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 الشكر والتقدير

 

الحمد هلل الرب الودود، الشكور الكريم، الحكيم العليم، المبدع الجميل، الذي أكرمنا  

نا لهم بالشكر بأناس رائعين، مدينة أبمحمد بن عبد هللا المعلم األسوة، وأكرمني بأن أحاطني 

 واالمتنان.

أول من أشكر أبي الحبيب الذي وافته المنية وأنا أكتب الفصول األخيرة من هذه  

وأشكر أمي الحبيبة التي علمتني  .الدراسة، والذي كان مصدر تشجيع دائم طوال حياته العامرة

الجد والمثابرة والعمل الدؤوب. وأشكر أخي الحبيب رامي الجندي المجهول الذي ساعدني في 

 الحصول على األبحاث والدراسات القيمة.

وشكري بال حدود لرفيقي وثقتي زوجي سليمان على دعمه ومساندته وصبره، وألبنائي  

على المساعدة في أعمال المنزل وأكواب الشاي وقطع  ،انأحبائي نور وسمية وعمر وعلي وعثم

التي غمروني بها وخففت علي درب الدراسة  ،والضحكات الشوكوالتة والقبالت واالحضان

 الشاق. 

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألستاذي ومعلمي الدكتور ماهر الحشوة على اشرافه على  

 أن تظل الباحث منه كيف لروحبعته، فقد تعلمت هذه الرسالة، أشكره على حرصه واهتمامه ومتا

ي . وأتقدم بعميق شكري وامتنانالمعرفة عن والبحث التعلم عن تتوقف ال ،معطاءة فتية متجددة



 ج
 

والثقة  ،والكتابة كباحثة ،الذي تعلمت معه التفكير كناقدة ،ي الدكتور جهاد الشويخملألستاذي ومع

عمل الجاد. وأتقدم بوافر الشكر والتقدير ألستاذي ومعلمي دكتور أحمد الجنازرة جهد والنفس والبال

 الذي تعلمت منه أن تعليم العلوم فلسفة وتاريخ وبحث وتعمق، وأنه حقل ابتكار وابداع وتطوير.

على  معة بيرزيت عميدًا وأساتذة وزميالت وزمالء،وال أنسى أن أشكر كلية التربية في جا 

والشكر لمدرستي الرائدة "فلسطين  .ع الذي لم يتوقف خالل سنوات دراستيالدعم والتشجي

كما  .التي سهلت لي كل الظروف إلجراء هذه الدراسة، و "دارة ومعلمات ومعلمينإ"  األميركية

وأخص بالذكر  ،أتقدم بالشكر لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية على تسهيل إجراءات هذه الدراسة

وقسم االشراف ادارة ومشرفين، خاصة االستاذ  ،م في مديرية تربية رام هللا والبيرةلجنة مبحث العلو 

 زهير الديك على متابعته وحرصه المخلص أثناء تطبيقي إجراءات الدراسة الحالية.

المعلمين المشاركين في هذه والمعلمات و وأتقدم بشكري وامتناني لزميالتي وزمالئي  

تحكيم أو البحث أو استخدام الدليل. ولكل صديقاتي وأصدقائي الدراسة سواء بالمراجعة أو ال

 في اتمام هذه الدراسة. الذين شجعوني ودعموني وساندوني

 ليكم جميعا شكري وتقديري وامتناني.إ
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 الدراسة  ملخص

المركبات الكيميائية للصف السابع، واستكشاف التغير في المعرفة تصميم أداة منهاج تعليمية لوحدة 

 البيداغوجية للمحتوى عند المعلمين بعد استخدامها

ويعد "دليل تساعد أدوات المنهاج التعليمية المعلمين على تطبيق المنهاج وتحقيق أهدافه.  

لكن حد أشكال أدوات المنهاج التعليمية. م المعلمين والطلبة على حد سواء أالمعلم" الذي يستهدف تعل

كما واستكشاف تأثيرها على معرفة المعلمين مازالت محدودة.  تلك األدوات الدراسات التي تتناول تصميم

وحدة "المركبات الكيميائية"  . ويعد تدريسأنه ال يوجد "دليل معلم" رسمي يصاحب المنهاج الفلسطيني

 ، ألنها تطرحالجدد وغير المتخصصين في الكيمياء للمعلمين للصف السابع، فرصة هامة وتحد كبير

 ". نظرية الجسيماتالنظريات المركزية في تعليم العلوم الحديثة، وهي "أحد ب المفاهيم المرتبطة

لوحدة المركبات الكيميائية  "دليل معلم"  لى تصميم أداة منهاج تعليميةهدفت هذه الدراسة إ 

على نظرية الحشوة للمعرفة  واستند تصميم الدليللمنهاج الفلسطيني. ساسي، وفق اللصف السابع األ

