمى مدى إدراككـ لؤلخطاء المفاىيمية التي يمكف أف يقع فييا اأضع بيف أيدكـ اختبارً 

عمى معالجتيا خبلؿ برنامج تدريبي  امؿ معً لّدنيا، وبالتالي العمعمـ العموـ في المرحمة األساسية ا
لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس، لذلؾ أتمنى أف  خاص؛ وذلؾ استكماالً 

بأّف استجاباتكـ عمى ىذا االختبار سُتعامؿ بسّرية تامة، ولف  اسئمتو بكؿِّ أناٍة واىتماـ، عممً تجيبوا عمى أ
 اؿ أي تأثير عمى تقاديركـ السنوية.يكوف ليا بأي حاؿ مف األحو 

 ولكم مني جزيل الشكر " "                                                             
 الباحثة: نورة حالحمة                                                                

 تعميمات الختبار: 
متعدد، ُيرجى اإلجابة عنيا ( فقرة مف نوع االختيار مف 24ف )عزيزي المعمـ/ة: يتكّوف االختبار م

 ، وتجدر اإلشارة أّف لكؿ سؤاؿ أربعة بدائؿ، واحدة منيا فقط صحيحة والثبلثة األخرى خاطئة.اجميعً 
 قبؿ البدء باإلجابة يرجى قراءة التعميمات الػآتية:

 قراءة الفقرات بتأفٍّ واختيار اإلجابة األكثر صحًة. -1
 ( دقيقة.60)وىو لزمف المخصص لبلختبار امراعاة  -2
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 الّرجاء اإلجابة عف األسئمة اآلتية:                                                  
 فيما َيخص  عممية التبخر: صحيحةمن اآلتية  واحدة: 1س
 مغمياف.تحدث عند تزويد المادة الموجودة في الحالة السائمة بمقدار معيف مف الحرارة يوصميا ل( أ)
 ىي تحّوؿ المادة مف الحالة السائمة إلى الغازية ويمكف أف تحدث عند جميع درجات الحرارة.( ب)
 تحدث عندما تكوف الطاقة الحركية التي تمتمكيا بعض الجزيئات أقؿ مف قوة التجاذب بينيا.( ج)
 .تحدث لمسائؿ كامبًل  ( د)

 : أثناء عممية الشييق يأخذ اإلنسان:2س
 % غازات أخرى.79% أكسيجيف، و 21ف م اا مكّونً ا غاّزيً خميطً (أ )
 % ثاني أكسيد الكربوف.40% أكسيجيف، 60مف  اا مكّونً ا غازيً خميطً (ب )
 % مف غاز األكسيجيف الموجود في الجو.100(ج )
 % ثاني أكسيد الكربوف.30% نيتروجيف، 30% أكسيجيف، 40مف  اا مكّونً ا غازيً خميطً (د )

 : الَعَرق الذي ي فرزه جسم اإلنسان عبارة عن:3س
 سوائؿ زائدة عف حاجة الجسـ.( أ)
 ممح وماء ويوريا تُفرز عندما تزيد عف حاجة الجسـ.( ب)

 )ج( عناصر خطيرة ومضّرة بالجسـ مثؿ األلمنيوـ والزئبؽ والرصاص.
 )د( عممية أيض تنظـ درجة حرارة الجسـ.

 : يوجد لنا عينان اثنتان:4س
 مف صورة الشكؿ المرئي. االعيف الواحدة ُتعطينا جزءً  ألفّ (أ )
 تى نستطيع التمييز بيف األلواف.ح(ب )
 عف مدى البعد أو المسافة بيننا وبيف األشكاؿ التي ننظر إلييا. احتى تعطينا تصّورً (ج )
 حتى ندرؾ الشيء مف جميع زواياه وبالتالي نمّيز شكمو.(د )
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 : في يوم مشمس فإن الثموج المتراكمة عمى الطريق:5س
 تذوب بفعؿ الحرارة.(أ )
 تنصير بفعؿ الحرارة.(ب )
 مف الحالة الصمبة إلى السائمة بفعؿ البرودة. تتحوؿ(ج )
 ُيفرِّؽ اليواء بيف أيونات الييدروجيف واألكسيجيف الُمكّونيف لمماء فينفصبلف ويّتحدا معو.(د )

 :اا طبيعيً د الت غيرات اآلتية ي عد  تغي رً : أح6س
 )ب( تفاحة تتعفف          قطعة شمع تنصير                              ( أ)

 )د( قطعة حطب تحترؽ         ار يصدأ                                 )ج( مسم
 
 : ي عد  القمر من:7س
 الكواكب                              )ب( النجـو( أ)

 )ج( الّتوابع                                )د( األجراـ السماوية المشتعمة
 ار ىو:: السبب الرئيس لختالف مدة طول الميل والني8س
 دوراف األرض حوؿ الشمس.(أ )
 دوراف األرض حوؿ نفسيا.(ب )
 دوراف الشمس حوؿ األرض.(ج )
 ميؿ محور األرض عمى مستوى مدارىا.(د )

 فيما يتعمق بظاىرتي الخسوف والكسوف: خاطئةمن الجمل اآلتية  واحدة: 9س
 الكسوؼ ىو وقوع األرض بيف الشمس والقمر.( أ)
 جزئي(.ىناؾ نوعاف لكؿ مف الكسوؼ والخسوؼ )كّمي، و ( ب)

 )ج( في الكسوؼ يكوف القمر بيف الشمس واألرض.
 )د( الكسوؼ يستمر لعدة دقائؽ قميمة فقط، أّما الخسوؼ فيستمر لساعة أو أكثر.
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 : ي عر ف صدى الصوت بأنو:10س
 أي ارتداد لمموجة الصوتية عمى سطح حاجز وعودتيا إلى نقطة انطبلقيا.( أ)
 ف.ىو انتشار لمصوت بعد ارتداده عمى سطح خش( ب)

