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 الشكر و التقدیر
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الذي لم یبخل ، لى أستاذي الفاضل الدكتور حسن عبد الكریمإأتقدم بجزیل الشكر وعظیم االمتنان 

فجزاه اهللا ، نجازها على شكلها هذاإحتى نذ بدایة العمل في هذه الدراسة و علي بالنصح والمشورة م
  .عني خیر الجزاء
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التي أثرت هذه أتقدم بجزیل الشكر والعرفان من الدكتورة صوفیا الریماوي كما و . مناقشة هذه الرسالة
  .ومشاركتها في مناقشتها، رائها القیمةآالرسالة ب
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  .لي

الذین وقفوا بجانبي وقدموا لي ، زواجهنأخوتي وأخواتي و إ كما وأتقدم بفائق الشكر واالمتنان ألمي و 
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  .المتواضع

 

یمان معاليإ  



 ه 
 

 قائمة المحتویات

 

 الصفحة العنوان
 أ عنوان الدراسة

 ب قرار لجنة المناقشة
 ج اإلهداء

 د الشكر والتقدیر
 ه قائمة المحتویات
 ز قائمة الجداول
 ح قائمة األشكال

الملحقات قائمة  ط 
 ي الملخص باللغة العربیة

 ل الملخص باللغة اإلنجلیزیة
مقدمة الدراسة وخلفیتها : الفصل األول   

 1 مقدمة الدراسة وخلفیتها
 7 مشكلة الدراسة
 8 أسئلة الدراسة

 9 أهمیة الدراسة ومبرراتها
الدراسة مصطلحات   10 

 11 مسلمات الدراسة
 11 حدود الدراسة

الدراسات السابقة: الفصل الثاني   
متعلقة بمعتقدات المعلمین حول التعلم الدراسات ال

 والتعلیم
 

13 



 و 
 

متعلقة بمعرفة المعلم بكیفیة تعلیم الدراسات ال
 المحتوى التربوي

19 

متعلقة بالمفاهیم الخاطئة الدراسات ال
 واالستراتیجیات التعلیمیة

29 

 37 ملخص الدراسات السابقة
جراءاتها: الفصل الثالث وصف الدراسة وإ   
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 الملخص باللغة العربیة

 

لى توثیق معرفة معلمي األحیاء للصف الثاني عشر العلمي بكیفیة تعلیم محتوى هدفت هذه الدراسة إ

 الجدد وخاصةً  معلمي العلوموذلك من أجل وضع نموذج حي أمام ، " لبروتینإمن الجین الى " 

لى ضرورة وجود أمثلة ن األدب التربوي دعا إوأ ال سیما، عدهم في تدریس هذا الموضوعلیسا ،منهم

ت الدراسة وقد انحصر ، ملموسة في العلوم تتناول معرفة كیفیة تعلیم المحتوى في مواضیع مختلفة

ولوجود ، الطلبة في فهمها هانظرًا للصعوبات التي یواجه" نلى البروتیمن الجین إ" حول محتوى 

  .وصعوبة توصیل المادة التعلیمیة من قبل المعلمین للطلبة، حوله لكثیر من المفاهیم الخاطئةا

 pedagogical كیف یمكن وصف المعرفة البیداغوجیة: جابة عن سؤال الدراسة الرئیسيولإل

content knowledge  )PCK(  معلمي  ىمن الجین إلى البروتین لد"المرتبطة بتعلیم موضوع

  األحیاء؟

كیفیة تعلیم الذي یتناول فیه مكونات معرفة  )Hashweh, 2005( تم اعتماد نموذج الحشوة

المعتقدات حول التعلم و ، معرفة المحتوى التعلیمي: العناصر اآلتیة الذي یضمو ) PCK(المحتوى 

معرفة و ، التعلیميمعرفة السیاق و ، معرفة االستراتیجیات التعلیمیةو ، والتعلیم وخصائص المتعلمین

  .األهداف والفلسفة وضوحو ، معرفة المنهاجو ، مصادر التعلم



 ك 
 

حیث تم ، جابة عن سؤال الدراسة الرئیسي و األسئلة الفرعیةإلوقد استخدمت الباحثة المنهج الكیفي ل

اختیار معلمین یحمالن معتقدات بنائیة ممن یعلمون الصف الثاني عشر العلمي أكثر من ثالث 

حول  عالمات في االستبانة التي تفحص معتقدات المعلمینأفضل الوممن حصلوا على ، سنوات

  .في المشاركة  في هذه الدراسةهما لى رغبتإضافة باإل، التعلم والتعلیم

ومن ثم " لى البروتینإمن الجین " حضور الحصص الصفیة الخاصة بفصل وقد قامت الباحثة ب

، المقابلة الشفویة( بهدف جمع البیانات المطلوبة باستخدام أدوات مختلفة، شفویاً مقابلة المعلمین 

، التثلیث في جمع البیانات وتحلیلهاوظفت الباحثة  فقد، )المشاهدة الصفیة وامتحان فحص المحتوى

مع الباحثة تحلیل قورنت نتائج .بهدف الحصول على نتائج أفضل ولتدعیم النتائج بأكثر من أداة

  . %٧٣وكانت نسبة التوافق ، نتائج تحلیل زمیلة خبیرة في الموضوع

حیث تفوقت المعلمة  ،معرفة المعلمین بكیفیة تعلیم المحتوى متفاوتة أن راسةوقد بینت نتائج الد  

المعتقدات حول التعلم والتعلیم ، معرفة المحتوى التعلیمي: المعرفة جوانبعلى المعلم في جمیع 

بالمقابل و ، المنهاجو ، مصادر التعلم، السیاق التعلیمي، ستراتیجیات التعلیمیةاال، وخصائص المتعلمین

  .تساوت معرفتهما باألهداف التعلیمیة

تدریب المعلمین وتعمیم أبحاث معرفة تدریس ب من التوصیات الهامة خاصة ة بالعدیدخرجت الدراس

  .لى مواضیع أخرىإالمحتوى 

  

  



 ل 
 

Abstract 

           This study aimed at examining the Biology teachers' pedagogical 

content knowledge (PCK) of two science teachers while teaching "From 

Gene to Protein '' unit. This unit was specifically selected because it is 

believed that there are many difficulties and misconceptions among 

learners and teachers. Additionally, this research introduces an exemplar 

model for science teachers since there is a critical need in the field about 

concrete examples regarding the PCK. The study aims at answering the 

main question: How could we describe PCK in teaching "From Gene to 

Protein" for Biology teachers?  

        It depended on Hashweh’s Model that focuses on seven 

components: content knowledge, beliefs and objectives, students 

characteristics, teaching strategies, curriculum, learning resources and 

context (Hashweh, 2005). 

The researcher used the qualitative methodology to answer the study's 

main and sub questions.  



 م 
 

          In addition to interviewing the two participant teachers, the 

researcher observed relevant classes. She employed the triangulation 

method (interview, class observation, test investigation beliefs for teachers' 

knowledge) for data collection and analyses. The consistency factor, which 

was found through cross comparison method with another colleague, was 

around 73%.  

Final results show that the teachers' pedagogical content knowledge (PCK) 

of the two teachers was not similar . For example, the female teacher has 

shown more sophisticated PCK than her male colleague in all components: 

content knowledge, beliefs about teaching and learning and learners' 

characteristics, teaching strategies, contextual knowledge, teaching 

resources and curriculum. However, the two participants were almost 

similar in terms of identifying the learning objectives of this unit.  

Finally, many significant recommendations and implications were resulted 

from this research.  
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 الفصل األول

امقدمة الدراسة وخلفیته  

 

لذلك تعالت ، وذلك ألهمیة الدور الذي یقوم به، یعتبر المعلم المكون األساسي في المنظومة التعلیمیة

وخاصة في تعلیم  هاألصوات واألفكار التي تنادي بضرورة إصالح التعلیم من خالل التركیز على دور 

ویتجلى ذلك من خالل بعض االختبارات . بسبب تدني تحصیل الطلبة فیهما، اتالعلوم والریاضی

 Trends in Internationalالدولیة مثل اختبارات التحصیل في العلوم والریاضیات 

Mathematics and Science Study )TIMSS ( حیث شاركت فیه فلسطین ألول مرة عام

من الصفین  حیث شارك طلبة، ٢٠١١وكان أخرها عام  ،واستمر تنظیمه كل أربع سنوات، ٢٠٠٣

وقد أظهرت نتائجه ، ثالرابع والثامن األساسیین في المدارس الحكومیة والخاصة والتابعة لوكالة الغو 

عالمیًا من بین  ٣٤حیث جاء طلبة فلسطین في المرتبة ، في تحصیل الطلبة في العلوم أن هناك تدن

  ).٢٠٠٧، االقلیمي المكتب العربي(دولة مشاركة  ٤٥

وهناك توجهات حدیثة سعت إلصالح التعلیم من خالل تطویر المعلمین مهنیًا عن طریق تطویر 

لما لها من أثر ، )Pedagogical Content Knowledge )PCKمعرفتهم بالمحتوى التربوي 

لى فهم وبالتالي التأثیر ع،) Veal, 2004(على توجهات المعلم ومعتقداته في الممارسة الصفیة 

ساعد في تعزیز ، طالبه للمحتوى التربوي من خالل التمثیالت التي یقدمها لهم وهذا من شأنه أن یُ

  ).Seok; Suk, 2012( تعلم وفهم العلوم في الصفوف الدراسیة
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فقد جاءت فكرة ، تعلیمیة مناسبة  العلوم یكمن في خلق بیئة والتحدي الكبیر الذي یواجهه معلم وألن

 Pedagogical Content Knowledge )(PCKیفیة تعلیم المحتوى التربوي ضرورة معرفة ك

ألول مرة عندما تناول  PCKباستخدام مفهوم الـ ) ١٩٨٦(حیث قام شولمان ، لتلبیة هذا الغرض

) Knowledge Of Subject Matter(وهو المعرفة بمحتوى الموضوع ، النموذج المفقود في التعلیم

)Shulman, 1987 .( وقد ضمت الـPCK المعرفة بطرق  :عند شولمان عنصرین أساسیین هما

والمعرفة بخصائص ، مفهومًا لآلخرین هتمثیل المعرفة الخاصة بموضوع محدد من أجل جعل

  .المتعلمین والمفاهیم البدیلة وصعوبات التعلم التي یواجهونها أثناء تعلمهم

باإلضافة لمعرفة المنهاج ، رفة محتوى الموضوعفي البدایة جزءًا من مع PCKشولمان الـ اعتبر 

وصنفها ضمن سبعة أنواع من المعرفة  ١٩٨٧ثم أعاد تناولها عام ، ومعرفة محتوى المادة الدراسیة

سالیب تدریس او ، والمنهاج، سالیب التدریس العامةاو ، معرفة المحتوى: المهنیة للمعلم والتي تضم

  .والفلسفة واألهداف، )بیئات التعلم( لتعلیميوالسیاق ا ،وخصائص المتعلمین، المحتوى

، كفكرة جدیدة في التعلیم لقیت اهتمامًا من قبل الكثیر من الباحثینمعرفة بتعلیم المحتوى إن ظهور الــ

حیث قام بیري وزمالؤه ، فقد قاموا بدراسة مكوناتها وتطورها وأثرها على التطور المهني للمعلمین

)Berry Loughran& Mulhall, 2012 ( بتناول الــPCK  كفكرة تصف جانب من جوانب المعرفة

حیث أن  ،التي تُفید في صقل التعلم المهني الصریح من خالل فهم ممارساتهم المهنیة للمعلمین

مع أن هناك ، المعرفة بتعلیم المحتوى التربوي لیست هي نفسها لجمیع المعلمین ضمن المحتوى نفسه

   .بعض العناصر المشتركة بینهم
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بوصفها معرفة  PCKالـ ) van Driel; de Vos& Verloop, 1998(وقد تناول فان درل وزمالؤه 

حیث عمل على تطویر المعلمین مهنیًا من خالل تعزیز التغییر المفاهیمي ،مرتبطة بمواضیع محددة 

  .تزان الكیمیائياإللدیهم في موضوع 

 Teacher -بناءات المعلم البیداغوجیة - PCKفي حین أضاف الحشوة مفهوم جدید للـ 

Pedagogical Constructions )TPCs( ،على هذا المفهوم فقد عرف الــ  وبناءPCK  بأنها

تتكون من وحدات بنائیة صغیرة والتي تتولد من خالل ، معرفة خاصة قائمة على الحدث والممارسة

  ).Hashweh, 2005. (تكررة في التعلیموالتأمل في المواضیع الم ستمرنتیجة التخطیط الم، الخبرة

: الخصائص العامة لمعرفة المعلم بكیفیة تعلیم المحتوى التربوي وهي فان وبناًء على تعریف الحشوة

ویتم الكشف ، وهي معرفة خاصة وشخصیة أكثر من كونها عامة ،المعرفة بكیفیة تعلیم المحتوى

وكیفیة ، عن طرقهم في التخطیط للتعلیم عنها من خالل المالحظة وتبادل الحدیث مع المعلمین

. وهذا یهدف لجعلها معرفة أكثر عمومیة، استجابتهم ألحداث معینة أثناء تدریسهم موضوع معین

نى " وتتكون المعرفة بكیفیة تعلیم المحتوى التربوي من مجموعة من الوحدات األساسیة والتي تُسمى  بُ

نى المعل" وتتشكل ". المعلم البیداغوجیة  من خالل التخطیط والتفاعل في ) TPCs" (م البیداغوجیةبُ

وتنمو هذه البناءات من ، العملیة التعلیمیة والخبرة المتراكمة عند تدریس موضوع یتكرر بشكل منظم

  .خالل التأمل في الممارسة قبل وبعد تعلیم الموضوع

نى المعلم البیداغوجیة" تنشأ   حیث یرى ، المعرفة والمعتقداتمن عملیة خالقة تتأثر بالتفاعل بین " بُ

أن المعلم الذي یحمل معتقدات بنائیة لدیه القدرة على تنظیم معرفة طالبه والتعامل ) ٢٠٠٥(الحشوة 

بشكل كبیر مقارنة  معرفة تعلیم المحتوىوبالتالي تتطور لدیه ، مع مفاهیمهم البدیلة في موضوع محدد
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بناءً على األحداث العامة " نى المعلم البیداغوجیةبُ " وتتشكل . بالمعلم الذي یحمل معتقدات سلوكیة

نى البیداغوجیة محددة بموضوع معین . والقصة القائمة على الذاكرة  -Topic(وأن هذه البُ

Specific .(وتتأثر بالتفاعل بین المعرفة المختلفة والمعتقدات.  

) PCK(وى التربوي بوضع نموذجًا لمكونات معرفة كیفیة تعلیم المحت) ٢٠٠٥(كما قام الحشوة 

  - :ویتكون من العناصر اآلتیة

المهم أن تكون معرفة المعلم عمیقة بالموضوع الذي  من أنهحیث : معرفة المحتوى التعلیمي  - 

درسه وغیر مقتصرة على المادة المقررة بالكتاب المدرسي لمامه بكافة المفاهیم الى إإضافة ، یُ

وطرق تدریسها وكیفیة الربط بین هذه المعارف والمفاهیم  ،والمصطلحات العلمیة والعالقات فیما بینها

  .ویتیح لهم فرصة فهمه بشكل أفضل، بشكل یجعله أكثر مالئمًة للطلبة

والتي تتضمن معرفة میول الطلبة : المعتقدات حول التعلم والتعلیم وخصائص المتعلمین - 

التي قد یواجهونها أثناء تعلمهم وصعوبات التعلم ، والفروق الفردیة بینهم، واهتماماتهم وقدراتهم

وسبل معالجتها ، والمفاهیم الخاطئة التي قد یحملونها، والمعرفة السابقة لدیهم، موضوع معین

  .ستراتیجیات التعلیمیة المالئمة لهمواال، والتخلص منها

هذه المعرفة تتطلب من المعلم أن یكون واعیًا للتمثیالت : ستراتیجیات التعلیمیةمعرفة اال - 

والذي من شأنه جعل ، والتشبیهات واللغة التي سیستخدمها لتوضیح المحتوى التعلیمي لطالبه

ستراتیجیات التعلیمیة المالئمة للمحتوى التعلیمي إضافة لمعرفته باال، الموضوع أكثر فهمًا لهم

، التدریسالدراما وغیرها من استراتیجیات ، التعلم التعاوني، المحاضرة، األنشطة، كاستخدام المختبر
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لى إضافة إ، وسبل معالجتها، ند طالبهومعرفته بالطرق التي تكشف عن المفاهیم الخاطئة ع

الوظائف و  ،البیتیة والواجبات، كاالختبارات ،ستراتیجیات التي سیتبعها عند تقییمه لطالبهاإل

ات عقلیة تقیس مهارات عقلیة دنیا أم مهار سیطرحها على طالبه هل نوع األسئلة التي و  ،اإلضافیة

ستراتیجیات التعلیمیة التي من وبناء اال، علیا؟ وعلیه أن یكون مدركًا ألهمیة طرح األسئلة ونوعها

  .في الوقت الذي یكون فیه هو محور العملیة التعلیمیة، شأنها مساعدة الطالب في بناء معرفته بنفسه

سواء كانت ، ث فیها عملیة التعلیمحدتیكون المعلم مدركًا للبیئة التي بأن : معرفة السیاق التعلیمي - 

القدرة على استغالل موارد البیئة الصفیة والمحلیة بشكل  متلكوأن ی، أو البیئة المحلیةالبیئة الصفیة 

  .وتوظیفها لخدمة العملیة التعلیمیة، جید

معرفة المعلم بمصادر التعلم اإلضافیة والخارجیة التي من شأنها تعزیز تعلم : معرفة مصادر التعلم - 

  .الكتب وغیرهاو ، أوراق العملو ، طالبه كاستخدام االنترنت

وتسلسل المواضیع الدراسیة في ، وتتضمن معرفة المعلم باألهداف العامة للمنهاج: معرفة المنهاج - 

بحیث یقوم بطرحها بما یتناسب ، ا فیه خالل السنوات الدراسیة للطالبالمنهاج وطریقة طرحه

والقدرة على بناء المنهاج ، لى المعرفة بتطور المفاهیم والمعارف خالل المنهاجإإضافة ، وطلبته

عادة تقدیمه للطلبة بشكل یُالئم قدراتهم المعرفیة وخصائصهم  .وإ

یكون مدركًا لألهداف التعلیمیة العامة والخاصة  على المعلم أن یجب:  األهداف والفلسفة وضوح - 

لمامه الى إإضافة ، أهمیة هذه األهداف بیانو ، قیقها عند تدریس موضوع محددالتي ینوي تح
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ومعرفة العوامل التي قد تؤثر على ، بالمعارف والمهارات التي سیكتسبها الطالب في نهایة المطاف

  . تحقیق هذه األهداف

والتي جاءت لتركز على ما ، على النظرة البنائیة) PCK( بكیفیة تعلیم المحتوىلمعرفة تقوم فكرة ا

بوصفه جزءًا نشطًا في العملیة ، یدور في عقل المتعلم من عملیات كالتفكیر والتخطیط واتخاذ القرار

 Brooks& Brooks, 1999 as cited in(التعلیمیة فهو قادر على بناء معرفته بنفسه 

Savasci, 2006( ، التمثل  تي ذلك من خالل عملیو)Assimilation ( وهي عملیة عقلیة یتم فیها

) Accommodation(والمواءمة ، استقبال المثیر ووضعه في تراكیب معرفیة موجودة عند الفرد

نى المعرفیة للفرد لتتالءم مع الجدید من المثیرات كما وترى ، وهي عملیة عقلیة یتم فیها تعدیل البُ

من خالل خلق بیئة صفیة نشطة وفعالة ، یفة المعلم تیسیر وتوجیه العملیة التعلیمیةالبنائیة أن وظ

واألهداف واالستراتیجیات ، والمحتوى، والسیاق التعلیمي، تراعي المعرفة بخصائص المتعلمین

  ).٢٠٠٩، كما ورد في أبو هوال والدوالت ٢٠٠٢، Conley(والمصادر التعلیمیة ، التعلیمیة والمنهاج

الكشف عن معرفة  بهدف) ٢٠٠٥(عام الذي وضعه نموذج الحشوة على  الحالیة الدراسة تستند

  .لطلبة الصف الثاني عشر العلمي" لى البروتین من الجین إ" بكیفیة تعلیم موضوع  معلمي األحیاء
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  مشكلة الدراسة

هناك ندرة في  یبدو من مراجعة األدب التربوي المتعلق بمعرفة كیفیة تعلیم المحتوى التربوي أن

وعدم وجود أمثلة ، الدراسات التي تناولت معرفة المعلمین بكیفیة تعلیم مواضیع محددة في العلوم

 وزمالؤه كارتزوقد أوصى  ).Van Driel et al, 1998; Hashweh, 2005(ملموسة على ذلك 

)Garritz, 2008 (ضرورة إجراء المزید من الدراسات التي تُركز على جوهر بPCK  في مواضیع

   .محددة في العلوم

  

القضایا الهامة في التعلیم هي القدرة على  ىحدأن إ) Berry et al, 2012(ویرى بیري وزمالؤه 

من خالل ، التقاط وتوثیق المواقف التعلیمیة وتبادل المعرفة في الممارسات بطرق ذات معنى لآلخرین

 ,Kaya(في حین  یرى كیا. والخبرات والمهارات في الممارسات الصفیة تبادل المعلمین القصص

أخرى أكثر فعالیة  جوانباً  أن برامج إعداد المعلمین التي تقوم على الدورات علیها أن تضیف) 2009

خصائص الطلبة وصعوبات التعلم في ، محتوى المناهج الدراسیة، األهداف العامة: لتضم

والتقییم الخاصة بمواضیع العلوم ، تیجیات التدریس واألنشطة الخاصةواسترا، الموضوعات العلمیة

  . الهدف المنشود منها لتحقق

ولتساعد معلمي األحیاء للصف الثاني ، وقد جاءت هذه الدراسة لسد هذه الثغرة في األدب التربوي

درسون موضوع عشر العلمي  ساتهم هم وممار ئفي تطویر أدا" من الجین إلى البروتین " الذین یُ
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وبهذه الطریقة  ،ض الحاالت لبعض المعلمین الجیدینمن خالل توثیق بع، الصفیة في هذا الموضوع

مكن أن یتحسن تحصیل الطلبة األكادیمي   .ویصبح الموضوع أكثر فهمًا لهم، یُ

  

  أسئلة الدراسة

لــى مــن الجــین إ" بكیفیــة تعلــیم موضــوع  تحــاول الدراســة الكشــف عــن معرفــة اثنــین مــن معلمــي األحیــاء

ـــروتین ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــالي" الب ــــــــــ ـــــــي التــــــــ ـــــــــ ـــؤال الرئیســـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــن الســـ ــــــ ـــــــــ ــــة عـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــالل اإلجابــ ـــــــــ ــــــــــن خــــــــ ــــ ــــــ     -:مـــــ

مـن الجـین إلـى "موضـوع المرتبطـة بتعلـیم  (PCK)كیف یمكن وصف معرفة تعلیم المحتـوى التربـوي  -

  حیاء؟معلمي األ ىالبروتین لد

  :عن هذا السؤال تیةوقد تفرعت األسئلة اآل 

المعتقدات المعرفیة الموجودة عند معلمي األحیاء للصف الثاني عشر العلمي حول األهداف و  ما -١

  التعلم والتعلیم؟

من " تعلیمي الخاص بموضوع ما معرفة معلمي األحیاء للصف الثاني عشر العلمي بالمحتوى ال -٢

  ؟"لى البروتینالجین إ

مصادر و ، الدراسيالمنهاج  :بكل منالعلمي  عشر الثاني للصف األحیاء معلمي معرفة ما -٣

  التعلیمي ؟ السیاقو  ،التعلم
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من الجین إلى " األحیاء لتعلیم موضوع  وات التعلیمیة التي یستخدمها معلماالستراتیجی ما -٤

  ؟"البروتین

  

  أهمیة الدراسة ومبرراتها

وضرورة  األبحاث التي تتناول كیفیة تدریس موضوع محدد في العلوم ندرة تنبع أهمیة هذه الدراسة من

مكن لتحسین التعلیم حیث  ؛ل هذه الحاالت والممارسات الجیدةتوثیق مث منها في  للمعلمین االستفادةیُ

  .(Dreil van et al, 1998) دائهمآ

لتوفر فرصة " لى البروتینمن الجین إ" معلمي األحیاء موضوع فهذه الدراسة تتناول كیفیة تعلیم 

 .دائهممن أجل تحسین آ، المعلمین الخبراءللمعلمین المبتدئین بالنظر في ممارسات غیرهم من 

كل عام وهذا األبحاث التربویة وجدت صعوبة لدى الطالب في فهم الوراثة الجزیئیة بش أن خصوصاً 

الطالب مفاهیم خاطئة كثیرة حیث وجدوا أن لدى ، بشكل خاص" لى البروتینمن الجین إ" الموضوع 

  .)Fisher, 1985;Pittman, 1999; Aydin; Gezer; KÖser; Sinan, 2007( حوله

لى من الجین إ" التي تتناول موضوع  - على حد علم الباحثة –وتُعتبر هذه الدراسة اُألولى  كما

  . على مستوى الوطن" البروتین
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  مصطلحات الدراسة

مجموعة  :)Pedagogical Content Knowledge(المحتوى التربوي معرفة المعلم بكیفیة تعلیم 

نى البیداغوجیة الخاصة والذاتیة القائمة على الحدث والممارسة وتتولد من خالل الخبرة نتیجة ، من البُ

تكررة في التعلیم    ). Hashweh, 2005(التخطیط المُ

حیاتیة للصف الثاني عشر العلمي موضوع تعلیمي مقرر في كتاب العلوم ال: لى البروتینمن الجین إ

والمقرر من قبل وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة ، ضمن وحدة بعنوان العملیات الحیویة في الخلیة

لى بروتین وظیفي من سلسلة عدید ببتید إ، البروتین بناء، وهو یضم الشیفرة الوراثیة، ٢٠١٢لعام 

  .وتأثیر الطفرات على عملیة بناء البروتین، فعال

أنماط مفاهیمیة تحید عن المعاني المقبولة على نطاق واسع من قبل المجتمع  : المفاهیم الخاطئة

وهي تنشأ من المعرفة السابقة لدى ، وال یمكن مقاومتها من خالل الطرق التعلیمیة التقلیدیة، العلمي

 .Çakir, KaragÖz(وقد تنشأ من التعلیم النظامي وغیر النظامي ، وتجاربهم الیومیة، الطالب

2011.(  

وهو مجموعة من الحوادث تؤثر في المتعلم ، مشروع انساني هدفه مساعدة األفراد على التعلم: التعلیم

  )٢٠٠٢، الحیلة. (لى تسهیل التعلمإبطریقة ما تؤدي 
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  مسلمات الدراسة

  .اسبة وتفي بالغرضأن األدوات المستخدمة في هذه الدراسة من - 

  

 حدود الدراسة

" مي األحیاء في موضوع هذه الدراسة على توثیق ووصف معرفة كیفیة تعلیم المحتوى لمعلتقتصر  - 

 .للصف الثاني عشر العلمي فقط" لى البروتینمن الجین إ

تقتصر عینة الدراسة على اثنین من معلمي األحیاء الذین یحملون معتقدات بنائیة حول التعلم  - 

  .م٢٠١٤-٢٠١٣لعام لتابعة لمدیریة ضواحي القدس وطلبتهم في المدارس الحكومیة ا، والتعلیم
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة

 

" لى البروتینمن الجین إ" بكیفیة تعلیم موضوع  معرفة معلمي األحیاءوصف لى تهدف هذه الدراسة إ

أهداف المعلم وفلسفته والمنهاج : هذه المعرفة عناصر عدة منها تضم، للصف الثاني عشر العلمي

، المتعلمینوخصائص ، ومصادر التعلم، والسیاق التعلیمي، واالستراتیجیات التعلیمیة، المدرسي

على المحاور الثالثة  مستندةدبیات المتعلقة بهدف الدراسة والتم مراجعة األ حیث. والمحتوى العلمي

  -:اآلتیة

  .المتعلقة بمعتقدات المعلمین حول التعلم والتعلیم الدراسات - 

  .)PCK( الدراسات المتعلقة بمعرفة المعلم بكیفیة تعلیم المحتوى التربوي - 

  .الدراسات المتعلقة بالمفاهیم الخاطئة واالستراتیجیات التعلیمیة - 

  

  

  



١٣ 
 

  الدراسات المتعلقة بمعتقدات المعلمین حول التعلم والتعلیم: أوال

ومعلمي العلوم بشكل خاص حول  ،األبحاث التربویة بفحص معتقدات المعلمین بشكل عاماهتمت 

 ,Hashweh(وقد كانت الدراسات قلیلة حول آثار هذه المعتقدات في التعلیم ، المعتقدات المعرفیة

1996a( ، الشخصیة عن المحتوى إن واحدة من أصعب جوانب التعلیم هو االنتقال من المعتقدات

حیث أن ، نقل معارفهم ایستطیعو ل فیة تنظیم المعرفة وتمثیلها لتسهل فهم الطالب یر في كیلى التفكإ

أن المعرفة ال تقتصر على الحقائق فقط بل تتعداه و  ،وة خاصة للهیمنة على المعرفةالمعتقدات لدیها ق

شكل من  وتُعرف المعتقدات بأنها. )Veal, 2004( للمعارف المبنیة على القیم الشخصیة والثقافیة

أشكال المعرفة من حیاة الشخص الذي تمكنه من تلبیة أهدافه وهذا ال یتم إال في سیاق 

خلفیة : وتؤثر علیها عدة عوامل منها)  Veal, 2004كما ورد في  Tobin et al, 1994(اجتماعي

المعتقدات لمعلم من االنتقال من الصفات الشخصیة التي تساعد ا، نو المعلم، األقران، المعلم العلمیة

  .)  Veal, 2004كما ورد في Palmeri, 1995; Tobin et al, 1990(لى الواقع العملي إ

  

تحدید معتقدات معلمي العلوم الفلسطینین حول التعلم لى إ) ٢٠١٤(عنقوش هدفت دراسة  وقد

استبانة مغلقة لقیاس المعتقدات، : تیةاألدوات اآلاستخدام من خالل وذلك ، مصادر اكتسابهاو 

ستبانات أن أكثر من االأظهرت نتائج تحلیل وقد ، تحدید مصادر هذه المعتقدات وطبیعتهال مقابلةوال

حیث كانت نسبتهم نصف معلمي العلوم یحملون معتقدات متأرجحة بین السلوكیة والبنائیة، 

مقابل معلمًا ) %٣٠,٦(المعلمین الذین یحملون معتقدات سلوكیة  ت نسبةبلغ بینما، %)٥٩,٣(



١٤ 
 

كتسبوا معتقداتهم إالمعلمون البنائیون  أن إلى المقابالت نتائج أشارتكما و  ،معلمًا بنائیاً ) %١٠,١(

 الجامعیة الدراسة المهنیة، والزمالة السابقون والمعلمون االجتماعي المحیط: تیةاآل المصادرمن 

 والمشرفون الدینیة والمعتقدات الشخصیة، والخبرة الذاتیة المعلم وتأمالت اإلعالم ووسائل والتكنولوجیا

 االمتحانات ونظام العامة التأهیل ودورات الماجستیر ودراسة الحرة والمطالعة والعلماء التربویون

 المعلمون اكتسب بینما. والتعلیم التربیة وزارة ودورات المدارس ومدراء والتعلیم التربیة وزارة لدى المتبع

 المهنیة والزمالة السابقون والمعلمون االجتماعي المحیط: تیةالمصادر اآل من معتقداتهم السلوكیون

 الدینیة والتوجهات الشخصیة والخبرة الذاتي والتأمل اإلعالم ووسائل التكنولوجیا و الجامعیة والدراسة

 ومدراء والتعلیم التربیة لوزارة التابع االمتحانات ونظام الحرة والمطالعة والعلماء التربویون والمشرفون

  .الدراسیة المناهج وبنیة المدارس في كطلبة وتجربتهم المدارس

الستقصاء تصورات معلمي العلوم عن نظریات التعلم ) ٢٠٠٩(أبو هوال والدوالت هدفت دراسة بینما 

وقد تم جمع البیانات باستخدام ، والوصول الى نظریاتهم التدریسیة، وعالقتها بممارساتهم الصفیة

ومالحظة الحصص الصفیة لستة معلمین یدرسون العلوم ، معلمین المشاركینتحلیل وثائق األداء لل

باإلضافة لمقابلة جمیع المعلمین ، في مدیرتین من مدیریات التربیة والتعلیم في محافظة عمان

وقد أظهرت النتائج أن معلمًا واحدًا من المعلمین أظهر تصورات واضحة عن ، المشاركین بالدراسة

وأن امتالكهم أو عدم  یننما لم تظهر أي منها عند المعلمین الخمسة اآلخر بی، نظریات التعلم

كما أن معلمًا واحدًا اكتسب نظریته ، امتالكهم لنظریات التعلم قد انعكس على ممارساتهم الصفیة

أما اآلخرون فقط اكتسبوها من خالل ، نظریات التعلمالمتعلقة بالتدریسیة من خالل معرفته بالمبادئ 
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لى ضرورة تطویر برامج إعداد المعلمین والتركیز على إوقد أوصى الباحثان ، التقلید والزمالة المهنیة

  .نظریات التعلم من خالل ورش العمل

لفحص معتقدات معلمي العلوم ) Luft& Roehrig, 2007( ”لوفت وروهرك“وقد جاءت دراسة 

درسون المرحلة الثانویة حیث استخدم الباحثان ، مج استقرائیة مختلفةوالذین شاركوا في برا، الذین یُ

فقد ركزت األسئلة األولى على فلسفة ومعتقدات  ، مبنیة للكشف عن معتقداتهمالالمقابلة شبه 

حیث سمحت بوصف ، ولتحسین المقابلة تم استخدام تطویر الخرائط، المعلمین من ذوي الخبرة

وعند المعلمین ذوي ، وعند البدء باالستقراء، وتحدید المعتقدات المختلفة عند المعلمین قبل الخدمة

أنه من الممكن تغییر معتقدات المعلمین تحت ظروف  لىإالخبرة وقد أشارت نتائج هذه الدراسة 

  .معینة مثل برامج التنمیة المهنیة

لى تحدید معتقدات معلم العلوم وممارساته إ) Savasci, 2006( ”سافاسكي“في حین هدفت دراسة 

وقد تم ، ودراسة العوامل التي قد تؤثر على ممارساته الصفیة، علقة بالتعلم والتعلیم البنائيالصفیة المت

ومتابعتهم لمدة تزید عن أربعة  -عینة مقصودة-اختیار أربعة معلمین علوم من مدارس مختلفة 

حظة والمال، حیث تم جمع البیانات من خالل المقابالت مع المعلمین والدراسات االستقرائیة، أشهر