لتصميم أدوات المنهاج التعليمية  دايفيز وكراجيكومقترحات البيداغوجية للمحتوى عند المعلمين، 

أوال: ما التغير الذي حدث في المعرفة البيداغوجية  .وذلك لإلجابة على سؤالي الدراسة ؛وخصائصها

للتحضير؟ وثانيا: ما  "دليل المعلم" معلمين المشاركين بعد استخدام أداة المنهاج التعليميةللمحتوى عند ال

 ؟لمعلمي العلومالخصائص الموجودة في الدليل التي كانت ذات فائدة 

أداة المنهاج  تصميمل استخدمت منهجية أبحاث التصميم ذات تكرار واحد إلجراء هذه الدراسة 

: مراجعة االدبيات، شملت أربعة مراحل متداخلة هي ،على شكل موقع انترنت"دليل معلم" التعليمية 
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تصميم الموقع ، و الدليلجراء دراسة مصغرة مع معلمي علوم فلسطينيين خبراء، وكتابة محتوى وا  

استخدمت من أجل تحضير الوحدة. و االلكتروني معلمين باستخدام الدليل  ستة قام ثموتحكيمه. 

لبعدية، ونماذج لفحص معرفة المعلمين بالمحتوى، واستبانة آراء للمعلمين، ودفاتر المقابالت القبلية وا

 على أسئلة الدراسة.  لإلجابةالتحضير، واحصائيات زيارة المشاركين للموقع، وجلسة نقاش جماعية، 

 يجابي في معرفة المعلمين البيداغوجية، أظهرت النتائج وجود تغير إوبعد تحليل البيانات نوعياً  

غير المتخصصين  المعلمين عندكبر األااليجابي  على مستويين. فعلى مستوى المشاركين حدث التغير

زمنية تصفحوا الدليل بشكل أوسع ولفترة  نالذيخبرة أكبر في التدريس، وهم  ويمتلكونفي الكيمياء 

كبر في يجابي األ. وعلى مستوى عناصر المعرفة البيداغوجية وفق نموذج الحشوة، كان التغير اإلأطول

ن ئج أالمعرفة بالمحتوى، واألهداف، والمنهاج، وخصائص المتعلمين، وطرق التدريس. كما أظهرت النتا

 البيداغوجية للمعرفة" الدليل استخدام :أكثر الخصائص التي كانت ذات فائدة للمعلمين المشاركين هي

لمعرفة البيداغوجية للمحتوى، ، واستهداف عناصر اصريح بشكل المعرفة لتنظيم كإطار" للمحتوى

وارتباط الدليل بالسياق المحلي، واستخدام المصطلحات التربوية بصورة صريحة، وتصميم الدليل على 

 شكل موقع انترنت.

 طاركإ المعرفة البيداغوجية للمحتوى أن يتم استخدام أبرز التوصيات على النتائج فإن استناداً و  

 لاالنترنت كشكل مرن وسه استخدام بيئةو  ،أدوات منهاج تعليمية في مواضيع العلوم االخرى لتصميم

 واالستفادة منها"أبحاث التصميم"  باعتماد منهجية الباحثين مستقبالً . وتوصي الدراسة لهذه االدوات

  .ضمن السياق الفلسطيني
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Abstract 

Designing Online Educative Curriculum Material about Chemical 

Compounds in Grade Seven and Exploring Its Effects on Teachers’ 

Pedagogical Content Knowledge. 

 Educative Curriculum Materials (ECMs) help teachers to implement the 

curriculum and achieve its goals. The Teacher Guide (TG) which promotes teacher 

learning as well as student learning is one of the forms of ECM. Research about 

designing and exploring how ECMs affect teachers’ knowledge is still limited. In the 

Palestinian Educational context, there is no official TGs for Science curriculum. 

Teaching the “Chemical Compounds” unit in the seventh grade would be considered 

as an important opportunity and big challenge as well, for new science teachers 

especially for those whose field of specialization is not Chemistry . 

 The aim of this study is to design a TG as an ECM for the “Chemical 

Compounds” unit in grade seven according to the Palestinian Curriculum. The design 

is based on Hashweh’s model of Pedagogical Content Knowledge (PCK), and Davis 

& Krajcik framework for designing ECMs. The designed ECM would help to answer 

the following two questions. First, what are the changes in the PCK of the 

participants after using the TG for planning? Second, what TG features were 

relatively beneficial for the science teachers? 
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 I followed a single iteration, design-based research process in my study. It 

took eight months to design an online ECM. The design process comprises four 

parallel stages: a literature review, a small study with veteran Palestinian Science 

teachers, writing the content of the TG, and developing the TG web site. Next, six 

teachers used the TG for preparing the lessons of the unit. The instruments of the 

study were semi-structured interviews, open-ended questions tests, open-ended 

questionnaires, lesson preparations, website stats, and a focus group interview. 