 )ج( ىو ظاىرة تكرار سماع الصوت الناشئ عف االنعكاس.
)د( ىو انعكاس الصوت عندما يكوف الفرؽ بيف زمف وصوؿ الموجة الصوتية األصمّية إلى األذف 

 ( ثانية.1,0والموجة الصوتية المرتّدة عف حاجز أقؿ مف )
جذب مغناطيس كما  : إذا وضعنا مقص من الحديد بين إبرة متصمة بخيط ومعم قة بفعل قوة11س

                                                                       :  مغناطيس في الشكل فإن 
 مقص      اإلبرة تبقى مشدودة.                                       (أ )

  )ب( اإلبرة تسقط بسبب التنافر مع المغناطيس.
 فذ خبلؿ المقص.                     إبرة               خطوط المجاؿ المغناطيسي تن( ج)

 خيط                             )د( ينتيي تأثير قوة الجذب المغناطيسي وتسقط اإلبرة بفعؿ الجاذبية.                     
 
 : عند صنع مغناطيس كيربائي بواسطة مسمار حديدي وَممف كيربائي:12س
 بقطب واحد. ايدي مغناطيسً ُيصبح المسمار الحد( أ)
 .اا صغيرً ا ذاتيً تصبح كؿ حبيبة حديدية مغناطيسً ( ب)

 )ج( يعمؿ المجاؿ المغناطيسي المتوّلد في الممؼ عمى توجيو مغناطيسية الحبيبات بعكس اتجاىو.
 .امى توزيع حبيبات الحديد عشوائيً )د( يعمؿ المجاؿ المغناطيسي المتوّلد في الممؼ ع

 
 ل اآلتية ي مث ل انعكاسًا منتظمًا لمضوء:من الجم واحدة: 13س
 انعكاس الضوء عف المرآة المصقولة            )ب( انعكاس الضوء عف الزجاج الشفاؼ(أ )
 )د( انعكاس الضوء عف سطح بركة ماء      انعكاس الضوء عف سطح الصخور      ( ج)

                         أ:                         ألوان الط يف الس بعة تخضع لمبد: ظيور 14س
 انعكاس الضوء                            )ب( انكسار الضوء(أ )

 )ج( انتشار الضوء                             )د( امتصاص الضوء 
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نت الجزاء 15س : أخذت سعاد قرصًا من الورق المقو ى وقس متو إلى سبعة أجزاء متساوية ولو 
: )أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيمي، بنفسجي( ثم وضعت باأللوان اآلتية عمى الترتيب

 القرص عمى حامل دو ار يدور بسرعة ، المون الذي سيظير لسعاد ىو:
 خميط األلواف ألّنيا تمتزج مع بعضيا البعض.(أ )
 الموف األبيض ألّنو يتكوف مف جميع األلواف السابقة.(ب )

 )ج( األسود ألّنو يمتّص األلواف جميعيا.
 حمر ألّنو أوّؿ لوف في الظيور.)د( األ

: تم تثبيت حبات الفول عمى مسطرة معدنية بواسطة الز بدة كما يشير إليو الرسم، ثم تم  16س
 تسخين المسطرة عند طرف واحد، الترتيب الذي سوف تتساقط فيو حب ات الفول: 

 1     2      3     4      5                             5ثـ  4ثـ  3ثـ  2ثـ  1( أ)
                                                               1ثـ  2ثـ  3ثـ  4ثـ  5( ب)

                                                                      2ثـ  4ثـ  5ثـ  3ثـ  1)ج(  
 شمعة                                         )د( تتساقط كميا معًا.                                 

 : من التطبيقات العممية عمى انتقال الحرارة )البيوت البالستيكية( والتي ت شبو في مبدأ عمميا:17س
 الّتدفئة المركزية.( أ)
 تبريد األجيزة والمراوح في الحواسيب.( ب)

 )ج( الخبليا الشمسية.
 )د( انتقاؿ الحرارة بيف أطراؼ قضيب معدني. 

 : ت سم ى الرياح السطحية التي تيب من الجنوب نحو الش مال:18س
 جنوبية شمالية          )ب( شمالية            )ج( جنوبية               )د( شمالية جنوبية( أ)

 : ي صنَّف التين عمى أن و:19س
 نبات زىري ذو فمقة                       )ب( نبات ال زىري ذو فمقة(أ )
 وات الفمقتيف          )د( نبات ال زىري.نبات زىري مف ذ( ج)

 



153 
 

 : تتنفس النباتات في:20س
 الميؿ                 )ب( النيار             )ج( الميؿ والنيار            )د( عند الحاجة( أ)

: تواجد جسم عمى سطح األرض ثم أ رسل لسطح القمر، أي  العبارات اآلتية صحيحة فيما 21س
 سطح األرض وسطح القمر:  يتعمق بكتمة الجسم عمى

 كتمتو عمى سطح األرض تساوي كتمتو عمى سطح القمر.(أ )
 كتمتو عمى سطح األرض أكبر مف كتمتو عمى سطح القمر.(ب )
 كتمتو عمى سطح األرض أصغر مف كتمتو عمى سطح القمر.(ج )
 أضعاؼ كتمتو عمى سطح القمر. 5كتمتو عمى سطح األرض تساوي (د )

 ة من فوىة البراكين ىو:: مصدر الحمم البركانية الخارج22س
 أعماؽ القشرة األرضية.(أ )
 طبقة النواة الموجود فييا الماغما المنصيرة.(ب )
 طبقة الّستار في الكرة األرضية.(ج )
 الطبقة الخارجية مف النواة.(د )

 : وحدة قياس كمية األمطار الساقطة في مقياس المطر ىي:23س
 مممتر                          )ب( مممتر( أ)

 )د( لتر                         3)ج( سـ   
 : في أي مثال يتحرك جسم ما بفعل قوة الجاذبية الرضية:24س
 فتاة تضرب كرة بواسطة مضرب.( أ)
 عمى األرض. اولد يدفع صندوقً ( ب)

 عمى جدار. ا)ج( فتاة تدؽ مسمارً 
  )د( ولد يسقط مف شجرة عمى األرض.