وأشارت نتائج هذه الدراسة أن المعلمین عمومًا یحملون معتقدات ، ووثائق الفصول الدراسیة، الصفیة

نفذ معتقداته المتعلقة بالتعلیم البنائي في ممارساته  في حین كان معلم واحد، ئیة في تعلیمهمبنا یُ

حیث كانت معتقداته تتفق مع ممارسته الصفیة المرصودة حیث كانت العالقة الشخصیة و ، الصفیة

. مناقشات الطالب في كثیر من األحیان أهم مكونات البنائیة التي تظهر في الفصول الدراسیة

الدراسیة إال أن معلمي المدارس الخاصة في  صفوفام في جمیع الوبالرغم من أن األنشطة العلمیة تُق
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ذین یعملون لى قضاء المزید من الوقت في العمل الجماعي من أولئك الإالمرحلة المتوسطة یمیلون 

حیث أن المعلمین في القطاع الخاص یمیلون الستخدام المزید من األنشطة ، في المدارس الثانویة

لمعلمین في المدارس الحكومیة یمیلون الستخدام األنشطة المتمركزة حول المتمحورة حول الطالب وا

والمناهج ، وتدخل األهل في المدارس الخاصة، ومستوى الصف، أن نوع المدرسة كما تبین. المعلم

عوامل تؤثر على ، واالختبار في المدارس الحكومیة، وطبیعة الطالب وقدراتهم، الدراسیة الموحدة

  . في صفوفهم ممارسات المعلمین

بدراسة للكشف عن معتقدات ) Verjovsky& Waldegg, 2005( ”والدیك“ و“ فیرجوسكي“وقد قام 

وممارسات معلمي األحیاء في المدارس الثانویة من خالل الكشف عن ثالثة ُأطر مترابطة هي 

مقة بحیث وقد استخدما دراسة حالة متع، ومجتمعات الممارسة، التعلم التعاوني، المعرفة المشتركة

وقد ظهر هناك ، والمالحظة الصفیة، والمقابالت شبه المنظمة، االستبانات: تضمنت األدوات اآلتیة

فضًال عن ، درجة من االتساق الواضح بین الممارسة والمعتقدات التي توجه سلوك المعلم الیومي

  .الصعوبات التي تواجه إدماج االبتكارات بسبب القیود المؤسسیة

بدراسة حالة الثنین من معلمي الكیمیاء قبل الخدمة ) Veal, 2004( ”فییل“قام في سیاق متصل 

حیث ، من أجل بناء رابطة بین القاعدة المعرفیة والمعتقدات حول التعلیم، في المرحلة الثانویة

لمعرفة والمقاالت القصیرة ، دریب العمليوتجربتهم في الت، طرق تدریسهم: تضمنت عدة أدوات هي

تربوي وفقًا لنموذج الوراثة الدقیقة وغیرها من مصادر البیانات من أجل رصد التغیر المحتوى ال

حول التعلیم  جیدةلدى المشاركین بالدراسة معتقدات  وجد، المفاهیمي عند المشتركین مع مرور الوقت

األفكار المعرفیة  في حین ظلت، وقد تم تحدید التفاعل بین فلسفة العلم والمعتقدات، والكیمیاء
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حیث لم یحدث تغییر في المعتقدات حول المحتوى فكان أحدهما یركز على الفهم المعرفي ، منفصلة

  .واآلخر یركز على الفهم الشخصي

لفحص العالقة بین فهم المعلمین لطبیعة العلم ) Lederman, 1999( ”لیدرمان“وجاءت دراسة 

وقد تألفت العینة من  ،هل أو تعرقل العالقة بینهماوتحدید العوامل التي تس، والممارسات الصفیة

واستمر العمل معهم مدة سنة ) سنة ١٢- ٥(أحیاء في مدرسة ثانویة تتراوح خبرتهم من  خمسة معلمي

واالستبانات ، اشتملت على المالحظات، بیانات دراسته من مصادر متعددة حیث جمع، كاملة

لى مقابالت مع الطالب والمعلمین إإضافة ، التعلیمیةوالخطط ، والمقابالت شبه المبنیة، المفتوحة

وقد أشارت النتائج أن مفاهیم المعلمین عن ،  فیما یتعلق بطبیعة العلم باستخدام االستقراء التحلیلي

  .العلم ال تُؤثر بالضرورة على ممارساتهم الصفیة

" مي العلوم في التعلیمأثر المعتقدات المعرفیة لمعل" بدراسة عنوانها ) a١٩٩٦(وقد قام الحشوة 

المعلمون البنائیون : وهي، بغرض اختبار عدة فرضیات حول المعلمین الذین یحملون معتقدات بنائیة

 - یحملون معتقدات سلوكیة – لدیهم ذخیرة غنیة باالستراتیجیات التعلیمیة مقارنة بالمعلمین التجریبیین

یم الخاطئة عند طلبتهم مقارنة بالمعلمین المعلمون البنائیون لدیهم القدرة على اكتشاف المفاهو 

التجریبیین المعلمون البنائیون یستخدمون استراتیجیات تعلیمیة فعالة إلحداث التغییر المفاهیمي 

المعلمون البنائیون یستخدمون االستراتیجیات التعلیمیة بشكل متكرر ، مقارنة بالمعلمین التجریبیین

مون البنائیون یقیمون االستراتیجیات التعلیمیة بشكل أفضل من والمعل، مقارنة بالمعلمین التجریبیین

من ، معلم علوم فلسطیني من الضفة الغربیة ٣٥حث من الب وتكونت عینة.  علمین التجریبیینالم

معلم علوم قد أجابوا على استبانة تفحص معتقدات المعلمین حول المعرفة والتعلم في  ٩١أصل 
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معلمًا  ١٦( لى مجموعتین بنائیتین إثم قسم المشاركین وفقًا إلجاباتهم ، دراسة سابقة قام بها الباحث

لى إإضافة ، )معلمین یحملون معتقدات بنائیة حول المعرفة ٦و، یحملون معتقدات بنائیة حول التعلم

لمًا یحملون مع ١٨و، معلمین یحملون معتقدات تجریبیة حول التعلم ٦( مجموعتین تجریبیتین 

حیث قام الحشوة بتوزیع االستبانة على المعلمین في العام الالحق ، )معتقدات تجریبیة حول المعرفة

الجزء األول : وتكونت االستبانة المغلقة المفتوحة من ثالثة أقسام، بهدف فحص الفرضیات السابقة

هیم الخاطئة والذي یجیب فیه المشاركون على مواقف صفیة حرجة بغرض الكشف عن المفا

والجزء الثاني یطلب من المعلم توضیح الطریقة المناسبة لمعالجة هذه ، الموجودة لدى الطالب

والجزء الثالث وضع به ست استراتیجیات تعلیمیة وطلب من المعلمین ترتیبها وفقًا ، المفاهیم الخاطئة

أن  لىإ الحشوة توصل حیث، وقد كانت نتائج الدراسة داعمة لفرضیاتها. ألهمیتها واستخداماتها

غیر وت، معتقدات المعلمین المعرفیة حول التعلیم قد تبدو ثابتة بتغیر الثقافة التي ینتمي لها المعلم

  .لى تغیر المرحلة العمریة التي یقوم بتدریسهاإ باإلضافة، التخصص في العلوم

حیث قام ). Hashweh, 1996b(وهذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسة قام بها الباحث نفسه  

والتي هدفت لتطویر " المعتقدات المعرفیة لمعلمي العلوم الفلسطینیین" بدراسة مسحیة بعنوان 

: من أجل اإلجابة عن الثالث أسئلة اآلتیة، استبانتین لفحص معتقدات المعلمین حول المعرفة والتعلم

ع النظرة الحدیثة حول التعلم ما هي نسبة معلمي العلوم الفلسطینیین الذین یحملون معتقدات تتوافق م

علمها ، وسنوات الخبرة، وتخصصه، تعلیم المعلم :هل تُؤثر كل من، والمعرفة؟ المرحلة الدراسیة التي یُ

وقد وزع ، هل هناك عالقة بین المعتقدات حول المعرفة والمعتقدات حول التعلم؟، على معتقداته؟

من % ٩٠(سنة  ٢١,٥غربیة معدل خبرتهم معلم علوم من الضفة ال ٩١الباحث االستبانتین على 
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من % ٩و، من العینة تحمل النظرة الحدیثة حول التعلم% ٢٥حیث أظهرت النتائج أن ، )المجتمع

، من العینة تحمل النظرة التقلیدیة حول المعرفة% ٩وأن ، العینة لدیهم معتقدات تقلیدیة حول التعلم

وأظهرت النتائج أیضًا عدم . الحدیثة حول المعرفةمن العینة تحمل النظرة % ٢٥لى أن إإضافة 

علمها، وسنوات الخبرة، وتخصصه، تعلیم المعلم(وجود عالقة بین كًال من  ) والمرحلة الدراسیة التي یُ

كما وجد الباحث أن هناك عالقة ضعیفة بین ، والمعتقدات التي یحملها حول التعلم والمعرفة

وقد أوضح الحشوة في دراسته هذه أنه ال یمكننا ، ول التعلمالمعتقدات حول المعرفة والمعتقدات ح

وخاصة في سؤال ، االعتماد على االستبانة فقط في جمع البیانات وهذا بسبب انخفاض عامل ثباتها

: لذلك سیتم في هذه  الدراسة استخدام عدة أدوات لفحص معتقدات المعلمین وهي. الدراسة الثاني

  .ثائق المعلمو ظة الصفیة و االستبانة والمقابلة والمالح

  

  )PCK( الدراسات المتعلقة بمعرفة المعلم بكیفیة تعلیم المحتوى التربوي: ثانیاً 

معرفة المحتوى التربوي كفئة معینة من المعرفة التي تتجاوز ) Shulman, 1986" (شولمان" قدم 

حیث فسر معرفة ، لى أبعد من ذلك للمعرفة عن تدریس الموضوعإمعرفة الموضوع في حد ذاته 

وقد عرفها كأكثر أشكال تمثیل المحتوى فائدة واألقوى في القیاس ، تعلیم المحتوى بطرق مختلفة

بینما عرفها . وطرق تمثیل وصیاغة الموضوع الذي یجعله مفهومًا لآلخرین، والرسوم التوضیحیة

تتكون من وحدات بنائیة صغیرة ، ة قائمة على الحدث والممارسةبأنها معرفة خاص) ٢٠٠٥(الحشوة 

والتأمل في ، التي تتولد من خالل الخبرة نتیجة التخطیط المتكرر" بناءات المعلم البیداغوجیة" 
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وقد قام بوضع نموذجًا لمكونات معرفة كیفیة تعلیم . الممارسة بالمواضیع المتكررة في التدریس

والمعتقدات حول التعلم ، معرفة المحتوى التعلیمي: ن من العناصر اآلتیةالمحتوى التربوي حیث تكو 

، باإلضافة لمعرفة السیاق التعلیمي، ومعرفة االستراتیجیات التعلیمیة، والتعلیم وخصائص المتعلمین

  .ومعرفة األهداف والفلسفة، ومعرفة المنهاج، ومعرفة مصادر التعلم

 ,Driel van et al. (فة المحتوى في الممارسات الصفیةوالمتفق علیه أن یتم تضمین تطویر معر 

، ن على درایة بالتصورات البدیلة عند طلبتهمو ة المثالیة ینبغي أن یكون المعلمومن الناحی) 1998

فالمعلمون المهرة یقومون بتحویل ، والقدرة على ترتیب وتنظیم وتقییم الموضوع، وصعوبات التعلم

وبالتالي تطویر معرفة تعلیم المحتوى ، تكییفه مع سیاقات أخرىالموضوع الى أشكال أخرى مثل 

)Garritz, Padilla, Plonce-de-leon& Rembado, 2008 ( وقد تم النظر الى تطور

 Content Representationsتمثیالت المحتوى : معرفة تعلیم المحتوى من خالل عنصرین هما

نظر  ومن ، معلم من أجل جعله أكثر فهمًا للطالبلى تمثیالت المحتوى التي یستخدمها الإحیث یُ

التي تُساعد المعلمین على توضیح المفاهیم والعالقات ، األمثلة علیها الخرائط المفاهیمیة وأشكال فن

 Pedagogical And Professionalوالعنصر اآلخر هو ذخیرة الخبرة المهنیة  .فیما بینها

Experience Repertoires ألنها تُسلط الضوء على ، تعلیم المحتوى والتي تمثل روح معرفة

لتمثل معتقدات المعلم ، جانب معین من تدریس المحتوى وتعتمد بشكل كبیر على الممارسات الصفیة

والتأمل ، والمقابلة، ویتم تصویر ذخیرة الخبرة المهنیة من خالل المالحظة، وسلوكه أثناء التدریس

  ) Berry et al, 2012. (الطالبوأوراق عمل ، والتفكیر المتأصل عند المعلم
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بدراسة تهدف لتطویر   )Juttner& Neuhaus, 2012" (نیوهاوس" و" جوتنیر"قام الباحثان 

عناصر معرفة تعلیم المحتوى التربوي في االختبار بناءً على تحلیل أخطاء الطالب وطرق التعامل 

ذلك من خالل رسوماتهم في و ، حیث فحصت الطالب األلمانیین في الصفوف التاسع والعاشر، معها

والتي تم تحلیلها باستخدام ، في علم األحیاء) knee-jerk(االختبار التحصیلي حول رعشة الركبة 

حیث استخدمت البیانات التجریبیة لتطویر العناصر في ، التحلیل االستقرائي النوعي لمضمونها

لى أن هذه إوقد أشارت النتائج  ،وتم إجراء مقابالت مع معلمي المدارس الثانویة PCKاختبار الـ 

للكشف عن أخطاء الطلبة یمكن االعتماد علیها  -عناصر معرفة تعلیم المحتوى التربوي  –العناصر 

  .وكیفیة معالجتها

لى دراسة إ)  Asunta, Heikkinen& Kapyla, 2009(وزمالئها " أزونتا"   بینما هدفت دراسة

على معرفة تعلیم المحتوى التربوي في ) content knowledge(تأثیر كمیة ونوعیة معرفة المحتوى 

تألفت عینة الدراسة من عشر وقد ، األحیاء باستخدام محتوى عملیة التمثیل الضوئي ونمو النبات

علوم للمرحلة الثانویة قبل الخدمة وتم  وعشر معلمي، األساسیة قبل الخدمةعلوم للمرحلة  معلمي

وأظهرت النتائج أن معلمي ، والمقابالت، ومهمة إعداد الدروس، باناتجمع البیانات باستخدام االست

باإلضافة ظهور مشاكل ، المرحلة األساسیة لم یكونوا على علم بالصعوبات المفاهیمیة عند الطالب

في اختیار المحتوى األكثر أهمیة أو التجارب والتفسیرات المناسبة للمعرفة مما یدل  نعند المعلمی

  . س معرفة تعلیم المحتوى بشكل واضحعلى ضرورة تدری

معرفة معلمي العلوم بكیفیة تعلیم موضوع الكثافة للصف " دراسة بعنوان ) ٢٠٠٩(وقد أجرى حباس 

وقد استخدم الباحث اختبارین  )٢٠٠٥(معتمدًا على نموذج الحشوة " السابع وعالقتها بتحصیل الطلبة
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تعلیم موضوع الكثافة للصف السابع بعناصرها  كتابیین أحدهما یقیس معرفة معلمي العلوم بكیفیة

للصف  العلوم معلمي وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع، واآلخر یقیس تحصیل الطلبة، السبعة

والذي ، القدس ضواحي مدیریة في الفلسطینیة المدارس الحكومیة في یعلمون الذین األساسي السابع

وجمیع طلبتهم ، منهم للمشاركة في اختبار المعلمین ٢٩معلم ومعلمة وقد تم اختیار  ٣٧بلغ عددهم 

وقد أظهرت النتائج أن معرفة المعلمین  .من أجل المشاركة في اختبار التحصیل ٧٦٨والبالغ عددهم 

قلة معرفتهم  لىإذلك  قد عزىو % ٤٩,٨بتعلیم المحتوى كانت ضعیفة فقد كانت معدالت المعلمین 

وخصائص الطلبة ولم یظهر أي فروق في معرفة وخاصة معرفة األهداف  PCKبعناصر الـ 

والخبرة في تعلیم ، والخبرة الكلیة، والتخصص، المعلمین بتعلیم المحتوى تعود لمتغیرات الجنس

ومن جهة أخرى ظهرت فروق دالة إحصائیًا تعود لمتغیر المؤهل العلمي حیث كان ، الصف السابع

فقد ظهر ضعف شدید في تحصیل ، حصیل الطلبةالنتائج المتعلقة بت اأم .لصالح حملة الماجستیر

تعود لمتغیر  همباإلضافة لوجود فروق في تحصیل% ٢٣,٤الطلبة فقد كانت متوسط المعدالت 

وظهر أیضًا ارتباطات ، وقد تم رصد بعض المفاهیم البدیلة عند الطلبة .الجنس وكان لصالح اإلناث

مع بعضها  PCKوبین عناصر الـ ، دالة إحصائیًا بین معرفة تعلیم المحتوى وعناصرها السبعة

حیث تبین أن معرفة االستراتیجیات التعلیمیة ترتبط مع جمیع عناصر معرفة تعلیم ، البعض

، وجد أنها ترتبط بعنصرین على األقل من عناصر هذه المعرفةأما بقیة العناصر ف، المحتوى

طلبة ومعرفة كیفیة تعلیم لى وجود ارتباط قوي وایجابي ودال إحصائیًا بین تحصیل الإباإلضافة 

كما ظهر ارتباط قوي وایجابي ودال إحصائیًا بین خمسة عناصر من عناصر معرفة تعلیم . المحتوى

ومعرفة األهداف واالستراتیجیات ، معرفة المحتوى: العناصر هيوهذه ، المحتوى وتحصیل الطلبة
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في حین كان االرتباط ایجابي وغیر دال إحصائیًا ، ومعرفة خصائص الطلبة والمنهاج، التعلیمیة 

  . بین تحصیل الطلبة ومعرفة المصادر والسیاق

ات معرفة تعلیم استكشاف العالقات بین مكون) Kaya, 2009" (كیا" بینما كان الغرض من دراسة 

حیث قام " استنفاذ طبقة األوزون" موضوع  تناولالمحتوى عند معلمي العلوم قبل الخدمة والتي ت

، معلم علوم قبل الخدمة وكانوا في السنة األخیرة من التعلیم ٢١٦الباحث بإجراء مسح مفتوح على 

 ٢٥ثم أجرى مقابالت مع ، حصنفهم وفقًا لدرجاتهم في المسقام بتلتحدید معرفتهم بهذا الموضوع ثم 

والتحقق من  ف تحدید معرفتهم بتعلیم المحتوىبهد، معلمًا تم اختیارهم عشوائیًا من هذه المجموعات

وأظهرت النتائج أن ، العالقات المتبادلة بین مكونات معرفة تعلیم المحتوى لتدریس هذا الموضوع

والمعرفة بتعلیم ) subject matter knowledge(هناك عالقة قویة بین معرفة التخصص 

لى وجود عالقة بین مكونات المعرفة بتعلیم إباإلضافة ، المحتوى التربوي عند هؤالء المعلمین

تحلیل التباین ( وقد كشفت نتائج التحلیالت اإلحصائیة ، المحتوى التربوي باستثناء معرفة التقییم

علیم المحتوى التربوي ومستوى معرفة أن هناك اختالف كبیر بین درجة معرفة ت) متعدد التغیرات

  .التخصص بین المعلمین قبل الخدمة

دراسة لفحص معرفة تعلیم المحتوى التربوي عند ) Usak, 2009" (أوزاك" وفي السیاق ذاته أجرى 

المعرفة : من خالل العناصر اآلتیة" الخلیة" المعلمین قبل الخدمة في العلوم والتكنولوجیا في موضوع 

، والمعرفة حول فهم الطالب، والمعتقدات حول معرفة المحتوى، ومنهاج التكنولوجیا حول العلوم

المقابلة ، خطط المختبر، وقد تم جمع البیانات من خالل تحضیر الدروس، والمعرفة عن تقییم الطلبة

والخرائط المفاهیمیة لعینة مقصودة تكونت من ستة معلمین قبل الخدمة وقد أظهرت ، شبه المنظمة
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تائج أن المعلمین قبل الخدمة یستخدمون طرق تدریس خاطئة بحیث تُركز على المعلم ولیس الن

حیث كان لدیهم معرفة كافیة ، حول معرفة مادة التخصص غنیةلدیهم معتقدات  كما أن، المتعلم

باإلضافة ، لتدریس هذا الموضوع لكنهم یفتقرون لمعرفة صعوبات التعلم عند الطلبة في الموضوع

  .تخدامهم طرق بدیلة بجانب الطرق التقلیدیة لقیاس فهم الطالبلى اسإ

دراسة تهدف للكشف عن إمكانیة ) Berry et al, 2008(وزمالؤه " بیري" وفي سیاق متصل أجرى 

استخدام فكرة معرفة تعلیم المحتوى التربوي في إعداد معلمي العلوم قبل الخدمة من خالل التعرف 

صفها بناء من ذخیرة الخبرة المهنیة وتمثیالت المحتوى كوسیلة لتجسید على معرفة تعلیم المحتوى بو 

وقد استخدم الباحثون دراسة حالة لمعلم ، ذلك البناء وتأثیرها على تفكیر المعلم عند تدریسه للعلوم

مع طالبه لدراسة  PCKبحیث قام باستخدام أسلوب الـ ، لدیه خبرة كبیرة في تعلیم العلوم في الجامعة

والمجموعة الثانیة  PCKفقد قسم طالبه الى مجموعتین األولى تم تعلیمهم بأسلوب الـ ، علیهمأثرها 

المناقشات والمالحظات ، واستخدمت المقابالت شبه المنظمة، تم تعلیمها وفقًا لبرنامج التعلیم العادي

ى التربوي وأظهرت النتائج المتعلقة بإدخال معرفة تعلیم المحتو ، والتسجیل الصوتي، المیدانیة

كانت تمثیالت المحتوى التي استخدمها مع طالبه أفضل من التي استخدمها : للمعلمین قبل الخدمة

وهذا ما جعل طالبه یعتقدون أنهم اكتسبوا شیئًا مختلفًا عن طریق ، مع طالبه في السنوات السابقة

معلم أن استخدام األنشطة والحظ ال، التعلم بالممارسة مع التركیز على معرفة تعلیم المحتوى التربوي

لى أنه أعاد النظر في طریقة تدریسه من خالل الطعن إباإلضافة ، أفضل من استخدام النماذج

ورأى أن هناك إمكانیة جدیدة للمعلمین التربویین في توفیر سقالة لدعم وتطویر ، بالطرق التقلیدیة

كانت معرفة المعلمین : تعلیم المحتوىأما النتائج المتعلقة برؤیة معرفة . وعي المعلمین قبل الخدمة
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ووجدوا صعوبة في استخدام معرفة تعلیم المحتوى التربوي كنهج لتوجیه ، في الممارسة ضمنیة عادةً 

وتطویر معارفهم المهنیة لتعلیم العلوم وتعلمها في حین كان جزءًا من مشكلة ، المعلمین قبل الخدمة

لكن بعد توعیة المشاركین بفكرة ، تكن مألوفة لدیهم عند المعلمین من ذوي الخبرة لم PCKأن الـ 

تعلیم المحتوى التربوي ظهرت عناصرها في ممارساتهم وقد طوروا طرقًا لتطویر تفكیرهم ومخططاتهم 

التأكید على أهمیة تمثیالت المحتوى : أما النتائج المتعلقة بالتخطیط التعلیمي. لفهم تدریس العلوم

مع التركیز على القضایا األساسیة المرتبطة بالمحتوى والتي تسبب  ،وفائدتها في تخطیط الدروس

باإلضافة ، كما أن المعلمین وضعوا إطار مفاهیمي للتفكیر، التفكیر العمیق في تدریسهم

: أما النتائج المتعلقة بإنشاء المشاركة في التعلیم. الستراتیجیات التخطیط والتدریس من حیث المحتوى

، ر في تفكیر المعلمین بالتدریس وخاصة عند تدریسهم الموضوع ألول مرةظهر هناك اختالف كبی

عطاءهم فرصة لالنخراط في التفكیر العمیق وتحقیق الفهم مما  وقد شاركوا باألنشطة التعلیمیة وإ

فقد : جعلهم یكتشفون تأثیر معرفة تعلیم المحتوى أما النتائج المتعلقة بالتعلیم عن تدریس العلوم

إضافة الى الخبرة المهنیة وأثرها على ، جدیدة حول معرفة تعلیم المحتوى وتمثیالته ظهرت تفاهمات

  . تفكیرهم حیث ظهر هناك روابط قویة بین تعلم الطالب والمحتوى الذي یجري تدریسه

وقد حاولت بعض الدراسات التحقق من القاعدة المعرفیة ألساتذة الجامعات في مواضیع محددة كما 

التي هدفت الى التحقق من القاعدة المعرفیة ) Garritz et al, 2008(وزمالؤه " كارتز" في دراسة 

ت مستخدمًا تمثیال" كمیة المادة" عند أربعة أساتذة جامعات في الكیمیاء خاصة في موضوع 

، الشكلیة، التجریبیة، اإلدراكیة: ومقارنتها بخمس مناطق شخصیة المحتوى وذخیرة الخبرة المهنیة

 Mortimer’s Conceptualوالعقلیة الرسمیة باستخدام نموذج الملف الشخصي المفاهیمي ، العقلیة
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Profile )CPM ( من أجل فحص كیفیة بناء المشاركین معرفتهم في الموضوع وتسجیل التقدم في

وقد استخدام الباحثون المقابالت مع ، ف عن التغیر المفاهیمي لدیهموالكش، الحالة النفسیة للطالب

فقد تم إیجاد نمطین من األفكار ، األساتذة وطلبتهم وقد جسدت النتائج المناطق الشخصیة الخمسة

من ، التعلیمیة واحدة تركز على المنطقة الشخصیة التجریبیة والثانیة تركز على العقالنیة الرسمیة

: نیف القاعدة المعرفیة لهؤالء المعلمین بناًء على تاریخ الكیمیاء الى قسمین هماجانب آخر تم تص

، النمط الذي ُعورض في القرن التاسع عشر وهو نظریة التكافؤ والذي یتصل بالمنطقة التجریبیة

  .  والنمط اآلخر وهو الذري الذي یتصل بالمنطقة العقالنیة الرسمیة

بدراسة لفحص وتوثیق معرفة بعض معلمي العلوم بكیفیة ) ٢٠٠٨(في السیاق الفلسطیني قامت حداد 

من خالل تناول عناصرها السبعة وقد ، للصف الثامن األساسي" التفاعالت الكیمیائیة" تعلیم وحدة 

معلم ومعلمة علوم للصف الثامن األساسي من جمیع  ١٣٠قامت الباحثة بتوزیع استبانة على 

وقد كانوا یعملون في المدارس الخاصة والحكومیة ، سة الحالةالتخصصات وذلك الختیارهم في درا

وبناًء على نتائج االستبانة تم اختیار أربعة معلمین ممن یحملون ، التابعة لمحافظة رام اهللا والبیرة

وقد ُجمعت بالبیانات من خالل المقابالت الشفویة ذات األسئلة المفتوحة مع ، معتقدات بنائیة

وبعد ذلك قام كل معلم برسم خارطة ، "التفاعالت الكیمیائیة" م بتعلیم موضوع المعلمین حول معرفته

ومن ثم تم فحص المحتوى التربوي من خالل إجابة المعلمین على االختبار وأداة ، مفاهیمیة للمحتوى

وبعد تحلیل ، باإلضافة ألورق العمل واالختبارات التي صممها المعلمون لهذه لوحدة، الحاالت الحرجة

بیانات ظهر هناك تأثیر لمعتقدات المعلمین حول التعلم والتعلیم ونظرتهم للعلوم على معرفتهم ال

باإلضافة لوجود ضعف في معرفة المعلمین بموضوع التفاعالت الكیمیائیة ، بتعلیم المحتوى التربوي
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لدى المعلمین  لى أن وجود معتقدات بنائیةإوأكدت الدراسة ، مما أثر سلبًا على كیفیة تعلیمهم للوحدة

بجانب امتالكهم معرفة جیدة بالمحتوى التربوي هما عنصران مهمان في تشكیل معرفة جیدة للمعلم 

مع حامدة ) ٢٠٠٨(وفي السیاق الفلسطیني أیضًا تتفق نتائج حداد . حول كیفیة تعلیمه للمحتوى

" كیفیة تعلیم وحدة ما هي معرفة معلمي العلوم ب: والتي حاولت اإلجابة عن السؤال اآلتي) ٢٠٠٨(

وقد قامت الباحثة باستخدام األدوات التي استخدمتها حداد  ، للصف الثامن األساسي" الحركة الموجیة

وقد ظهر هناك ضعف عند المعلمین في كیفیة تعلیم هذه الوحدة من ، باإلضافة للمشاهدة الصفیة

باإلضافة ، لنظري لهؤالء المعلمینالجانب التطبیقي بالرغم من وجود معرفة جیدة بالمحتوى التربوي ا

وعدم تقدیم المادة ، لعدم معرفتهم الكافیة بمصادر التعلم وأسالیب التدریس المناسبة لعرض المحتوى

، والخبرة والبیئة التعلیمیة لكل من معلمي العینة، للطالب بشكل جید بسبب اختالف السیاق التعلیمي

  .وخاصة أن المحتوى بعید عن تخصصهم

 

التي هدفت لفحص تطور معرفة تعلیم  )   Henze et al,2008(وزمالؤه " هینز" دراسة  وأظهرت

المحتوى التربوي عند تسعة معلمین من ذوي الخبرة القلیلة في تدریس منهج العلوم الجدید في نظام 

نماذج من " التعلیم الثانوي الهولندي من أجل تحدید مضمون وبنیة تلك المعرفة في موضوع 

المعرفة حول : وهي PCKوتصف أربعة جوانب مختلفة من الـ " ة الشمسیة والكونالمجموع

حول والمعرفة ، والمعرفة حول تقییم الطالب، والمعرفة حول فهم الطالب، االستراتیجیات التعلیمیة

حیث أجریت مقابالت شبه منظمة في السنوات ، أهداف وغایات هذا الموضوع في المناهج الدراسیة

، الثالث الالحقة وعند تحلیل البیانات ظهرت نوعین مختلفین من معرفة تعلیم المحتوىاألكادیمیة 
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والتفكیر ، النوع األول موجه نحو محتوى النموذج في حین النوع الثاني موجه نحو محتوى النموذج

نتاجه   .كما أشارت النتائج أن هذین النوعین یتطوران بطرق مختلفة نوعیاً ، في طبیعته وإ

، وطرق تنظیمها عند التفكیر بمعرفة تعلیم المحتوى التربوي PCKثون بدراسة مكونات الـ قام الباح

لفحص ) Lee& Luft, 2008" (لفت" و" لي" حیث جاءت دراسة ، وتأثیرها على الممارسات الصفیة

وممن لدیهم خبرة في  ،علوم للمرحلة الثانویة لمحتوى التربوي عند أربعة  معلميمعرفة تعلیم ا

توى مكونات وعناصر معرفة تعلیم المح ما: اإلجابة عن السؤالین اآلتیینوذلك من خالل ، التدریس

نظم المعلم هذه العناصر في تفكیرهم بمعرفة تعلیم المحتوى؟ وقد استخدمت  ونالتربوي؟ وكیف یُ

عند المعلمین والتي أثرت دراسة الحالة للنظر في كیفیة تصویر معرفة المحتوى التربوي الخاصة 

، وخطط الدروس، والمالحظات الصفیة، باستخدام المقابالت شبه المنظمة، على ممارساتهم

وقد كشفت الدراسة عن ظهور عناصر معرفة تعلیم المحتوى التربوي ، والملخصات التأملیة للمعلمین

من  فئة من المعرفة الفریدة وأن هذه المعرفة تمثل، عند المعلمین األربعة مع وجود اختالفات طفیفة

لى ضرورة وجود معرفة علمیة قویة لدى المعلمین بالمحتوى الذي إضافة إ، نوعها لمعلمي العلوم

درسه وهو أن یفهم الطالب الظواهر الطبیعیة  ،بین معلمي العلوم امشترك اهدفقد تبین أن هناك و ، یُ

داخل أكان  ذلك صبحت أفضل سواء وأشار المعلمون أیضًا أن معرفتهم بطالبهم أ، في حیاتهم

أن المعلمین أصبحوا أكثر معرفة بالتدریس من  و، وقد رأوا أنها معرفة مكتسبة، المدرسة أم خارجها

أما معرفتهم بالتقییم فظهر كیفیة ، حیث تعدیل خططهم لتعزیز تعلم طلبتهم وربط تدریسهم باألهداف

لى استخدامه في جمع إباإلضافة ، للمفاهیم العلمیة إجراء المعلمین تقییماتهم للتأكد من فهم طالبهم

وقد تحدث المعلمون أیضًا عن الموارد ، المعلومات عن مدى فعالیة المنهاج الدراسي وطرق تدریسهم
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الخارجیة والداخلیة لتكتمل ممارساتهم وأن هذا العنصر من معرفة المحتوى ساعدهم على ربط 

وقد كان تفكیرهم حول ، التعلیمیة وأهدافها الخاصة واستراتیجیاتهاالمرافق المحلیة أو الخارجیة بالمواد 

  .العناصر السبعة لمعرفة المحتوى أنها مترابطة ومتصلة مع بعضها البعض بطرق مختلفة

الستكشاف تطویر معرفة تطویر تعلیم المحتوى التربوي ) Nilsson,2008" (نیلسون"وهدفت دراسة 

والذین شاركوا في ، ریاضیات وعلوم ك في الدراسة أربعة معلميحیث شار عند المعلمین قبل الخدمة 

بحیث یتم تدریسهم مرة واحدة ) سنة١١- ٩(مشروع لتعلیم الفیزیاء للطالب الذین تتراوح أعمارهم بین 

أجریت مقابالت مع المعلمین في وقد وقد تم تصویر ثلث الدروس  ،اشهر ١٢في األسبوع على مدى 

، ممارساتهم الصفیة بناء على فهمهم للفیزیاء ونوتأمل المشارك، یدیوخدام شریط فوقت الحق باست

وهذه الدراسة التجریبیة تؤكد على دور الخبرة في مجال التدریس والتفكیر والتأمل في تعلیم العلوم 

حیث أن مشاركة الخبرات یسهم في ، ورؤیة التحوالت في تفكیرهم ومیولهم نحو العلوم، كوسیلة للفهم

ویدعم وجهة النظر التي تصف تلك المعرفة بأنها عملیة ، ة تعلیم المحتوى التربويتطویر معرف

  . تحولیة

  