 The results revealed that there were positive changes in teachers’ PCK. The 

most significant changes happened with teachers whose content area is not Chemistry 

and have more experience. Those teachers spent more time on the TG website and 

browsed more pages. The most significant changes occurred in teachers’ knowledge 

about aims, content, curriculum, learners, and teaching strategies. In addition, the 

results revealed that the useful features in the TG were (1) Using PCK as an explicit 

framework to organize teacher’s knowledge. (2) TG targeted teachers’ PCK. (3) TG 

was related to the context of the teachers. (4) Presenting educational concepts and 

terms explicitly. (5) Designing the TG as an online resource. 

 In light of these results the main recommendation of the study is to develop 

ECMs for different Science topics and to investigate its potential benefits for teachers 

and students. 
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 لفصل الولا

طارها النظري  مشكلة الدراسة وا 

 "الدواء" بداهة يعين ال به والشعور املرض عن احلديث إنّ"

 

 دب التربوي للتعبير عن حاجة المعلم الجديد للدعمالبحر" تشبيه بليغ استخدم في األ "تائه في 

 ,Kauffman, Johnson, Kardos, Lui, & Peskeوالتوجيه عند تطبيقه وتدريسه للمنهاج )

الجديد تحديات خاصة مرتبطة بطبيعة المعرفة المتجددة التي يحتاجها معلم العلوم يواجه . و (2002

باستمرار، منها المعرفة العميقة بمواضيع في العلوم قد ال تكون ضمن تخصصه، والمعرفة بطرق 

تدريس وتعليم تناسب خصائص طلبته، وتعالج الصعوبات والمفاهيم الخاطئة التي قد تصاحب عملية 

(. هذه المعرفة Davis, Petish, & Smithey, 2006; Schwarz, 2009تعلمهم لتلك المواضيع )

 Pedagogical Contentأطلق عليها في األدب التربوي المعرفة البيداغوجية للمحتوى )

Knowledge “PCK” والتي تكون عادة محدودة عند المعلم الجديد )(Van Driel, Verloop, & 

De Vos, 1998). 

في تحسين المعرفة تساهم  ،هذه التحديات الحاجة إلى توفير أشكال مختلفة من الدعم تبرر 

االعتماد أكثر فعالية من  ألن وجود تنوع في أشكال ومصادر دعم المعلمين، ،البيداغوجية بالمحتوى

 ،ومن أشكال الدعم المقدم عادة للمعلمين .(Davis & Krajcik, 2005) مصدر واحد بعينه على

( Curriculum Materialsت والدورات قبل وأثناء الخدمة، واالشراف التربوي، وأدوات المنهاج )الورشا
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تشمل الكتب المدرسية وأدلة المعلمين والوسائل التعليمية التي تستخدم وتؤثر في تخطيط وتطبيق التي و 

وفي حال استهدفت أدوات المنهاج تعلم المعلم والطالب على . (Schwarz, et al., 2008)المنهاج 

 ( أيEducative Curriculum  Materials ECMأدوات منهاج تعليمية )حد سواء، فإنها تسمى 

 .(Davis & Krajcik, 2005) تجعل من تعلم المعلم هدفا مركزيا لها

لمصادر هامة تحسن من معرفته ومن قدرته على تطبيق  الفلسطينيالسياق  فيقد يفتقد المعلم  

قد ال يتاح لبعض المعلمين الجدد تلقي الدعم المقدم على شكل دورات ف المنهاج في الكثير من األحيان.

لى أن المتوفر من أدوات إضافة . باإل(2333العالي، وزارة التربية والتعليم )أو ورشات تأهيل مهني 

في  درسيةسية فقط، في ظل غياب دليل معلم رسمي مصاحب لتلك الكتب المالمنهاج هو الكتب المدر 

 .(2334)مركز الميزان لحقوق االنسان، المنهاج الفلسطيني 

 مشكلة الدراسة 0:0

تنبع مشكلة هذه الدراسة من شقين، األول عملي مرتبط بالسياق الفلسطيني، والحاجة لوجود أداة  

منهاج تعليمية تساعد على تطبيق المنهاج الفلسطيني. والشق الثاني بحثي، متعلق بالنقص في 

 الدراسات التي تبحث في تصميم وتأثير أدوات المنهاج التعليمية.  