 سئمة""انتيت األ                                          
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 :القبمي مفتاح تصحيح الختبار
 

رقم
ال

 

رقم د ج ب أ
ال

 

 د ج ب أ

1  X   13 x    
2 x    14  x   
3    x 15  x   
4   x  16 x    
5  X   17   x  
6 X    18   x  
7   x  19   X  
8    x 20   X  
9 x    21 x    

10   x  22 x    
11    x 23  x   
12  x   24    x 
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 )البعدي( إدراك األخطاء المفاىيمية اختبار( 1ممحق )
 

 أعّزائي المعمميف،،،،،،
، ييدؼ لموقوؼ عمى مدى إدراككـ لؤلخطاء المفاىيمية التي يمكف أف يقع فييا اأضع بيف أيدكـ اختبارً 

نامج  تدريبي ؿ بر عمى معالجتيا خبل اسية الّدنيا، وبالتالي العمؿ معً معمـ العموـ في المرحمة األسا
لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس، لذلؾ أتمنى أف  خاص؛ وذلؾ استكماالً 

بأّف استجاباتكـ عمى ىذا االختبار سُتعامؿ بسّرية تامة، ولف  اسئمتو بكؿِّ أناٍة واىتماـ، عممً تجيبوا عمى أ
 ـ السنوية.يكوف ليا بأي حاؿ مف األحواؿ أي تأثير عمى تقاديرك

                                                        
 ولكم مني جزيل الشكر " "                                                             
 الباحثة: نورة حالحمة                                                               

 تعميمات الختبار: 
( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد، ُيرجى اإلجابة عنيا 24زيزي المعمـ/ة: يتكّوف االختبار مف )ع

 جميعًا، وتجدر اإلشارة أّف لكؿ سؤاؿ أربعة بدائؿ، واحدة منيا فقط صحيحة والثبلثة األخرى خاطئة.
 قبؿ البدء باإلجابة يرجى قراءة التعميمات الػآتية:

 ار اإلجابة األكثر صحًة.قراءة الفقرات بتأفٍّ واختي -1
 ( دقيقة.60)وىوالزمف المخصص لبلختبار مراعاة  -2
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 الّرجاء اإلجابة عف األسئمة اآلتية:                                                  
 فيما َيخص  عممية التبخر: صحيحةمن اآلتية  واحدة: 1س
 ة بمقدار معيف مف الحرارة يوصميا لمغمياف.تحدث عند تزويد المادة الموجودة في الحالة السائم( أ)
 .تحدث لمسائؿ كامبًل ( ب)
 تحدث عندما تكوف الطاقة الحركية التي تمتمكيا بعض الجزيئات أقؿ مف قوة التجاذب بينيا.( ح)
 ىي تحّوؿ المادة مف الحالة السائمة إلى الغازية ويمكف أف تحدث عند جميع درجات الحرارة.( د)

 اإلنسان:: أثناء عممية الشييق يأخذ 2س
 % ثاني أكسيد الكربوف.40% أكسيجيف، 60مف  اا مكّونً خميطًا غازيً (أ )
 % غازات أخرى.79% أكسيجيف، و 21مف  اا مكّونً خميطًا غاّزيً (ب )
 % مف غاز األكسيجيف  الموجود في الجو.100(ج )
 % ثاني أكسيد الكربوف.30% نيتروجيف، 30% أكسيجيف، 40مف  اا مكّونً ًا غازيً خميط(د )

 الذي ي فرزه جسم اإلنسان عبارة عن:: الَعَرق 3س
 عممية أيض تنظـ درجة حرارة الجسـ.( أ)
 ممح وماء ويوريا تُفرز عندما تزيد عف حاجة الجسـ.( ب)

 )ج( عناصر خطيرة ومضّرة بالجسـ مثؿ األلمنيوـ والزئبؽ والرصاص.
 )د( سوائؿ زائدة عف حاجة الجسـ.

 : يوجد لنا عينان اثنتان:4س
 طينا جزءًا مف صورة الشكؿ المرئي.ألّف العيف الواحدة ُتع(أ )
 عف مدى البعد أو المسافة بيننا وبيف األشكاؿ التي ننظر إلييا. احتى تعطينا تصّورً (ب )
 حتى نستطيع التمييز بيف األلواف.(ج )
 حتى ندرؾ الشيء مف جميع زواياه وبالتالي نمّيز شكمو.(د )
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 : في يوم مشمس فإن الثموج المتراكمة عمى الطريق:5س
 الحرارة. تنصير بفعؿ(أ )
 تذوب بفعؿ الحرارة.(ب )
 تتحوؿ مف الحالة الصمبة إلى السائمة بفعؿ البرودة.(ج )
 ُيفرِّؽ اليواء بيف أيونات الييدروجيف واألكسيجيف الُمكّونيف لمماء فينفصبلف ويّتحدا معو.(د )

 :اا طبيعيً الت غيرات اآلتية ي عد  تغي رً  : أحد6س
 )ب( تفاحة تتعفف         مسمار يصدأ                                 ( أ)

 )ج( قطعة شمع تنصير                                 )د( قطعة حطب تحترؽ    
 : ي عد  القمر من:7س

 الّتوابع                          )ب( النجـو( أ)