  ستراتیجیات التعلیمیةواال الدراسات المتعلقة بالمفاهیم الخاطئة: ثالثاً 

، في العملیة التعلیمیة اً نشط اً بوصفه عضو ، بناء معرفته بنفسه المتعلم وفقًا للنظرة البنائیة یستطیع

بحیث یستطیع ربط المعارف السابقة بالمعارف الجدیدة لكن أثناء قیامة بهذه العملیة فقد یتكون لدیه 
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كما ورد  Mark et al, 1999( وهذه المفاهیم من شأنها أن تعیق تقدم تعلم الطالب، مفاهیم خاطئة

  ).Aydin, Gezer, Kose& Sinan, 2007 في 

تم تصنیفها  وقدتؤثر على أداء الطالب وتعلمهم أن هناك عدة عوامل ) ٢٠٠٣( "بحر" حیث یرى 

وعوامل متعلقة بالطالب مثل ، والكفایة المهنیة، عوامل متعلقة بالمعلمین مثل أسلوب التدریس: لىإ

الوضع المادي والعوامل االجتماعیة والثقافیة  :وعوامل أخرى مثل، افعیتهم للتعلمقدراتهم العقلیة ود

  .)Bahar, 2003(والمفاهیم الخاطئة 

كان البد من مراجعة األدبیات  ،دف لتوثیق ممارسات جیدة للمعلمینته الحالیة الدراسة نظرًا لكون

" لى البروتینمن الجین إ" علوم عامة وفي موضوع المتعلقة بالمفاهیم الخاطئة عند الطالب في ال

مقاومتها باالستراتیجیات التعلیمیة المالئمة ألنها خاصة وسبب نشوء هذه المفاهیم الخاطئة وسبل 

  Çakir and KaragÖz (2011).  تقاوم الطرق التقلیدیة

أنماط مفاهیمیة تحید عن المعاني المقبولة  بأنها: المفاهیم الخاطئة" كاراكوز" و" كاكیر" عرف  حیث

، الطرق التعلیمیة التقلیدیةوال یمكن مقاومتها من خالل ، العلميعلى نطاق واسع من قبل المجتمع  

وقد تنشأ من التعلیم النظامي وغیر ، وتجاربهم الیومیة، وهي تنشأ من المعرفة السابقة لدى الطالب

بأنها المفاهیم التي یحملها  )a 1996(بینما عرفها الحشوة  .)Çakir, KaragÖz. 2011( النظامي

تكون مخالفة بشكل جزئي أو كلي للمفهوم الطالب أو المعلم وتكون مقبولة ضمن سیاق محدد ولكنها 

  .العلمي الصحیح
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یأتي الطالب لتعلیم العلوم ولدیهم مجموعة : وهناك عدة ادعاءات حول المفاهیم الخاطئة في األحیاء

المفاهیم الخاطئة التي تقدم ، متنوعة من المفاهیم الخاطئة المتعلقة باألشیاء والظواهر الطبیعیة

المفاهیم الخاطئة  كما أن، للطالب في تعلیم العلوم الرسمي تتجاوز العمر والجنس والحدود الثقافیة

والمفاهیم الخاطئة في الكثیر من ، متأصلة ویصعب التخلص منها باستراتیجیات التدریس التقلیدیة

لى أن هذه إباإلضافة ، األحیان توازي تحلیل الظواهر الطبیعیة التي قدمها العلماء والفالسفة القدماء

، الثقافة، اإلدراك، المالحظة المباشرةالمفاهیم لها أصول متنوعة من الخبرات الشخصیة بما في ذلك 

األقران وكذلك تفسیرات المعلمین والمواد التعلیمیة ومشاركة المعلمین في الكثیر من األحیان ، اللغة

كما أن المعرفة السابقة لدى الطالب تتفاعل مع ، نفس المفاهیم الخاطئة الموجودة عند طالبهم

ویمكن ، تسبب في ظهور نتائج تعلیمیة غیر مقصودة مما ،المعرفة المعروضة في التعلیم الرسمي

تبع أن یُسهل التغییر المفاهیمي بحیث یكون ذات أدوات فعالة في الفصول  للنهج التعلیمي المُ

یعود و  .) Bahar, 2003كما ورد في  Wandersee, Mintzes& Novak, 1994(الدراسیة 

وجمیع ، واآلباء، والمعلمین، طریقة التدریس: نشوء المفاهیم الخاطئة عند الطالب لعدة أسباب منها

     .)Logue& Thompson, 2006(والمنهاج الدراسي ، وسائل اإلعالم

الخرائط المفاهیمیة : استخدم الباحثون عدة استراتیجیات إلحداث التغییر المفاهیمي عند الطالب منها

"Concept maps" ، المحاكاة و ، واهر واألحداثالمقابالت حول الظو ، التنبؤ والمالحظة والتفسیر

، الكتابة الیومیةو ، "Diagnostic tree testing" اختبار شجرة التشخیص و ، لرسوماتلالحاسوبیة 

وشبكات االتصاالت " Word association test" ونصوص التغییر المفاهیمي واختبار التداعي 

  )  Structural Communication Grids  )SCG) .(Bahar, 2003اإلنشائیة 
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بدراسة وفحص قدرة المعلمین وخاصًة المعلمین قبل ) Larkin, 2012" (الركن" بعضهم أمثال  وقام

الخدمة على اكتشاف المفاهیم الخاطئة عند الطالب وقدرتهم على توظیف االستراتیجیات التعلیمیة 

ویة قبل الخدمة في بدراسة تجریبیة لعدد من معلمي العلوم الثان قامف، المناسبة لمعالجة هذه المفاهیم

بهدف التعرف وفحص أفكارهم حول قیمة ودور أفكار ، أربعة برامج مختلفة إلعداد المعلمین

حیث أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمین اعترفوا بأهمیة أفكار الطالب لكنهم لم ینظروا ، الطالب

ثیقًا بالمعتقدات حول كیفیة والتي بدا أنها مرتبطة ارتباطًا و ، إلیها بنفس الدور والقیمة في التدریس

والعقبات التي ، عرض الطالب كدلیل على تغطیة المحتوى: وشملت أفكار الطالب، حدوث التعلم

كما ، والفوائد واألنشطة وعناصر البیئة الصفیة االیجابیة، تحول دون فهمه كأدوات لتفكیر الطالب

ى تأهیل المعلمین قبل الخدمة من خالل أشارت النتائج أن معلمي العلوم التربویین علیهم التركیز عل

  .التركیز على تفكیر الطالب ومساعدتهم على إدخال أفكار طالبهم في التعلیم

األحیاء قبل الخدمة للمفاهیم  لفحص فهم معلمي) Cakir& Karagoz, 2011(وجاءت دراسة 

یواجهونها أثناء عملیة حل  ودراسة التحدیات المفاهیمیة واإلجرائیة التي، األساسیة في الوراثة المندلیة

وقد تم جمع البیانات من خالل دراسة حالة باستخدام المقابالت شبه  ، المشكالت في الوراثة

معرفة المفاهیم األساسیة في الوراثة : هناك عدة نتائج هي توعند تحلیل البیانات ظهر ، المنظمة

سبق لنجاح حل المشاكل في الوراثة حًا للظواهر بدًال من وصف أمثلة وشر  قدمواحیث  ،شرط مُ

وأشارت اختبارات التحصیل أنه ال یوجد لدى المشاركین فهم عمیق لبعض المفاهیم ، المفهوم

كما عجز المشاركون عن ، والطرز الشكلیة، عملیة العبور، األساسیة في الوراثة كالصفات الجینیة
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لى إباإلضافة ، شكالت الوراثیةتقییم المعلومات المعطاة والنسب المستخدمة والخوارزمیات لحل الم

  .عجزهم عن نقل معرفتهم من سیاق آلخر

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن معلمي العلوم قبل الخدمة یستخدمون طرق تدریس خاطئة حیث 

والمفاهیم وأن غالبیتهم یفتقرون لمعرفة صعوبات التعلم عند الطالب ، تكون متمحورة حول المعلم

  )  Usak, 2009; Driel van et al, 1998(ها الخاطئة التي قد یحملو 

 &Guild, Knight, Martin, Shi, Vicens(ه ئوزمال" جایلد"هدفت دراسة  فعلى سبیل المثال

William, 2010 ( لتقییم فهم الطالب للمفاهیم األساسیة في علم الخلیة واألحیاء الجزیئیة

"Molecular Biology "وقد صممت أداة ، مع التركیز على المفاهیم الخاطئة الموجودة عند الطالب

Introduction Molecular and Cell Biology Assessment  )IMCA( الستخدامها في

ومن ثم أجریت ، االختبار القبلي والبعدي وذلك بهدف قیاس تعلم الطالب المكتسب لتطویر التقییم

ب لتحدید المفاهیم الخاطئة لدیهم وبناءً علیها تم وضع اختبار اختیار المقابالت المفتوحة مع الطال

وكل هذا  ،تم التعدیل بناءً على اقتراحاتهمو  ،اً خبیر  ٢٥باإلضافة الى التقییم من قبل ، من متعدد

وقد أظهر التحلیل اإلحصائي أن األداة صالحة لفحص وقیاس ، بهدف فحص فعالیة األداة المصممة

حیث كانت نتائج االختبار البعدي أفضل من نتائج  المفاهیم األساسیة في األحیاء فهم الطالب حول

  .  االختبار القبلي

التي هدفت لتحدید آثار ) Aydin, Gezer, Kose& Sinan, 2007(ه ئوزمال" ایدن"وبینت دراسة 

على مستوى استیعاب المعلمین قبل الخدمة للمفاهیم  -أنشطة تعلیمیة –استخدام التعلیم اإلضافي 

وفحصها من خالل ، المتعلقة بالبروتین وصناعته في الخلیة وهذا بعد ستة أشهر من التعلیم اإلضافي
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ن في استیعاب المفاهیم المتعلقة حیث وجدوا أن هناك صعوبة لدى المعلمی، اختبار قبلي وبعدي

كما كانت ، باإلضافة لوجود مفاهیم خاطئة متعلقة بالموضوع وقدموا حلوًال لها، بصناعة البروتین

للتأثیر % ٩بینما كانت النسبة % ٧٧النتائج ایجابیة لصالح التعلیم اإلضافي حیث كانت النسبة 

  .   المفاهیم مما یؤكد على دور األنشطة التعلیمیة في فهم، السلبي

دراسة ) Cardak, Dikmenli& Tastan, 2008(وزمالؤه " كاردك" وفي السیاق ذاته أجرى 

لفحص أثر الخرائط المفاهیمیة ونصوص التغییر المفاهیمي معًا على طالب الصف الحادي عشر 

ابالت شبه وجمعت البیانات باستخدام االختبار والمق، في موضوع الجزیئات التي تحمل المادة الوراثیة

متعلقة وهذا بهدف فحص المفاهیم الخاطئة ال ،صفوف ةالمنظمة للطالب األكبر منهم بخمس

 - الضابطة –مجموعة تعلمت بالطریقة التقلیدیة ، لى مجموعتینبالموضوع حیث قسم الطالب إ

 – ومجموعة أخرى تعلمت باستخدام الخرائط المفاهیمیة بجانب نصوص التغییر المفاهیمي

وأظهرت النتائج أن استخدام الخرائط المفاهیمیة بجانب نصوص التغیر المفاهیمي لها أثر  -ةالتجریبی

ایجابي على فهم الطالب للمفاهیم  حیث كان معدل النسبة المئویة لإلجابات الصحیحة للمجموعة 

 و" تریجسیت" وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة %. ٥٣,٦والمجموعة الضابطة % ٦١,٦التجریبیة 

التي هدفت الستكشاف التغیر المفاهیمي عند طالب الصف ) Treagust& Tsui, 2007" (تسوي"

، العاشر والثاني عشر عند استعمالهم للوسائط المتعددة بالحاسوب لتدریسهم موضوع علم الوراثة

وركزت الدراسة على التغیر المفاهیمي المتعدد األبعاد ویستخدم نهج التفسیر وتصمیم حالة لجمع 

لى تحسن فهم الطالب لعلم الوراثة وتنمیة تفكیرهم حول هذا العلم جراء وأشارت النتائج إ، البیانات

  .كما دعمت الفهم التصوري لعلم الوراثة لكن لیس عند جمیع الطلبة، استخدام تمثیالت متعددة
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ثالثة بإجراء دراسة تهدف لتحدید ) Logue& Thompson, 2006" (ثومبسون" و" لوكیو"وقامت 

وتحدید المفاهیم الخاطئة التي تتواجد عادةً عند الطالب  )حیواناتال، الغیوم، الطفو( مفاهیم علمیة

وتم إجراء المقابالت مع ستة طالب یمثلون فئات عمریة مختلفة وذلك باستخدام مجموعة ، فیها

لفهم وسجلت استجابات الطلبة وتقییمها في محاولة ، محددة مسبقًا من األسئلة واألنشطة لكل مفهوم

المفاهیم ونوع وأظهرت النتائج أن مستوى ، هائالطالب وسبب نشو  المفاهیم الخاطئة التي یحملها

وسائل الوجمیع ، والمعلمین، اآلباء، طریقة التدریس :وكان من أسبابها الخاطئة مختلفة عند الطالب

خالل  وقد وجد الباحثون أیضًا أنه من الصعب الكشف عن المفاهیم الخاطئة وتغییرها من، یةاإلعالم

 ،ر للتعلم من الطالب األكبر عمراً أن الطالب األقل عمرًا كانت لدیهم دافعیة أكب تبینو ، المقابالت

لى ضرورة وقد أوصت الدراسة إ، فهم من الفشللم ینخرطوا في العملیة التعلیمیة بسبب خو انهم حیث 

  .عمل دراسات أخرى على عینة أكبر من الطالب

أن هناك مفاهیم خاطئة وتصورات ) Abimbola& Baba, 1996(وزمیله " أبیمبوال" وبینت دراسة 

حیث قام ثالثة معلمین ممن لدیهم الخبرة في مادة األحیاء والتعلیم بشكل ، بدیلة في المنهاج الدراسي

إضافة للمفاهیم الخاطئة ، عام بتحلیل أحد كتب األحیاء وفحص صحة المفاهیم الواردة في الكتاب

وتم ، بدیالً  اً تصور  ٢٩و اخاطئ امفهوم ١١٥ا أن هناك وقد وجدو ، والتصورات البدیلة الموجودة فیه

" :ومن أمثلتها . ن حیث الكلمات التي تمثل المفهوممفاهیم خاطئة م: لىتصنیف المفاهیم الخاطئة إ

ذوات الحرارة " و" بذوات الحرارة المتغیرة"واقترحوا استبدالها " ذوات الدم البارد"و" ذوات الدم الحار

تراس بأنه استهالك كائن حي اطئة تشتمل على تصریحات خاطئة مثل تعریف االفومفاهیم خ، "الثابتة

لى إمكانیة توضیحها من خالل العالقات الحیویة بین الكائنات الحیة في بیئتها وقد أشاروا إ ،لغیره
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وكیف تؤثر على بعضها البعض للحصول على المأوى والغذاء وأن االفتراس واحدة من هذه 

وقد أشار ، جیریاتصحیح األخطاء الواردة بالكتاب وفقًا لدراسة عملت في نیوقد تم ، العالقات

من الضروري مناقشة  نأو ، الخاطئة من قبل المقیمین من الصعب االتفاق على المفاهیم الباحثون أنه

بین مفاهیمهم الخاطئة  ربططرق مناسبة لمساعدتهم على الالمعلم لهذه المفاهیم مع طالبه واستخدام 

  . وتصوراتهم البدیلة مع المفاهیم الجدیدة

في دراسته أن طالب المرحلة الثانویة یجدون صعوبة كبیرة في ) Rode, 1995" (رود" وقد وجد 

وفشل المناهج الدراسیة والرسوم التوضیحیة عادةً في ، بسبب تعقیده" صناعة البروتین" فهم موضوع 

ستراتیجیة المحاكاة لتعلیم هذا الموضوع من خالل نشاط افقام باستخدام ، م لهاتقدیم التفسیر المالئ

 أن  وجدواأن غالبیة الطالب وقد أشارت نتائج هذه الدراسة ، یوضح تكون الببتید في عصارة المعدة

في ، "صناعة البروتین"وأنه یساعدهم في فهم الخطوات المتبعة في ، الكثیر من المرح النشاط في 

أن المحاكاة تُساعد في الكشف عن المفاهیم الخاطئة عند ) Pittman, 1999(أى باتمان حین ر 

هم على تضافة لمساعدباإل، لدیهم عادة بناء االطار المفاهیميكما وتلعب دورًا هامًا في إ، طالبال

 .فهم المفاهیم المعقدة في العلوم 

یزید " صناعة البروتین" لتدریس موضوع ویرى الباحثون أن استخدام األلعاب كاستراتیجیات تعلیمیة 

وتُخرج المادة من الجمود ، من فهم واستیعاب الطالب للمفاهیم المعقدة في عملیة تصنیع البروتین

  )  Fetters, Templine, 2002; Frankline, Lewis, Peat, 2005. (هم جعلها أكثر متعة لل
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  الدراسات السابقة ملخص

ل حو  ونن المعتقدات التي یحملها المعلمهناك صعوبة في الكشف عتشیر الدراسات السابقة أن 

الوثیق رتباطها ال وذلك، ساتهم الصفیةعلى ممار  أثیرهات درجةو علیها  مؤثرةوالعوامل ال ،التعلم والتعلیم

كما ، ه وفلسفتهفال یشترط أن تنسجم ممارسات المعلم الصفیة مع معتقدات، بشخصیة المعلم وفلسفته

للكشف عن هذه المعتقدات ضرورة توظیف أكثر من أداة  لى إ تشیر نتائج الدراسات السابقة و 

  .على ممارسات المعلم الصفیةتأثیرها  درجةو 

یظهر من خالل مراجعة األدب التربوي أن معرفة تعلیم المحتوى التربوي هي معرفة ضمنیة كما 

األهداف وضوح : كما أنها تتكون من سبعة عناصر، وشخصیة تنشأ من خالل الخبرة والممارسة

ومصادر ، والسیاق التعلیمي، والمنهاج، وخصائص المتعلمین، واالستراتیجیات التعلیمیة، التعلیمیة

ویتم الكشف عن هذه المعرفة من ، وأن هذه العناصر تتفاعل وتترابط مع بعضها البعض، مالتعل

، المقابلة، ستبانةاال: وعادة تستخدم األدوات اآلتیة، والذخیرة المهنیة للمعلم، خالل تمثیالت المحتوى

االستعانة ه من الضروري حیث ان، ر الفیدیو والمالحظةتصوی، الخرائط المفاهیمیة، الخطط الدراسیة

  .للكشف عن هذه المعرفة بعدة أدوات

حاجة لمزید من الدراسات التي تتناول معرفة تعلیم المحتوى في  أن هناكوقد أوصى األدب التربوي 

 - على حد علم الباحثة –ومن هنا جاءت هذه الدراسة األولى من نوعها ، مواضیع محددة في العلوم

لى إمن الجین " معلمي األحیاء بكیفیة تعلیم محتوى  بعضوالتي سعت لتوثیق وفحص معرفة 
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والمشاهدة ، ستبانةواستخدام اال، وهذا من خالل التعرف على العناصر السبعة لهذه المعرفة" البروتین

  .ق العمل واالختبارات التحصیلیة الخاصة بالفصلاور أو ، والمقابلة، الصفیة
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  الفصل الثالث

جراءاتهاوصف الدراسة    وإ

  

تربوي الخاص األحیاء بكیفیة تعلیم المحتوى ال الدراسة لتوثیق وفحص معرفة معلميهدفت هذه 

وألن هذه المعرفة ضمنیة ، لطلبة الصف الثاني عشر العلمي" لى البروتینمن الجین إ" بـموضوع 

من اإلجراءات استخدام عدد  تم لذلك، نه یصعب توثیقها من خالل استخدام أداة محددةفإ،وشخصیة 

تبعة، واألدوات لفحص وتوثیق هذه المعرفة ومجتمع ، وسیتناول هذا الفصل منهجیة الدراسة المُ

  .واألدوات المستخدمة إلجراء هذه الدراسة، الدراسة وعینتها وطریقة اختیارها

  

  منهجیة الدراسة

األحیاء بكیفیة  معلميفي وصف وتوثیق معرفة التحلیلي لوصفي تتبع هذه الدراسة المنهج الكیفي ا

لطلبة الصف الثاني عشر " لى البروتینإمن الجین " تعلیم المحتوى التربوي الخاص بموضوع 

  . العلمي
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  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي األحیاء الذین یدرسون الصف الثاني عشر العلمي في 

 عشرةوالبالغ عددهم ، م٢٠١٤ - ٢٠١٣لعام  المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة ضواحي القدس

تم اختیار هذا المجتمع بسبب وجود سهولة في االتصال و ، )سبع معلمات وثالثة معلمین(ین معلم

  .وعملها والتواصل بین الباحثة والمعلمین ولقربهم الجغرافي من مكان سكن الباحثة

  

  عینة الدراسة

معتقدات المعلمین حول التعلم  تستبانة التي فحصتم اختیار عینة الدراسة بناًء على نتائج اإل

مجتمع والتي وزعت على  ممن أظهروا معتقدات بنائیة) معلم ومعلمة(البالغ عددهم اثنین و . والتعلیم

والمعلمة التي تحمل ، حیث تم اختیار المعلم الذي یحمل درجة الماجستیر في تعلیم األحیاء ،الدراسة

یوضح ) 3.1(الجدول رقم و ولدیهم خبرة طویلة في التعلیم ، الطبیة درجة البكالوریوس في التحالیل

  . ستبانة ونتائجهم فیهاتوزیع مجتمع الدراسة على متغیرات اإل
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  توزیع أفراد مجتمع الدراسة على متغیرات االستبانة): 3.1(جدول رقم 

أعلى   الجنس  المعلم

شهادة 

  أكادیمیة

سنوات   التخصص

الخبرة في 

  التعلیم

           سنوات الخبرة في تعلیم 

  الثاني عشر العلمي

  ١٢  ١٣  أحیاء  بكالوریوس  أنثى  ١م

  ١٢  ١٢  تعلیم أحیاء  ماجستیر  ذكر  ٢م

  ١٥  ١٥  أحیاء  بكالوریوس  أنثى  ٣م

  ١  ١  أحیاء  بكالوریوس  أنثى  ٤م

  ٣  ٨  صحة عامة  ماجستیر  أنثى  ٥م

  ٢٥  ٢٥  أحیاء  بكالوریوس  ذكر  ٦م

  ٣  ١٥  تحالیل طبیة  بكالوریوس  أنثى  ٧م

  ٥  ١١  أحیاء  بكالوریوس  أنثى  ٨م

  ١١  ١٣  أحیاء  بكالوریوس  أنثى  ٩م

  ١  ٢  أحیاء  بكالوریوس  ذكر  ١٠م

  

تم أخذ النتائج المرتفعة فیها والتي تُمثل وجود معتقدات بنائیة  ،ورصد نتائجها ستبانةاإل طبیقوعند ت

ومن ثم اختیار فردین منهم إلجراء دراسة الحالة بهدف توثیق معرفتهم بكیفیة ، عند هؤالء المعلمین

مع " لى البروتینمن الجین إ" فصل البحیث تزامن وقت تدریسهم لهذا ، تعلیمهم للمحتوى التربوي
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وذلك ، ثالث سنواتتزید عن  كانت األخذ بعین االعتبار سنوات الخبرة لدیهم بحیث كما وتم، الدراسة

من أجل الحصول على توثیق و ، ألن معرفة تعلیم المحتوى تنشأ وتتأثر بالخبرة والممارسة الصفیة

حیث تم اختیار ، دراسة التي تم اختیارهایبین عینة ال) 3.1(واللون المظلل في الجدول رقم . جید

ستبانة إفي  ١٠٣والمعلمة التي حصلت على عالمة ، ٩٤م الذي حصل على عالمة المعل

  . المعتقدات

  

  أدوات الدراسة

التعلم  ستبانة لفحص معتقدات المعلمین حولإ: لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام األدوات اآلتیة

لى من الجین إ" موضوع ي للمعلمین في وامتحان فحص المحتوى التربو ، ) ١ملحق رقم ( والتعلیم 

وبعض الوثائق ، ضافة للمقابلة الشفویةباإل، والمشاهدات الصفیة، ) ٢ملحق رقم " ( البروتین

الخاصة بالمعلم كأوراق العمل واالختبارات الخاصة بالفصل وذلك من أجل فحص معرفة المعلم 

  .التعرف على تفاصیل كل أداة والهدف منها وفي الجزء الثاني سیتم، بكیفیة تعلیم المحتوى التربوي

ستبانة للتمییز بین المعلمین الذین وتهدف هذه اإل: ستبانة المعتقدات حول التعلم والتعلیمإ. ١

الدراسة المتمثل حیث تم توزیعها على مجتمع ، بنائیة حول التعلم والتعلیمو یحملون معتقدات سلوكیة 

ًا ومعلمًة ممن یدرسون الصف الثاني عشر العلمي في معلم ١٠األحیاء البالغ عددهم  بمعلمي

بهدف بنائیة لل كانوا أقرب الذینحیاء األ تم اختیار معلمي موبناءً على نتائجه، مدیریة ضواحي القدس

ستبانة من قبل ستة أشخاص من ذوي اإل تم تطویرقد و ، لمحتوىل همفحص معرفتهم بكیفیة تعلیم
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معتمدین بشكل ، من حملة الدكتوراه هم من حملة الماجستیر واثنین أربعة من، الخبرة في التربیة

التي صممها من أجل الكشف عن المعتقدات التي یحملها ) b 1996(رئیسي على استبانة الحشوة 

المعتقدات المعرفیة لمعلمي العلوم " عند قیامه بدراسة مسحیة بعنوان ، حول التعلم والتعلیم ونالمعلم

، نشاط المتعلم: هي، بهدف فحص ستة أبعاد ابند ١٨ستبانة من وقد تكونت اإل، "الفلسطینیین

كل بعد بحیث كان ل، وأسس التغییر، طرق التعلم، تطور المعرفة، المفاهیم السابقة، المفاهیم الخاطئة

تم حذفه واستبداله ببعدین " أسس التغییر" وألن الحشوة شكك في البعد ، ستبانةثالثة بنود في اإل

، أهمیة الحوار والتفاعل االجتماعي في التعلیم: یقیسان النظریة البنائیة االجتماعیة وهماخرین آ

بندًا موزعة  ٣٢نة من ستبانة في شكلها النهائي مكو لتصبح اإل، من خالل أربعة بنودوقیس كل بند 

المتعلم نشط ولدیه : واشتملت األبعاد الثمانیة على. وكل بعد علیه أربعة بنود، على ثمانیة أبعاد

دافعیة للفهم وهو یبني المعرفة لتحقیق ذلك وطور المتعلم عدة أفكار بنفسه لیستخدمها في استیعاب 

، تتناقض مع األفكار العلمیة) م الخاطئةالمفاهی( والكثیر من األفكار السابقة ، األفكار الجدیدة

والطرق المثلى للتعلیم تتطلب ، وعملیة تعلم الریاضیات والعلوم غالبًا هي عملیة تغییر مفاهیمي

المعلمین واألقران ضروري إلیجاد معنى مشترك  بینماعي والتفاعل االجت، مواجهة المفاهیم الخاطئة

والمعرفة الهامة هي ، توجد أهمیة للحوار في التعلمو ، والحصول على الدعم أو اإلسناد الضروري

األبعاد البنائیة والبنود التي ) 3.2(ویبین الجدول رقم . مفاهیم مترابطة تستخدم في الفهم واالستیعاب

  .تم فحصها عند المعلمین
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  أبعاد النظرة البنائیة االجتماعیة والبنود التي تقیسها االستبانة): 3.2(جدول رقم 

  النظریة البنائیة                                           رقم البند الذي تفحصه االستبانةبعد 

L1     ٢٥     ١٧      ٩    ١المتعلم نشط ولدیه دافعیة للفهم وهو یبني المعرفة لتحقیق ذلك  

L2    ٢٦     ١٨     ١٠    ٢طور المتعلم عدة أفكار بنفسه لیستخدمها في استیعاب األفكار  

  الجدیدة

L3  ٢٧     ١٩     ١١    ٣تتناقض مع       ) المفاهیم الخاطئة(الكثیر من األفكار السابقة  

  األفكار العلمیة

L4    ٢٨     ٢٠    ١٢     ٤عملیة تعلم الریاضیات والعلوم غالبًا هي عملیة تغییر مفاهیمي  

L5            ٢٩     ٢١     ١٣     ٥الطرق المثلى للتعلیم تتطلب مواجهة المفاهیم الخاطئة  

L6    ٣٠     ٢٢    ١٤    ٦التفاعل االجتماعي مع المعلمین واألقران ضروري إلیجاد معنى  

  مشترك والحصول على الدعم أو اإلسناد الضروري

L7                                    ٣١    ٢٣     ١٥    ٧توجد أهمیة للحوار في التعلیم  

L8    ٣٢    ٢٤    ١٦    ٨المعرفة الهامة هي مفاهیم مترابطة تستخدم في الفهم واالستیعاب  

  

یقوم المعلم ، ال أوافق بشدة، ال أوافق، أوافق، أوافق بشدة: وهيولكل بند من هذه البنود أربعة بدائل 

تم حیث یحصل على أربع عالمات إذا ب ،باختیار واحدة منها وبناًء على إجابته تعطى العالمة

بینما یحصل على عالمتین إذا اختار ال ، وثالث عالمات إذا اختار أوافق، ار البدیل أوافق بشدةیاخت

ن و علیها المعلم وبناءً على العالمة التي حصل، إذا كانت إجابته ال أوافق بشدة وعالمة واحدة، أوافق



٤٥ 
 

تقع ن حصول المعلم على عالمة أب  علما، وا في عینة الدراسةلیكون عتمادهمستبانة تم ابنود االفي 

أقل ( حصل على عالمة ذا إأما  ،یحمل معتقدات بنائیة اجتماعیة عني أنهی )١٢٨ - ٩٦(بین ما 

  .عني أنه یحمل معتقدات سلوكیةفذلك ی )٩٦من 

حسابهما بأكثر من دراسة منها حامدة  تم فقد، ستبانةصدق وثبات اإل فحصأما فیما یتعلق ب

  .)٢٠١٤(وعنقوش ، )٢٠٠٨(والحداد ، )٢٠٠٨(

ألنها تكشف عن  ؛ة في هذه الدراسةد المشاهدة الصفیة األداة الرئیستُع: المشاهدات الصفیة. ٢

مع العلم بأنها لم تكن موجودة في ، معظم عناصر معرفة المعلمین خالل ممارساتهم داخل الصفوف

البالغة في رصد ما یجري فعلیًا داخل ألهمیتها  نظراالحقًا  هافتاإض تم ال أنهإ ،الخطة األولیة للدراسة

   .غرفة الصف

للمعلم وأربع " لى البروتینإمن الجین " ثالث حصص دراسیة خاصة بفصل حیث تم مشاهدة 

بدایًة قام المعلمون بتعریف ف، وهذا بناءً على التسهیالت التي ُأتیحت للباحثة ،حصص للمعلمة

 مشاهدة الحصص توبعد ذلك تم، طلبتهم على الباحثة والهدف من تواجدها في غرفة الصف

  .ا فیما بعدلیتم تفریغه، صوتیاً  وتسجیلها

تم عمل اختبار لمعلمي األحیاء الذین یدرسون الصف الثاني عشر : امتحان فحص المحتوى. ٣

: تكون من ثالثة فصولیوالذي ، "لى البروتینمن الجین إ "العلمي لفحص معرفتهم العمیقة بمحتوى 

لطفرات وتأثیر ا، فعاللى بروتین وظیفي من سلسلة عدید الببتید إ، لبروتینبناء ا، الشیفرة الوراثیة

مشرف األحیاء في مدیریة التربیة بمساعدة  عداد االختبارإب الباحثة قامت على عملیة بناء البروتین
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توي االختبار على ویح، والتعلیم ضواحي القدس بناءً على جدول المواصفات الخاص بهذا الفصل

ومدى معرفة المعلم بالمفاهیم الخاطئة ، والمفاهیم السابقة التي یتطلبها، ة الواردة فیهاألفكار الرئیس

والكشف عن مدى ، والمفاهیم الخاطئة التي قد تتواجد في الفصل نفسه، وصعوبات التعلم عند طلبته

عنى بتكرار المفاهیم العلمیة من صف دراسي آلخرعمودیًا لمنهاج ثراء اباإلمامه  شریطة أن ، والذي یُ

اثراءه و   ).Lesh & Richard, 1976(العمق واإلتساع تتجاوز المستوى الذي ُعولجت به من حیث 

كأن یربط ، والذي یهتم بإیجاد العالقة األفقیة بین المجاالت المختلفة التي یتكون منها المنهاج أفقیاً 

درس في الریاضیات والعلوم مثالً  ومعرفته باألهداف المتوقع ، )Lesh & Richard, 1976( بین ما یُ

بحیث ، اختیار من متعدد سؤاال ٢٦القسم األول یتكون من : االختبار من قسمینتكون قد و ، تحقیقها

كما هو موضح في ، اني یتكون من خمسة أسئلة انشائیةوالقسم الث، یكون لكل سؤال منها أربعة بدائل

  ). ٢(الملحق رقم 

، وضع االختبار فيلمبحث األحیاء مشرف التربوي ال مشاركةلى إباإلضافة : صدق االختبار وثباته

 ،على درجة الدكتوراه في التربیة نالن منهم حاصیاثن :تم عرض االختبار على خمسة محكمین

علم ، درجة الماجستیر في األحیاءیحمالن  خران واآل ومعلم یحمل درجة البكالوریوس في األحیاء ویُ

وتم إجراء بعض التعدیالت الطفیفة على  - علمًا بأنه من خارج مجتمع وعینة الدراسة - هذا الفصل 

تم ترتیب و كما ، خر لعدم وضوحهحیث تم استبدال سؤال بآ، المحكمیناالختبار بناًء على آراء 

داة استخدمت أوبما أن االمتحان . ختیار من متعدد بشكل تنازليي بدائل أسئلة االالمعطیات ف

درسونه فال یوجد هناك حاجة لقیاس  للتعرف على مدى معرفة المعلمین بالمحتوى التربوي الذي یُ

  .  مدى ثباته
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حتوى بهدف فحص كیفیة تعلیمهم للم تم إجراء مقابالت مع معلمي األحیاء:  المقابلة الشفویة. ٤

ستعانة ببعض األسئلة التي استخدمت في دراسات سابقة حیث تم اإل، التربوي بعد تدریسهم للفصل

جراء بعض التعدیالت علیها وذلك بناءً على إمع  ،)٢٠٠٨(وحامدة ) ٢٠٠٨(مثل دراسة حداد 

ضافة آدائه في االمتحان باإلوعلى ، السلوكیات والممارسات التي حدثت أثناء المشاهدة الصفیة