ات الكيميائية في الصف السابع األساسي، فرصة هامة وتحدي كبير يشكل تدريس وحدة المركب 

المنهاج الفلسطيني في هذه الوحدة بتناول المفاهيم المجردة  ، حيث يبدأللمعلم الخبير فضال عن الجديد

". وهي النظرية التي تنص على أن جميع المواد Particle Theoryالتي تطرحها نظرية الجسيمات "

ن هذه الجسيمات قد تكون ذرات أو جزيئات أ، تكون في حركة دائمة، و صغيرة جداً تتألف من جسيمات 
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أحد أكثر النماذج . وتعتبر هذه النظرية (Loughran, Berry, & Mulhall, 2012)أو أيونات 

، لطبيعة النماذج العلمية لبةفرصة مثالية لتطوير فهم الطتدريسها يعد و  .مركزية في العلوم الحديثة

من خالل لفت نظر الطالب إلى التطورات التاريخية في النظرة لطبيعة المادة، بيعة العلم، وفلسفة وط

لى الحاالت التي ال تستطيع النظرية تفسيرها المعلمون الخبراء بأن النظرية تتحدى العديد كما يرى  .وا 

 ,Loughran et al., 2012; Snir, Smith, & Raz) الموجودة عند الطلبةالخاطئة من المفاهيم 

للطبيعة المجردة  ، نظراً ال أنه يمثل أيضا تحدياً إ. لكن بقدر ما يمثل تدريس هذه الوحدة فرصة، (2003

 ,Taber) لمفهوم الذرة، والخصائص العمرية لطلبة الصف السابع التي مازالت ضمن المرحلة الحسية

نهاية لمعظم الطلبة في  كبيرة جداً  هذا المفهوم إلدراك الالزمة المتطلبات، وهو ما يجعل  (2001

أداة منهاج  يبرر وجودوهذا  .(Johnson & Papageorgiou, 2010) المرحلة األساسية العليا

تسهم في تحسين معرفة المعلم بكيفية تدريس هذه الوحدة، والتعامل مع الصعوبات المحتملة في تعليمية، 

تخصصه، أو لم يحظ بفرصة تأهيل خاصة ، وال تسعفه خبرته أو خاصة اذا كان المعلم جديداً  ،تدريسها

وأيضًا عدم وجود دليل معلم رسمي لمنهاج العلوم للصف السابع األساسي في  بتدريس هذا الموضوع.

 السياق الفلسطيني.

ن لها حاجة إ، فإن مشكلة الدراسة ال تنبع من حاجة عملية فقط، بل ولكن، كما ذكرت مسبقاً  

 ,.Davis et al) التربوية األبحاثاج التعليمية بدراسة متعمقة في المنه أدواتلم تحظ ف. نظرية أيضاً 

وأربعة مجالت محكمة متخصصة في تعليم  ERICبالبحث في قاعدة بيانات  وقد قمت (.2006

 أدواتالتي تتناول موضوع  األبحاثحول ، 21/1/2311بتاريخ  ، عند بدء عملي بهذه الدراسةالعلوم

فعلى الرغم من وجود أبحاث عديدة تتناول . 1.1يوضحه الجدول  نقصاً وجدت و  ،المنهاج التعليمية
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 المنهاج التعليمية أقل بكثير، وما يربط بينها وبين أدواتإال أن األبحاث التي تتناول  ،المنهاج أدوات

فيعد  موضوع هذه الدراسة أما ما يربطها بنظرية الجسيمات ،أقل للمحتوى معرفة المعلم البيداغوجية

 إلجراء هذه الدراسة.  اضافياً  وهذا النقص يعطي مبرراً  في هذه المصادر الخمس. معدوماً 

 0.0الجدول 

 51/1/5101 بتاريخ  المنهاج التعليمية أدواتالمنهاج و  أدواتنتائج البحث حول الدراسات التي تناولت 

 

  

 مكان البحث                       كلمات البحث    

 

"curriculum 
materials" 

"educative 
curriculum 
materials" 

"educative 
curriculum 
materials" & 
"pedagogical 

content 
knowledge"   

"educative 
curriculum 
materials" 
& "particle 

theory" 

Eric 3725 14 7 0 

International Journal of Science Education 6 1* 0 0 

Science education 421 17 11 0 

Journal of research in science teaching 317 22 11 0 

Journal of Science Teacher Education 89 8 5 0 

  وليس في محرك البحث للمجلة نفسها            ERIC*ظهر في نتيجة محرك البحث في 

المركبات الكيميائية للصف لوحدة منهاج تعليمية  أداةتتحدد مشكلة هذه الدراسة بتصميم  الذ 

عند  واستكشاف كيف تؤثر على تطور المعرفة البيداغوجية للمحتوىعلى شكل دليل معلم،  السابع،

بما يساهم مستقباًل في  .الدليلفي  التي كانت ذات فائدة لهمالمعلمين الذين يستخدمونها، والخصائص 

 تصميم أدوات المنهاج التعليمية وتطويرها.
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 الدراسةأسئلة  5:0

، لوحدة المركبات على شكل "دليل معلم" تهدف هذه الدراسة الى تصميم أداة منهاج تعليمية 

. وهذا سيمكننا من الجددومن ثم استخدامها من قبل مجموعة من المعلمين  ،الكيميائية للصف السابع