 )د( األجراـ السماوية المشتعمة   )ج (الكواكب                         
 ف مدة طول الميل والنيار ىو:: السبب الرئيس لختال8س
 ميؿ محور األرض عمى مستوى مدارىا.(أ )
 دوراف األرض حوؿ الشمس.(ب )
 دوراف األرض حوؿ نفسيا.(ج )
 دوراف الشمس حوؿ األرض.(د )

 فيما يتعمق بظاىرتي الخسوف والكسوف: خاطئةمن الجمل اآلتية  واحدة: 9س
 في الكسوؼ يكوف القمر بيف الشمس واألرض.( أ)
 لكسوؼ والخسوؼ )كّمي، وجزئي(.ىناؾ نوعاف لكؿ مف ا( ب)

 )ج( الكسوؼ ىو وقوع األرض بيف الشمس والقمر.
 )د( الكسوؼ يستمر لعدة دقائؽ قميمة فقط، أّما الخسوؼ فيستمر لساعة أو أكثر.
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 : ي عر ف صدى الصوت بأنو:10س
 أي ارتداد لمموجة الصوتية عمى سطح حاجز وعودتيا إلى نقطة انطبلقيا.( أ)
 ماع الصوت الناشئ عف االنعكاس.ىو ظاىرة تكرار س( ب)

 )ج( ىو انتشار لمصوت بعد ارتداده عمى سطح خشف.
)د( ىو انعكاس الصوت عندما يكوف الفرؽ بيف زمف وصوؿ الموجة الصوتية األصمّية إلى األذف 

 ( ثانية.1,0والموجة الصوتية المرتّدة عف حاجز أقؿ مف )
بخيط ومعم قة بفعل قوة جذب مغناطيس كما  : إذا وضعنا مقص من الحديد بين إبرة متصمة11س

                                                                       :  مغناطيس في الشكل فإن 
   ينتيي تأثير قوة الجذب المغناطيسي وتسقط اإلبرة بفعؿ الجاذبية.   مقص(أ )
  )ب( اإلبرة تسقط بسبب التنافر مع المغناطيس. 
 طوط المجاؿ المغناطيسي تنفذ خبلؿ المقص.                     إبرة               خ( ح)

 )د( اإلبرة تبقى مشدودة.                                                          خيط                          

 : عند صنع مغناطيس كيربائي بواسطة مسمار حديدي وَممف كيربائي:12س
 .اا صغيرً ا ذاتيً بح كؿ حبيبة حديدية مغناطيسً تص( أ)
 بقطب واحد. اُيصبح المسمار الحديدي مغناطيسً ( ب)
 )ج( يعمؿ المجاؿ المغناطيسي المتوّلد في الممؼ عمى توجيو مغناطيسية الحبيبات بعكس اتجاىو. 

 .اعمى توزيع حبيبات الحديد عشوائيً )د( يعمؿ المجاؿ المغناطيسي المتوّلد في الممؼ 
 لمضوء: اا منتظمً من الجمل اآلتية ي مث ل انعكاسً  واحدة: 13س
 انعكاس الضوء عف سطح الصخور             )ب( انعكاس الضوء عف الزجاج الشفاؼ(أ )
 انعكاس الضوء عف المرآة المصقولة            )د( انعكاس الضوء عف سطح بركة ماء( ح)

 : ظيور ألوان الط يف الس بعة تخضع لمبدأ:14س
 )ب( امتصاص الضوء الضوء                            انعكاس (أ )

 )ج( انتشار الضوء                             )د( انكسار الضوء 
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نت الجزاء  ا: أخذت سعاد قرصً 15س من الورق المقو ى وقس متو إلى سبعة أجزاء متساوية ولو 
زرق، نيمي، بنفسجي( ثم وضعت باأللوان اآلتية عمى الترتيب: )أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أ

 القرص عمى حامل دو ار يدور بسرعة ، المون الذي سيظير لسعاد ىو:
 الموف األبيض ألّنو يتكوف مف جميع األلواف السابقة.( أ)
 خميط األلواف ألّنيا تمتزج مع بعضيا البعض.( ب)

 )ج( األسود ألّنو يمتّص األلواف جميعيا.    
 الظيور.)د( األحمر ألّنو أوّؿ لوف في     
: تم تثبيت حبات الفول عمى مسطرة معدنية بواسطة الز بدة كما يشير إليو الرسم، ثم تم  16س

 تسخين المسطرة عند طرف واحد، الترتيب الذي سوف تتساقط فيو حب ات الفول: 
 1     2      3     4      5تتساقط كميا معًا                                     ( أ)
                                                               1ثـ  2ثـ  3ثـ  4ثـ  5( ب)
                                                                      2ثـ  4ثـ  5ثـ  3ثـ  1)ج( 
 شمعة                                                                  5ثـ  4ثـ  3ثـ  2ثـ  1)د( 

                                                        
 : من التطبيقات العممية عمى انتقال الحرارة )البيوت البالستيكية( والتي ت شبو في مبدأ عمميا:17س
 الخبليا الشمسية.( أ)
 تبريد األجيزة والمراوح في الحواسيب.( ب)

 )ج( الّتدفئة المركزية.
 الحرارة بيف أطراؼ قضيب معدني. )د( انتقاؿ

 : ت سم ى الرياح السطحية التي تيب من الجنوب نحو الش مال:18س
 جنوبية شمالية          )ب( جنوبية             )ج( شمالية            )د( شمالية جنوبية( أ)

 : ي صنَّف التين عمى أن و:19س
 ال زىري ذو فمقةنبات ال زىري.                             )ب( نبات (أ )
 نبات زىري مف ذوات الفمقتيف               )د( نبات زىري ذو فمقة                       ( ح)
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 : تتنفس النباتات في:20س
 الميؿ والنيار           )ب( النيار             )ج( الميؿ                 )د( عند الحاجة( أ)