ألوراق العمل واالختبارات االتي أعدها لهذا الفصل لتصب جمیعها في نفس الغرض وبالتالي تكون 

   .وبعد تحكیمها وخروجها بصورتها النهائیة، أكثر صدقاً 

المحتوى  معرفة( تم توجیه األسئلة الشفویة على المعلمین تبعًا لعناصر معرفة تعلیم المحتوى السبعة 

والسیاق ، واالستراتیجیات التعلیمیة، ات حول التعلم والتعلیم وخصائص المتعلمینالمعتقدو  ،التعلیمي

  .محاور ةوموزعة على ثالث، بشكل عام)  والمنهاج واألهداف والفلسفة، ومصادر التعلم، التعلیمي

كالتركیز على ، حول المعتقدات والفلسفة التي یحملها المعلمتدور یضم أسئلة  :المحور األول 

من " وأهداف موضوع ، نظره وأهمیة العلوم من وجهة، التي یسعى لتحقیقها في العلوم األهداف

  ".لى البروتینالجین إ

األسالیب واالستراتیجیات التعلیمیة التي یتبعها المعلم أثناء تدریسه  عنیضم أسئلة  :المحور الثاني 

لخاطئة عند معرفته بالمفاهیم اوفحص ، لبتهوالتمثیالت والتشبیهات التي یقدمها لط، هذا الفصل

  . خذًا بعین االعتبار خصائص طلبته ومستویاتهمطلبته وطرق معالجتها آ

من خالل سؤالهم عن طرق التقییم ، یُركز على تقییم المعلم لطلبته في هذا الفصل :لمحور الثالثا

اتفیًا لتحدید موعد معلم والمعلمة همع  ال تواصلال ومن ثم. واألهداف التي سیتم تقییمها، المتبعة
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للمكان فقد تم  ما بالنسبةأ ،یتناسب مع وقت المعلم ماالفردیة حیث تم تحدیده ب الشفویة المقابلة

فضله نهأل ؛اختیار المختبر ، مدة ساعة ونصف تقریباً ل المقابلةواستمرت ، المكان الذي یرتاح فیه ویُ

، جراء المقابلة حیث كان المكان المتوفر في ذلك الوقتفي حین اختارت المعلمة غرفة الصف إل

وقد ، جابةجو من االرتیاح والتلقائیة في اإلساعة وربع حیث ساد المقابلة  لمدةمقابلتها واستمرت 

  .بمسجل صوتي لتسجیل المقابلة الشفویة ستعانت الباحثةا

تم فحص صدق المقابلة من خالل عرض أسئلة المقابالت على محاضرین : فحص صدق المقابلة

 علىوُأجریت التعدیالت ، ومشرف تربوي في مدیریة ضواحي القدس، جامعة بیرزیت منتربویین 

مثل دراسة  مع العلم أن بعض األسئلة ُأخذت من دراسات سابقة، بناًء على توجیهاتهم ةأسئلة المقابل

  . )٢٠٠٨(وحامدة ) ٢٠٠٨(حداد 

واالختبارات ، الحصول على نتائج أكثر دقة تم االستعانة بأوراق العمل من أجل: الوثائق. ٥

وذلك بهدف توفیر أكبر  ها لهذا الفصلو عدأالتحصیلیة والخرائط المفاهیمیة للمعلم والمعلمة والتي 

   .قدر ممكن من البیانات التي قد تعكس دالئل على معرفة المعلم والمعلمة

  

اختبار  :تمثلت في، رئیسة أدوات احثة في دراستها على ثالثالب اعتمدت :الدراسةوثبات صدق 

 –التثلیت  –وهذه الطریقة ، والمقابلة الشفویة، والمشاهدات الصفیة، فحص المحتوى للمعلمین

درجة  تكما وأنها وضح .یعتقد أنها ذات مصداقیة معقولةساعدت في الحصول على نتائج 

  .من أدوات الدراسة أداة في كلاالنسجام والتعارض بین النتائج التي تم الحصول علیها 
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   :جراءات الدراسةإ

  :جراءات العملیة بالخطوات التالیةمرت الدراسة من حیث اإل

  .قبل البدء بتنفیذ الدراسة أخذ موافقة وزارة التربیة والتعلیم على تطبیق أدواتها -١

القدس  ى معلمي األحیاء في مدیریة ضواحيالمعتقدات حول التعلم والتعلیم عل توزیع استبانة -٢

  .والذین یمثلون مجتمع الدراسة ١٠والبالغ عددهم 

ها بهدف اختیار عنجاباتهم إستبانة وتصحیحها واعطاء المعلمین عالمات بناًء على جمع اإل -٣

  .للمعلممع األخذ بعین االعتبار عدد سنوات الخبرة ، عینة الدراسة

وأخذ موافقتیهما على المشاركة ، اللذان تم اختیارهما كعینة للدراسةالمعلم والمعلمة مع  تواصلال -٤

  .في الدراسة مع توضیح الهدف منها

من الجین " المعلمین لمشاهدة الحصص الصفیة الخاصة بفصل التنسیق مع مدراء المدارس و  - ٥ 

  .لى أربع حصصإحیث تم االتفاق على مشاهدة ثالث " لى البروتینإ

تقدیم امتحان فحص المحتوى الخاص بالفصل للمعلمین من أجل التعرف على إلمامهم بالمحتوى  -٦

درس ال أن المعلم والمعلمة إ ،خبرة أمام امتحان يبالرغم من صعوبة وضع معلم ذ، ونهالعلمي الذي یُ

  .یمانهم بأهمیة هذه الدراسةلالمتحان إل اتقدم

، كما وُطلب من المعلمین أوراق العمل، تجابااإلالعالمات بناًء على  اءعطإو تصحیح االمتحان -٧

  .ها لهذا الفصلواالختبارات التحصیلیة التي یعدو 
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من " ُأجریت المقابلة الشفویة الفردیة مع المعلم والمعلمة لوصف معرفتهم بكیفیة تعلیم محتوى  -٨

والتي تم تعدیلها بحیث یتم ربطها بالممارسات الصفیة للمعلمین أثناء المشاهدة " لى البروتینإین الج

  .لفصلها لل واالختبارات التي أعدو وبنتائجهم في امتحان فحص المحتوى وبأوراق العم

 

  تحلیل البیانات

البسیط لتحلیل نتائج حصائي الوصفي تحلیل البیانات وفقًا للتحلیل اإلتم  :المعتقدات استبانة. ١

حیث ، ستبانةعطاء عالمات للبدائل التي تحتویها اإلإستبانة ألفراد مجتمع  الدراسة من خالل اإل

عالمة  ١، ٢، ٣جابته بنائیة وإبندًا  یحصل المعلم على أربع عالمات عندما تكون  ٣٢تحتوي على 

جابة البنائیة عالمة لإل ١٦ى لكل بند أربع فقرات مما یعني الحصول علأن حیث و  .لألقل من ذلك

، ستبانة یعتبر توجهه بنائيعالمة في كل بند من بنود اإل ١٦ - ١٢فمن یحصل على ، التامة

أقل (و، ستبانة ككلیكون توجهه بنائي في اإل) ١٢٨ - ٩٦(تقع بین وبالتالي من یحصل على عالمة 

فقط من مجتمع الدراسة  عالمات توضح أن هناك ثالثةالوعند جمع ، یكون توجهه سلوكي) ٩٦من 

  .الجراء هذه الدراسة اثنین منهموقد تم اختیار  ،یحملون معتقدات بنائیة

دد و خمسة اختیار من متع سؤاال ٢٦والذي تكون من  :متحان فحص معرفة المعلم بالمحتوىا .٢

عالمة  تُأعطیحیث ب، عطاء عالمات محددة لكل سؤال من أسئلة االمتحانأسئلة انشائیة حیث تم إ

ذا كانت إعالمة  ٢٦وبالتالي یحصل المعلم على ، واحدة لكل سؤال من أسئلة اختیار من متعدد

جابته إذا لم تكن إ و ، نشائیة بفروعهاإلسئلة ااأل عالمة على  ٢٤زیع وتم تو ، جاباته جمیعها صحیحةإ
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مجموع كون ی هذاوب، سؤالكل نصف عالمة أو عالمة حسب توزیع العالمات على  خسركاملة ی

مؤشرًا كون تالتي یحصل علیها المعلم في هذا االمتحان سة العالمو ، عالمة ٥٠االمتحان  اتعالم

درسه تهلمعرف  نماإ و یهدف لتقییم المعلم معرفیًا  أن هذا االمتحان البعلمًا ، بالمحتوى العلمي الذي یُ

  .لموضوعاهذا حول  وترابط أفكاره فحص معرفته وفهمهل

" حللت بیانات المشاهدات الصفیة التي أجریت للحصص الخاصة بفصل  :الصفیةالمشاهدات . ٣

فیما یلي . ث حصص للمعلم وأربع حصص للمعلمةوالتي تكونت من ثال" لى البروتینإمن الجین 

  :كیفیة تحلیل المشاهدات الصفیة

 أكثر من مرة   اءتهاقر وقد قامت الباحثة  ب، تم تفریغ التسجیالت الصوتیة للحصص السبع ورقیاً . أ

التي ظهرت فیها من خالل وضع جوانب محددة لكل عنصر  PCK الـ البحث عن عناصر بهدف

یبین هذه ) 3.3(والجدول رقم ، وذلك بناءً على الدراسات السابقة من عناصر معرفة المحتوى

عند  أو عدم وجود هذه العناصر البحث عن وجودثم ومن  ،والعناصر التي تم التركیز علیها الجوانب

   .الصفیة المشاهدةفي  كل من المعلم والمعلمة

حیث تم تفریغ المقابالت ، االستعانة بالمقابالت الشفویة لتدعیم المشاهدة الصفیة لىإضافًة إ. ب

الشفویة یدویًا بعد سماع التسجیالت الصوتیة أكثر من مرة لكل من المعلم والمعلمة والبحث على 

مقارنتها مع من ثم و  ،)٣(الجدول رقم  هو موضح في جوانب عناصر معرفة المحتوى كما

فمثًال ، مدى تقارب نتائجها أو تباعدها تعكسلالرموز ب الستعانةوذلك من خالل ا ةالمشاهدات الصفی

في حال اتفاق ) AB(والرمز ، عند اتفاق المشاهدة والمقابلة مع النظریة البنائیة) AA(عطى الرمز یُ 

في حال عدم اتفاق كل من ) AC(والرمز ، سالمشاهدة أو المقابلة مع النظریة البنائیة أو العك
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، في حال عدم ظهوره بشكل واضح للباحثة) AD(والرمز ، مع النظریة البنائیةالمقابلة والمشاهدة 

ثم قامت الباحثة بجمع حصیلة هذه الرموز واعطاءها رمز  .)أ، ٥(وهذا ما یشیر الیة الملحق رقم 

عطى الرمز : خر فمثالً آ من  واحد بذا فقد جانإ) B(والرمز ، ذا ظهرت جمیع جوانب البنائیةإ) A(یُ

یبین ) ١٦٤صفحة ، ٦(رقم  والملحق، لیة الترمیزآیوضح ) ب، ٥(والملحق رقم جوانب البنائیة 

  .كیفیة تحلیل البیانات لكل من المعلم والمعلمة

عطاء التحلیل لباحثة أخرى خبیرة لتقوم إب ، قامت به الباحثة ذيوقد تم قیاس ثبات التحلیل ال. ج

ومن ثم مقارنة  ،لها لیة تحلیل البیاناتآجتماع بها وتوضیح اإلالباحثة بأن قامت وذلك بعد بتحلیله 

احتمال ( –) نسبة التوافق= (مدى التوافق :تیةمن خالل المعادلة اآل ینتحلیلال بین توافقالمدى 

الحصول على نتائج  بهدفوذلك %) ٧٣(فق اكانت نسبة التو وقد ) احتمال التوافق( - ١ /)التوافق

  .أكثر دقة
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  مرتكزات تحلیل المقابالت والمشاهدات لعناصر معرفة تعلیم المحتوى): 3.3(جدول رقم 

  الجوانب التي ركز علیها في التحلیل  عناصر معرفة المحتوى

  

  

  األهداف

  

-  أهداف عامة ( ١. تفسیر الظواهر الطبیعیة، ٢. 

ربط العلوم بالحیاة، ٣. زرع حب العلم وتغییر اتجاهات 

  الطلبة نحو العلم)

تعریف الطلبة . ٤(أهداف خاصة بالفصل  - 

من " وتوضیح مراحل . ٥، بالمصطلحات العلمیة

الكشف عن المفاهیم الخاطئة . ٦، "الجین الى البروتین

   بالفصل وطرق معالجتها

  

  

  

  

  

  المعتقدات

  النظرة حول الهدف من التعلم والتعلیم -  ١

   النظرة حول دور المعلم والمتعلم -٢

   الكشف عن المفاهیم الخاطئة وطرق معالجتها -٣

   التفاعل االجتماعي بین األقران او المعلم -٤

   أهمیة الحوار في التعلیم -٥

ربط العلوم مع الحیاة الواقعیة وربط المعرفة  -٦

   السابقة بالجدیدة

   وجود فروق فردیة بین المتعلمین -٧

   لالستیعابمفاهیم مترابطة تستخدم : المعرفة الهامة -٨

   دور التعزیز الثارة دافعیته نحو التعلم -٩
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  خصائص الطلبة 

  واالستراتیجیات التعلیمیة

  األسالیب والطرق التدریسیة -١

  طرق وأسالیب التقییم -٢

  معرفة المفاهیم السابقة والمفاهیم الخاطئة -٣

  تجارب ومیول ومهارات الطلبة -٤

  ثراء العمودياإل -١  المنهاج

  ثراء االفقياإل -٢

  مصادر تساعده على تحقیق األهداف -١  مصادر التعلم

 )ألوان، وسائل توضیحیة، فیدیو كتب( 

  

  السیاق التعلیمي

  

عدد الحصص المخصصة (النظام التربوي العام  -١

  )وزمن كل منها

  العالقة مع الهیئة التدریسیة -٢

  المجتمع والبیئة المحیطة -٣

  بیئة الطالب االجتماعیة -٤

  

  المحتوى

  تمثیالت وتشبیهات المحتوى -١

  ....)، تنبؤ، تفسیر(عملیات العلوم  -٢

  ربط العلوم مع مواد أخرى -٣

  

  
  
  



٥٥ 
 

  الفصل الرابع 

  عرض النتائج ومناقشتها
 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معرفة معلمي أحیاء بنائیین لكیفیة تعلیم محتوى الفصل الدراسي 

وذلك من خالل ، للصف الثاني عشر العلمي في مدرستین مختلفتین" لى البروتینإمن الجین " 

 (PCK)كیف یمكن وصف معرفة تعلیم المحتوى التربوي : اإلجابة عن السؤال الرئیسي في الدراسة

  من الجین إلى البروتین لدى معلمي األحیاء؟"المرتبطة بتعلیم موضوع 

الحصول على دلیل  بهدفتم جمع البیانات باستخدام عدة أدوات ، ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال

مقابلة ، اختبار فحص المحتوى، ستبانة فحص المعتقداتإ: وتمثلت هذه األدوات في، أكثر دقة

وسیتم في هذا الفصل عرض نتائج الدراسة ومناقشتها لكل من المعلم . ومشاهدات صفیة، فردیة

  .معلمةوال

  

 النتائج المتعلقة بمعرفة المعلمة بكیفیة تعلیم المحتوى

  - :نبذة عن المعلمة

وتحمل درجة البكالوریوس في التحالیل الطبیة من إحدى ، تبلغ المعلمة الثالثینات من العمر

حدى إعملت مدرسة علوم في ، سنة في التدریس خمسة عشردیها خبرة ل، الجامعات الفلسطینیة

ناث ثم انتقلت لتعمل في مدرسة إ، نواتس عشرةالمدارس الحكومیة األساسیة في إحدى القرى لمدة 

وهي حالیًا تُدرس مادتي العلوم ، حكومیة ثانویة في قریة مجاورة تابعة لمدیریة ضواحي القدس

س مادة ولدیها خبرة ثالث سنوات في تدری، الثاني عشر، الحادي عشر، العاشر: واألحیاء للصفوف
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ترى أن فهي ،  ًا وتحب التعامل مع الطالباتتحب مهنتها كثیر ، األحیاء للصف الثاني عشر العلمي

  .تشعر بانتماء كبیر للقریة التي تدرس فیها هيو ،  تُؤدى بشكل صحیح التعلیم رسالة سامیة یجب أن

  

  وصف معرفة تعلیم المحتوى للمعلمة 

  :المعتقدات واألهداف: أوالً 

  ة حول التعلم والتعلیمجیدنظرة بنائیة  - 

األهداف ما  :سؤال الدراسة الفرعي اآلتي نع، قامت الباحثة باستخدام عدة أدوات بهدف اإلجابة

 المعتقدات المعرفیة الموجودة عند معلمي األحیاء للصف الثاني عشر العلمي حول التعلم والتعلیم؟و 

 .والمقابلة الشفویة، شاهدات الصفیةالم، ستبانةاإل: واشتملت هذه األدوات على

فحصلت على ما مجموعه ، استبانة المعتقدات حول التعلم والتعلیم عنجابات المعلمة إتم رصد 

وبناءً على ذلك تصنف ضمن المعلمین الذین یحملون ، نقطة) ١٢٨(نقطة من أصل ) ١٠٣(

  .ستبانةوالشكل أدناه یوضح نتائج اجابات المعلمة على اإل ،معتقدات بنائیة
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  استبانة المعتقدات ننتائج اجابات المعلمة ع): 4.1(الشكل رقم 

  

 L7نقطة في  ١٦فحصلت على  ١٦- ١٠جابات المعلمة على بنود االستبانة بین إحیث تفاوتت 

 L4في  ١٦نقاط من أصل  ١٠وبالمقابل حصلت على  ،الذي یعبر عن أهمیة الحوار في التعلیم

وبذلك یُالحظ ، الباغ عملیة تغییر مفاهیميهي  تعلم الریاضیات والعلومیة والذي یعبر عن أن عمل

ودور الحوار ، أهمیة كبیرة لدور التفاعل االجتماعي وليأن المعلمة أقرب للبنائیة االجتماعیة كونها ت

  .في التعلیم

لوحظ أن   حیث، مقابلتها أثناءكل واضح في ممارساتها الصفیة و وقد تجلت جوانب البنائیة بش 

فهي تؤمن بأن العلوم أساس الحیاة وبأهمیة ربطه بالحیاة ، المعلمة لدیها اتجاهات ایجابیة نحو التعلیم

اسمها علوم ، العلوم مهمة جدًا في حیاتنا": وقد أعربت عن ذلك في المقابلة بقولها. الیومیة للطلبة

بحیاة الطلبة یولد اتجاهات ایجابیة فهي ترى أن ربط العلوم ". حیاتیة من الحیاة فهي لبها وأساسها

بصفات الكائن الحي " لى البروتینمن الجین إ"فمثًال ربطت موضوع ، ةلدیهم حول المادة التعلیمی

ومنع المرأة الحامل من دخول  ،نسان والنبات كالجبرلین واألمیلیزي جسم اإلنزیمات الموجودة فواأل
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، فسیر الظواهر الطبیعیة وربطها في حیاتهم الیومیةوترى أیضًا أن الهدف من العلوم ت، األشعة غرف

لى أن العالقة الطیبة بین إضافة باإل، وهذا كله من شأنه أن یساعدهم على استیعاب المادة التعلیمیة

، والتأثیر على میولهم واتجاهاتهم نحوها، المعلم وطلبته قد تكون سببًا لزیادة دافعیة الطلبة نحو التعلم

  .لتواصل مع الطالبات في كل ما یُطلب منها ویخدم مصلحتهنل مما یدفعها دائماً 

 

الحوار والنقاش ": ها أهمیة كبیرة للحوار في التعلیم بقولهاؤ یالإومن األدلة األخرى على بنائیة المعلمة 

كما وتستخدمه للكشف عن ، "مهم جدًا فأحیانًا أوجه األسئلة للطالبات وأطلب منهن استنتاج المعلومة

من المهم الكشف عن  هحیث ترى أن، التعلم والمفاهیم الخاطئة التي قد تواجهها طالباتهاصعوبات 

وتحاول جاهدةً معالجتها عن طریق شرحها بطرق أخرى أو باستخدام تمثیالت متنوعة ، هذه المفاهیم

بب لكن هذا الجانب لم یظهر في المشاهدات الصفیة ربما بس، والتشبیهات، الخرائط المفاهیمیة: مثل

یبدو أن المعلمة تؤمن ، لى ما تقدمإضافة إ. عدم مواجهة الطالبات أي مفهوم خاطئ في تلك المرحلة

مراعیًة ، للفصل حیث استخدمت المجموعات في تدریسها، جتماعي بین الطالباتبأهمیة التفاعل اإل

  .بدافع  تنمیة روح التعاون بینهنالفروق الفردیة 

 

نة لوحظ أن المعرفة الهامة لدیها عبارة عن مفاهیم مترابطة تستخدم ستباإلا نجاباتها عإومن خالل 

فقامت بربط المعلومات التي درستها الطالبات في الصف العاشر والحادي عشر مع ، لالستیعاب

، )DNA(المادة الوراثیة ، الكروموسوم، الجین: ربطها المفاهیم اآلتیة: مادة الفصل مثل

وقامت ،  األسئلة الشفویة وذلك عن طریق طرح، "لى البروتینإین من الج"والنیكلیوتیدات بمفهوم 
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وفائدة هذه العملیة في الجسم من خالل حدیثها عن  ،أیضًا بتوضیح مراحل عملیة صنع البروتین

  .فقد تكون مستقبالت أو هرمونات أو غیرها ،أهمیة البروتینات للكائنات الحیة

 

وقد تجلى ذلك عند . لدور المعلم والمتعلم في التعلیمولم یظهر لدى المعلمة نظرة بنائیة واضحة 

وظیفة المعلم أن یؤدي ": حیث أجابت، )في رأیك؟  والمتعلم المعلم وظیفة ما(مقابلتها بالسؤال 

، للطالب وربطها بالواقع - المعلومات الواردة في المنهاج –رسالته بشكل صحیح ویوصل المعلومة 

اء المطلوبة ویحل یعطیها حقها ویتابع مع المعلم في األشی بأن ووظیفة المتعلم االهتمام بالمادة

، كانت أقرب للبنائیة في ممارساتها الصفیة حیث كانت میسرة وموجهة للعملیة التعلیمیة وقد، "واجباته

، وتوزع علیهن األدوات الالزمة، وتقود الحوار والنقاش بینهن، فكانت تساعد الطالبات في المجموعات

  .جاباتهن وتدفعهن للتفكیر واستنتاج المعلوماتإلتبني على  ؛األسئلة الشفویة للمتعلمات توجهوتقوم و 

 

ممكن لكلمة أن تخلق عندهم ": باإلضافة إلى أن المعلمة تؤمن بأهمیة التعزیز في التعلیم بقولها

كان قد ال في مواضع قلیلة و ساتها الصفیة لم تستخدم التعزیز إلكن في ممار . "دافعیة وثقة بالنفس

ومن هنا یُالحظ أن المعتقدات التي قد یحملها المعلم لیس . "أحسنت"نفس الكلمة  لفظیًا باستخدام

فالمعلمة كانت بنائیة في سلوكها داخل غرفة . بالضرورة أن تنسجم مع ممارساته الصفیة أو العكس

ولم ، في المقابلة ال أنها لم تكن تعي معنى البنائیة عند سؤالها عنهاإ، الصف وفي طرق تدریسها

فقد كانت تقوم بهذه الممارسات بناءً على خبرتها في التدریس ، یكن لدیها فلسفة تعلیمیة واضحة
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وبرأي الباحثة قد یعود ذلك لعدم حصولها على دبلوم التأهیل ، ولیس اعتمادًا على خلفیتها النظریة

  .التربوي والذي تسبب في عدم وضوح البنائیة لدیها

 

فهي ترى أنها مادة معرفیة مهمة جدًا وتدخل في " لى البروتینإمن الجین "حتوى أما بخصوص م

وال بد من ، حیاتنا بشكل كبیر؛ ألنها تمثل عملیات حیویة هامة تحدث في أجسام الكائنات الحیة

كالتنویع في ، كما وترى أن الفصل مالئم للطلبة إذا ُدرَس بالطریقة المناسبة، التعرف علیها

وبالمقابل قد یواجه ، واستخدام التمثیالت مما یجعل المادة سهلة وأقرب للفهم، یات التعلیمیةاإلستراتیج

ألن المادة غیر ملموسة ، الطلبة صعوبة في فهمها إذا أعطیت بأسلوب التلقین أي باستخدام السبورة

 ,Pittman" (باتمان" و) Rode, 1995" (رود" وهذا ما تؤكده دراسة كل من ، "فیها جمود"لهم 

صناعة "بأن استخدام أسلوب المحاكاة یساعد المتعلمین في فهم الخطوات المتبعة في ) 1999

عب دورًا هامًا في إعادة باإلضافة إلى أنها تل، ویساعد في الكشف عن مفاهیمهم الخاطئة، "البروتین

  . وتساعدهم على فهم المفاهیم المعقدة في العلوم، طار المفاهیمي لدیهمبناء اإل

 

یُستنتج مما سبق وجود معتقدات بنائیة لدى المعلمة معظمها انسجم مع ممارساتها الصفیة فهي 

ومراعاتها ، والتفاعل االجتماعي بین األقران، الحوار والمناقشة في التعلیم: تتبنى على سبیل المثال

  .وربط المعارف الجدیدة بالمعارف السابقة، للفروق الفردیة

أو ، االستدالل بصورة كافیة على نظرتها البنائیة لدور المعلم والمتعلم كن منلم تتمالباحثة  ال أنإ 

ویعود السبب في ذلك إلى صعوبة الكشف عن ، إدراكها للمفاهیم الخاطئة في الفصل قید البحث
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ى ممارساتهم والكیفیة التي تؤثر بها عل، المعتقدات التي یحملها المعلمون حول التعلم والتعلیم

لى حد كبیر مع ما أظهرته الدراسات السابقة التي ترى أن العالقة بین ا ینسجم إوهذ. الصفیة

 ”لیدرمان“حیث ظهر في دراسة ، المعتقدات المعرفیة والممارسات الصفیة غیر واضحة بشكل كبیر

)Lederman, 1999 (سافاسكي“ ودراسة” )Savasci, 2006 ( ال  معتقدات المعلمین المعرفیةأن

  . ممارساتهم الصفیة معتنسجم  یشترط أن

  

  تفاوت في المعرفة بین األهداف العامة والخاصة - 

 نقامت الباحثة بتحلیل استجابات المعلمة ع ،المتعلق باألهداف التعلیمیةولإلجابة عن سؤال الدراسة 

وقد تبین أن المعلمة تسعى ، باإلضافة للمقابلة الشفویة والمشاهدات الصفیة، بعض بنود االستبانة

  .العامة ومنها الخاصة بالفصل: لتحقیق أهداف كثیرة منها

وربط العلوم بحیاة الطلبة ، حیث أشارت إلى أن الهدف من العلوم یكمن في تفسیر الظواهر الطبیعیة 

حیث كانت توضح المعلومة للطالبات من خالل إعطاء أمثلة ب، "الحیاة  أن العلوم لب" بوصفها 

. میة العلوم في حیاتنالتبین للطالبات أه الهرمونات واألنزیمات في جسم اإلنسان؛ :حیاتیة علیها مثل

  . على وجود أهداف عامة أصیلة تسعى المعلمة لتحقیقها مما دل

ا في المقابلة وممارساتها الصفیة حول هدفها في لم یكن هناك انسجام بین أدائه، من جهة أخرى

حیث تحدثت عن هدفها في تنمیة . تغییر اتجاهات طالباتها نحو العلوم أو زرع حب العلم لدیهن

رئیسي أمام هدف وعدم جعل العالمة ، حب المعرفة لدى طالباتها من خالل تشجیعهن على السؤال

نما الرغبة  فهي لم تسع ، لم یتجل ذلك في ممارساتها الصفیة لكن، التزود بالمعرفةفي أعینهن وإ
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أو مناقشتهن حول الدور الذي تلعبه العلوم في جمیع ، إلثارة دافعیتهن للسؤال حول مواضیع الفصل

  .  جوانب حیاتنا المختلفة

 

 بشكل كبیر وقد تبین ذلك في كل منفكانت المعلمة مدركة لها ، أما بالنسبة لألهداف الخاصة

حیث أنها تحقق جمیع األهداف المقررة في الكتاب وتجلى ذلك ، وفي المشاهدات الصفیة، المقابلة

ألنهم طالب توجیهي الزم نحقق جمیع " كما وأشارت عند مقابلتها . في أدائها في غرفة الصف

وكان ملخص هذه  "ألن الطالب بالنهایة مطالب بجمیع ما في الكتاب، أهداف الكتاب بالحذافیر

  - :ألهدافا

  .وتبین دور االختالالت الوراثیة في ذلك، تتبع مراحل اكتشاف العالقة بین الجین والبروتین - 

،                                                             واالنترون، والكودون المضاد، والكودون، الشیفرة الوراثیة: تیةتوضح المقصود بالمفاهیم اآل - 

  . واالكسون

  .في عملیة بناء البروتین RNAو  DNAتمیز بین دور كل من  - 

  .تتبع مراحل عملیة بناء البروتین من نسخ وترجمة - 

  .تبین عملیة نقل البروتین في الخلیة - 

  .تصف تأثیر الطفرات على عملیة بناء البروتین - 

  .تقدر جهود العلماء في اكتشاف الشیفرة الوراثیة وفك أسرارها - 

.كل حصة فيوطرح األسئلة على الطالبات ، رباحثة أنها تركز علیها من خالل التكراوقد تبین لل  
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بأن على المعلم أن یكون مدركًا لألهداف التعلیمیة العامة ، )٢٠٠٥(وهذا ما یؤكد علیه الحشوة 

إضافة إلى ، وسبب أهمیة هذه األهداف، والخاصة التي ینوي تحقیقها عند تدریس موضوع محدد

  .معارف والمهارات التي سیكتسبها الطالب في نهایة المطافإلمامه بال

 

  المحتوى: ثانیاً 

  معرفة غنیة وواسعة بالمحتوى - 

أن امتالك المعلم معرفة غنیة بالمحتوى متطلب أساسي ) ٢٠٠٥(والحشوة ) ١٩٨٦(یرى شولمان 

الكشف عن معرفة ومن هذا المنطلق ركزت الباحثة على ، لتكون معرفته جیدة بكیفیة تعلیم المحتوى

إضافة للمقابلة ، "لى البروتینمن الجین إ"اختبار خاص بمحتوى : يالمحتوى بطرق مختلفة وه

وبعض الوثائق كأوراق العمل واالمتحانات والخارطة المفاهیمیة التي ، المشاهدات الصفیة، الشفویة

وذلك بهدف الحصول ، هاردة فیوربط المفاهیم الو ، رسمها المعلم حیث شملت مادة الفصل التعلیمیة

تعلیمي ما معرفة معلمي األحیاء للصف الثاني عشر العلمي بالمحتوى ال: جابة السؤال اآلتيعلى إ

  ؟ "لى البروتینمن الجین إ" الخاص بموضوع 

  

عالمة في  ٥٠من أصل  ٤٧تمیزت المعلمة بمعرفتها الواسعة بالمحتوى حیث حصلت على 

اختیار  سؤاال ٢٦: القسم األول یتكون من :والذي یتكون من قسمین، االختبار الذي صمم لهذه الغایة

، ي یتكون من خمسة أسئلة انشائیةوالقسم الثان، بحیث یكون لكل سؤال منها أربعة بدائل، من متعدد

فقد أشارت ، ضافة إلى أنها قامت بتصحیح األخطاء التي وردت في سؤالین من أسئلة االختبارباإل
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ما عدد النیوكلیوتیدات الموجودة في جزئ : والذي ینص على ١٨للخطأ الوارد في السؤال رقم 

mRNA  ٥٠؟ وصححته بأن یكون البروتین مكونا من اأمینی احمض ٥٣لتكوین بروتین مكون من 

 ٢٣باإلضافة للسؤال رقم ، ألن كل ثالثة نیوكلیوتیدات تشفر حمضًا أمینیًا واحداً  ؛حمضًا أمینیاً 

فروض أن یكون الترتیب من الیسار فمن الم، لى الیسارلیمین إالذي یطلب ترتیب السالسل من وا

وهذا یعكس . عالمة ٤٨وبالتالي ارتفعت عالمتها لتصبح ، لى الیمین لتظهر اإلجابة الصحیحةإ

ت ثیوضح التغیرات التي حد) ٣(والملحق رقم . معرفتها العمیقة بمحتوى المادة العلمیة التي تُدرسها

  .المعلمة على االمتحان بعد تعدیله من

 

كما وتدرك المعلمة األهمیة البالغة لتمثیالت المحتوى حیث وظفتها بشكل كبیر في تدریسها، فقد 

شبهت رسمت خارطة مفاهیمیة بسیطة؛ لتوضح التعدیالت التي تحصل لسلسلة عدید الببتید، كما و 

، والرایبوسومات بالمطبخ الذي تعد فیه البروتینات مر علیه السیارات،تعدید الببتید بالشارع الذي 

، وعملیة المعالجة بالتعدیالت التي تُجرى على وجبة الطعام عند إعدادها كإضافة الملح أو السكر

في حین أنه من ، حیث أن الضغط على رقم معین یعطي قناة معینة ؛والكودون مثل قنوات التلفاز

  . ن رقمالممكن لقناة ما أن یكون لها أكثر م

  

ومناسبة للمحتوى الذي تدرسه حیث تشعر المعلمة بضرورة تجسید ، ولوحظ أن تمثیالتها هادفة جداً 

المعلومة غیر الملموسة للطلبة على أرض الواقع؛ لتساعدهم على ربط المعلومات وتذكرها، وهي ترى 

عام " انشولم" وهذا یتفق مع كل من . أن هذه التمثیالت قد تضیف نوعًا من الفكاهة في التعلیم
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" باإلضافة أیضًا إلى دراسة بیري، )  Henze et al,2008(وزمالئه " هینز" و دراسة ، ١٩٨٦

  ).Berry et al, 2008(وزمالئه 

  

المعلمة وجهة النظر التي ترى أن العلم تكاملي وال یمكن فصله عن بعضه، ومن هذا المنطلق  بنتت

في حیث ساعدت الطالبات ، د األخرى كاللغة العربیةبالموا" من الجین إلى البروتین"تبرر ربطها مادة 

اللغة اإلنجلیزیة من خالل ذكر المصطلحات باإلنجلیزیة مثل فو ، لفظ أسماء الحموض األمینیة

وترى أن هذا الجانب ، وغیرها) messenger RNA(، والرسول unti codon)(الكودون المضاد 

لجامعات باللغة اإلنجلیزیة فحتى ال یحدث فجوة كتب العلوم تدرس في أغلب ا" : مهم جدًا بقولها 

