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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.
 
 

  