ح القمر، أي  العبارات اآلتية صحيحة فيما : تواجد جسم عمى سطح األرض ثم أ رسل لسط21س
 يتعمق بكتمة الجسم عمى سطح األرض وسطح القمر: 

 أضعاؼ كتمتو عمى سطح القمر. 5كتمتو عمى سطح األرض تساوي (أ )
 كتمتو عمى سطح األرض أكبر مف كتمتو عمى سطح القمر.(ب )
 كتمتو عمى سطح األرض أصغر مف كتمتو عمى سطح القمر.(ج )
 ض تساوي كتمتو عمى سطح القمر.كتمتو عمى سطح األر (د )

 : مصدر الحمم البركانية الخارجة من فوىة البراكين ىو:22س
 طبقة النواة الموجود فييا الماغما المنصيرة.(أ )
 أعماؽ القشرة األرضية.(ب )
 طبقة الّستار في الكرة األرضية.(ج )
 الطبقة الخارجية مف النواة.(د )

 ر ىي:: وحدة قياس كمية األمطار الساقطة في مقياس المط23س
 مممترلتر                          )ب( ( أ)

 مممتر)د(                          3)ج( سـ   
 : في أي مثال يتحرك جسم ما بفعل قوة الجاذبية الرضية:24س
  ولد يسقط مف شجرة عمى األرض.( أ)
 عمى األرض. ايدفع صندوقً ولد ( ب)

 عمى جدار. ا)ج( فتاة تدؽ مسمارً 
 طة مضرب.)د( فتاة تضرب كرة بواس

 
 "انتيت األسئمة"                                          
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 :البعدي مفتاح تصحيح الختبار
 

رقم
ال

رقم د ج ب أ 
ال

 د ج ب أ 

1    X 13   X  
2  X   14    X 
3 X    15 X    
4  X   16    X 
5 X    17 X    
6   X  18  X   
7  X    19   X  
8 X    20 X    
9   X  21    X 

10  X   22  X   
11 X    23    X 
12 X    24 X    
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 الممارسات التأممية استبانة (1ممحق)
 

 عمادة الدراسات العميا                                                 
 جامعة القدس

. ............................................................يد/الس  المحتـر
 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،،

 تحكيم استبانة الممارسات التأمميةالموضوع: 
 (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )تقوـ الباحثة بّجراء دراسة بعنواف " أثر برنامج يستند إلى منحى 

مية وتنمية ممارساتيـ نيا في إدراكيـ لؤلخطاء المفاىيلدى معممي العموـ في المرحمة األساسية الدّ 
 ستير في أساليب التدريس، وقدلمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماج أممية الواعية" وذلؾ استكمااًل التّ 

أممية التي ُيفترض تطويرىا لدى المعمميف عف طريؽ حوؿ الممارسات التّ استبانة الباحثة صممت 
 (.PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )برنامج تدريبي يستند إلى منحى 

ادتكـ لما تتمتعوف بو مف خبرة في ىذا المجاؿ، ولممساعدة في إنجاز ىذه الدراسة أرجو مف سي اونظرً 
 في ضوء النقاط اآلتية: كـر بتحكيـ ىذه االستبانةالتّ 
 فقرات االستبانة ومدى مبلئمتيا لموضوع الدراسة. 
 د الفقرات.يمدى بساطة وتعق 
 .الصياغة المغوية وسبلمتيا 
 ي يجب حذفيا أو إضافتياالفقرات الت 

 لكـ حسف تعاونكـ،،،، اشاكرً                                   
 الباحثة                                                                                 

 نورة أحمد حبلحمة
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 عيةاستبانة الممارسات التأممية الوا                               
 أخي المعمـ/أختي المعممة،
 تحية طيبة وبعد،،،،،،،

معرفة بيف يديؾ استبانة لغرض إجراء دراسة تقوـ بيا الباحثة بعنواف" أثر برنامج يستند إلى منحى 
اكيـ لؤلخطاء لدى معممي العمـو في المرحمة األساسية الّدنيا في إدر  (PCKالمحتوى البيداغوجي )

تيـ التّأممية الواعية" وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة ممارسا المفاىيمية، وتنمية
 الماجستير.             

لما لمممارسات التأممية مف أىمية في تطوير أداء المعمميف و مساعدتيـ في الوقوؼ عمى نقاط  اونظرً 
ستبانة التي تيدؼ تطوير ىذه اال القوة والضعؼ لدييـ في ممارساتيـ المينية والعمؿ عمى تعديميا، تـّ 

لقياس درجة الممارسات التأممية لمعممي العموـ في المرحمة األساسية الّدنيا قبؿ الّتعرض لمبرنامج 
 التدريبي وبعده.

وألىمية ىذا الموضوع الذي تطرحو االستبانة، أرجو منؾ تعبئة فقراتيا بكؿ أناٍة وتركيز، وتوّخي األمانة 
في المكاف المناسب لدرجة ممارستؾ أماـ كؿ عبارة، باختيارؾ ( xوالموضوعية، وذلؾ بوضع إشارة )

بأّف ىذه  اتوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدًا(، عممً إحدى درجات التقدير اآلتية:) كبيرة جدًا، كبيرة، م
 البيانات سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط وستعامؿ بسرية تامة.            

 لحسف تعاونكـ  اوشكرً                                                                               
 الباحثة: نورة حبلحمة                                                                             
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ؾ (  داخؿ المربع الذي يشير إلى ما ينطبؽ عمي Xيرجى الّتكـر بتعبئة البيانات اآلتية بوضع إشارة )
 : في كؿ مما يأتي

 
 الرقم

 
 الفقرة

 بدرجة
كبيرة 
 جداً 

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
 جداً 

      ُأفّكُر جيدًا قبؿ وضع الخطط لممقررات التي ُأدّرسيا. -1
أحرص عمى معرفة ما إذا كاف ىناؾ انسجاـ بيف األىداؼ  -2

 والوسائؿ واإلجراءات في خططي المختمفة.
     