، كما وربطت مادة الفصل مع الریاضیات عن  "عند الطالبات بالمستقبل فبمهد للموضوع من اآلن

علمًا بأنها لم ترد  -طریق توضیحها العالقة الریاضیة التي توضح طریقة تشفیر الحموض األمینیة 

وتغییر جو الدرس ، بط ضروري إلثراء معرفة الطالباتحیث ترى أن هذا الر   - في المنهاج المقرر

  .وبالتالي شد انتباههن

 

حیث مهدت للفصل عن ، كما وتشعر المعلمة بضرورة ربط المعلومات الجدیدة بالمعلومات السابقة

، طریق فحص المعرفة السابقة لدى الطالبات والتي سبق ودرسنها في الصف العاشر والحادي عشر

التمهید " : بقولها، جاباتهنالبات وتنظیم الشرح إنسجامًا مع إسئلة الشفویة للطمن خالل توجیه األ

فمثًال  "مهم جدًا ألن إذا بدأت بمصطلحات الفصل الجدیدة على الطالبات سیجدون الموضوع صعب
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عرض نموذج لخلیة : ن طریقبدأت الفصل من خالل فحص المعرفة السابقة لدى المتعلمات ع

  ).4.2(كما هو موضح في الشكل رقم ) DNA(الوراثیة  خر للمادةونموذج آ

  ما نوع هذه الخلیة؟ ولماذا؟: ثم سألت طالباتها 

  .ألنها ال تحتوي على بالستیدات خضراء، خلیة حیوانیة: فأجابت طالبة

  ؟)DNA(مم یتكون : ثم سألت 

  .من تتابع معین من النیوكلیوتیدات: طالبة أخرى 

   ماذا یسمى؟: المعلمة 

 .الجین: الطالبة

وهي عبارة عن تتابع من النیوكلیوتیدات ، الجینات تحدد سمات الكائن الحي: ثم أضافت المعلمة 

  .تنتقل من االباء الى االبناء

  

 
  نماذج تعلیمیة استخدمتها المعلمة في تدریسها): 4.2(الشكل رقم 
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حیث لم ، ظهر أن المعلمة غیر مدركة لعملیات العلم بشكل كبیر وال أهمیته لهاومن جهة أخرى 

بینما تجسدت بعض عملیات العلم في ممارساتها الصفیة فكانت ، یتجَل هذا الجانب في المقابلة

تم عرضها یوتفسیر ما یحدث في الفیدیوهات التعلیمیة التي ، تطلب من طالباتها استنتاج المعلومة

أن المعلمة تقوم بهذه السلوكیات بناًء على خبرتها بین تببالتالي یو ، احل تكون البروتینل مر لهن حو 

  . في التدریس ولیس بناًء على خلفیتها النظریة

 

بأن جمیع أجزاء الفصل  ":أجابت، وعندما قامت الباحثة بسؤالها عن األفكار الهامة في الفصل

وتأثیر ، لى بروتین وظیفي فعالسلسلة عدید الببتید إن م، بناء البروتین، الشیفرة الوراثیة( "مهمة

فصل وتقوم بتوضیحه وهي تشدد على كل شئ موجود في ال، )الطفرات على عملیة بناء البروتین

فهي تهتم بحصول . إلمتحان الثانویة العامة طالباتالفي نهایة المطاف ستتقدم ف ،بشكل مفصل

اء عقولهن بمعارف جدیدة من خالل اإلبحار في مادة باإلضافة إلى إثر ، طالباتها على نتائج جیدة

  . وربطها بحیاتهن، الفصل

  

لب منها تلخیص الفصل برسم خارطة مفاهیمیة قامت برسم شكل توضیحي كما یظهر في ، وعندما ُط

وقد یعود السبب حسب ، ویظهر أنها ال تدرك المقصود بالخارطة المفاهیمیة، )4.3(الشكل رقم 

علمًا بأنها قامت بتلخیصه بشكل . لعدم حصولها على دبلوم التأهیل التربوي ،وجهة نظر الباحثة

  .وقد استخدمت هذه األداة للكشف عن قدرتها على ربط المفاهیم الواردة في الفصل. جید
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  الفصل لمعلمةبه ا تالذي لخصالتوضیحي  شكلال): 4.3(الشكل رقم  

  

مكن استنتاج وخاصًة في الجانب المتعلق ، وجود معرفة جیدة لدى المعلمة بالمحتوى مما سبق یُ

بینما لم ، )٢٠٠٥(وهذا یتفق مع الحشوة ، وربط العلوم بالمواد األخرى، باستخدام تمثیالت المحتوى

علمًا بأنها قامت بتوظیف ، یتسن للباحثة الكشف عن معرفتها بعملیات العلم في المقابلة الشفویة

  .لعلم في تدریسهابعض عملیات ا
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  المنهاج: ثالثاً 

  :ثراء العمودي واألفقي للمنهاجمتمیزة باإل  معرفة - 

، بهدف اإلجابة عن السؤال المتعلق بالمنهاج قامت الباحثة بتفریغ نتائج المقابلة والمشاهدات الصفیة

عنى بتكرار والذي ه عمودیًا ئحیث قامت بإثرا، ة غنیة بالمنهاجوقد تبین أن لدى المعلمة معرف یُ

شریطة أن تتجاوز المستوى الذي عولجت به من حیث ، خرالمفاهیم العلمیة من صف دراسي آل

وذلك من خالل ربط معلومات الفصل بالمعلومات التي ). ٢٠١٠، الزند وعبیدات(العمق واالتساع 

من وتجلى ذلك بطرحها سلسلة ، والحادي عشر، سبق أن تعلمتها الطالبات في الصفین العاشر

  .ثم التعلیق علیها، جاباتهنواالستماع إل، فویة على المتعلماتاألسئلة الش

  - :وهنا مثال یُجسد الحوار الذي دار بینهن

    ماهو الجین؟: سألت المعلمة

  .مقاطع محددة: إحدى الطالبات

، محمول على الكروموسوم، DNAهي تتابع من النیوكلیوتیدات موجود على جزئ : أضافت المعلمة

  .ثم طلبت من طالبة أخرى اعادة التعریف مرة أخرى. جزء من الكروموسوموهو 

  ما العالقة بین الجین والبروتین؟: ثم سألت

 .mRNAللحصول على  DNAیحدث نسخ لجزء من  :طالبة أخرى

یتم تحدید مواقع معینة وهي الجینات لیتم نسخها : بقولها، صاغت المعلمة اإلجابة بطریقة أكثر دقة

  .mRNAللحصول على 

  أین یحدث النسخ؟: المعلمة
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   .في النواة: طالبة أخرى

والذي یهتم بایجاد العالقة األفقیة بین المجاالت المختلفة التي یتكون منها ، أما بالنسبة لإلثراء األفقي

المعلمة بربط مادة الفصل مع المواد األخرى فقد قامت ). ٢٠١٠، الزند وعبیدات(المنهاج 

، توضیح العالقة الریاضیة التي استند الیها العلماء لتشفیر الحمض األمیني: كالریاضیات من خالل

كما وربطتها باللغة العربیة من خالل مساعدة الطالبات على لفظ ، والتي تقوم على مبدأ االحتماالت

وباللغة االنجلیزیة من خالل ، )الفینیل ألنین(، )ألسبرجینا: (مثل، أسماء بعض الحموض األمینیة

  ). Unti codon( ،)Massenger: (مثل، لفظ بعض المصطلحات األجنبیة الواردة في الفصل

 

وأن نصاب الحصص ال یكفي ، "زخمة "كما وأضافت المعلمة أن المنهاج مضغوط وفیه معلومات 

طبعة  - وأن المنهاج الجدید ، ص اإلضافیةمما یجعلها تلجأ إلعطاء بعض الحص، لتغطیتها

، حذفت منه معلومات تعتقد أنها مهمة مما یضطرها لشرح المعلومات المحذوفة لطالباتها -٢٠١١

وتترك ، حیث أن الطبعة الجدیدة تعرض المادة بشكل موجز، كما وردت في طبعة المنهاج القدیم

وتضیف أنه من غیر الممكن للطالب فهم ، على كاهل المعلم مهمة توضیحها للطلبة بشكلها المفصل

  .مراحل تكون البرویتن دون تناولها وتوضیحها بشكل كاف

 

حیث یرى بعض الباحثین أن المعلم الجید ، یتبین مما سبق وجود معرفة غنیة لدى المعلمة بالمنهاج

الئمه لیتناسب وقدرات طلبته، قادر على أن یثري المنهاج سواء أفقیًا أم عمودیاً  . وخصائصهم ویُ

 ) ٢٠٠٥، الحشوة(
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   مصادر التعلم: رابعاً 

 المعرفة الغنیة بمصادر التعلم - 

المقابلة الشفویة : تم الكشف عن مصادر التعلم التي تستخدمها المعلمة من خالل األداتین اآلتیتین

 عشر الثاني للصف األحیاء معلمي معرفة ما: وذلك لإلجابة عن السؤال اآلتي، والمشاهدات الصفیة

  العلمي بمصادر التعلم؟ 

بحاول مع أن " : حیث قالت، وقد تبین أن المعلمة تؤمن بأهمیة إغناء معرفتها من مصادر متعددة

ذا أعجبني شئ بحب أحضره ، وقتنا مضغوط أن أرجع لإلنترنت بحب أحضر أفالم فیدیو وإ

، فیدیو یوضح الفكرة أفضلألن أحیانًا الموضوع بكون جامد وبكون في حاجة أن یروا ، لطالباتي

وأحیانًا كتب من مكتبة ، وأحیانًا برامج على التلفاز بتكون هادفة وبحكي لطالباتي حتى یتابعوه

التي تؤكد على أهمیة الموارد ) Lee& Luft, 2008" (لفت" و" لي" وهذا یتفق مع دراسة ، "المدرسة

  . الخارجیة والداخلیة لتدعیم ممارسات المعلمین

مع العلم ، جلیَا في ممارساتها الصفیة حیث وظفت مقاطع الفیدیو بشكل كبیر في تدریسهاوظهر هذا 

لكن المعلمة استخدمت ، أن بعض هذه الفیدیوهات لم تكن واضحة لطالباتها ألنها باللغة اإلنجلیزیة

باإلضافة إلستخدامها ، الصور المعروضة في هذه الفیدیوهات لتوضح عملیة صنع البروتین

، والشفافیات، ونماذج توضیحیة كنموذج الخلیة والمادة الوراثیة، )Power Point(التقدیمیة العروض 

مت جهاز العرض الرأسي وجهاز كما واستخد، والكرات من الفلین، واأللوان والبطاقات واألوراق

  ).LCD(العرض 
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فهي تساعد ، هاكما وترى المعلمة أن استخدام مثل هذه الوسائل یؤثر بشكل كبیر على تعلم طالبات

، كما وأنها تغیر جو الدرس وتكسر الروتین وتساعد على جلب انتباههن، على إیصال المعلومة لهن

 ,Fetters(وهذا یتفق مع نتائج دراسة . بشكل كبیر كما وتساعدهن على تذكر المادة التعلیمیة

Templine, 2002; Frankline, Lewis, Peat, 2005 (عاب التي ترى أن استخدام األل

یزید من فهم واستیعاب الطالب للمفاهیم ، "صناعة البروتین" كإستراتیجیات تعلیمیة لتدریس موضوع 

  .وتُخرج المادة من الجمود بجعلها أكثر متعة لهم، المعقدة في عملیة تصنیع البروتین

 

  السیاق: خامساً 

 معرفة متواضعة بالسیاق - 

تبین بعد تحلیل بیانات المقابلة الشفویة والمشاهدات الصفیة أن معرفة المعلمة بالسیاق محدودة نوعًا 

أنا عالقتي " : بحیث تجاوزت حدود المدرسة فقالت، حیث تهتم ببناء عالقة طیبة مع طالباتها، ما

وهذه العالقة  ،وبسألوا عني على الصعید االجتماعي، ممتازة مع طالباتي وبتستمر بعد التوجیهي

ودائمًا الترغیب ، ألن اذا كان المعلم جامد وتسلطي بهاب الطالب یتعامل معه، بتخدمني في التعلیم

وأضافت أنه من المهم التعرف على ظروف الطالبات ، "قبل الترهیب فكیف الطالب بده یفهم المادة

في حیاتهن العملیة ومحاولة تشجیعهن للتغلب على المشاكل التي قد یواجهنها ، االجتماعیة

  .علمًا بأن هذا الجانب لم یظهر بشكل جلي في المشاهدات الصفیة، والتعلیمیة
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عدد : مثل، ام التربوي العام واضحة بشكل كافمن جهة أخرى لم تكن معرفة المعلمة بالنظ

كما أنها لم تتطرق للحدیث عن ، أو البیئة المحیطة بطالباتها، الحصص المخصصة للفصل وزمنها

دراكها لمفهوم السیاق عدم إ ىویعود السبب في رأي الباحثة إل، القتها بالهیئة التدریسیة عند مقابلتهاع

 ذإ، بالمقابل ظهر بشكل بسیط عالقتها الجیدة مع الهیئة التدریسیة في المشاهدات الصفیة، التعلیمي

وقامت ، قامت معلمة الحاسوب بمساعدة المعلمة المبحوثة في إعداد غرفة الحاسوب إلعطاء الحصة

كما وتعاونت المعلمة ، السكرتیرة بمساعدة المعلمة في تغییر األقالم الملونة للطالبات في المجموعات

  . مع المدیرة والمعلمات في التنسیق للحصص وتغییرها لتتالءم مع وقت الباحثة

  

   ستراتیجیات التعلیمیةاال: دساً سا

  ستراتیجیات التعلیمیةمعرفة غنیة باال - 

اإلستراتیجیات التعلیمیة التي یستخدمها معلمو األحیاء  ما: ى إجابة سؤال الدراسة اآلتيتم التعرف عل

حیث تمیزت ، بتحلیل كل من المقابلة والمشاهدات الصفیة ؟"من الجین إلى البروتین" لتعلیم موضوع 

فهي تؤمن بالدور الهام ، المعلمة باستخدامها إستراتیجیات تعلیمیة متنوعة وهادفة ومناسبة لطالباتها

  .وأثرها الكبیر على تعلم الطلبة، الذي تلعبه االستراتیجیات التعلیمیة في التعلیم

یم الذي یرى أن المحاكاة تُساعد في الكشف عن المفاه) Pittman, 1999(باتمان  وهذا ینسجم مع 

باإلضافة ، طار المفاهیمي لدیهمكما وتلعب دورًا هامًا في إعادة بناء اإل، طلبةالخاطئة عند ال

  .فهم المفاهیم المعقدة في العلوم لمساعدتهم على
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أن یتخیلن أنهن یركبن باص المدرسة العجیب ، فقد طلبت المعلمة من طالباتها في بدایة الفصل

، وأخبرتهن باألدوات والمواد الالزمة للرحلة كالقلم، إلى النواة للذهاب في رحلة إلى الخلیة وتحدیداً 

ثم عرضت لهن ، باإلضافة لكرات الفلین، والتذكرة المتمثلة بالبطاقات الملونة، والكتاب، والدفتر

  .بشكل تتابعي  ثم وجهت لهن األسئلة الشفویة، )DNA(للمادة الوراثیة  انموذج

  .المعلمة تي یبین ما قامت به الحوار اآلو  

 ؟DNAمم یتكون : المعلمة

  .من تتابع من النیوكلیوتیدات: طالبة 

  بماذا تسمى؟: المعلمة

 .الجین: طالبة

وهي عبارة عن تتابع من ، الجینات هي التي تحدد سمات الكائن الحي: ثم علقت المعلمة 

  .النیوكلیوتیدات تنتقل من اآلباء إلى األبناء

على البطاقات ) A, C, U, G(ن أسماء أنواع النیوكلیوتیدات ثم طلبت من الطالبات أن یكتب 

  .الملونة

   ماذا تمثل كرات الفلین؟: ثم سألت

   .حموض أمینیة: إحدى الطالبات
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وطلبت من إحداهن أن ، النیوكلیوتیدات تتمثل بالبطاقات الملونة، )t RNA(وفي حالتنا هو : المعلمة

كل نیوكلیوتید ، ثم طلبت منهن الذهاب لغرفة الحاسوب. تكتب بروتین الفصل على إحدى البطاقات

: ثم كتبت المعلمة أهداف الحصة على السبورة وهي، )Uمع  A( و )  Gمع  C: ( مع متممه فمثالً 

النسخ  RNAأنواع ، القراءةمفهوم الكودون وشریط ، توضیح مفهوم الشیفرة الوراثیة، تعریف الجین

 . والترجمة

كما . فقد كانت المعلمة توجه األسئلة الشفویة لطالباتها بشكل متسلسل؛ لتبني شرحها على اجاباتهن

وتعلق ، وركزت على إثارة الحوار والنقاش في الحصة بینها وبین الطالبات وبین الطالبات أنفسهن

تركیب الغشاء : ربط المعلومة بمعلومات سابقة مثلأو ، على اجاباتهن من خالل التغذیة الراجعة

هرمون األنسولین والهیموغلوبین وأهمیتها في : أو توظیفها في سیاق حیاتي مثل، الخلوي في الخلیة

كما وقامت بعرض فیدیوهات توضح العملیات التي تحدث عند تكوین البروتینات . جسم االنسان

وفي بعض األحیان ُكن یطلبن ، تباه عدد كبیر من الطالباتمما شد ان، كعملیة النسخ وعملیة الترجمة

عاد مقطع الفیدیو وكانت تتقبل األمر برحابة صدر   .منها أن یُ

فطلبت من الطالبات ، باإلضافة إلى توظیفها ألسلوب المحاكاة لعمل نشاط یمثل عملیة الترجمة

ثم طلبت من ، یط القراءةووضعت علیها شر ، وضع ثالثة كراسي أمام السبورة لتمثل الرایبوسوم

ثم قرأت طالبة أخرى ، ورفع البطاقة لتبدأ مرحلة الترجمة، الطالبة التي تحمل المثیونین بالجلوس

  .الكودون الثاني وربطته بالجدول الذي یشفر الحمض األمیني الفینیل ألنین

  ؟ )UUC(ما الكودون المضاد لــ : وسألت 
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  ) .AAG(: فأجابت احدى الطالبات

 r(وبعدها طلبت من الطالبة التي تحمل كرة فارغة والتي تمثل ، الطالبات على الكراسي ثم مرت

RNA (بالوقوف.  

   ما وظیفته؟: ثم سألت

 .بناء الرابطة الببتیدیة: فأجابت طالبة أخرى

رت طالباتها على ثم مر ، یشفر السیرین) UCG(ثم ، الذي یشفر األلنین) GUG(ثم تابعت قراءة  

األشكال بعود خشبي؛ لتكون سلسلة عدید الببتید التي تطول شیئًا فشیئًا كما یظهر  ربطالكراسي مع 

ثم ، وتنفصل السلسلة، فتتوقف عملیة الترجمة) UGA(لى إلى أن یصل إ، )4.4(في الشكل رقم 

  .عالجة وااللتفاف للبروتین الناتجتحدث عملیة الم

  

  



٧٧ 
 

 

  الذي وظفته المعلمة في تدریسها موذجالن): 4.4( الشكل رقم

لى المكتبة؛ لتطبیق إستراتیجیة المجموعات في تدریسها من أجل كما واصطحبت المعلمة طالباتها إ

طالباتها إلى خمس مجموعات غیر  میقسبت قامت حیث، تقییم فهم طالباتها للمادة التي قامت بشرحها

وكانت أسئلة كل  –ثم وزعت علیهن أوراق العمل ، متجانسة كل مجموعة تحتوي على أربع طالبات

وأقالم ، باإلضافة لورق فارغ، )4.5(كما هو مبین في الشكل رقم  - مجموعة تختلف عن األخرى

، ومناقشتها مع أفراد المجموعة ، ثم طلبت منهن اإلجابة عن األسئلة على الورقة الفارغة، ملونة

وأضافت أنها ستقوم بتوجیه أسئلة ألي طالبة من طالبات المجموعة الواحدة؛ لتضمن مشاركة الجمیع 

في حین كانت المعلمة تدور بین الطالبات وتوضح لهن األسئلة في حال طلبن ، في العمل التعاوني

  .منها ذلك

وكانت المعلمة ، رة مع توضیح طریقة اإلجابةثم طلبت من كل مجموعة عرض عملها على السبو 

في  باإلضافة إلى ذلك فقد كانت تنبههن من الوقوع، اتقف على أسئلة طالباتها وتقوم بتوضیحه
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یوضح ) 4.6(لباتها والشكل رقم ظهر أي مفهوم خاطيء لدى طایأنه لم ب علما، األخطاء أثناء الحل

  .نجازات الطالبات في المجموعاتبعض إ

 

  

  بعض أوراق العمل التي أعدتها المعلمة للمجموعات): 4.5(الشكل رقم 
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  بعض أعمال الطالبات في المجموعات): 4.6(الشكل رقم 

ستراتیجیات التدریس یكسر الروتین ویزید من دافعیة ، كما وترى المعلمة أن التنویع في أسالیب وإ

؛ ألنه یجسد المعلومة )المحاكاة(تمثیل وأضافت أنها تفضل أسلوب ال، الطالبات لمتابعة الحصة

كما وأضافت بأن استخدام المجموعات یقوي روح المحبة بین الطالبات وینمي الروح ، بشكل كبیر

وتكسر حاجز الخجل والخوف ، إضافة إلى أنها تراعي الفروق الفردیة بین طالباتها، القیادیة لدیهن

حنات الواقعة بین طالباتها من خالل وضعهن في كما وأنها تقف على الخالفات والمشا، عند بعضهن

  .زالة الخالفات من خالل العمل الجماعيوعة نفسها؛ لتنمیة روح التعاون وإ المجم

حیث " یؤثر على تعلم الطلبةالمكان " :أجابت، وعندما ُسئلت المعلمة عن سبب تغییرها مكان الحصة

فلجأت إلى استخدام غرفة الحاسوب ، یتناسب مع اإلستراتیجیة التعلیمیة التي ستقوم بها ت مكانااختار 
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م إستراتیجیة المجموعات ؛ فالمكان ءواختارت المكتبة لتتال، التقدیمیةلعرض الفیدیوهات والعروض 

  .واسع ومزود بطاوالت دائریة

على مدار  رة المناقشة والحوارثامن خالل إ، وقد حاولت المعلمة جاهدةً أن تنمي مهارات طالباتها

أو من خالل توزیع ، معرفتهن السابقة وفحص فهمهن للمادة المشروحةكاشفة بذلك عن ، الحصة

والتوصل للحل وعرضه أمام زمیالتهن  ،الطالبات في مجموعات بحیث دفعتهن للتفكیر في األسئلة

یر في تمنح طالباتها فرصة التفك كما وأنها، بهدف تقییم مدى تحقیقها لألهداف المرجوة، في الصف

بحب أسمع من الطالبات ویفكروا باألسئلة  ": واستنتاج المعلومة بأنفسهن فقالت ، األسئلة ومناقشتها

أو بمجموعات ثم أعطیهم اإلجابة النموذجیة ألنهم باآلخر مطالبین باإلجابة النموذجیة التي تضعها 

  ".بعطیها مباشرة لكن ما ، التربیة والتي بیصلحوا على أساسها

 

وقد لجأت إلى ، فقد كانت المعلمة تقیم طالباتها بشكل مستمر في الحصة، أما بخصوص التقییم

آخذةً بعین ، واالختبارات الیومیة والنهائیة، وأوراق العمل، األسئلة الشفویة: استخدام عدة طرق وهي

ألنها تؤمن بوجود فروق فردیة ، االعتبار أن تكون متنوعه لتتناسب أنماطها مع مستویات التفكیر

وقد تبین من خالل المقابلة اهتمام المعلمة بالتعرف على المفاهیم الخاطئة وصعوبات التعلم ، بینهن

، تباراتوفي حال التأكد من وجودها فإنها تتعمد سؤال الطالبات عنها في االخ، التي قد یواجهنها

الصفیة لم تُمكن الباحثة من الكشف عن وجود  المقابل فإن المشاهداتفي ، لتتأكد من أنها ُعولجت

ممكن جعل من الصعب الحكم على معرفتها ، أي مفهوم خاطئ أو صعوبات تعلم لدى الطالبات

  .بهذا الجانب
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وعند تفریغ المقابلة والمشاهدات الصفیة لوحظ أن المعلمة ال تركز على األنشطة الخارجیة واألبحاث 

بسبب ضیق الوقت ألن طلبة الثانویة العامة ، تُعطى للطالبات حول مواضیع معینة كواجبات بیتیة

وهذا یظهر أن امتحان الثانویة العامة أصبح عقبة أمام ، مطالبین بالمعلومات الموجودة في الكتاب

لكن ، بحیث أصبحت العالمة هي الهدف المنشود ولیس المعرفة العلمیة بحد ذاتها، المعلم والمتعلم

ما " : حیث أشارت ، ذه العقبة من خالل تغییر معتقدات طالباتها ومیولهنالمعلمة تحاول تخطي ه

   ".   بحب أغرس في الطالبات ان ما تفكروا بالعالمة فقط، بحب نتحجر ان طالب عالمة فقط

ممكن أعطیهم واجب أسئلة " : وعندما ُسئلت عن طبیعة الواجبات التي تُعطیها لطالباتها أجابت

أو إذا طالبة سألتني عن شيء ممكن أطلب منهم ، أسئلة من الكتاب، بالوزارةخارجیة كأسئلة وردت 

  "مش كل شيء بیاخذوه على الجاهز، یبحثوا عنه والحصة القادمة نتناقش فیه

ففي إحدى المناسبات نصحت ، كما وأن المعلمة تقف على تفاصیل اإلجابة المكتوبة وحرفیتها

وتعرفوا تعبروا صح ، الزم تكتبوا كل شيء بالتفاصیل أنتم أشخاص علمیین" : طالباتها بالقول

ضرورة تقسیم العالمات على  كما وترى "ح بصلح الورقةوبزكرهم إن بالتوجیهي أكثر من مصل

  .األسئلة من باب العدل في التصحیح
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  خصائص المتعلمین: سابعاً 

  بخصائص الطلبة جیدةمعرفة  - 

إیمانها بأن المتعلم لدیه قدرة على تطویر أفكاره ، االستبانة نجابات المعلمة عظهر في نتائج إ

وأن أفضل طرق تعلیم العلوم تتطلب مواجهة المفاهیم ، لیستخدمها في استیعاب األفكار الجدیدة

وظهر ذلك جلیًا في ممارساتها الصفیة حیث كانت توجه األسئلة الشفویة ، الخاطئة عند الطلبة

السابقة بالمعرفة  ربط المعرفة من خاللعلى إجاباتهن شرح الدرس  للطالبات بشكل مستمر؛ لتبني

  . عن المفاهیم الخاطئة الموجودة لدیهن في نفس الوقت كبذل كاشفة ،الجدیدة

  : وفیما یلي عرض للحوار الذي دار بینهن

الموجود في  DNAما نوع  :ثم سألت، أمام الطالبات DNAقامت المعلمة بعرض شكل ألحد أنواع 

  رة؟ الصو 

  .الرسول mRNA :فأجابت إحدى الطالبات

  .أنه سلسلة مفردة تحمل المعلومات الخاصة بصنع البروتینب: ضافت المعلمة موضحةً أثم 

  لمن هذه الصورة؟: وسألت، ثم قامت بعرض شكل آخر

  .tRNA: طالبة

   .یلتف على نفسه لیكون أربع حلقات، صحیح: المعلمة

  الثانیة مهمة؟لماذا تعتبر الحلقة : ثم سألت



٨٣ 
 

  .ألن فیها كودون مضاد: طالبة أخرى

  ولم سمي بالكودون المضاد؟: المعلمة

  .tRNAوهو تتابع متمم على شریط ، mRNAألنه یحمل ثالثة نیوكلیوتیدات : إحدى الطالبات

  .tRNAوالمضاد على ، mRNAالكودون موجود على : ضافت المعلمةأ

  

، شيء یمكن أن یؤثر علیهنأو أي ، كما وتركز المعلمة على معرفة الظروف االجتماعیة للطالبات

ما بحب أبني " : وعندما سئلت عن السبب أجابت، أنها ال تهتم بمعرفة تحصیلهن األكادیميب علما

 فما بهمني أعرف مین، على شيء سابق ألن هذه الشغلة ممكن تترك إنطباع غیر جید عند الطالب

كما وأشارت المعلمة ". أنا بتعامل مع الجمیع بنفس الشيء و بعدین ببین معي، بالتسعین ومین األول

 مع تفاوت هذه النسب) جید، جید جداً ، ممتاز( الثة أن الصف یحتوي على المستویات األكادیمیة الث

  .   تویاتالجید منخفضة مقارنة بباقي المس مستوى إال أن عدد الطالبات اللواتي یصنفن ضمن

واألسلوب ، كاستخدام التمثیالت، تختار المعلمة أسلوبها التدریسي لیتالءم ومستویات طالباتها

حیث ، والمجموعات فقامت بتشكیل المجموعات بشكل مدروس ولیس عشوائیاً ، القصصي أوالمحاكاة

لتي وزعتها كما وأنها نوعت أسئلة أوراق العمل ا، راعت وجود المستویات الثالثة في كل مجموعة

تیح الفرصة أمام جمیع لت ؛وأشارت أنها تنوع في نمط أسئلتها الشفویة أو الكتابیة، على الطالبات

فهي ترى أن الفروق الفردیة بین طالباتها تظهر ، نخراط في العملیة التعلیمیةلمشاركة واالل الطالبات 
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لى إضافة باإل، األسئلة المباشرة أو االستنتاجیةجابة على اإلأو من خالل ، من خالل التعامل معهن

  .المشاركة في نشاط معین أو شرح جزء ماب كلیفهنوأحیانًا ت، العمل واالختباراتأوراق  تقییم نتائج

  

مناسب " لى البروتینإمن الجین " وفي السیاق ذاته أشارت المعلمة عند مقابلتها أن هذا الفصل 

وهنا یظهر دور المعلم في تبسیط هذه الصعوبات ، بعض الصعوبات أنهم قد یواجهونب علماً ، للطلبة

كنت اسمع "  :موضحةً وأضافت  .ةمستویات الطلبة المختلف دراسي یالئمأسلوب  ومقدرته على اختیار

هل لهذه الدرجة : وأسأل، بنات متمیزات في الصفوف السابقة برسبوا باألحیاء في التوجیهي فأستغرب

ولما درست التوجیهي بدي ، صعب ؟ أنا بحب التحدي إذا في شيء صعب أن أعرف لیش صعب

باتها وعندما سئلت عن نتائج طال، "بس ما علیك إال تركز وتنتبه، أثبتلهم أن ما في شيء صعب

أنا راضیة عن نتائجي خالل سنوات تدریسي  للتوجیهي في بنات " : خالل سنوات تدریسها أجابت

  ".وأكثر من ثلث الصف بالتسعینات، % ١٠٠حصلوا على 

 

فقد أشارت العدید من الدراسات السابقة إلى أهمیة معرفة المعلم خصائص طلبته بحیث یكون مدركًا 

وأن یكون لدیه القدرة على ، محلیة كانت البیئة صفیة أوأسواء ، مالتعلبیئة التي تحدث فیها عملیة لل

أن  كما یظهر ).٢٠٠٥، الحشوة(وتوظیفها لخدمة العملیة التعلیمیة ، استغالل موارد البیئة بشكل جید

وتنمو من خالل ، معرفة خاصة وشخصیة أكثر من كونها عامة) PCK(معرفة تعلیم المحتوى 

 .یتكرر بشكل منظم ما العملیة التعلیمیة والخبرة المتراكمة عند تدریس موضوعالتخطیط والتفاعل في 
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، المنهاج: فيلدیها القوة  جوانبظهرت ف، اوتة في عمقها وتمكنهامعرفة المعلمة متف حیث كانت

 في فاوتةكانت مت ال أن معرفتهاإ، والمحتوى التعلیمي، ستراتیجیات التعلیمیةاالو ، مصادر التعلمو 

   .وخصائص الطلبة، السیاق التعلیميو ، میةاألهداف التعلیو  ،المعتقدات

  

  النتائج المتعلقة بمعرفة المعلم بكیفیة تعلیم المحتوى

  نبذة عن المعلم

باإلضافة لدرجة ، یحمل درجة البكالوریوس في العلوم الحیاتیة، یبلغ المعلم الثالثینات من العمر

سنة في  اثنى عشرةولدیه خبرة ، الماجستیر في أسالیب تدریس األحیاء من إحدى جامعات فلسطین

ة في إحدى المدارس الحكومیالثاني عشر العلمي و ، الحادي عشر: لصفوفمادة األحیاء ل تدریس

یحب مهنته ویحمل اتجاهات إیجابیة نحو  ،رى التابعة لمدیریة ضواحي القدسالثانویة في إحدى الق

 .كما ویرى أن هناك ارتباطًا وثیقًا بین العلوم وحیاتنا، العلوم
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  وصف معرفة تعلیم المحتوى للمعلم

  المعتقدات واألهداف: أوالً 

 نظرة بنائیة متناقضة حول التعلم والتعلیم - 

 :سؤال الدراسة اآلتي نوالمقابلة الشفویة لإلجابة ع، المشاهدات الصفیة، ستبانةاستخدمت الباحثة اال

المعتقدات المعرفیة الموجودة عند معلمي األحیاء للصف الثاني عشر العلمي حول األهداف و  ما

 التعلم والتعلیم؟

ه حصل على ما مجموع، التعلم والتعلیموعند تفریغ اجابات المعلم على بنود استبانة المعتقدات حول 

لذلك فهو یصنف ضمن المعلمین الذین یحملون معتقدات ، نقطة) ١٢٨(نقطة من أصل ) ٩٤(

فقد تكون ، وهنا یجدر االشارة أن العالمة لیست معیار دقیق لتصنیف المعلمیین على أساسه ،سلوكیة

المعلم ألنه تزامن اعطاءه الفصل مع وقت  وقد تم اختیار هذا، عالمته متدنیة وتكون ممارساته بنائیة

  .ستبانةاالبنود جابات المعلم على إوالشكل أدناه یوضح نتائج  ،تنفیذ الدراسة

  

 
  استبانة المعتقدات ننتائج اجابات المعلم ع:  )4.7(الشكل رقم 
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نقطة في  ١٦حیث حصل على  ١٦-٧بنود االستبانة ما بین  نجابات المعلم عإ بین تفاوت لوحظو 

L7  في  ١٦نقاط من أصل  ٧بینما حصل على  ،أهمیة الحوار في التعلیم یؤكد علىوالذيL4 

من هنا و ، أن عملیة تعلم الریاضیات والعلوم غالبًا ما تكون عملیة تغییر مفاهیميلى إیشیر الذي 

ولي أهمیة كبیرة لدور القریب من بأنه المعلم  الحكم على یمكننا نظرة البنائیة االجتماعیة كونه یُ

 . ودور الحوار في التعلیم، التفاعل االجتماعي

  

 علىوالممارسات الصفیة  ،المقابلة الشفویة ،اتفقت جمیع أدوات البحث المتمثلة باستبانة المعتقدات

أن  أیضاً وقد تبین ، وبین ممارساته الصفیة ومعتقدات ما یحمله المعلم من فلسفة وجود تناقض بین 

توضیح هي أن الغایة من التدریس  من خالل رؤیته، یحمل اتجاهات إیجابیة نحو التعلیم المعلم

 ممارسته الصفیة في  إال أنه لم یتمكن من تحقیق هذا الهدف أثناء، المعلومات للطالب بشكل كاف

  .الفصللهذا تدریسه 

العلوم أهم مادة تُدرس للطالب ": بقوله، ة العلوم ودورها في حیاة الطالبمع العلم أنه یدرك أهمی 

ه لم یستطع ربط موضوع لكن، "ألنها تدخل في حیاتنا بكل شيء فهو علم ال یمكن فصله عن حیاتنا

أشار عند مقابلته أن الموضوع مرتبط بما یحدث في  وقد، بحیاة الطالب" لى البروتینمن الجین إ"

  . نسان خاصًة وفي جسم الكائنات الحیة عامةً جسم اإل

  

كما وأنه یسعى لتغییر اتجاهات طلبته نحو العلوم من كونها مادة نظریة تتطلب الحفظ إلى مادة 

بهدف تمكین الطالب من تفسیر الظواهر التي یواجهها في ، عملیة تتطلب الفهم واالستیعاب والتطبیق
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ما  ": وعندما سئل عن السبب قال، س في ممارساته الصفیةعلمًا بأن هذه الجوانب لم تنعك. حیاته

أنا بشوف المادة  ": الً ئافعقب ق ربط المادةطرق الباحثة بعض األمثلة على  ثم طرحت  "خطر ببالي

  ".التحضیر أني أقرأ مادة الكتاب وما بشعر دایمًا إني الزم أحضر، اإلثرائیة ما بترجع للتحضیر

 

، لحوار في تدریسها توظیفبرسات المعلم مع معتقداته حیث كان بنائیًا من جهة أخرى لم تنسجم مما

ومن ثم یناقشهم فیها أو یعمل ، كان یطرح األسئلة على الطالب بشكل مستمر ثم یستمع إلجاباتهمف

  : ویبین المثال اآلتي ما تم ذكره، على إعادة صیاغتها

  أین تحدث الترجمة؟: المعلم

  .في الرایبوسوم: طالب 

  كل ثالث قواعد نیتروجینیة ماذا تسمى؟: المعلم 

  .messengerكودون على : طالب آخر 

   ماذا تسمى؟ DNAعلى : المعلم 

   .شیفرة: طالب آخر

 

  وعندما سئل عن األسالیب التعلیمیة التي یوظفها لشرح الفصل أشار أن األسلوب الوحید الناجح هو

اعادة شرح المعلومة مع االحتفاظ بطریقة وقد تبین للباحثة بأن اقتصار المعلم على  ."المحاضرة"

حیث تكررت األخطاء نفسها ، المحاضرة لم ینجح في معالجة المفاهیم الخاطئة التي وقع بها طالبه
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وهذا یعود ، وقد كان حریصًا على تنبیه طالبه من الوقوع في هذه األخطاء. في أكثر من حصة

  . - " لى البروتینإمن الجین "  –لطویلة في تدریس نفس الموضوع لخبرته ا

 

ویقوم بمراعاة الفروق ، عالوة على ذلك فإن المعلم یؤمن بأهمیة التفاعل االجتماعي بین المتعلمین

بالمقابل لم یظهر في ، جاباته على بنود استبانة المعتقداتإوقد تجلت هذه الجوانب في ، الفردیة بینهم

وهذا یؤكد على وجود فجوة بین ما یحمله  ،ي جانب من الجوانب التي تشیر إلى ذلكممارساته أ

في دراسته   ”لیدرمان“لیه إوهذا ما أشار . المعلم من معتقدات وبین ما یحدث في غرفة الصف

)Lederman, 1999 (بأن مفاهیم المعلمین عن العلم ال تُؤثر بالضرورة على ممارساتهم الصفیة.  