 على األسئلة التالية:اإلجابة 

معلمين المشاركين في الدراسة بعد عند الما التغير الذي حدث في المعرفة البيداغوجية للمحتوى  .1

 استخدام أداة المنهاج التعليمية "دليل المعلم" للتحضير؟

 ؟المشاركين للمعلمين التي كانت ذات فائدة خصائص الدليلما  .2

 أهمية الدراسة 1:0

والمجال البحثي. فعلى الصعيد العملي، فإن وجود  تبرز أهمية هذه الدراسة في المجال العملي 

البيداغوجية بالمحتوى،  ة المعلمأداة منهاج تعليمية مصاحبة للمنهاج الفلسطيني، تستهدف تحسين معرف

المعرفة  مفهوم لتعلم ودعم معلم علوم حديث االلتحاق بالمهنة. كما أن وفر مصدر هاماً تيمكن أن 

ريت عليه وحوله أبحاث تربوية مكثفة، مازال غير معروف في أوساط البيداغوجية للمحتوى، الذي أج

 وتطوير تقويمو بممارساته التربوية  المعلم سهامه بزيادة وعيإمكانية إ. برغم (Kind, 2009)المعلمين 

. مما يعني أن استخدام المعرفة البيداغوجية (Loughran, Mulhall, & Berry, 2008) أدائه

 الجسور بين الواقع العملي للمعلمين ن يسهم في مدأللمحتوى لتصميم أدوات المنهاج التعليمية، يمكن 

موجهة إلى الباحثين التربويين واألكاديميين  وبين البحث االكاديمي التربوي، الذي عادة ما تكون نتائجه
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والذين يؤمل أن يستفيدوا منها  المعرفة في البحث التربوي،در امصأحد  ن هم، الذيوليست إلى المعلمين

 .(Loughran et al., 2012)في نهاية المطاف 

ن المعرفة إف ،مكانيات المحتملة ألدوات المنهاج التعليميةنه وبرغم اإلإوعلى الصعيد البحثي ف   

 ,Beyer & Davis) معلمي العلومما زالت محدودة عن المدى الذي يمكن أن تسهم به في تعلم 

المنهاج التعليمية من معرفة  أدواتكما أنه لفحص االدعاءات النظرية بإمكانية أن تحسن   .(2009

وهذا يدعم . (Davis & Krajcik, 2005) دواتوأداء المعلم، فإنه ال بد ابتداء من تطوير تلك األ

طار نظري إلعملية تصميم أداة منهاج تعليمية مستندة على  ، كونها تقدم وصفاً الحالية أهمية الدراسة

وأدلة بحثية، ومرتبطة بموضوع محدد، ومن ثم تبحث في التغير الذي حدث على معرفة المعلمين 

 البيداغوجية للمحتوى بعد استخدامه.

 طار النظرياإل 9:0

 جية للمحتوىيتشكل اإلطار النظري لهذه الدراسة من نموذج الحشوة للمعرفة البيداغو  

(Hashweh, 2005) مقترحات ، ومن( دايفز وكراجيكDavis & Krajcik, 2005 ) وبول وكوهن

(Ball & Cohen, 1996)  المنهاج التعليمية. أدواتلتصميم 

 ("Pedagogical Content Knowledge "PCK: المعرفة البيداغوجية للمحتوى )أول  

بحاث التي تتناول في طبيعة األ اً هام اً منتصف الثمانينات من القرن العشرين تغير حدث في  

-Processالناتج ) -العمليةبحاث قبل تلك الفترة نحو نموذج أداء المعلمين. فقد كان توجه األ

Product paradigm)، بين )العملية( و  ومهاراته دراسة العالقة بين سلوك المعلمالى هدف الذي كان ي
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أنه أدى  . وكان أبرز المآخذ على ذلك التوجه (Hashweh, 2013) تحصيله )الناتج(و تعلم الطالب 

. وهو ما انعكس (Van Driel et al.,1998) إلى نظرة مجزأة للتعليم أخفت تعقيدات العملية التعليمية

 genericعلى برامج تعليم وتأهيل وتدريب المعلمين التي ركزت على التعليم كأنشطة عامة )

activity تنطبق على جميع المواضيع التي يتم تدريسها في المدارس. لذا جاءت دعوة التربوي ،)

 .(Hashweh, 2013) معين وموضوع ضرورة دراسة التعليم كعملية متخصصة بمحتوىشولمان الى 

 العلمي" النموذج"عن غياب   (Shulman, 1986a; 1986b)تحدث شولمان  

(Paradigm الذي ).وتنشأ  يهتم بدراسة معرفة المعلم المتخصصة بكيفية تعليم موضوع معين للطلبة

بتمثيالت ذلك الموضوع  المعرفةتتضمن و عن التدريس المتكرر لموضوع معين، هذه المعرفة 

، والصعوبات التي قد تواجه الطلبة عند تعلم ذاك )اإليضاحات، والتشبيهات، واألمثلة، والتفسيرات)

راتيجيات التعامل معها. وأطلق على هذه المعرفة مصطلح المعرفة البيداغوجية للمحتوى الموضوع، واست

(Pedagogical Content Knowledge "PCK" هذا الطرح ما لبث أن تحول إلى توجه كبير في .)