ء حوارات مع الطمبة ُبغية الّتعرؼ عمى توقعاتيـ أىتـ بّجرا -3
 وحاجاتيـ.

     

أتساءؿ عف أكثر الطرؽ الفعالة لضماف مشاركة أوسع مف قبؿ  -4
 الطمبة في عمميتي التعمـ والتعميـ.

     

أتنبأ بالمشكبلت المتوقع  ظيورىا خبلؿ عممية التعميـ  -5
 ألتجّنبيا.

     

      اإلمكانات والتجييزات المتاحة.لمتعرؼ إلى  اىدً أعمؿ جا -6
عمى األدوات واالجيزة الموجودة قبؿ توظيفيا في  اأتدرب مسبقً  -7

 الحصص الدراسية.
     

عف توقعاتي عند البدء باستخداـ أي وسيمة  اأتساءؿ مسبقً  -8
 تعميمية.

     

أفكر في أفضؿ استراتيجيات التقويـ التي يمكنني استخداميا  -9
 عف مستويات تحصيؿ طبلبي. في الكشؼ

     

أحرص باستمرار عمى قياس المعارؼ السابقة لمطمبة الذيف  -10
 أقوـ بتدريسيـ.

     

      أسعى إلى توظيؼ معارفي الجديدة في تدريس العمـو -11
     ألتـز بأىمية إفساح المجاؿ أماـ الطمبة لمتأّمؿ بكؿ ما يقوموف  -12
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 بو في العممية التعميمية.
أتساءؿ فيما إذا كاف المتعمموف قد حققوا ما ىو متوقع منيـ  -13

 عبر الميمات الُمقّدمة ليـ.
     

أفكر بعمؽ في ممارساتي التدريسية التي أشعر أنيا غير  -14
 مناسبة.

     

      أتقبؿ التغذية الراجعة المقّدمة لي مف المشرؼ والمدير.  -15
      عة الواردة مف أولياء األمور.أستفيد مف التغذية الراج -16
      لتزويدي بالتغذية الراجعة أثناء تدريسي. اأمنح الطمبة فرصً  -17
أىتـ بعقد حمقات نقاش مع الزمبلء لمناقشة ممارساتي بيدؼ  -18

 تقويميا.
     

      أستفيد مف التجارب الناجحة لآلخريف في التدريس. -19
ص التي ُأنّفذىا والمرئية( لمحصوتية، ف بالتسجيبلت)الصأستعي -20

 .المشاىدتيا الحقً 
     

أحرص أثناء تدريسي عمى عقد مقارنة بيف حصتي والحصص  -21
 السابقة التي قمت بتنفيذىا.

     

أحرص عمى تعديؿ ممارساتي وفؽ ما أقوـ بو مف تحميؿ أدائي  -22
 اليومي.

     

      ت المتعمقة بالتدريس.ومقاالت حوؿ الممارسا اأطالع أبحاثً  -23
      أوّثؽ كؿ ما أشعر بأّنو غير مناسب في سجؿ خاص. -24
      أقارف سموكياتي المينية بمعايير تطوير مينة التعميـ. -25

 
 
 
 
 
 



166 
 

 

 تالمقابال(: 1ممحق )
 

 عمادة الدراسات العميا                                                 
 جامعة القدس

.ا  لسيد/ ...................................................................المحتـر
 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،،

 تحكيم مقابمةالموضوع: 
 (PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )تقوـ الباحثة بّجراء دراسة بعنواف " أثر برنامج يستند إلى منحى 

نيا في إدراكيـ لؤلخطاء المفاىيمية وتنمية ممارساتيـ حمة األساسية الدّ لدى معممي العموـ في المر 
لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس، وقد  وذلؾ استكمااًل ؛ التأممية الواعية"
انب ج بّعداد مقابمة مف المفترض أف تكشؼ عف بعض ممارسات المعمميف فيما يخّص قامت الباحثة 

بعد التحاقيـ ببرنامج تدريبي يستند إلى منحى ممارساتيـ التأممية الواعية و خطاء المفاىيمية إدراكيـ لؤل
 .(PCKمعرفة المحتوى البيداغوجي )

الّتكـر بّبداء نظرًا لما تتمتعوف بو مف خبرة في ىذا المجاؿ، ولممساعدة في إنجاز ىذه الدراسة أرجو و 
( لمسؤاؿ √)لموضوع الدراسة وذلؾ بوضع اإلشارة رأيكـ في أسئمة المقابمة وفي مدى مبلئمتيا 

جراء التعديؿ عمى السؤاؿ غير المناسب أو اقتراح الصيغة التي ترونيا مناسبة.  المناسب، وا 
 لكـ حسف تعاونكـ،،،، اشاكرً                                                                       

 الباحثة                                                                          
 نورة أحمد حبلحمة
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 جامعة القدس
 أساليب تدريس -كمية العموم التربوية 

 مقابمة المعممين                                  
 عزيزي المعمـ، عزيزتي المعممة،،،،،،

 تحية طيبة وبعد،،
 معرفة المحتوى البيداغوجي ر برنامج تدريبي يستند إلى منحى تقـو الباحثة بّجراء دراسة حوؿ " أث

(PCK لدى معممي العموـ في المرحمة األساسية الّدنيا في إدراكيـ لؤلخطاء المفاىيمية، وتنمية )
ا، ميدانيً  ممارساتيـ التأممية الواعية" لذلؾ طّورت الباحثة ىذه األداة البحثية لجمع البيانات ذات العبلقة

تمثِّؿ المحوَر األساسي الذي ترتكز عميو ىذه الدراسة أرجو منؾ المشاركة الفاعمة  اممً وكونؾ مع
 واليادفة في النقاش بما ُيمّكف الباحثة مف الخروج بمؤشرات عممية ودقيقة حوؿ الموضوع.