 

لكنه لم یقم بربط  ،مفاهیم مترابطة تستخدم لالستیعابكما ویرى المعلم أن المعرفة الهامة عبارة عن 

درسه فكان ، المعلومات التي درسها طالبه في الصفین العاشر والحادي عشر مع مادة الفصل الذي یُ

من "كلیوتیدات بمفهوم النی، )DNA(المادة الوراثیة ، الكروموسوم، الجین: بإمكانه ربط المفاهیم اآلتیة

الطالب یتفاجأ بالمادة " : وعندما سئل عن السبب أجاب، لكنه لم یفعل ذلك "إلى البروتینالجین 

، "فقط% ١ومادة عاشر تعطیني ، في العاشر فقط) DNA(وهو بكون یعرف عن ، بالتوجیهي

فكان یعمل على  ،دبالمقابل قام المعلم بشرح وتوضیح مراحل عملیة صنع البروتین لطالبه بشكل جی

  .تبسیط وشرح الصعوبات المتعلقة بالفصل في حال ظهورها
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فعند مقابلته ، من جهة أخرى كان لدى المعلم نظرة بنائیة واضحة لدور المعلم والمتعلم في التعلیم

وظیفة المعلم أن یكون مرشد وموجه للحصة ویعلم الطالب كیف یحصل على المعلومة عن ": أجاب

وأن الطالب نتعامل معه كمصدر للمعلومة ولیس ماكنة للتخزین ، الشخصي كالبحثطریق اجتهاده 

بینما نفت ممارساته الصفیة هذه النظرة حیث اقتصر دوره على شرح المادة ، "ومتلقي للمعلومة 

  . وتوجیه األسئلة الشفویة للطالب والتي تعتمد على التذكر، باستخدام المحاضرة

 

إال أنه لم ، "التعزیز مهم جدًا للطلبة " :بأهمیة التعزیز في التعلیم بقولهإضافة إلى إیمان المعلم 

وظفه في ممارساته الصفیة وهذا من ، "ممتاز"كان لفظیًا بتكرار نفس الكلمة فإال في مواضع قلیلة ، یُ

ویمكن أن ، شأنه أن یتسبب في تدني دافعیة الطالب نحو التعلم خاصًة أن التعزیز كان لفظیًا فقط

بالضرورة مع ممارساته الصفیة أو  تنسجمالحظ بشكل عام أن المعتقدات التي قد یحملها المعلم ال نُ 

إال أنه لم ینجح في ، فالمعلم یحمل معتقدات بنائیة بسبب دراسته بعض المساقات التربویة. العكس

وترى  .يالعمل فجوة بین المعرفة النظریة والتطبیقلدیه أن ظهر ی مما، توظیفها في غرفة الصف

درسها فهو مطالب    .بتغطیة المنھاج جمیعھالباحثة أن السبب قد یعود لطبیعة المرحلة العمریة التي یُ

 

خاصًة أن علم  ،فهو یرى أنها مادة مهمة للمتعلمین" لى البروتینإمن الجین "أما بخصوص محتوى 

كما وأضاف أن توقیتها خاطئ ، األحیاء في هذه اآلونة یقوم على هذا الموضوع كهندسة الجینات

كما ویؤكد ، بحاجة للتمهید ولو بشكل بسیط في صفوف سابقة فهي، بالنسبة لطالب الثانویة العامة
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ترجع بالتوضیح  بفضل" : ة فقالسابقال نسخكما كانت في ال على ضرورة طرح المادة بشكل أوسع

  ".ونعطیها الوقت والحیز المناسب وبشكل مفصل أكثر، التي كانت علیه سابقاً 

  

حیث كان ، یُالحظ مما سبق وجود تناقضات بین معتقدات المعلم البنائیة وبین ممارساته الصفیة

دة بین وللفروق الفردیة الموجو  ،جتماعي بین األقران في التعلیممدركًا لدور الحوار والتفاعل اال

بالمقابل لم تتجل هذه الجوانب في ، ألهمیة ربط المعارف الجدیدة بالمعارف السابقةضافة باإل، طالبه

  ).Lederman, 1999( ”لیدرمان“وهذا یتفق مع نتائج دراسة ، ممارساته الصفیة

ن حول و عن المعتقدات التي یحملها المعلموهنا نشیر إلى ضرورة تطویر طرق وأسالیب للكشف 

وهذا ما أشارت إلیه الدراسات السابقة ، والكیفیة التي تؤثر بها على ممارساتهم الصفیة، التعلم والتعلیم

  ).Luft& Roehrig, 2007( ”لوفت وروهرك“مثل دراسة 

 

معرفة متواضعة ومتناقضة باألهداف العامة والخاصة -   

اف التعلیمیة العامة والخاصة التي یرى الحشوة في نموذجه أن على المعلم أن یكون مدركًا لألهد

تي قد تؤثر على ومعرفة العوامل ال، تهاوسبب أهمی، ضوع محددینوي تحقیقها عند تدریس مو 

  . سیكتسبها الطالب في نهایة المطافإضافة إلى إلمامه بالمعارف والمهارات التي ، هاتحقیق

والمقابلة الشفویة ، ستبانة المعتقداتاستعانة بتم اال ،ل فحص معرفة المعلم حول األهدافومن أج

  .والمشاهدات الصفیة
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فًا بنائیة نحو اأن لدیه أهدتبین بنود االستبانة والمقابلة الشفویة  نوقد اتضح من اجابات المعلم ع 

وأشار إلى ضرورة ربط العلوم بحیاة ، كما ویؤمن بدور العلوم في تفسیر الظواهر الطبیعیة، العلوم

إال أن هذه األهداف لم تتجسد في ممارساته ، "لم ال یمكن فصله عن حیاتنا ع" الطلبة بوصفه 

  . الصفیة

بین المقابلة والمشاهدة الصفیة حول هدفه في تغییر اتجاهات  اً لم یكن هناك انسجام، من جهة أخرى

 اوقد عمل جاهدًا على تغییر نظرتهم تجاه العلوم من كونه، طالبه نحو العلوم وزرع حب التعلم لدیهم

احنا لألسف نبرمج الطالب إن بنعطیك معلومة " : فقال، مادة تتطلب الحفظ إلى مادة تتطلب الفهم

لكن ذلك لم ینعكس في ممارساته الصفیة حیث كان یشرح ،  "منها لكن للعالمة ستفادةمش للعلم ولال

  .ویوجه لطالبه األسئلة التي تدفعهم إلى تذكر المعلومات التي تم دراستها مسبقاً ، بأسلوب المحاضرة

 

فكان المعلم ملمًا بها بشكل جید وقد تبین ذلك في كل من المقابلة ، أما بخصوص األهداف الخاصة

سف نحن ألل"  :فقد حقق جمیع األهداف المقررة في الكتاب فقال عند مقابلته، شاهدات الصفیةوالم

  ."مقیدین أن نعطي المادة التي تجعله یحصل على عالمات أفضل

وطرح األسئلة على ، كان یركز على هذه األهداف في حصصه من خالل التكرار وترى الباحثة أنه

یقوم بالتوسع في شرح أفكار ومعلومات إضافیة للطالب ویكتفي وأشار أنه ، الطالب أثناء الشرح

رجعُ السبب  –في الجامعة  –حتى ال یتفاجأ الطالب بها مستقبًال ، م فهمهم لها في الحصةیبتقی فیُ

  .لنقص معرفة المعلم قدرته
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 ثانیاً : المحتوى

أقل من المطلوب معرفة بالمحتوى -   

باإلضافة ، والمقابلة الشفویة، المحتوى الخاص بالفصلقامت الباحثة بتوظف كل من اختبار فحص 

ما معرفة معلمي األحیاء للصف : للمشاهدات الصفیة والخارطة المفاهیمیة لإلجابة عن السؤال اآلتي

  ؟" لى البروتینإمن الجین " الثاني عشر العلمي بالمحتوى التعلیمي الخاص بموضوع 

، عالمة ٥٠من أصل  ٤٠,٥فقد حصل على ، ةحیث تبین أن معرفة المعلم بالمحتوى متواضع

عبارات االختبار بشكل  هتمعنلعدم  أرجأ ذلكوعندما سئل في المقابلة عن سبب وقوعه في األخطاء 

ضع مكان الطالب لتقدیم االختبار لكان آداؤه أفضل، دقیق   .وأضاف أنه لو وُ

 

حول تمثیالت المحتوى  ومن جهة أخرى ظهر تناقض بین المقابلة الشفویة والمشاهدات الصفیة

، فهو یرى أن تمثیالت المحتوى مادة إثرائیة تضاف للمادة الدراسیة ولیست أساسیة، المناسبة للفصل

فترض تحضیرها أحیانًا لما "  :وقد أشار المعلم أثناء مقابلته بتقصیره في متابعة التحضیر فقال، وال یُ

علمًا أنه قام بتوظف بعض التمثیالت  ،"تراجعبشوف الواحد حاله معلم خبرة بكون سبب إن اإلنسان ی

لیوضح للطالب مراحل  DNA, RNA, mRNAوسالسل ، في تدریسه، حیث قام برسم الخلیة والنواة

 tRNAو، تشبیه الرایبوسومات بمصنع البروتینات: كما واستخدم التشبیهات مثل، عملیة بناء البروتین

والشیفرة بالرسالة ، بالشخص الذي یحمل رسالةmRNA و، بالسیارات التي تحمل الحموض األمینیة

  . والوحدات البنائیة في الرایبوسوم بالقلم وغطائه، التي تحتوي رموزًا تترجم بناءً على معلومات سابقة
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حیث أشار أنه ال ، تعتقد الباحثة أن قلة استخدام المعلم لتمثیالت المحتوى یعود لعدم تحضیره للمادة

ه الطویلة في تدریس نفس المادة تجعله یكتفي بالنظر إلى العنوان فقط یقوم بالتحضیر وأن خبرت

على المعلم أن  والذي یرى أن) ٢٠٠٥(وهذا ال یتفق مع نموذج الحشوة . لمعرفة ما سیقوم بشرحه

والذي ، یكون واعیًا للتمثیالت وللتشبیهات وللغة التي سیستخدمها لتوضیح المحتوى التعلیمي لطالبه

  .ملموضوع أكثر فهمًا لهمن شأنه جعل ا

 

بشكل بسیط باللغة العربیة من خالل مساعدة " من الجین إلى البروتین"یسعى المعلم لربط مادة 

وباللغة اإلنجلیزیة من خالل ذكر بعض المصطلحات ، طالبه في لفظ أسماء الحموض األمینیة

وقد ، وغیرها) messenger RNA(، والرسول unti codon)(باإلنجلیزیة مثل الكودون المضاد 

وهنا ترى الباحثة أن هذا األمر طبیعي إذ ، تبین في المقابلة أن قدرته على الربط بین المواد محدودة

والتي على أساسها ، أنه یولي اهتمامًا أكبر للعالمات التي سیحرزها طلبته في امتحان الثانویة العامة

، ح معلومات الكتاب بشكل مفصل وواضحكتفاء بتحقیق هدفه في شر مما یدفعه لال، سیقیم المعلم

وهدفي في هذا الفصل أن أوضح المعلومات ، كتوجیهي بهمنا الكم في المادة ولیس النوع" : بقوله

  ".للحصول على عالمات عالیة من قبل الطالب لألسف% ١٠٠الموجودة فیه 

  

أشار المعلم أثناء مقابلته أنه لم یتمكن من الربط بین المفاهیم والمعلومات الواردة ، وفي السیاق ذاته

حیث یرى أن مادة الصف العاشر ترتبط ، في الفصل وبین المفاهیم والمعلومات السابقة عند طالبه

م ینعكس ذلك في بالمقابل ل، وأن جمیع مفاهیم الفصل جدیدة على الطالب، بمادة الفصل% ١بنسبة 
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ممارساته الصفیة حیث قام بالتمهید للفصل من خالل فحص المعرفة السابقة لدى طالبه والتي سبق 

، جاباتهمإوذلك عن طریق توجیهه األسئلة الشفویة لهم وبناء الشرح على ، دراستها في الصف العاشر

  المادة الوراثیة؟ أین توجد  :ومن ثم سأل، فقد لجأ المعلم إلى رسم خلیة وبداخلها نواة

  .في النواة: أحد الطالب

  المادة الوراثیة بماذا تتمثل؟: ثم أضاف قائالً  

  .DNAالنواة داخلها : طالب آخر 

   بالعملیة؟ DNAما عالقة : المعلم 

  .ألنه یحمل الصفات: طالب آخر

): لب بقولهحیث قاطعه طا، إال أنه لم یتم اإلجابة..... (هو الذي یحمل: ثم وضح المعلم قائالً  

  .الجین

أي المعلومات المسؤولة عن تكوین هذه السلسلة ، هو الذي یحمل الشیفرة الوراثیة: ثم أضاف المعلم

    .التي ستعطیني باآلخر البروتین

     

فلم یظهر هذا الجانب وال ، وقد تبین من المقابلة أن المعلم غیر مدرك لعملیات العلم بشكل كبیر

بینما تجسدت بعض عملیات العلم في مشاهداته الصفیة فكان یطلب من ، التعلیمادراكه ألهمیتها في 

  .وتقدیم التفسیرات العلمیة لمراحل تكون البروتین، طالبه استنتاج بعض المعلومات

الشیفرة ( "جمیع أجزاء الفصل مهمة"بأن ، وعندما ُسئل عن األفكار الهامة في الفصل أجاب 

الطفرات على عملیة وتأثیر ، سلسلة عدید الببتید الى بروتین وظیفي فعال من، بناء البروتین، الوراثیة
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امتحان  في رأي الباحثةفالهدف ، فكان یقف بدقة على توضیح ما ورد في الفصل، )بناء البروتین

 .   الثانویة العامة

قام برسم الشكل التوضیحي المبین في ، وعندما طلب منه رسم خارطة مفاهیمیة تلخص الفصل

أن المعلم غیر مدرك للفرق بین الشكل التوضیحي والخارطة  قد تبینو ، )4.8(شكل رقم ال

وقد استخدمت الباحثة هذه األداة للكشف عن قدرته على ربط المفاهیم الواردة في ، المفاهیمیة

  .الفصل

  

 
  الفصل لمعلمالذي لخص به االشكل التوضیحي ): 4.8(الشكل رقم 
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ربط لم یقم بو ، لمحتوىل قلیلة استخدام تمثیالت حیث، وهنا تظهر معرفة المعلم البسیطة في المحتوى

إدراكه لم یظهر و ، ربط المفاهیم الجدیدة بالمفاهیم السابقة لدى الطلبةلم یو ، العلوم بالمواد األخرى

  .لعملیات العلم

  

 المنهاج: ثالثاً 

  اإلثراء العمودي واألفقي حول  تناقضةممعرفة  - 

العلمي  عشر الثاني للصف األحیاء معلمي معرفةا م، إجابة عن السؤال اآلتي المتعلق بالمنهاج

  بالمنهاج؟ 

جاباته في المقابلة الشفویة إحیث تناقضت ، قامت الباحثة بتفریغ نتائج المقابلة والمشاهدات الصفیة

فأشار عند مقابلته أنه ال یوجد ترابط بین مادة الفصل مع المواد التي سبق ،  مع ممارساته الصفیة

ه للمنهاج ءإثرا أظهرت ممارساته الصفیةال أن إ، فقط% ١ودرسها الطالب في صفوف سابقة سوى 

جاباتهم ثم التعلیق ب واالستماع إلعمودیًا من خالل طرحه سلسلة من األسئلة الشفویة على الطال

  .وكانت هذه األسئلة تكشف عن معرفتهم السابقة، علیها

وبشكل بسیط قام المعلم بربط مادة الفصل مع مواد أخرى فربطه ، ثراء األفقيأما فیما یتعلق باإل

نجلیزیة أما في اللغة اإل، باللغة العربیة من خالل مساعدة طالبه على لفظ أسماء الحموض األمینیة

  .فقد ظهر من خالل لفظ بعض المصطلحات الواردة في الفصل باللغة اإلنجلیزیة
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الفصل فعلیًا مضغوط كل سطر "  :وفیه معلومات كثیرة بقولهكثف كما وأشار المعلم أن المنهاج م

وأكد ، وأن نصاب الحصص ال یكفي لتغطیتها مما یجعله یلجأ للحصص اإلضافیة ،"بكون فیه فكرة 

 - وأضاف أن المنهاج الجدید ، أن العالقة الطیبة بینه وبین طالبه یدفعهم للحضور برغبة كبیرة

مع االكتفاء بعرض العناوین الرئیسة دون تفاصیل ، منه معلومات مهمة تحذف - م٢٠١١طبعة 

شرح المعلومات المحذوفة وتوضیحها للطالب بشكل مفصل كما وف على لوقمما یدفعه ل، عنها

  .كانت في المنهاج القدیم

وهذا یناقض ما أشار إلیه ، ومتناقضة لدى المعلم بالمنهاج محددةیتضح مما تقدم وجود معرفة 

لیتناسب  وأن یالئمه، الحشوة بأن المعلم الجید قادر على أن یثري المنهاج سواء كان أفقیًا أم عمودیاً 

  .وقدرات طلبته وخصائصهم

 

 رابعاً : مصادر التعلم 

اثراء المعرفة من مصادر مختلفة قلة -   

: لإلجابة عن السؤال المتعلق بمصادر التعلم اآلتي، تم استخدام المقابلة الشفویة والمشاهدات الصفیة

 العلمي بمصادر التعلم؟ عشر الثاني للصف األحیاء معلمي معرفة ما

بالمقابل كان لدیه نظرة ، همیة إغناء معرفته من مصادر مختلفةأل غیر مدركوقد تبین أن المعلم  

 استخدام برامج تعلیمیة من اإلنترنت وهذه األسالیب عند استعمالها" : سلبیة تجاه هذه المصادر بقوله

ؤمن بأهمیتها في التعلیم، "في التوجیهي قد تعیق التدریس اقض نفسه في موضع إال أنه ن، مع أنه یُ

المعلم الذي یعتمد على الكتاب فقط ، عتماد على الكتاب فقطال تستطیع اال" : ي المقابلة فقالآخر ف
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ووجود هذه ، "وأي طالب راح یجیب معلومة خارجیة راح یتفوق على المعلم، بتساوى مع الطالب

  .النظرة لدیه جعلته یختلف مع نموذج الحشوة

 

حیث لم یوظف ، وانعكست نظرته السلبیة تجاه مصادر التعلم بشكل واضح في ممارساته الصفیة 

واكتفى باستخدام السبورة واألقالم الملونة والكتاب المقرر عند تدریسه ، أي مصدر تعلیمي خارجي

ثناء تواجدها في غرفة أحیث الحظت الباحثة ، طالبه للحصة شد انتباهوهذا أثر على ، للفصل

وهذا تسبب في تكرار نفس األسئلة التي وجهت للمعلم من ، لصف ملل المتعلمین وتشتت انتباههما

وتعتقد الباحثة أن الخبرة الطویلة في التعلیم قد تكون السبب الذي دفع المعلم إلى ، قبل طالبه

مقارنة  المجهود أول سنة كان أكبر" : وذلك استنادًا لقوله في المقابلة، التقصیر في هذا الجانب

  ."بالسنین الالحقة

وأثر ذلك على نتائج طالبه في امتحان الثانویة العامة حیث أشار أن نتائجهم في أول سنة له كما 

: وأضاف أنه كان یثري معرفته من مصادر عدة، في التدریس كانت أفضل مقارنة بالسنوات الالحقة

للجوء لمعلمین من ذوي الخبرة في حال وا، كاستخدام الفیدیوهات والفالشات التعلیمیة من اإلنترنت

  . والشرائح وغیرها، )LCD(باإلضافة الستخدامه جهاز العرض ، مواجهته أي مشكلة أو استفسار

 

، تبین ادراك المعلم ألهمیة استخدام مثل هذه الوسائل وأثرها الكبیر على تعلم الطلبة، من جهة أخرى

هذه الوسائل التوضیحیة تخرج " : حیث قال ،فهي تساعد على ایصال المعلومة لهم بشكل أفضل

ألن استخدام لون معین یعطي اشارة للدماغ ومحفز للطالب خاصة اذا ، الطالب من نمط معین
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 ;Fetters, Templine, 2002(وهذا یتفق مع الدراسات السابقة مثل دراسة كل من . "سرح

Frankline, Lewis, Peat, 2005(.   

 

 خامساً : السیاق

متواضعة بالسیاقمعرفة  -   

تبین من تحلیل بیانات المقابلة الشفویة والمشاهدات الصفیة أن معرفة المعلم بالسیاق محدودة نوعًا 

أنا "  :فقال، التعلیمعملیة في  ایجابي لما لها من أثر، طالبه معطیبة  اتعالقببناء حیث یهتم ، ما

عالقتي ممتازة مع طالبي وبمزح معهم لكن بحدود وبتخدمني في التعلیم إني لما أطلب منهم 

  ."الحضور إضافي بحضر الجمیع

أن تدني المستوى وبرر ذلك برؤیته ، كما ویولي أهمیة كبیرة لمعرفة المستوى التحصیلي لهم 

 من خاللذلك قد ظهر أثر و  ،عدد الحصص المخصصة للفصل یتطلب منه زیادة التحصیلي للطلبة

لجوانب با هاهتمام ال أنإبالرغم من حرصه على بناء عالقات طیبة مع طالبه ، المشاهدة الصفیة 

 رجع الباحثةتُ و ، وقد واجهت الباحثة صعوبة في الكشف عن هذا الجانب .لم یتأكد للباحثةاالجتماعیة 

بعض  طرحمما اضطرها لتوضیح ذلك من خالل  ،عدم ادراك المعلم معنى السیاق التعلیميلب السب

  . األمثلة

 

بشكل كبیر للنظام التربوي العام كعدد الحصص المخصصة  ن جهة أخرى تبین أن المعلم مدركوم

ولعالقته بالهیئة ، بالمقابل لم یظهر ادراكه لزمن الحصص وللبیئة المحیطة بالمتعلمین، للفصل
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على طبیعة العالقة بینه وبین الهیئة التدریسیة من خالل  لكن الباحثة استطاعت الحكم، التدریسیة

وتجلى ذلك في مناقشاتهم وتنسیقهم ، حیث ساد جو من المحبة واأللفة بینهم، تواجدها في المدرسة

 .الحصص مع بعضهم بالشكل الذي یتالءم مع الباحثة

  

   ستراتیجیات التعلیمیةاال: سادساً 

  ستراتیجیات التعلیمیةمعرفة متوسطة ومزدوجة باال - 

األحیاء لتعلیم  وات التعلیمیة التي یستخدمها معلمما االستراتیجی: تم الكشف عن إجابة السؤال اآلتي

  ؟ "من الجین إلى البروتین" موضوع 

األداتین في عدم  امانسج لوحظ، المقابلة والمشاهدات الصفیة تحلیل بیانات المعلم في كل من بعد

یعمل حیث یرى أن أسلوب المجموعات  ،لوسائل واألسالیب العلمیة البنائیةا توظیفمقدرته على 

لى لیس لها أي تأثیر عفوراق العمل أل أما بالنسبة، ن تحقیق الهدف المنشودو ضاعة الوقت دإعلى 

ته البنائیة التي ظهرت وهذا یتعارض مع معتقدا، على بعضهم في حلها العتمادهموذلك تعلم الطلبة 

  .مي والحوار بین األقران على التعلجتماعتي أشار فیها إلى أثر التفاعل االوال ستبانةفي اال

  

تدریسه  أثناءبتعاد عن أسلوب المحاضرة أفضل طریقة استخدمها المعلم أن اال شارأمن جهة أخرى  

والمحاضرة مع النقاش ، م أسلوب المحاضرةالكنه اقتصر على استخد، السنوات السابقة خاللالفصل 
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كما وینظر  .وبین ما یحدث على أرض الواقع یتجلى التناقض بین ما یؤمن به وهنا، الفصللشرح 

، ویؤثر بشكل كبیر على تعلم الطلبة، المعلم للوسائل التوضیحیة على أنها جزء مهم جدًا في التعلیم

، فیدیوال، وقام بإعطاء أمثلة علیها كاستخدام الفالشات، باإلضافة أنها تخرج الطالب من نمط آلخر

لكن لألسف لم تتجل هذه النظرة في ممارساته الصفیة فقد اكتفى باستخدام األقالم الملونة ، األلوان

  .والسبورة

ألنه المكان الذي ارتاح فیه " :أجاب، وعندما ُسئل عن سبب اختیاره غرفة المختبر إلعطاء حصصه

ولم ، طوال سنوات تدریسهوأضاف أنه یعطي جمیع حصصه في المختبر ، "وكل شغلي وأدواتي فیه

 –ویُالحظ أن طالبه یفضلون المختبر من باب كسر الروتین  ،یصطحبهم إلى غرفة الصف بتاتاً 

وعقبت الباحثة  ،-یقصد بین حصص األحیاء وباقي حصص المواد األخرى التي تُعطى في الصف 

من هنا ، "بالي أفكر فیهاما خطر ب" : قال، )هل تعتقد أن المكان یؤثر على تعلم الطلبة؟: ( بسؤالها

  .نالحظ عدم ادراكه ألثر المكان على تعلم الطلبة

 

 فقد تجلى ذلك في المشاهدة الصفیة  تنمیة مهارات طالبه ةص محاولتناقض بخصو  یهظهر لدوقد 

وأن المحاضرة أفضل الطرق ، فیرى أن المجموعات تضیع الوقت، ذلكخلت المقابلة من بینما 

، ویلغي دور الطالب فیها، فإن المعلم یكون محور العملیة التعلیمیة علیهلتدریس هذا الفصل و 

ستبانة وفي المقابلة والمتعلم التي أشار إلیها في اال وبالتالي فإنه یناقض نظرته البنائیة لدور المعلم

وعلى العكس من ذلك فقد حاول تنمیة مهارات طالبه في حصصه من خالل إثارة الحوار ، أیضاً 
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بهدف الكشف عن معرفتهم السابقة وفحص فهمهم للمادة ، ة بینه وبینهم طوال الدرسوالمناقش

  .أو من خالل إعطائهم بعض األسئلة التي تدفعهم للتفكیر واالستنتاج، المشروحة

حیث وظف عدة أدوات للكشف عن فهم ، فقد كانت معرفته بتقییم طالبه جیدة، أما بالنسبة للتقییم

، وأوراق العمل، واالختبارات الیومیة والنهائیة، واألسئلة الخارجیة، الشفویة طرح األسئلة: طالبه مثل

هذا من إیمانه ، كما ویهتم بأن تكون أنماطها متنوعة من حیث مستویات التفكیر لتتناسب وطالبه

  .بوجود فروق فردیة بین طالبه

خاطئة وصعوبات التعلم التي وقد كشفت المقابلة والمشاهدة عن معرفة المعلم العمیقة حول المفاهیم ال

حیث كان یحذرهم من الوقوع في ، لكنه یفتقر للطرق الصحیحة لمعالجتها، قد یواجهها المتعلمین

وفي حال ظهور أي مفهوم خاطئ أو أي ، ویقوم بتوضیحها، األخطاء التي قد تعترضهم أثناء الحل

حثة أن المتعلمین یكررون وقد الحظت البا، كان یقتصر دوره على إعادة شرحها، صعوبات تعلم

في معالجة األخطاء غیر   وهذا یدل على أن األسلوب الذي یتبعه،  نفس األخطاء في كل حصة

جدي   . مُ

  

وفي السیاق ذاته لوحظ عدم تركیز المعلم على األنشطة الخارجیة أو األبحاث حول مواضیع معینة 

طالب الثانویة العامة مطالب ضیق الوقت ألن " وهذا بسبب، كواجبات بیتیة تُعطى للمتعلم

وبذلك فإن امتحان الثانویة العامة قلل من كفاءة العملیة ، "بالمعلومات الموجودة بالكتاب فقط

وجعل المعلم یصب ُجل اهتمامه على ، حیث جعل من الطالب آلة لتخزین المعلومات، التعلیمیة
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وعندما ُسئل . واألسلوب المتبعر عن الطریقة الطرق التي  ترفع من نسبة النجاح لدیه بغض النظ

، التفكیر في حلول الكتاب، في األغلب ورق عمل"  :عن طبیعة الواجبات التي یعطیها لطالبه أجاب

وما بكون معني یحلوا جمیع أسئلة الكتاب ألن في اآلخر في نموذج بدهم ، سؤال خارجي یفكروا فیه

   "یحفظوه

وتقسیم ، طالبه على النموذج الموجود لإلجابة كما وأن المعلم یركز أثناء تصحیحه الختبارات

بعتمد آلیة تصحیح الوزارة ألن ما "  :فقال، العالمات بشكل یتناسب مع األسئلة والمعلومات المطلوبة

 ".بزبط إال هیك

  

 سابعاً : خصائص المتعلمین

معرفة محدودة بخصائص الطلبة -   

جابات المعلم على استبانة المعتقدات إیمانه بأن المتعلم لدیه قدرة على تطویر إظهر من خالل 

وأن أفضل الطرق لتعلیم العلوم تتطلب مواجهة ، أفكاره لیستخدمها في استیعاب األفكار الجدیدة

وقد تجلى ذلك في ممارساته الصفیة حیث كان یوجه األسئلة الشفویة ، المفاهیم الخاطئة عند الطلبة

ولیكشف عن المفاهیم الخاطئة الموجودة ، جاباتهمإه بشكل مستمر لیبني شرح الدرس على لطالب

  . وهذا یوضح اهتمامه بربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجدیدة، لدیهم
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ابل ال یولي أي أهمیة لظروفهم بالمق، كما ویهتم المعلم بمعرفة المستوى األكادیمي للمتعلمین

جید ، ممتاز( لم أن الصف یحتوي على المستویات األكادیمیة الثالثة حیث أشار المع، جتماعیةاال

  . وأن نسبتهم متفاوتة إال أن غالبیتهم یصنفون ضمن المستوى الجید والجید جداً ) جید، جداً 

في حین تبین المشاهدات الصفیة أن المعلم ال یهتم باختیار أسلوبه التدریسي لیتالءم ومستویات 

أو ، ى استخدام أسلوب المحاضرة والنقاش دون توظیف أسالیب تعلیمیة أخرىألنه اقتصر عل، طالبه

كما وأشار إلى تنویعه لنمط أسئلته الشفویة أو الكتابیة لیتیح الفرصة أمام جمیع ، وسائل توضیحیة

والتي تظهر من خالل تدریسهم ، من منطلق وجود فروق فردیة بینهم، الطالب للمشاركة في الحصة

أو األسئلة ، أو األسئلة الشفویة التي تطرح أثناء الدرس، أو تفاعلهم في الحصة، ةفي سنوات سابق