( Paradigm) علمي" موذجن"لى إألن يتحول  صالحاً (Abell, 2008) ، اعتبرته آبل األبحاث التربوية

   بحد ذاته كما كان يأمل شولمان.

اتساع الخالف حول  المعرفة البيداغوجية للمحتوىصاحب اتساع األبحاث التي تناولت مفهوم  

وتوضح مكوناته  المعرفة البيداغوجية فتعر   أطرطبيعته وحول مكوناته. وقد قدم العديد من الباحثين 

 ,Cochran, DeRuiter, & King, 1993; Hashweh, 2005; Magnussen, Krajcik)مثل، 

& Borko, 1999; ) ( 1كما يوضح ملحق رقم ،)ظهور أطر أخرى لتعريف المفهوم إلىشارة مع اإل 

كالمعرفة  عناصر أخرى لتضيف عليه( أو Lee & Luft, 2008 )مثال، لم تذكر في الملحق
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في معظم تلك النماذج  اً ز و بر كثر العنصرين األ(. لكن ظل Mishra & Koehler, 2006) بالتكنولوجيا

هو المعرفة بطرق التدريس، والمعرفة بالصعوبات التي قد يواجهها الطلبة عند تعلم موضوع معين 

(Kind, 2009; Van Driel et al., 1998). 

 ، والذي(Hashweh, 2005)طار النظري الذي طرحه الحشوة وقد تبنيت في هذه الدراسة اإل 

 ، تخزن بطريقتين، األولىمعرفة شخصية وخاصة بكل معلم لمعرفة البيداغوجية للمحتوى هيايرى أن 

محفوظة في ذاكرة  رة سردية على شكل قصصذاكالثانية و  ،ذاكرة عامة على شكل نصوص ومخططات

 مع الطلبة والتفاعل والتحضير المتكرر لموضوع معين، التخطيط وتتطور هذه المعرفة من خالل. المعلم

، كل وحدات أساسية المعرفة البيداغوجية للمحتوى منوتتألف بعد التدريس. والتأمل  ،التدريسأثناء 

في  TPCمثال  ،(TPCsأسماها بناءات المعلم البيداغوجية ) واحدة منها خاصة بموضوع معين،

 سبعة عناصر هي:  تفاعلمن هذه الوحدات تنشأ  .في موضوع المادة  TPCموضوع البناء الضوئي، أو

: أي معرفة المعلم بأهداف التربية بشكل عام، وأهداف تعلم وتعليم العلوم، المعرفة باألهداف .1

 وأهداف تعلم وتعليم مواضيع العلوم المختلفة.

: ويقصد بها المعرفة بالمفاهيم والمبادئ واالطر المعرفية لموضوع ما المعرفة بالمحتوى .2

 والمعرفة بالعمليات العلمية كضبط المتغيرات واالستقصاء.وعالقته بالموضوعات االخرى، 

، مثال تطور تناول المنهاج : أي معرفة المعلم بتطور المنهاج عامودياً المعرفة بالمنهاج .1

، مثال عالقة الموضوع مع مواضيع اخرى لموضوع من سنة الى أخرى، وتطور المنهاج أفقياً 

 سواء في العلوم او في مواد اخرى.
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: أي معتقدات المعلم ومعرفته حول المتعلمينخصائص والمعتقدات حول التعلم و المعرفة  .1

التعلم، وخصائص المتعلمين، كمعرفتهم المسبقة، والمفاهيم البديلة، والصعوبات التي يمكن أن 

 تواجههم عند التعلم.

، : أي معرفة المعلم بأهمية التمثيالت، وأساليب التدريس المختلفةالمعرفة بطرق التدريس .5

 والتخطيط، واالدارة الصفية.

: أي المعرفة بمصادر مفيدة في التعلم والتعليم كالكتب، واالفالم، واالدوات، المعرفة بالمصادر  .6

 والتكنولوجيا وغيرها.

 : أي المعرفة بنظام التعليم المحلي، وطبيعة المجتمع وبيئة بالطلبة.المعرفة بالسياق .4

( Topic-specificعلى الطبيعة المتخصصة ) بعدة ميزات، أهمها التأكيد طارهذا اإلويمتاز  

في حين ابتعدت بعض األطر  ساسية،مان األمع فكرة شول انسجاماً  للمعرفة البيداغوجية كمحور أساسي،

 Cochran et.al, 1993; Magnussenخرى عن الطبيعة التخصصية لهذه المعرفة )مثال األ

et.al, 1999 .) بعض  امتالك على الطبيعة المتخصصة لهذه المعرفة يساعد على تفسيروالتأكيد

بين الخبرة  نموذج الحشوة يربطكما  المعلمين معرفة بيداغوجية في موضوع أكثر من موضوع ثاني.