 القسم األول:
 )معمومات خاصة( 

 .....................             اسـ المعمـ / المعممة:.................       المؤّىؿ العممي: ..
 سنوات الخبرة في التدريس: ...............         الّصؼ الذي يدّرسو....................     

                                                              التخصص:..........................
                                             

 أسئمة المقابمة )الخاصة بإدراك األخطاء المفاىيمية(:
  مف خبلؿ تعرضؾ لمبرنامج التدريبي؟ بّيف لؾ أّف لديؾ أخطاء مفاىيميةت ىؿ -1
 ما شعورؾ وقتيا؟ -2
 مف وجية نظرؾ ما مصدر ىذا الخطأ المفاىيمي؟ -3
 ىؿ واجيتؾ مشاكؿ في تبّني المفيوـ الصحيح؟ -4
 ؟برأيؾ ىؿ المفاىيـ تتطّور -5
كيؼ تتعّرؼ إلى المفاىيـ الواردة في المقرر وأىمّية الّدقة في عرضيا؟؟ يمكف التطّرؽ لمقضايا  -6

 اآلتية:
 متابعة المستجّدات حوؿ المادة العممية. -
 وجود ممؼ لممواد اإلثرائية المتعمقة بالمادة) مفاىيـ عممية، و أفكار(. -
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يمكف التطرؽ لمقضايا  خاطئة وتصويبيا؟ما ىي الّطرؽ التي تتّبعيا في الّتعرؼ إلى المفاىيـ ال -7
 اآلتية:

 اجتماعاتؾ مع لجنة المبحث في المدرسة. -
 طمب المساعدة مف مشرفؾ التربوي. -
 المجوء لمشبكة العنكبوتية) اإلنترنت(. -
 .ال ألجأ ألحد ألّني عمى ثقة بمفاىيمي العممية -
بعد التحاقؾ  خطاء المفاىيميةلؤل إدراكؾ يرغيكاف لو األثر األكبر في ت تعتقد مف وجية نظرؾ َمف -8

 بالبرنامج التدريبي؟
 ىؿ ساعدتؾ الممارسات التأممية في إدراؾ األخطاء المفاىيمية لديؾ؟ كيؼ؟ -9

 
 أسئمة المقابمة )الخاصة بالممارسات التأممية(:

 قبؿ التحاقؾ بالبرنامج التدريبي وبعده؟ حصة معّينة؟ نفيذتاالنتياء مف تفعؿ بعد كنت ماذا  -1
 توثؽ ىذه المبلحظات؟ قبؿ البرنامج التدريبي وبعده؟أيف كنت  -2
 ما طبيعة ىذه المبلحظات؟ قبؿ وبعد االلتحاؽ بالبرنامج التدريبي؟ -3
 عمى أعماؿ الطمبة؟ وُيمكف الّتعرض لمقضايا اآلتية: اكيؼ ُتصدر أحكامً  -4
 توظيؼ سجبلت المتابعة.  -
 أوراؽ العمؿ التقييمية.تحميؿ نتائج  -
 . مراجعة ممفات اإلنجاز -

 قبؿ البرنامج التدريبي وبعده؟ ىؿ تتأمؿ ممارساتؾ الخاصة بتقييـ أعماؿ الطمبة؟ -5
قبؿ االلتحاؽ بالبرنامج التدريبي وبعده؟ ويمكف ؟ كيؼ تتبادؿ الخبرات مع زمبلئؾ اآلخريف -6

 التعرض لمقضايا اآلتية:
 تبادلية مع الزمبلء. الزيارات ال -
 االجتماعات الخاصة بفرؽ العموـ. -
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مواضيع التي يتـ التناقش بيا خبلؿ االجتماعات الخاصة بفرؽ العموـ؟ قبؿ البرنامج ما ىي ال -7
 التدريبي وبعده؟

 .تدريسيةممارساتؾ ال عديؿفي ت ىؿكيؼ تستفيد مف األ -8
 مف خبلؿ:وـ؟ كيؼ تنّمي معموماتؾ ومياراتؾ حوؿ الممارسات المتعمقة بتدريس العم -9
 المحمي أـ الزمبلء؟ رتبيـ بشكؿ تنازلي؟ المشرؼ أـ المدير أـ المطالعة أـ المجتمع -

 ما اإليجابيات التي حققتيا مف ممارستؾ لمتأمؿ في مينة التدريس؟ -10
 
 

                                                    
 وشكرًا لتعاونكم ،،،،،،،،،،،                                             
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 المحكمين (: قائمة بأسماء1ممحق )
 

 الوظيفة االسـ الّرقـ

 جامعة القدس  /  كمية التربيةمحاضر في  زياد قباجةد.  -1

 كمية التربية / جامعة القدسمحاضر في  د. محسف عدس -2

 كمية التربية/ جامعة القدسمحاضر في  د. عفيؼ زيدافأ.  -3

 النجاح جامعة كمية التربية/محاضر في  ةد. سييؿ صالح -4

 النجاح جامعة كمية التربية/محاضر في  ببلؿ أبو عيده د. -5

 النجاح جامعة كمية التربية/محاضر في  د. محمود رمضاف -6

مديرية التربية والتعميـ مشرؼ رياضيات في  د.عادؿ فوارعة -7
 العالي شماؿ الخميؿ

مديرية التربية والتعميـ رئيس قسـ اإلشراؼ في  أ.عفاؼ النجار -8
 الخميؿ العالي شماؿ