  .وأحیانًا من مالمح وجوههم، الممیزة

لكنه ، مناسب للطلبة" لى البروتینإمن الجین " وفي نفس السیاق أشار المعلم عند مقابلته أن فصل 

أن علم األحیاء في هذه اآلونة یقوم على هندسة الجینات وعلم خاصًة  ،بحاجة لتمهید وتوضیح أكثر

DNA ،وعندما ُسئل عن نتائج طالبه ، "مناسبة للطالب بس بدها توضیح وتمهید أفضل": بقوله

  ".أفضل العالمات كانت أول سنة " : أجاب، خالل سنوات تدریسه

ولكنها أقرب للضعف حیث ، متفاوتة وبناًء على ما تقدم یظهر أن معرفة المعلم بكیفیة تعلیم المحتوى

بالمقابل كانت معرفته ، ستراتیجیات التعلیمیةواال، األهداف: في الجوانب اآلتیةكانت معرفته قویة 

  .المنهاج ومصادر التعلمو ، المحتوى التعلیميو ، والمعتقدات، متواضعة في السیاق التعلیمي
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  ملخص معرفة تعلیم المحتوى للمعلمة والمعلم

أفضل " لى البروتینإمن الجین " محتوى  كیفیة تعلیمب ةمعرفة المعلم أن السابقة یتضح من النتائج 

 فقط وتساوت معه ، المعرفة عناصرأن المعلمة تفوقت على المعلم في جمیع  حیث، من معرفة المعلم

  .والمعلمیوضح معرفة كل من المعلمة ) 4.4(والجدول رقم ، باألهداف التعلیمیة ةمعرففي ال

 

 معرفة المعلم والمعلمة عناصرمقارنة بین ): 4.4(الجدول رقم 

المعرفة عناصر  المعلمة 
 

 المعلم

 
 
 
 
 
 

 المعتقدات والفلسفة
 

كانت معتقدات المعلمة حول 
التعلم والتعلیم أقرب للبنائیة 
وظهر ذلك من خالل میولها 
للتدریس وعالقتها الجیدة مع 

 و الحوار تفعیلهاو ، طالباتها
، في التعلیم التفاعل االجتماعي

المفاهیم الجدیدة بالمفاهیم  هاوربط
واهتمامها بالفروق ، السابقة

لكن كانت ، الفردیة بین الطالبات
أقرب للسلوكیة في نظرتها 

ودور ، لدورالمعلم والمتعلم
وعدم ادراكها للمفاهیم ، التعزیز

 الخاطئة الخاصة بالفصل

كانت معتقدات المعلم حول 
متناقضة لم والتعلیم التع

أقرب للسلوكیة حیث كان و 
 غیر مدرك لدور الحوار

في  التفاعل االجتماعيو 
ربط المفاهیم ب یقم ولم ،التعلیم

وال ، الجدیدة بالمفاهیم السابقة
یؤمن بوجود فروق فردیة بین 

لكن كان بنائیًا في ، الطالب
 ،عالقته الجیدة مع طالبه

وادراكه لدور التعزیز في 
 التعلیم

 
 

تملك المعلمة معرفة بسیطة 
بعملیات العلم بالمقابل  معرفتها 

 فيتناقض كبیر  لدیه ظهر
معرفته للمحتوى حیث كانت 
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 المحتوى
 
 
 

، بتمثیالت المحتوى كانت ممتازة
وكان لدیها القدرة على ربط المادة 

وأیضًا ، بالموضوعات األخرى
ربط المفاهیم واألفكار السابقة 

.بالجدیدة  

أقل من معرفته النظریة 
بین  تناقض وظهر المطلوب

في مارسه ی ما یقوله وما
كان حیث  الصفغرفة 

عملیات العلم من مدركًا لكل 
وألهمیة ربط المعرفة السابقة 

وظفها  هلكن، بالمعرفة الجدیدة
ممارساته بشكل بسیط في 

ته قدر  وكانت ،الصفیة
 على ربط المعلومات محدودة

وعلى ، بالموضوعات األخرى
.استخدام تمثیالت المحتوى  

 
 المنهاج

 

ثراء إلدى المعلمة معرفة غنیة ب
 المنهاج عمودیًا وأفقیاً 

بالمنهاج  تهمعرف تنظریًا كان
بالمقابل  ،محدودة ئهثراإ و 

وأفقیاً المنهاج عمودیًا  أثرى  
 في ممارساتهبشكل بسیط 

 الصفیة
 

 مصادر التعلم
ثراء إلدى المعلمة معرفة بمصادر 

المعرفة واستعمال الوسائل 
 التوضیحیة بشكل جید في الفصل

 

بمصادر  قلیلةمعرفة المعلم 
ثراء المعرفة واستعمال إ

 الوسائل التوضیحیة أیضاً 

 
 

 األهداف

ظهرت معرفة المعلمة باألهداف 
العامة بشكل كبیر في المقابلة 
والمشاهدة كتفسیر الظواهر 

ربط العلوم بالحیاة ، الطبیعیة
لكن لم یكن ، للطلبة الیومیة

أهدافها في زرع حب  اً اضحو 

كانت معرفة المعلم أقرب 
عدم للسلوكیة من حیث 

العلوم بالحیاة الیومیة  هربط
هدفه زرع  یظهرولم ، للطلبة

أوتغییر ، حب العلم  لدیهم
أما من حیث ،  هماتجاهات
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هن وتغییر اتجاهات، نهیالعلم  لد
أما ، نحو العلم بشكل كبیر

األهداف الخاصة بالفصل فكان 
فیها كتعریف  هناك انسجام كبیر

المصطلحات العلمیة ومراحل 
وربط " لى البروتینإمن الجین "

ما عدا الكشف عن ، العلم بالحیاة
الخاطئةالمفاهیم   

األهداف الخاصة بالفصل 
 كان هناك انسجام كبیر
كتعریف المصطلحات 

من الجین "العلمیة ومراحل 
والكشف عن " لى البروتینإ

بالمقابل المفاهیم الخاطئة 
طرق معالجته لها كانت غیر 

.فعالة  
 
 
 

 السیاق

، كانت عالقتها جیدة بطالباتها
 بالمقابل، دراكها للنظام التربويوإل

 بشكل كاف یكن واضحاً لم 
اهتمامها بالظروف االجتماعیة 

وتواصلها مع النظام ، للطالبات
وعالقتها بالهیئة ، التربوي العام

 التدریسیة في المدرسة

، جیدة بطالبهكانت عالقته 
لكن ، ومدركًا للنظام التربوي

لم یظهر اهتمامه بالظروف 
وال ، االجتماعیة للطالب

والعالقته ، وقت الحصص
بالهیئة التدریسیة في المدرسة 

 أیضاً 

 
 
 

ستراتیجیات الا
 التعلیمیة

ستراتیجیات باال واسعةمعرفتها 
 یةطرق التدریسالو  یةالتعلیم

وتحاول تنمیة ، المناسبة للفصل
وتنوع في طرق ، مهارات طالباتها

تقییمها لتتناسب وخصائص 
لكن ادراكها للمفاهیم ، طالباتها

 الخاطئة وطرق معالجتها
.متواضعة نوعًا ما  

كان ملمًا بالمفاهیم الخاطئة 
ولم ، الموجودة لدى الطلبة

ة في یستخدم الوسائل التعلیمی
ولم ینوع في ، تدریسه للفصل

لتتناسب تدریسه الأسالیبه 
 ولم یسع، وخصائص طالبه

في ، لتنمیة مهارات طالبه
ق عدة لتقییم وظف طر حین 

  .فهم طالبه
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  التوصیات

  

الدراسة التي هدفت للكشف عن معرفة كیفیة تعلیم المحتوى عند معلمي أحیاء بنائیین  بعد القیام بهذه

  -:تیةتم الخروج بالتوصیات اآل

في برامج تدریب وتأهیل  كیفیة تعلیم المحتوى  تضمین فكرة النهوض بالتعلیم من خالل ضرورة -١

  .المعلمین

البنائیة وطرق توظیفها في التعلیم بشكل عقد دورات للمعلمین قبل وأثناء الخدمة حول النظریة  -٢

  .وربطها في ممارساتهم لمساعدة المعلمین على تبني فلسفة تعلیمیة واضحة، صحیح

  .ها طلبتهم وطرق معالجتهابالمفاهیم الخاطئة التي قد یواجهتوعیة المعلمین أثناء الخدمة  -٣

المة هي الهدف الوحید الذي                                                                                 تغییر سیاسة تقییم طلبة الثانویة العامة بحیث ال تكون الع -٤

  .یسعى له كل من المعلم والطالب

 "لى البروتینإمن الجین "  موضوعفي PCK ضرورة عمل المزید من الدراسات التي تتناول الـ  -٥

  .على مجتمع دراسة أكبر
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  : كلمة ختامیة

ف على جوانبه المتعددة ومناقشة بعض القضایا العلمیة والتربویة التي و الموضوع والوق دراسةبعد 

تیح أُ والذي لم تكن الباحثة قد " لى البروتینإمن الجین " تواجه مدرسي األحیاء في تدریس موضوع 

 ة معرفًة علمیًة متكاملةً أضافت الباحثة لحصیلتها العلمیة والتربوی، لها فرصة تدریسه من قبل

)PCK (لتدریس هذا الموضوع واقفًة على جوانبه  ،والتي من شأنها توفیر مناخ تعلیمي مناسب

من على الرغم  ،هدتها في مدارسنا الفلسطینیةوالتي استمدتها من تجربة علمیة واقعیة شا ،المتعددة

فقد كانت طریقًا لتجنب الوقوع في  ،الموضوع للطلبة وتوصیل وجود بعض الهفوات في طریقة عرض

  .طلبتنا خصائصلتقدیم الموضوع بطریقة علمیة مناسبة سلسة لتناسب  ،مثل هذه الهفوات مستقبالً 
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  المالحق

  حول التعلم والتعلیم معلمي العلوم والریاضیات استبانة معتقدات): ١(ملحق 

  :ة/للفاضة ا/ملمعلا

نضع بین یدیك هذه االستبانة، راجین اجابتها بتأن، وشكرًا جزیًال على الوقت والجهد المبذولین في 

 .تعبئتها

ین أنه یمكنك اختیار /بأشكال مختلفة، الرجاء اجابتها، كما ستجدین أن بعض األسئلة تتكرر /ستجد

أي من البدائل المطروحة كاجابة للسؤال في بعض األحیان، لوجود أكثر من بدیل صحیح، نرجـو 

فـي هـذه الحـاالت اختیـار الجـواب األقـرب الـى موقفـك، ففـي الحقیقـة كـل بـدیل یمثـل وجهة نظر 

 .معقولة

ویساعد على ذلك . بة على األسئلة بصدق باالعتماد على معتقداتك الشخصیة فقطنرجو االجا

محاولة اجابة االستبانة خالل جلسة واحدة، وعدم مناقشة األسئلة مع االخرین اال بعد ارجاع 

 .االستبانة

 .ان الهدف من كتابة االسم هو التمكن من الرجوع أو االتصال بأحدكم لالستفادة من خبرتكم

 .بأن االجابة ستبقى سریة وهي فقط لغرض البحث ونتعهد

 مع جزیل شكرنا وتقدیرنا ،،،،،،
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  - :معلومات شخصیة

  

ــــ :االسم ـــ ــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

ــ :المدرسة ــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــ ــ ـــــــــ ــــــــــــ  ـــــــ

  :أعلى شهادة أكادیمیة حصلت علیها

  ماجستیر                                               

ــ :التخصص ــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ  ـــ

  بكالوریوس                                             

ــــ: التخصص  ــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــ ــ ـــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــ ــــ  ـــــــــ

  دبلوم تعلیم/ شهادة متوسطة                                              

ـــ :التخصص  ــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ  ـــــــــ

ــ :عدد سنوات الخبرة في التعلیم ــــ ـــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــ ـــ ـــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــ

ـــ :عدد سنوات الخبرة في تدریس مادة األحیاء للصف الثاني عشر العلمي ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــ ــــــــ ــ  ـــــــ
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 المعتقدات حول التعلم

األهم في تفسیر عندما یكون تحصیل الطالب غیر مرض فان المجموعة التالیة من العوامل هي .  1
 :ضعف التحصیل هذا

  .عدم استیعاب، عدم وضوح األفكار، وجود أفكار جزئیة، عدم ربط بباقي األفكار  . أ

ا ، أو عدم بذل . ب عدم الحصول على تعزیز أو عدم اح ارز عالمات جیدة في الموضوع سابقً
 .الجهد الكافي في الد ارسة

 أتفق بشدة مع أ  ( )

 أتفق مع أ  ( )

 مع بأتفق   ( )

  أتفق بشدة مع ب  ( )

 .لدى الطالب أفكار حول معظم مواضیع العلوم والریاضیات قبل تدریسه هذه المواضیع . 2

 أوافق بشدة  ( )

 أوافق  ( )

 ال أوافق  ( )

  اال أوافق بتاتً   ( )

 :في بعض األحیان ال یتعلم الطلبة ما أریده، والسبب األكثر أهمیة وارء ذلك هو  3.

 .أفكار سابقة حول الموضوع ال تنسجم مع األفكار العلمیة أو الریاضیة الحدیثةوجود . أ
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أو عوامل تتعلق بالمعلم كعدم الشرح بطریقة مبسطة /عوامل تتعلق بالطالب كعدم االنتباه، و. ب
 .ومنظمة

 أتفق بشدة مع أ ( ) 

 أتفق مع أ أتفق مع ب( )  

  بشدة مع ب أتفق  ( )

 :أو الریاضیات أن یركز على یجب على معلم العلوم.  4

  .اعطاءء معلومات علمیة بشكل صحیح ومنظم. أ

 .التعامل مع معرفة الطالب السابقة والتي قد تشكل عائقًا أمام الفهم الصحیح. ب

 أتفق بشدة مع أ  ( )

 أتفق مع أ  ( )

 أتفق مع ب  ( )

  أتفق بشدة مع ب  ( )

 اریدعلى االطالق عن الموضوع الجدید الذي  اأن الطلبة ال یعرفون شیئً  راضیجب االفت.  5
 .تدریسه، ویتم تنفیذ التدریس على هذا األساس

  أوافق بشدة ( ) 

 أوافق  ( )

 ال أوافق  ( )

ا  ( )  ال أوافق بتاتً
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  .عمل الطلبة في مجموعات صغیرة یساعدهم في ایجاد معنى مشترك لما یدرسونه.  6

  أوافق بشدة( )    

  أوافق( )    

  ال أوافق( )    

  ال أوافق بتاتاً ( )    

  .یساعد الحوار والنقاش خالل التعلم على أن یدرك المعلم كیف یفكر الطلبة. 7

  أوافق بشدة( )    

  أوافق( )    

  ال أوافق( )    

  ال أوافق بتاتاً ( )    

  :التعلم األفضل هو الذي یركز على. 8

  .حتى یتم استیعابها من الطالب بشكل جید، الفهم والعالقات واستنتاج القوانین. أ  

  .تدریب الطلبة على استخدام القوانین واالجراءات لتطبیقها بشكل سریع ومتقن. ب  

  أتفق بشدة مع أ( )  

  أتفق مع أ( )  

  أتفق مع ب( )  

  أتفق بشدة مع ب( )  
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  :فان السبب لذلك قد یكون، اذا لم یستوعب الطالب جزءًا مما علمته. 9

التي شرحها فلو استمع بتركیز الستوعب المادة ، عدم انتباه الطالب أثناء تعلیم ذلك الجزء. أ  
  .األستاذ بطریقة جیدة

أو ربط ذلك الجزء بأفكاره السابقة بطریقة أدت الى سوء ، عدم اعتبار الطالب ذلك الجزء هاماً . ب  
  .فهم

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   

ولذلك فان كثیرًا من األفكار أو ، ان الطلبة قد طوروا الكثیر من األفكار في العلوم والریاضیات. 10
  .المفاهیم العلمیة أو الریاضیة لیست جدیدة كلیًا علیهم

  أوافق بشدة( )   

  أوافق( )   

  ال أوافق( )   

  ال أوافق بتاتاً ( )   

التي تمنع الطلبة من تعلم العلوم والریاضیات هي حملهم ألفكار أو مفاهیم  أحد الحواجز الهامة. 11
  .ال تنسجم مع المفاهیم أو األفكار العلمیة والریاضیة المقبولة

  أوافق بشدة( )   

  أوافق( )   
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  ال أوافق( )   

  ال أوافق بتاتاً ( )   

  :دور معلم العلوم والریاضیات األكثر أهمیة هو. 12

  .المعلومات والمعرفة العلمیة بشكل منظماعطاء . أ  

  .مساعدة الطلبة على تغییر بعض مفاهیمهم. ب  

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   

الریاضیة حول عند اكتشاف أن الطلبة یحملون أفكارًا مسبقة ال تتناغم مع المفاهیم العلمیة أو . 13
  :یجب ،موضوع ما

فعندما یتم ذلك . اهمال هذه األفكار واالكتفاء بتدریس األفكار العلمیة أو الریاضیة بطریقة جیدة. أ  
  .یتخلى الطالب عن أفكاره القدیمة تلقائیاً 

  .مناقشة هذه االفكار واظهار محدودیتها نسبة لألفكار العلمیة أو الریاضیة المقبولة. ب  

  اتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   
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  .یدعم الفرد تعلم االخرین ویدعم االخرین تعلم الفرد، من خالل العمل في مجموعات .أ .14

  .ال أجد للتعلم في مجموعات أثرًا كبیرًا على التعلم. ب   

  أتفق بشدة مع أ( )    

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   

  .الفهم واالستیعاب العمیقین، سواء مع األقران أو مع المعلم، یثري الحوار والنقاش. 15

  أوافق بشدة( )   

  أوافق( )   

  ال أوافق ( )   

  ال أوافق بتاتاً ( )   

  :أفضل أسلوب لتعلیم الطالب یركز على.  16

فاهیم ببعضها البعض لتیسیر االستیعاب اعطاء مهمات جدیدة تتطلب من الطلبة ربط الم. أ  
  .العمیق للمادة

  .والقوانینجراءات اعطاء أوراق عمل لتدریب الطلبة على استخدام اإل. ب  

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   
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  أتفق بشدة مع ب( ) 

وأنه ، افكاره السابقة لفهم الجدیدوأنه یستعمل ، ان اعتبار ان الطالب لدیه نزعة لفهم ما حوله. 17
ن الطالب إوفي الحقیقة ف .یطرح تفسیرات لفهم وتعلم الجدید كل ذلك یصور الطالب بشكل خاطيء
من األفضل عدم لذلك . یدرس ویتعلم كل ما یطلب منه اذا عرف أن هناك مكافأة لدراسته وجهده

سیط المنظم من قبل المعلم وعلى تعزیز االهتمام بما یجري في رأس الطالب والتركیز على الشرح الب
  .الطالب بشكل ایجابي كلما قام بواجبه

  أوافق بشدة( )   

  أوافق( )   

  ال أوافق( )   

  ال أوافق بتاتاً ( )   

طور الطلبة الكثیر من األفكار في العلوم والریاضیات بسبب تفاعلهم الیومي مع البیئة الطبیعیة . 18
ولذلك لدیهم أفكار ومفاهیم حول الكثیر من المواضیع قبل أن نعلمهم ، فیهاواالجتماعیة التي یعیشون 

  .ایاها

  أوافق بشدة( )   

  أوافق( )   

  ال أوافق( )   

  ال أوافق بتاتاً ( )   

. كثیرًا ما یحمل الطلبة أفكارًا حول مواضیع العلوم والریاضیات قبل تدریسهم هذه المواضیع. 19
نسجم وقد تتناقض مع األفكار العلمیة والریاضیة الحدیثة في بعض وهذه األفكار المسبقة ال ت

  .األحیان
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  أوافق بشدة( ) 

  أوافق( )   

  ال أوافق( )   

  ال أوافق بتاتاً ( )   

  :لمعلم العلوم والریاضیات أن یركز علىمن األفضل . 20

الهامة التي قد  عرض العلوم والریاضیات على الطلبة وتعریضهم لألفكار العلمیة والریاضیة. أ  
  .تكون جدیدة كلیًا علیهم

ومحاولة تغییر مفاهیم الطلبة ، حل العلوم والریاضیاتمناقشة األفكار الموجودة لدى الطلبة . ب  
  .التي ال تنسجم مع المفاهیم العلمیة والریاضیة واستبدالها باألفكار العلمیة والریاضیة المقبولة

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   

اهمال األفكار المسبقة التي ال تنسجم مع العلوم والریاضیات والتي یحملها الطالب حول ان . 21
عدة الطلبة على التخلي عن هذه مسالیم الموضوع بطریقة جیدة كافالن بوالتركیز على تعموضوع ما 

  .األفكار

  أوافق بشدة( )   

  أوافق( )   

  ال أوافق( )   



١٣٠ 
 

  ال أوافق بتاتاً ( )   

  .یقودهم الى زیادة الفهم واالستیعاب، وتعلیمهم لبعضهم البعض، التعامل مع األقران. 22

  أوافق بشدة( )   

  أوافق( )   

  ال أوافق( )   

  ال أوافق بتاتاً ( )   

  :أثناء المهام الجماعیة من األفضل التركیز على. 23

  .الحوار والنقاش مع الطلبة. أ  

  .قیام كل طالب بدوره في المجموعة بهدوء ونظام. ب  

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   

  :من األهم أن یقوم المعلم بـ، أثناء عملیة التدریس. 24

  .خرآتدریس مفاهیم وقوانین وحقائق كل درس بشكل مفصل حتى ال یحدث خلط بین موضوع و . أ  

  .مساعدة الطلبة على الربط بین المفاهیم والحقائق والقوانین في الدروس المختلفة. ب  

  أتفق بشدة مع أ( )    



١٣١ 
 

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   

  :عنالتعلیم عبارة . 25

  .اكتساب المتعلم مفاهیم جدیدة وربطها بالمعرفة السابقة من أجل تطویر فهمه لما یدور حوله. أ  

) كالثناء أو العالمات المرتفعة(التعزیز اكتساب المتعلم معرفة أو سلوك جدید من خالل . ب  
  .وتشجیع التنافس بین الطلبة

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   

  :ض وتقدیم المادة یجبر ند عع. 26

والتركیز على المعرفة الجدیدة ألن الطلبة لیس لدیهم ، التأكید على المعلومات وتكرار تعلیمها. أ  
  .هالمعرفة سابقة حو 

  مساعدة الطلبة على ربط المعرفة الجدیدة بالمعرفة التي طورت مسبقاً . ب  

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   
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  أتفق بشدة مع ب( )   

  :عند التدریس یجب اعتبار أن الطالب. 27

  .وبالتالي یجب التركیز على تنظیم وترتیب هذه المعلومات، یتلقى معرفة جدیدة. أ  

، ة الفهم الصحیحیحمل أفكارًا ومفاهیم سابقة ال تنسجم مع ما نرید تعلیمه وقد تعرقل عملی. ب  
  .وبالتالي یجب أخذها بالحسبان

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   

  :اعتقد أن التعلیم هو غالباً ، كمعلم. 28

  .عملیة تراكمیة تدریجیة یضیف فیها الطلبة المعرفة الجدیدة الى معرفتهم السابقة. أ  

  .احیانًا تغیرات في أفكار الطلبة حتى یستطیعوا استیعاب المفاهیم الجدیدةعملیة تتطلب . ب  

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   

راء الطلبة والتعرف علیها للكشف عن المفاهیم السابقة المحدودة التعلم الجید یتطلب االستماع آل. 29
  .ومناقشتها
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  أوافق بشدة( )   

  أوافق( )   

  ال أوافق( )   

  ال أوافق بتاتاً ( )   

وبالتالي من المهم تزوید الطلبة بمهمات ، تعلم الطلبة غالبًا ما یتأثر بالتفاعل االجتماعي. أ. 30
  .جماعیة تعاونیة یتعلمون فیها من بعضهم البعض

  .بمهمات فردیة تناسب خصائصهمغالبًا ما یتعلم الطلبة بشكل أفضل اذا تم تزویدهم . ب  

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   

الحوار والنقاش في غرفة الصف ضروریان للتعلم حتى لو كان ذلك على حساب تغطیة . أ. 31
  .المنهاج

  .النقاش تغطیة المناهج هي المهمة الرئیسیة للمعلم حتى لو كانت على حساب. ب  

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   



١٣٤ 
 

  :األهم في التعلیم هو. 32

  .مساعدة الطلبة على الربط بین المفاهیم والحقائق والقوانین. أ  

  .تدریب الطلبة على حل التمارین والمسائل. ب  

  أتفق بشدة مع أ( )   

  أتفق مع أ( )   

  أتفق مع ب( )   

  أتفق بشدة مع ب( )   
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  "لى البروتینإمن الجین " امتحان فحص المحتوى : )٢(رقم ملحق 

 

  

  

  

  : ......................................ة /المشارك ة/اسم المعلم. أ

  : .......................................المدرسة. ب

  ذكر                 أنثى:               الجنس. ج

  :المؤهل العلمي. د

   رماجستی. ج             دبلوم تربیة+ أحیاء  بكالوریوس. ب    أحیاء      بكالوریوس. أ  

  .......................      حدد ، غیر ذلك. دبلوم تربیة               ه+ ماجستیر أحیاء . د  

  ):ن وجدإ( ماجستیر أو الالتربیة دبلوم التخصص في . هـ

. غیر ذلك. د         تربویة    إدارة. ج   أسالیب تعلیم علوم      . ب    تربیة عامة     . أ 

  ......................حدد 

  : .............................تعلمینها/ الصفوف التي تعلمها . ز

 الجزء األول

ستستخدم ، المعلم المشارك عنیتكون هذا الجزء من معلومات شخصیة 

 .بشكل فردي وستبقى سریة ولن تنشر، ألغراض الدراسة فقط



١٣٦ 
 

  :سنوات الخبرة. ح

سنوات         ٩ -٧. سنوات        د ٦ - ٤. سنوات       ج ٣ –سنة . أقل من سنة        ب. أ  

  سنوات ٩أكثر من . هـ

  :سنوات الخبرة في تعلیم الصف العاشر. ط

سنوات           ٩ - ٧. سنوات        د ٦ -٤. سنوات         ج ٣سنة . ب     أقل من سنة    . أ

  سنوات ٩أكثر من . هـ

  :الدورات التي شاركت فیها. ي

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................  
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جابة الصحیحة في كل فقرة اختیار من متعدد ضع دائرة حول رمز اإل ٢٦یتكون من  :القسم األول
  .منها

في أي مرحلة ترتبط الوحدة البنائیة الصغیرة مع الوحدة البنائیة الكبیرة للرایبوسوم أثناء عملیة بناء ) ١
  البروتین؟

  البدء. أ   

  النسخ. ب  

  ستطالةاإل. ج  

  نهاءاإل. د  

؟) ٢   أي طفرات الحذف االتیة تُعد األقل تأثیرًا

  نیوكلیوتید واحد. أ  

  نیوكلیوتیدین. ب 

  ثالثة نیوكلیوتیدات متفرقة. ج 

  كودون. د  

ثانيالجزء ال  

، من الجین الى البروتینیتكون ھذا الجزء من أسئلة تتعلق بمحتوى موضوع * 
  .إنشائیة القسم االخر أسئلةو، أسئلة اختیار من متعدد قسم منھا

ضع . واحد منھا فقط صحیح، تحتوي أسئلة االختیار من متعدد على عدة بدائل* 
  .اإلجابة الصحیحةدائرة حول رمز 



١٣٨ 
 

  تیة لیست من خصائص الكودون؟أي من العبارات اآل) ٣

  یتكون من ثالثة نیوكلیوتیدات. أ  

ُشفر الحمض األمیني. ب    الذي یُشفره كودون اخر یمكن أن ی

شفر أكثر من حمض أمیني. ج    یمكن أن یُ

  یرتبط مع الكودون المضاد. د 

حمضًا أمینیًا بحیث  ٤٠یلزم لعمل سلسلة عدید ببتید مكونة من  tRNAما أقل عدد من جزیئات ) ٤
  نوعًا من الحموض األمینیة؟ ١٨یتكون البروتین من 

  ١٨. أ 

  ٢٢. ب

  ٤٠. ج

  ٥٨. د

، حموض أمینیة من أرنب: أنه تم مزج المكونات االتیة لبناء البروتین في أنبوب اختبارافترض ) ٥
فاذا ، من شمبانزي وانزیمات ضروریة للعملیة mRNAو، من فأرtRNA و، ورایبوسومات من كلب

  تمت عملیة بناء البروتین فما الكائن الذي یقوم بتصنیع بروتیناته؟

  الفأر. أ 

  الكلب. ب

  األرنب. ج

  الشمبانزي. د



١٣٩ 
 

  یوجد الكودون المضاد؟ tRNAعلى أي حلقة من حلقات ) ٦

  األولى. أ 

  الثانیة. ب

  الثالثة. ج

  الرابعة. د

  ؟ mRNAما نوع القاعدة النیتروجینیة التي ترتبط بالثایمین في شریط ) ٧

  الجوانین. أ 

  السایتوسین. ب

  األدنین. ج

  الیوراسیل. د

  كودون البدء؟أي الحموض األمینیة یُطلق علیها ) ٨

  فینیل األنین. أ 

  تربتوفان. ب 

  میثیونین. ج 

  تیروسین. د 

  تیة لیست من متطلبات عملیة الترجمة؟أي من اآل) ٩

  الحاملة للشیفرة mRNAجزیئات . أ  

  الحاملة للحموض األمینیة tRNAجزیئات . ب  



١٤٠ 
 

  الرایبوسومات التي تشكل مواقع بناء البروتین. ج  

  التي تحمل النیوكلیوتیدات DNA. د  

  ماذا ینتج في عملیة النسخ؟) ١٠

  فقط mRNA. أ   

 tRNAو  mRNA. ب  

  rRNAو  tRNAو  mRNA. ج  

  وبروتین mRNA. د  

  ؟ RNAأین یوجد الحمض النووي ) ١١

  النواة. أ  

  السیتوبالزم. ب 

  الجدار الخلوي. ج 

  ب+ أ . د  

  ماذا یستبدل محل الیوراسیل؟ RNAأثناء عملیة النسخ العكسي في فیروسات ) ١٢

  ثایمین. أ  

  سایتوسین. ب 

  أدنین. ج 

  جوانین. د 

 نتاج بروتین وظیفي فعال بعد انتهاء عملیة الترجمة؟تیة خاطئة بالنسبة إلاي من الجمل اآل) ١٣



١٤١ 
 

 .ا فعاال ذو شكل خاصتلتف سلسلة عدید البیتید على نفسها مكونة بروتین. أ  

 .اضافة او ازالة بعض االحماض االمینیة لسلسلة عدید الببتید . ب  

 .ربط سلسلتین او اكثر من عدید الببتید. ج  

  .تعدیل سلسلة عدید الببتید الملتفة باضافة بروتینات سكریة. د  

فما النسبة   Aمنها من نوع  ٥٠قاعدة بیتروجینیة  ،  ٥٠٠مكون من  DNAاذا كان الجزيء ) ١٤
 ؟ Cالمئویة للقاعدة النیتروجینیة 

 %١٠. أ  

 %٢٠. ب 

 %٣٠. ج 

 %٤٠. د 

 ؟ DNAأي من العناصر االتیة ال تدخل في تركیب جزيء ) ١٥

  غوانین. أ 

 سایتوسین . ب 

 حمض فسفوریك. ج 

  یوراسیل. د  

 :تتواجد المادة الوراثیة في) ١٦

  النواة فقط. أ  

 البالستیدات الخضراء+ المیتوكندریا + النواة . ب  



١٤٢ 
 

 المیتوكندریا+ النواة . ج  

 البالستیدات الخضراء+ الرایبوسومات + المیتوكندریا + النواة . د   

 ن تكون ذات تأثیر كبیر على حیاة الكائن الحي؟أاي الطفرات یمكن ) ١٧

  .استبدال حمض امیني بآخر مشابه له. أ  

 .ثالث قواعد نیتروجینیة في منتصف الجینحذف . ب  

  mRNAاضافة قاعدة واحدة في بدایة شریط . ج  

  mRNAحذف قاعدة قریبة من نهایة شریط . د  

حمض  ٥٣لتكوین بروتین مكون من  mRNAما عدد النیوكلیوتیدات الموجودة في جزيء ) ١٨ 
  امیني؟

 ٥٠. أ  

 ١٠٠. ب 

 ١٥٠. ج 

 ٣٠٠. د 

  الذي یرتبط به الرایبوسوم عند اتحاد الوحدتان المكونتان له؟ما هو الجزيء ) ١٩

  DNA. أ  

  tRNA. ب 

 mRNA. ج 

  RNA. د 



١٤٣ 
 

  األولي الى ناضج؟ mRNAما الذي یتم ازالته في عملیة تحول ) ٢٠

  القبعة. أ 

  االنترونات. ب

  االكسونات. ج

  الذیل. د

  أي من البروتینات االتیة ال تنتجها الرایبوسومات الحرة؟) ٢١

  بروتینات السیتوسول. أ 

  بروتینات النواة. ب

  بروتینات المیتوكندریا. ج

  بروتینات الغالف النووي. د

  ما تأثیر الطفرة عندما تستبدل قاعدة نیتروجینیة بأخرى معطیة كودون لنفس الحمض األمیني؟) ٢٢

  متوسطة التأثیر. أ 

  كبیرة التأثیر. ب

  عدیمة التأثیر. ج

  الشئ مما ذكر. د

مثل الشكل ادناه سالسل مختلفة من حموض نوویة منسوخة عن بعضها، السالسل هي ی) ٢٣
)٣،٢،١(   

T A T                      C C G               ١  



١٤٤ 
 

             U U U                      C C G ٢           
                A A A                             ٣ 

  ؟)٣- ١(الصحیح لهذه السالسل من الیمین الى الیسار ما الترتیب   
  tRNA, mRNA, DNA. أ  
  tRNA, DNA, mRNA. ب 
  DNA, mRNA, tRNA. ج 
  DNA, tRNA, mRNA. د 

  : mRNAمن مراحل بناء جزیئات ) ٢٤

  نسخ االنترونات في الجین. أ

  نسخ الجین من المحفز الى نهایته. ب

  mRNAقطع االكسونات من . ج

  االنترونات من الجین الیهاضافة . د

  :یتم تحویل سلسلة عدید الببتید الى بروتین فعال بـ ) ٢٥

  االلتفاف والمعالجة الكیمیائیة. أ

  الحذف واالضافة لبعض األجزاء. ب

  حذف واضافة مجموعات كیمیائیة. ج

  تشكیل واضافة سالسل سكریة. د

     A  B  E  D  C     A  B  C   D   E   :تيما نوع الطفرة التي یمثلها الشكل اآل) ٢٦

  فقد. ١



١٤٥ 
 

  تضاعف. ٢

  انقالب. ٣

  انتقال. د

  أسئلة 5یتكون هذا القسم من  :القسم الثاني

تي من النیوكلیوتیدات تضمنت التسلسل اآل mRNAعملت كقالب لنسخ  DNAاحدى سالسل ) ١
TACTTTGCATAATGATTC  

  ؟ mRNAما تسلسل الكودونات في . أ 

.............................................................................................  