)العناصر  وبين معرفة ومعتقدات المعلم ،من جهة )التحضير والتفاعل مع الطلبة والتأمل( العملية

مما يقدم تفسيرا الختالف وتنوع ، كمصدرين لتشكل البناءات البيداغوجية للمعلم ،من جهة أخرى السبعة(

ن تشابه السياق المعرفة البيداغوجية للمحتوى . فمثال، حتى ان امتلك معلمين نفس للمعلمين حتى وا 

سنوات الخبرة وعمال في نفس السياق، فيمكن الختالف معتقدات ومعرفة المعلمين أن تحدث فرقا في 

ويعطي اإلطار النظري أهمية  .(Van Driel, 2014) عرفة البيداغوجية للمحتوى لكل منهماالم
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لمعتقدات المعلمين حول التعلم والمتعلمين، والتي تؤثر على تطور وتغير هذه المعرفة. ويدعم هذا 

وجية، في االدعاء دراسات أخرى تشير إلى أن المعتقدات السلوكية أحيانا قد تعيق تطور المعرفة البيداغ

أن البناءات البيداغوجية  كما يفترض اإلطار .(1223مسالمة، حين أن البنائية قد تدعم هذا التطور )

يزيد من خياراتي مما  ،تخزن على شكل ذاكرة عامة تتضمن مخططات ونصوص، وذاكرة قصصية

)كاستخدام  بطرق مختلفة التقاط وفحص وتوثيق ونشر وتقديم المعرفة البيداغوجية للمعلمينكباحثة في 

لكن يظل لكل إطار قصوره الذي يدفع نحو ضرورة المراجعة  االختبارات والسرد وتحضير المعلمين(.

 والتعديل، كعدم تركيزه مثال على جانب التقويم كعنصر من عناصر معرفة المعلم.

  (Educative Curriculum Materials)المنهاج التعليمية  أدوات ثانيا:

حديث   (Educative Curriculum Materials)المنهاج التعليمية  أدواتيعتبر مصطلح  

( التي عرفتها Curriculum Materialsالمنهاج ) أدواتنسبيا. حيث من السائد استخدام مصطلح 

التي تساعد المعلم على تحقيق  االدواتبأنها جميع  (Schwarz et al., 2008 )شوارتز وآخرون 

ودليل المعلم واألدوات والوسائل التي تؤثر على تخطيط المنهاج  المدرسية وتشمل الكتب ،أهداف التعلم

المنهاج في االساس لكي تستخدم من قبل  تصمم أدوات.  و من قبل المعلم وتطبيق المنهاج في الصف

 ,Davis, Palincsar, Arias, Bismackالمعلم في الصف ، بحيث تقود وتوجه طريقة تدريسه )

Marulis, & Iwashyna, 2014 .)دايفز وكراجيك  ىلكن وكما رأ(Davis & Krajcik, 2005)  أن

االهتمام  منصبا على  يكون حيثب  تركز على تقديم محتوى واستراتيجيات تدريس معينة، االدواتتلك 

التعليمية، وتهمل حاجة المعلم نفسه ليفهم األسباب وراء هذه االختيارات واإلستراتيجيات  ،الطالب تعلم

 ,Ball & Cohen)ن ه. وقد كان بول وكو مما يقلل من فرص المعلم للنقد أو النقل لمواقف جديدة
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 تعل م المعلم الذي سيستخدمها هدفاً  يكونمنهاج  أدواتتصميم من أوائل من نبهوا إلى أهمية  (1996

 .لها مركزياً 

 دواتألعن الدور الممكن أو المحتمل  Ball & Cohen, 1996)ن )هبول وكو  وتحدث 

صالح التعليم يجب أن تصمم بحيث تسهم في  دواتاأليرى الكاتبان أن تلك ف ،المنهاج في تعلم المعلم وا 

للتعامل مع  ، معرفة المعلم بخصائص المتعلمين بحيث يكون المعلم مجهزاً دعم أربعة جوانب، أوالً 

. فاهيم البديلة وتوقع الصعوبات عند تعلم موضوع معين، كالتعامل مع الممواقف محتملة من الطالب

، توجيه المعلم ، دعم معرفة المعلم بالمحتوى بحيث تعطيه خيارات أكبر للتعامل مع المادة. ثالثاً ثانياً 

للتطور الزمني والتسلسل المحتمل للمحتوى بحيث تزيد من قدرة المعلم على اختيار الوقت المناسب 