مديرية التربية والتعميـ العالي مشرفة مرحمة في  أ. سحر الزماعرة -9
 شماؿ الخميؿ

مديرية التربية والتعميـ العالي في مشرؼ فيزياء  أ.نايؼ اعمر -10
 شماؿ الخميؿ

مديرية التربية والتعميـ مشرؼ لغة عربية في  أ. محمود الشروؼ  -11
 العالي شماؿ الخميؿ
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 من الجامعة تسييل الميمة (1ممحق )
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 من الوزارة ( تسييل الميمة1ممحق )
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 فيرس الجداول
 

 

 

 الصفحة الموضوع الجدول

 56 الخصائص الديمغرافية لممعمميف  (1.3)

يف الضابطة األعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في المجموعت ( 1.4)

 والتجريبية في اختبار إدراؾ األخطاء المفاىيمية، تبعًا لممجموعة في االختباريف القبمي والبعدي

61 

( لعبلمات المعمميف في اختبار إدراؾ االخطاء المفاىيمية تبعًا ANCOVA) رنتائج تحميؿ التغاي  (2.4) 

 لطريقة التدريس

61 

المتوسطات الحسابية المعّدلة، واألخطاء المعيارية في اختبار إدراؾ األخطاء المفاىيمية تبعًا لطريقة   (3.4)

 التدريس

62 

، المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية لعبلمات المعمميف في المجموعتيف الضابطة  (4.4)

  والتجريبية في استبانة الممارسات التأممية، تبعًا لممجموعة في االستبانتيف القبمية والبعدية.

63 

( لعبلمات المعمميف في استبانة الممارسات التأممية تبعًا لطريقة ANCOVA) تحميؿ التغايرنتائج   (5.4)

 التدريس

64 

ابية المعّدلة، واألخطاء المعيارية في استبانة الممارسات التأممية تبعًا لطريقة المتوسطات الحس  (6.4)

 التدريس.

65 
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 فيرس المالحق
 

 انصفحة الموضوع رقم الممحق

 96 البرنامج التدريبي  (1)

 147 )القبمي( يةإدراؾ األخطاء المفاىيماختبار   (2) 

 155 )البعدي(إدراؾ األخطاء المفاىيمية اختبار  ( 3)

 162 استبانة الممارسات التأممية  (4)

 166 المقاببلت  ( 5)

 170 ائمة بأسماء المحكميفق  (6)

 هن الدبهعة تسييؿ الميمة ( 7)
171 

 172 مف الوزارة تسييؿ الميمة ( 8)

 

  



175 
 

 فيرس المحتويات
 

أ  .......................................................................................................................................... إقرار

ة  ................................................................................................................................ وتقذير شكر

ج  ......................................................................................................................... ببلعربية الولخص

د  ....................................................................................................................... الممخص باالنجميزية

 األول انفصم

 وأهميتها اندراسة مشكهة

1 ................................................................................................................................. الوقذهة 1.1

4 ........................................................................................................................ الذراسة هشكلة 2.1

5 ......................................................................................................................... الذراسة أسئلة 3.1

5 .................................................................................................................... الذراسة فرضيبت 4.1

5 ....................................................................................................................... الذراسة أهذاف 5.1

6 .........................................................................................................................الذراسة أهوية 6.1

6 ......................................................................................................................... الذراسة حذود 7.1

6 ....................................................................................... اإلخرائية وتعريفبتهب الذراسة هصطلحبت 8.1

 انثاني انفصم

 انسابقة واندراسات اننظري اإلطار

8 ......................................................................................................................................... هقذهة

8 ....................................................................................................................... البيذاغىخية الوعرفة

15 ................................................................................................ العلىم في الوفبهيوية األخطبء 2.1.2

23 ............................................................................................................. التأهلية الووبرسبت 3.1.2

28 ..................................... (PCK) البيذاغىخي ببلوحتىي الوعلن هعرفة تنوية في التذريبية البراهح أهوية 4.1.2

30 ................................................................................................................... السببقة الذراسبت 2.2

 :انثانث انفصم

 :واإلجراءات انطريقة

50 ..................................................................................................................... :البحث هنهدية 1.3

50 .................................................................................................................... :الذراسة هدتوع 2.3

51 .......................................................................................................................:اسةالذر عيّنة 3.3

51 ......................................................................................................... :التذريبي البرنبهح إعذاد  4.3

52 .................................................................................................................... :الذراسة أدوات 5.3

55 ................................................................................................... :التأهلية الووبرسبت استببنة 2.5.3
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55 ......................................................................................... :التأهلية الووبرسبت استببنة ثببت 2.3.5.3

55 ........................................................................................................................ :الوقببالت 3.5.3

57 ................................................................................................................. :الذراسة هتغيرات 5.3

58 ................................................................................................................. :الذراسة إخراءات 6.3

59 .................................................................................................................... :الذراسة تصوين 7.3

59 .............................................................................................................. :اإلحصبئية الوعبلدة 8.3

 انرابع انفصم

 انّدراسة نتائج

60 ..................................................................................... :األول السؤال عن ببإلخببة الوتعلقة النتبئح1.4

62 .................................................................................... :الثبني السؤال عن ببإلخببة الوتعلقة النتبئح 2.4

65 ........................................................................................................ ببلوقببالت الوتعلقة النتبئح 3.4

71 ............................................................................................................ الذراسة نتبئح هلخص  3.4

 انخامس انفصم

 وانتىصيات اننتائج مناقشة

72 ....................................................................................................... الذراسة أسئلة نتبئح هنبقشة 1.5

78 ........................................................................................................ ببلوقببالت الوتعلقة النتبئح 2.5

80 .................................................................................................................. الذراسة تىصيبت 3.5

81 .................................................................................................................. الذراسة بتهقترح 4.5

82 ............................................................................................................... والوراخع الوصبدر قبئوة

173 ......................................................................................................................... الدذاول فهرس

174 ......................................................................................................................... حقالوال فهرس

175 ...................................................................................................................... الوحتىيبت فهرس

 

 