  الثانیة؟ DNAما تسلسل النیوكلیوتیدات المتممة في سلسلة . ب

................................................................................................
................................................................................................  

  .وضح الخطوات التي تخضع لها سلسلة عدید الببتید لتكوین بروتین وظیفي فعال) ٢

................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................  
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  .الرئیسة من حیث التركیب والوظیفة RNAقارن بین أنواع ) ٣

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................ 

  :میز بین كل من) 4

 .الكودون والكودون المضاد. أ 
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

....................................................................................  

  .األكسون واالنترون. ب 

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................ 

  :تيبالشكل اآل DNAاذا كانت لدیك الشیفرة الوراثیة على جزئ ) ٥

                GAT CTA CGT TTT ATG الكودون الثالث انترون  

  -:أوجد كل من
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  .     المقابلة DNA. أ

...........................................................................................  

  .األولیة mRNA. ب

...........................................................................................  

  .الناضجة mRNA. ج

...........................................................................................  

  .ترجم عدید الببتید المتكون. د

..........................................................................................  

  .ترجم عدید الببتید المتكون بعد طفرة فقد النیوكلیوتید األول من الیسار. ه

.........................................................................................  

  .ترجم عدید الببتید المتكون بعد طفرة فقد الكودون األول من الیسار. و

.........................................................................................  

  تأثیره أكبر طفرة فقد نیوكلیوتید أم كودون واحد؟ لماذا؟أیهما . ز

.........................................................................................  

.........................................................................................  

  

  انتهت األسئلة
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  بعد تعدیله" لى البروتینإمن الجین " امتحان فحص المحتوى : )٣( قمر  ملحق

 

  

  

  

  ......................................: ة /ة المشارك/اسم المعلم. أ

  : .......................................المدرسة. ب

  ذكر                 أنثى:               الجنس. ج

  :المؤهل العلمي. د

   ماجستیر. ج             دبلوم تربیة+ أحیاء  بكالوریوس. ب    أحیاء      بكالوریوس. أ  

  .......................      حدد ، غیر ذلك. دبلوم تربیة               ه+ یر أحیاء ماجست. د  

  ):ن وجدإ( ماجستیر أو الالتربیة دبلوم التخصص في . هـ

. غیر ذلك. د         تربویة    إدارة. ج   أسالیب تعلیم علوم      . ب    تربیة عامة     . أ 

  ......................حدد 

  : .............................تعلمینها/ الصفوف التي تعلمها . ز

 الجزء األول

ستستخدم ، المعلم المشارك عنیتكون هذا الجزء من معلومات شخصیة 

 .بشكل فردي وستبقى سریة ولن تنشر، ألغراض الدراسة فقط
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  :سنوات الخبرة. ح

سنوات         ٩ -٧. سنوات        د ٦ - ٤. سنوات       ج ٣ –سنة . أقل من سنة        ب. أ  

  سنوات ٩أكثر من . هـ

  :سنوات الخبرة في تعلیم الصف العاشر. ط

سنوات           ٩ - ٧. سنوات        د ٦ -٤. نوات         جس ٣سنة . أقل من سنة         ب. أ

  سنوات ٩أكثر من . هـ

  :الدورات التي شاركت فیها. ي

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................  
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جابة الصحیحة في كل فقرة اختیار من متعدد ضع دائرة حول رمز اإل ٢٦یتكون من  :القسم األول
  .منها

أي مرحلة ترتبط الوحدة البنائیة الصغیرة مع الوحدة البنائیة الكبیرة للرایبوسوم أثناء عملیة بناء في ) ١
  البروتین؟

  البدء. أ   

  النسخ. ب  

  ستطالةاإل. ج  

  نهاءاإل. د  

؟) ٢   أي طفرات الحذف االتیة تُعد األقل تأثیرًا

  نیوكلیوتید واحد. أ  

  نیوكلیوتیدین. ب 

  یدات متفرقةثالثة نیوكلیوت. ج 

  كودون. د  

ثانيالجزء ال  

، من الجین الى البروتینیتكون ھذا الجزء من أسئلة تتعلق بمحتوى موضوع * 
  .إنشائیة القسم االخر أسئلةو، أسئلة اختیار من متعدد قسم منھا

ضع . واحد منھا فقط صحیح، تحتوي أسئلة االختیار من متعدد على عدة بدائل* 
  .دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة
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  تیة لیست من خصائص الكودون؟أي من العبارات اآل) ٣

  یتكون من ثالثة نیوكلیوتیدات. أ  

  یمكن أن یُشفر الحمض األمیني الذي یُشفره كودون اخر. ب 

شفر أكثر من حمض أمیني. ج    یمكن أن یُ

  یرتبط مع الكودون المضاد. د 

حمضًا أمینیًا بحیث  ٤٠یلزم لعمل سلسلة عدید ببتید مكونة من  tRNAما أقل عدد من جزیئات ) ٤
  نوعًا من الحموض األمینیة؟ ١٨یتكون البروتین من 

  ١٨. أ 

  ٢٢. ب

  ٤٠. ج

  ٥٨. د

، حموض أمینیة من أرنب: افترض أنه تم مزج المكونات االتیة لبناء البروتین في أنبوب اختبار) ٥
فاذا ، من شمبانزي وانزیمات ضروریة للعملیة mRNAو، من فأرtRNA و، ورایبوسومات من كلب

  تمت عملیة بناء البروتین فما الكائن الذي یقوم بتصنیع بروتیناته؟

  الفأر. أ 

  الكلب. ب

  األرنب. ج

  الشمبانزي. د
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  یوجد الكودون المضاد؟ tRNAعلى أي حلقة من حلقات ) ٦

  األولى. أ 

  الثانیة. ب

  الثالثة. ج

  الرابعة. د

  ؟ mRNAما نوع القاعدة النیتروجینیة التي ترتبط بالثایمین في شریط ) ٧

  الجوانین. أ 

  السایتوسین. ب

  األدنین. ج

  الیوراسیل. د

  أي الحموض األمینیة یُطلق علیها كودون البدء؟) ٨

  فینیل األنین. أ 

  تربتوفان. ب 

  میثیونین. ج 

  تیروسین. د 

  عملیة الترجمة؟تیة لیست من متطلبات أي من اآل) ٩

  الحاملة للشیفرة mRNAجزیئات . أ  

  الحاملة للحموض األمینیة tRNAجزیئات . ب  
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  الرایبوسومات التي تشكل مواقع بناء البروتین. ج  

  التي تحمل النیوكلیوتیدات DNA. د  

  ماذا ینتج في عملیة النسخ؟) ١٠

  فقط mRNA. أ  

  tRNAو  mRNA. ب  

  rRNAو  tRNAو  mRNA. ج  

  وبروتین mRNA. د  

  ؟ RNAأین یوجد الحمض النووي ) ١١

  النواة. أ  

  السیتوبالزم. ب 

  الجدار الخلوي. ج 

  ب+ أ . د  

  ماذا یستبدل محل الیوراسیل؟ RNAأثناء عملیة النسخ العكسي في فیروسات ) ١٢

  ثایمین. أ  

  سایتوسین. ب 

  أدنین. ج 

  جوانین. د 
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 نتاج بروتین وظیفي فعال بعد انتهاء عملیة الترجمة؟بالنسبة إلتیة خاطئة اي من الجمل اآل) ١٣

 .تلتف سلسلة عدید البیتید على نفسها مكونة بروتینا فعاال ذو شكل خاص. أ  

 .اضافة او ازالة بعض االحماض االمینیة لسلسلة عدید الببتید . ب  

 .ربط سلسلتین او اكثر من عدید الببتید. ج  

  .تعدیل سلسلة عدید الببتید الملتفة باضافة بروتینات سكریة. د  

فما النسبة   Aمنها من نوع  ٥٠قاعدة بیتروجینیة  ،  ٥٠٠مكون من  DNAاذا كان الجزيء ) ١٤
 ؟ Cالمئویة للقاعدة النیتروجینیة 

 %١٠. أ  

 %٢٠. ب 

 %٣٠. ج 

 %٤٠. د 

 ؟ DNAأي من العناصر االتیة ال تدخل في تركیب جزيء ) ١٥

  غوانین. أ 

 سایتوسین . ب 

 حمض فسفوریك. ج 

  یوراسیل. د  

 :تتواجد المادة الوراثیة في) ١٦

  النواة فقط. أ  
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 البالستیدات الخضراء+ المیتوكندریا + النواة . ب  

 المیتوكندریا+ النواة . ج  

 البالستیدات الخضراء+ الرایبوسومات + المیتوكندریا + النواة . د   

 ن تكون ذات تأثیر كبیر على حیاة الكائن الحي؟أاي الطفرات یمكن ) ١٧

  .استبدال حمض امیني بآخر مشابه له. أ  

 .حذف ثالث قواعد نیتروجینیة في منتصف الجین. ب  

  mRNAاضافة قاعدة واحدة في بدایة شریط . ج  

  mRNAحذف قاعدة قریبة من نهایة شریط . د  

حمض  ٥٠لتكوین بروتین مكون من  mRNAما عدد النیوكلیوتیدات الموجودة في جزيء ) ١٨ 
  امیني؟

 ٥٠. أ  

 ١٠٠. ب 

 ١٥٠. ج 

 ٣٠٠. د 

  ما هو الجزيء الذي یرتبط به الرایبوسوم عند اتحاد الوحدتان المكونتان له؟) ١٩

  DNA. أ  

  tRNA. ب 

 mRNA. ج 
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  RNA. د 

  األولي الى ناضج؟ mRNAما الذي یتم ازالته في عملیة تحول ) ٢٠

  القبعة. أ 

  االنترونات. ب

  االكسونات. ج

  الذیل. د

  أي من البروتینات االتیة ال تنتجها الرایبوسومات الحرة؟) ٢١

  بروتینات السیتوسول. أ 

  بروتینات النواة. ب

  بروتینات المیتوكندریا. ج

  الغالف النوويبروتینات . د

  ما تأثیر الطفرة عندما تستبدل قاعدة نیتروجینیة بأخرى معطیة كودون لنفس الحمض األمیني؟) ٢٢

  متوسطة التأثیر. أ 

  كبیرة التأثیر. ب

  عدیمة التأثیر. ج

  الشئ مما ذكر. د
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یمثل الشكل ادناه سالسل مختلفة من حموض نوویة منسوخة عن بعضها، السالسل هي ) ٢٣
)٣،٢،١(   

T A T                      C C G               ١  
             U U U                      C C G ٢           
                A A A                             ٣ 

  ؟)٣- ١( الیمینالى  الیسار ما الترتیب الصحیح لهذه السالسل من  
  tRNA, mRNA, DNA. أ  
  tRNA, DNA, mRNA. ب 
  DNA, mRNA, tRNA. ج 
  DNA, tRNA, mRNA. د 

  : mRNAمن مراحل بناء جزیئات ) ٢٤

  نسخ االنترونات في الجین. أ

  نسخ الجین من المحفز الى نهایته. ب

  mRNAقطع االكسونات من . ج

  اضافة االنترونات من الجین الیه. د

  :یتم تحویل سلسلة عدید الببتید الى بروتین فعال بـ ) ٢٥

  االلتفاف والمعالجة الكیمیائیة. أ

  الحذف واالضافة لبعض األجزاء. ب

  حذف واضافة مجموعات كیمیائیة. ج

  تشكیل واضافة سالسل سكریة. د
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     A  B  E  D  C     A  B  C   D   E   :تيما نوع الطفرة التي یمثلها الشكل اآل) ٢٦

  فقد. ١

  تضاعف. ٢

  انقالب. ٣

  انتقال. د

  أسئلة 5یتكون هذا القسم من  :الثانيالقسم 

تي من النیوكلیوتیدات تضمنت التسلسل اآل mRNAعملت كقالب لنسخ  DNAاحدى سالسل ) ١
TACTTTGCATAATGATTC  

  ؟ mRNAما تسلسل الكودونات في . أ 

.............................................................................................  

  الثانیة؟ DNAما تسلسل النیوكلیوتیدات المتممة في سلسلة . ب

................................................................................................
................................................................................................  

  .وضح الخطوات التي تخضع لها سلسلة عدید الببتید لتكوین بروتین وظیفي فعال) ٢

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
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................................................................................................
................................................................................................  

  .الرئیسة من حیث التركیب والوظیفة RNAقارن بین أنواع ) ٣

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................ 

  :میز بین كل من) 4

 .الكودون والكودون المضاد. أ 
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................  

  .األكسون واالنترون. ب 

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................ 
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  :تيبالشكل اآل DNAاذا كانت لدیك الشیفرة الوراثیة على جزئ ) ٥

                GAT CTA CGT TTT ATG الكودون الثالث انترون  

  -:أوجد كل من

  .     المقابلة DNA. أ

...........................................................................................  

  .األولیة mRNA. ب

...........................................................................................  

  .الناضجة mRNA. ج

...........................................................................................  

  .ترجم عدید الببتید المتكون. د

..........................................................................................  

  .ترجم عدید الببتید المتكون بعد طفرة فقد النیوكلیوتید األول من الیسار. ه

.........................................................................................  

  .ید المتكون بعد طفرة فقد الكودون األول من الیسارترجم عدید الببت. و

.........................................................................................  

  أیهما تأثیره أكبر طفرة فقد نیوكلیوتید أم كودون واحد؟ لماذا؟. ز

.........................................................................................  

  انتهت األسئلة
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  ةللمعلم أسئلة المقابلة الشفویة: )٤(ملحق رقم 

  )والمنهاج، والمحتوى، ومعرفة األهداف، تفحص المعتقدات:( األولحور الم

  المعتقدات والفلسفة. ١

من الجین الى " وفي تدریس موضوع  ؟فلسفتك في تعلیم العلوم بشكل عام ما، كمعلم للعلوم. أ  
  بشكل خاص؟" البروتین

  .أي لماذا نعلم العلوم؟ هل یمكنك اعطاء أمثلة تعلیم العلوم؟أهدافك من ما . ب  

مكن تدعیم ذلك ببعض األمثلة؟ ما وظیفة المعلم والمتعلم في رأیك؟. ج     هل یُ

  األهداف . ٢

هل                                                 ؟"من الجین الى البروتین" لتحقیقها من خالل تدریسك موضوع  ىما األهداف التي تسع. أ  
مكنك ربط تلك األهداف باالشارة الى الحصص التي درستها؟   یُ

       هل تحقق جمیع أهداف الكتاب؟ هل تضیف أهدافًا أخرى غیر المقررة بالكتاب وتراها               . ب  

  .إجابتك مع أعطاء أمثلة وتراها مهمة؟ وضح      

غیر                                                                                    " من الجین الى البروتین" حول موضوع ) الخ.....،حقائق، مفاهیم( هل لدیك أفكار . ج  
  .المقررة بكتاب الصف الثاني عشر العلمي؟ أعط أمثلة على تلك األفكار

  المحتوى. ٣

  .بخمس دقائق" من الجین الى البروتین" ص فصل قم بتلخی. أ  

  ما أهم األفكار أو المواضیع الرئیسیة الواردة في الفصل؟ أي منها تعتبرها األهم ولماذا؟. ب  
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أو مع موضوعات ، هل ترتبط األفكار الواردة في هذا الفصل مع أفكار في صفوف أخرى. ج  
  .أخرى في العلوم؟ كیف؟ أعط أمثلة

  عرفتك حول محتوى الفصل من مصادر خارجیة؟ كیف؟ هل تثري م. د

  ؟)٢٣، ٢١، ١٣(األولالقسم : تیةكیف تفسر اجابتك السئلة االختبار اآل. هـ

  المنهاج. ٤

كعرض الصور الموجودة بالكتاب ، الحظت عدم توظیف الكتاب بشكل كبیر في الحصص. أ  
  فقط بماذا تفسر ذلك؟ ٥٨واقتصر استخدامك للجدول صفحة ، وتوضیحها للطلبة مثالً 

  هل تعتقد أن األمثلة واألنشطة وطریقة العرض المقررة في الكتاب كافیة لیفهمها الطلبة؟. ب

مكن أن تضیفها للفصل؟ وماذا یمكن أن تحذف. ج   كیف تقیم الفصل؟ ما اإلضافات التي یُ

  منها؟ ولماذا؟    

عاني م، حسب رأیك. د ن فهمها الطلبة؟ كیف تحاول ماهي الجوانب الصعبة في الفصل التي یُ
  التغلب على صعوبتها؟

والمفاهیم ، وخصائص الطلبة، تفحص معرفة االستراتیجیات التعلیمیة( الثاني حورالم
  )الخاطئة وصعوبات التعلم

  االستراتیجیات التعلیمیة. ١

هل ترى أنها ، لشرح هذا الفصل والمحاضرة ،المحاكاةو ، جموعاتالحظت استخدامك أسلوب الم. أ  
في كل مرة تشرح فیها هذا الفصل؟ هل  قلماذا؟ وهل تستعمل هذه الطر  ؟المناسبة لذلك قالطر 

  جربت استعمال طرق وأسالیب أخرى؟ أیها كانت أفضل؟ ولماذا؟
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أعط بعض األمثلة؟ وبماذا ، هل ترى أن هناك تشبیهات معینة مفیدة عند تدریسك الموضوع. ب  
  قلة التمثیالت التي استخدمتها أثناء الحصص؟ تفسر 

النماذج ،األلوان، العرض التقدیمي، الفیدیوهات، جهاز العرض الرأسيالحظت اعتمادك على . ج  
  .الوسائل تؤثر على تعلم الطلبة؟ لماذا؟ أعط أمثلةهذه هل تعتقد أن ، لشرح هذه المادة

الفصل؟ هل ترى أن المكان قد یؤثر على تعلم  لشرح هذاوالمكتبة ، حاسوبلماذا اخترت غرفة ال. د
  .الطلبة؟ كیف؟ أعط أمثلة

  كیف تحضر نفسك لشرح هذا الموضوع؟ ، كمعلم للعلوم. هـ

  كیف تُفسر ذلك؟ ، الحظت أثناء الحصص ربط المادة بالحیاة الیومیة للطلبة. و

  خصائص الطلبة. ٢

ساعدك ذلك؟ما األمور التي تهتم بمعرفتها عند طالبك؟ كیف . أ     یُ

الى أي مدى تحاول معرفة االختالفات بین طالبك؟ وما هي األدوات التي تستخدمها لتحقیق . ب  
  هذا الغرض؟

مكنك اعطاء أمثلة من تنویعك ألسالیب التعلیم والتقییم لتتالءم وخصائص طلبتك؟. ج     هل یُ

  هل تعتقد أن هذا الفصل مالئم للطلبة؟ لماذا؟. د  

  هل تعتقد أنه امر غیر ضروري؟ لماذا؟، ة تعزیزك للطلبةالحظت قل. هـ  

  المفاهیم الخاطئة وصعوبات التعلم. ٣

  مفضل للطالب؟ ولماذا؟" من الجین الى البروتین" هل ترى أن فصل  .أ  

ما هي صعوبات التعلم التي تتوقع مواجهتها أثناء تدریسك لهذا الموضوع؟ وكیف ستعالجها؟ . ب  
  مثلة؟هل یمكنك اعطائي أ
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من سلسلة ، بناء البروتین، الشیفرة الوراثیة(ما المفاهیم واألفكار الالزمة لتعلم أجزاء الفصل . ج  
  ؟)وتأثیر الطفرات على عملیة بناء البروتین، عدید ببتید الى بروتین وظیفي فعال

د هذه             هل تتوقع وجود هذه المفاهیم واألفكار لدى جمیع الطلبة؟ ماذا تفعل إذا لم تتواج. د  
  األفكار عند طلبتك؟ 

  هل یعاني الطالب من مفاهیم خاطئة في هذا الفصل؟ اذكر أمثلة علیها؟ وكیف تقوم بمعالجتها؟. هـ

  )المعرفة بالتقییم  (الثالث  حورالم

كیف تفسر ذلك؟ ، طرحك لألسئلة القصیرة التي تعتمد على التذكر، الحظت أثناء الحصص. أ
  األسئلة؟ بعضوبماذا تعلل سبب قلة الطلبة الذین یُحاولون االجابة على 

  هل تتبع نمط معین أثناء حل األسئلة؟ هل تؤمن بالحل النموذجي؟. ب

  ع؟ أیها المفضلة لدیك؟ ولماذا؟ما الطرق التي تتبعها لتقییم فهم طلبتك للموضو . ج

  ما هي طبیعة الواجبات البیتیة التي تعطیها لطلبتك؟ ولماذا؟. د

  كیف تصمم امتحاناتك؟ هل تنوع في مستویات أسئلتك؟. هـ

  على ماذا تُركز أثناء تصمیم االمتحان وتصحیحه؟. و

  ما األهداف التي تعتقد أنك حققتها؟ كیف تتأكد من تحقیقها؟. ز
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  مللمعل أسئلة المقابلة الشفویة: )٥(رقم  ملحق

  )والمنهاج، والمحتوى، ومعرفة األهداف، تفحص المعتقدات:( األولحور الم

  المعتقدات والفلسفة. ١

من الجین الى " وفي تدریس موضوع  ؟فلسفتك في تعلیم العلوم بشكل عام ما، كمعلم للعلوم. أ  
  بشكل خاص؟" البروتین

  .أي لماذا نعلم العلوم؟ هل یمكنك اعطاء أمثلة تعلیم العلوم؟أهدافك من ما . ب  

مكن تدعیم ذلك ببعض األمثلة؟ ما وظیفة المعلم والمتعلم في رأیك؟. ج     هل یُ

  األهداف . ٢

هل                               ؟"من الجین الى البروتین" ما األهداف التي تسعى لتحقیقها من خالل تدریسك موضوع . أ  
مكنك ربط تلك األهداف باالشارة الى الحصص التي درستها؟   یُ

  هل تحقق جمیع أهداف الكتاب؟ هل تضیف أهدافًا أخرى غیر المقررة بالكتاب وتراها                    . ب  

  .إجابتك مع أعطاء أمثلة وتراها مهمة؟ وضح      

غیر                                                                                    " من الجین الى البروتین" حول موضوع ) الخ.....،حقائق، مفاهیم( هل لدیك أفكار . ج  
  .المقررة بكتاب الصف الثاني عشر العلمي؟ أعط أمثلة على تلك األفكار

  المحتوى. ٣

  .بخمس دقائق" من الجین الى البروتین" ص فصل قم بتلخی. أ  

  ما أهم األفكار أو المواضیع الرئیسیة الواردة في الفصل؟ أي منها تعتبرها األهم ولماذا؟. ب  
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أو مع موضوعات ، هل ترتبط األفكار الواردة في هذا الفصل مع أفكار في صفوف أخرى. ج  
  .أخرى في العلوم؟ كیف؟ أعط أمثلة

  هل تثري معرفتك حول محتوى الفصل من مصادر خارجیة؟ كیف؟ . د

، ٢، ا(القسم الثاني ، )٢٣، ٢١، ١٣، ٦(القسم األول: كیف تفسر اجابتك السئلة االختبار االتیة. هـ
  ؟)٤، ٣

  المنهاج. ٤

كعرض الصور الموجودة بالكتاب ، الحظت عدم توظیف الكتاب بشكل كبیر في الحصص. أ  
  فقط بماذا تفسر ذلك؟ ٥٨واقتصر استخدامك للجدول صفحة ، بة مثالً وتوضیحها للطل

  هل تعتقد أن األمثلة واألنشطة وطریقة العرض المقررة في الكتاب كافیة لیفهمها الطلبة؟. ب

مكن أن تضیفها للفصل؟ وماذا یمكن أن تحذف. ج   كیف تقیم الفصل؟ ما اإلضافات التي یُ

  منها؟ ولماذا؟    

عاني من فهمها الطلبة؟ كیف تحاول م، حسب رأیك. د اهي الجوانب الصعبة في الفصل التي یُ
  التغلب على صعوبتها؟

والمفاهیم ، وخصائص الطلبة، تفحص معرفة االستراتیجیات التعلیمیة( الثاني حورالم
  )الخاطئة وصعوبات التعلم

  االستراتیجیات التعلیمیة. ١

 ؟هل ترى أنها الطریقة المناسبة لذلك، هذا الفصلالحظت استخدامك أسلوب المحاضرة لشرح . أ  
لماذا؟ وهل تستعمل هذه الطریقة في كل مرة تشرح فیها هذا الفصل؟ هل جربت استعمال طرق 

  وأسالیب أخرى؟ أیها كانت أفضل؟ ولماذا؟
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أعط بعض األمثلة؟ وبماذا ، هل ترى أن هناك تشبیهات معینة مفیدة عند تدریسك الموضوع. ب  
  ة التمثیالت التي استخدمتها أثناء الحصص؟ تفسر قل

، هل تعتقد أن الوسائل األخرى كاأللوان، الحظت اعتمادك على السبورة فقط لشرح هذه المادة. ج  
  .والصور ال تؤثر على تعلم الطلبة؟ لماذا؟ أعط أمثلة، والفیدیو

ثر على تعلم الطلبة؟ لماذا اخترت غرفة المختبر لشرح هذا الفصل؟ هل ترى أن المكان قد یؤ . د
  .كیف؟ أعط أمثلة

  كیف تحضر نفسك لشرح هذا الموضوع؟ ، كمعلم للعلوم. هـ

  كیف تُفسر ذلك؟ ، الحظت أثناء الحصص عدم ربط المادة بالحیاة الیومیة للطلبة. و

  خصائص الطلبة. ٢

ساعدك ذلك؟. أ     ما األمور التي تهتم بمعرفتها عند طالبك؟ كیف یُ

الى أي مدى تحاول معرفة االختالفات بین طالبك؟ وما هي األدوات التي تستخدمها لتحقیق . ب  
  هذا الغرض؟

مكنك اعطاء أمثلة من تنویعك ألسالیب التعلیم والتقییم لتتالءم وخصائص طلبتك؟. ج     هل یُ

  هل تعتقد أن هذا الفصل مالئم للطلبة؟ لماذا؟. د  

  هل تعتقد أنه امر غیر ضروري؟ لماذا؟، بةالحظت قلة تعزیزك للطل. هـ  

  المفاهیم الخاطئة وصعوبات التعلم. ٣

  مفضل للطالب؟ ولماذا؟" من الجین الى البروتین" هل ترى أن فصل  .أ  

ما هي صعوبات التعلم التي تتوقع مواجهتها أثناء تدریسك لهذا الموضوع؟ وكیف ستعالجها؟ . ب  
  هل یمكنك اعطائي أمثلة؟



١٦٨ 
 

من سلسلة ، بناء البروتین، الشیفرة الوراثیة(ما المفاهیم واألفكار الالزمة لتعلم أجزاء الفصل . ج  
  ؟)وتأثیر الطفرات على عملیة بناء البروتین، عدید ببتید الى بروتین وظیفي فعال

            هل تتوقع وجود هذه المفاهیم واألفكار لدى جمیع الطلبة؟ ماذا تفعل إذا لم تتواجد هذه . د  
  األفكار عند طلبتك؟ 

  هل یعاني الطالب من مفاهیم خاطئة في هذا الفصل؟ اذكر أمثلة علیها؟ وكیف تقوم بمعالجتها؟. هـ

  )المعرفة بالتقییم  (الثالث  حورالم

كیف تفسر ذلك؟ ، طرحك لألسئلة القصیرة التي تعتمد على التذكر، الحظت أثناء الحصص. أ
  الطلبة الذین یُحاولون االجابة على هذه األسئلة؟وبماذا تعلل سبب قلة 

  هل تتبع نمط معین أثناء حل األسئلة؟ هل تؤمن بالحل النموذجي؟. ب

  ما الطرق التي تتبعها لتقییم فهم طلبتك للموضوع؟ أیها المفضلة لدیك؟ ولماذا؟. ج

  ما هي طبیعة الواجبات البیتیة التي تعطیها لطلبتك؟ ولماذا؟. د

  مم امتحاناتك؟ هل تنوع في مستویات أسئلتك؟كیف تص. هـ

  على ماذا تُركز أثناء تصمیم االمتحان وتصحیحه؟. و

  ما األهداف التي تعتقد أنك حققتها؟ كیف تتأكد من تحقیقها؟. ز
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  جداول الترمیز :)٦(رقم ملحق 

  

  جدول ترمیز جوانب المعرفة في كل من المقابلة والمشاھدة): أ

  الداللة
  

  الرمز

 AA  اتفاق المقابلة والمشاھدة مع البنائیة
  اتفاق المقابلة وتعارض المشاھدة مع البنائیة

  أو العكس
AB  

  AC  مع البنائیة لم تتفق المقابلة والمشاھدة
  AD  لم یظھر بشكل واضح مع البنائیة

  

  

 جدول ترمیز حصیلة جوانب المعرفة في كل من المقابلة والمشاھدة): ب

  الداللة
  

  الرمز

 A  ظھور جمیع جوانب البنائیة
 B  )١- (ال تتفق مع البنائیة في جانب واحد

 C  )٢-(ال تتفق مع البنائیة في جانبین 
 D  )٣-(ال تتفق مع البنائیة في ثالثة جوانب 
 E  )٤- (ال تتفق مع البنائیة في أربعة جوانب 
 F  )٥- (ال تتفق مع البنائیة في خمسة جوانب 

 G  )٦- (ستة جوانب  ال تتفق مع البنائیة في
 H  )٧- (ال تتفق مع البنائیة في سبعة جوانب 
 I  )٨- (ال تتفق مع البنائیة في ثمانیة جوانب 
 Z  )الكل -(ال تتفق مع البنائیة في جمیع الجوانب 

ظھرت الجوانب البنائیة في المقابلة ولم تظھر 
  في المشاھدة أو العكس

N  
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  البیانات نموذج لكیفیة تحلیل ):٧(ملحق رقم 

  النتیجة والرمز  المشاھدة الصفیة  المقابلة الشفویة  جانب المعرفة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السیاق التعلیمي
  
  

 في اذا كظروف أعرف أحب
 الطالبات عند اجتماعیة ظروف
                         علیھا تؤثر ممكن
 ظروف بمعرفة  المعلمة تھتم

  االجتماعیة الطالبات

  
 للظروف المعلمة یظھرمعرفة لم

  المشاھدة في االجتماعیة

  
  
  
  
  

 المعلمة اھتمام بالمقابلة ظھر
، االجتماعیة الطالبات بظروف

  )AB( بالمشاھدة تظھر لم لكنھا

 وأحفزھم الطالبات أشجع بحاول
 مستحیل شئ في ما ان

                              بالمادة وأرغبھم
 دافعیة بزیادة المعلمة تھتم

  للتعلم الطالبات

 كالمھا خالل من طالباتھا شجعت
 ١٠٠ على حصلت طالبة عن

 لتحضر موجودة وكانت باألحیاء
 زیادة المعلمة تحاول. الحصة
  وتشجیعھم طالباتھا دافعیة

 طالباتي مع ممتازة عالقتي أنا
                                            بحدود لكن معھم وبمزح

 المعلمة بین طیبة عالقة ھناك
  وطالباتھا

 في التبسم دائمة المعلمة كانت
 تختفي وكانت، الطالبات وجھ

 فوضى حدوث عند ابتسامتھا
 الطالبات بعض وجھت، بالصف
 المعلمة عالقة. للمعلمة اسئلة
  بطالباتھا جیدة

 في المشاھدة مع المقابلة تتفق
 المعلمة بین طیبة عالقة وجود

  )AA( وطالباتھا

 یكفي ال العلوم معلم نصاب
 وحصص المنھاج لتغطیة
 مجال لدیھ لیكون قلیلة الفراغ
.  لحصصھ الوسائل لتجھیز
 لدى معرفة ھناك أن یظھر

  التربوي بالنظام المعلمة

 للساعة تنظر المعلمة كانت
 الحصص خالل الوقت لمراقبة
   المجموعات عمل وأثناء

 بالوقت معرفة المعلمة لدى 
  للحصة المخصص

  
  

 معرفة والمشاھدة بالمقابلة ظھر
  )AA( التربوي بالنظام المعلمة

 مطالبین توجیھي كطالب  
 التي النموذجیة باالجابة
 تصحیح والیة، التربیة یبعثوھا
 تتواصل.   الوزارة امتحان
 التربیة مدیریة مع المعلمة
  األحیاء ومشرفین والتعلیم

  
  
 بالنظام المعلمة یظھرمعرفة لم

  المشاھدة في التربوي

 المقابلة مع المشاھدة تتفق لم
 النظام مع تواصلھا حول

) التربیة وزارة( العام التربوي
 لكن بالمقابلة ذلك فظھر

 الجانب ھذا یظھر لم بالمشاھدة
)AB(  

  
  
  
 مع المعلمة عالقة یظھر لم

  التدریسیة الھیئة

 المعلمة الحاسوب معلمة ساعدت
 غرفة في للحصة التحضیر في

 بدلت والسكرتیرة، الحاسوب
 وتبدیل للطالبات الملونة األقالم

. المدیرة مع بالترتیب الحصص
 بالھیئة جیدة المعلمة عالقة

  التدریسیة

 المقابلة مع المشاھدة تتفق لم
 التدریسیة بالھیئة عالقتھا حول
 ذلك ظھر حیث المدرسة في

 الجانب ھذا یظھر ولم بالمشاھدة
  )AC( بالمقابلة

 المعلمة اھتمام بالمقابلة ظھر
، االجتماعیة الطالبات بظروف
 التربوي بالنظام عالقتھا

 التربیة مدیریة مع وتواصلھا
 بالمقابلة یظھر لم لكن، والتعلیم
، التدریسیة الھیئة مع عالقتھا
 الحصص وعدد والوقت

  )C. (للفصل الالزمین

 جیدة العالقة أن بالمشاھدة ظھر
 وحرصھا وطالباتھا المعلمة بین

 للوقت ومعرفتھا تشجیعھن على
 مع جیدة وعالقتھا، للحصة المتاح
 یظھر لم لكن، التدریسیة الھیئة

 الطالبات بظروف اھتمامھا
 بالنظام ومعرفتھا االجتماعیة

  )C. (التربوي

 من المقابلة مع المشاھدة اتفقت
 مع الجیدة عالقتھا حیث

 للنظام ادراكھا، طالباتھا
 في تتفق لم لكنھا، التربوي
 االجتماعیة بالظروف اھتمامھا
 النظام مع وتواصلھا، للطالبات
 بالھیئة وعالقتھا، العام التربوي

  )D( المدرسة في التدریسیة
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  لمعلمةر الفصل لختباا): ٨(رقم ملحق 
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  لمعلمالفصل ل ختبارا: )٩(رقم ملحق 
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