مكان ، تقدم تعليال وشرحا للخلفيات النظرية يات الربط الممكنة مع المواد األخرى. رابعاً لتقديم المادة وا 

بحيث يزيد من فرصة كون المعلم ناقدا ومقيما لها.  التعليمية المنهاج أدواتلطرق التدريس المقترحة في 

هو تعزيز  ،( على الجوانب األربعة جانبا خامساDavis & Krajcik, 2005ك )يدافيز وكراج وأضاف

بحيث يستطيع المعلم استخدام مصادر مختلفة وتكييفها للتدريس  ،قدرة المعلم على تصميم طرق تدريس

 .بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى دواتوربط تلك األ ،بطريقة منتجة ومثمرة وفق السياق الخاص به

فكار بول وكوهن وأإلى أفكار  استناداً  (Davis & Krajcik, 2005)دايفز وكراجيك  ادع لذا 

تطوير و  المعلم تعلمتعزز وتساهم في منهاج تعليمية  أدواتإلى تصميم ، ( كما ذكراBruner) برونر

كمتعلم.  " المعني بها هو المعلمeducativeفكلمة " ،وتكامل معرفته األساسية بالمحتوى والتعليم والتعلم

وتفترض أن  ،فقط على استراتيجيات التدريسالتي تركز التقليدية،  المنهاج أدواتعن  وهي بذلك تمتاز

أن  دايفيز وكراجيكويدعي . بأنها تستهدف تعلم المعلم والطالب على حد سواء ،المتعلم هو الطالب فقط
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العميقة المعرفة تحسين  ليس فقطتعلم المعلمين أكثر تعقيدا من تعلم الطلبة، ألنه يتطلب تحسين 

طالب على االقل في الصف  23التي تؤثر على معرفة  ،بل المعرفة البيداغوجية حوله بالمحتوى

عتمد على رغبة ية التأهيل، بحيث لأخذ منحنى شخصي وفردي بعد مرحكما أن تعلم المعلم ي الواحد.

  والفرص المتاحة له. المعلم ومثابرته

لتصميم أدوات منهاج تعليمية وقد قدم دايفيز وكراجيك مجموعة من االرشادات والتوصيات    

(. وأوصوا Inquiry based learningمرتبطة باستراتيجية التعلم باالستقصاء )اللدعم معرفة المعلم 

 (Design Based Researchباستخدام منهجيات حديثة لتصميم تلك االدوات مثل أبحاث التصميم )

التعليمية. لكن االطار النظري المقترح من قبل دايفيز واقترحوا استخدام االنترنت لتصميم أدوات المنهاج 

وكراجيك استند في االساس على ادعاءات ومراجعات نظرية، دعتهم الى التوصية باجراء ابحاث تدعم 

    (. Davis, et al., 2014هذا االطار بأدلة بحثية وتجريبية )

المنهاج التعليمية وبين  اتأدو بالربط بين الجوانب التي يجب أن تراعى في تصميم  وقد قمت 

المنهاج  أدواتلبناء وتصميم  جدت كيف يمكن أن يوفر نموذج الحشوة أساساً و نموذج الحشوة، و 

فكال اإلطارين يتفقا على أهمية المعرفة بالمحتوى، وخصائص  .1.1التعليمية كما يوضحه شكل 

المتعلمين وتطور المحتوى )المنهاج( وطرق التدريس بالنسبة للمعلم. كما أن إطار الحشوة يقدم تفصياًل 

الى للجوانب المعرفية التي قد يحتاجها المعلم من أجل تصميم طرق التدريس كإضافة السياق والمصادر 

هذا الربط يظهر االنسجام والتكامل بين كال اإلطارين الذين بنيت عليهما هذه . المعرفيةبقية العناصر 

 الدراسة.
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 التعليمية المنهاج ألدواتوبول وكوهن  وكراجيك دايفيز أفكارو PCK الحشوة نموذج بين الربط 1.1شكل 

 سةحدود الدرا 2:0

، مع 2315-2311أجريت هذه الدراسة في محافظة رام هللا والبيرة في فلسطين في العام الدراسي 

عمل فيها. أ معلمي علوم يعملون في مدارس حكومية. واخترت مدينة رام هللا ألنها المدينة التي أسكن و 

ن أداة المنهاج أكما صميم أداة منهاج تعليمية على شكل دليل معلم. وهذه الدراسة تقتصر على ت

وفق  التعليمية التي صممتها في هذه الدراسة مرتبطة بوحدة المركبات الكيميائية للصف السابع االساسي

التغير في معرفة المعلمين البيداغوجية وفق نموذج  استكشاف. وهذه الدراسة تستهدف المنهاج الفلسطيني

. وعلى هذا التدريسفي مرحلة التحضير للتدريس، وليس في فترة  ،((Hashweh, 2005ة الحشو 

 االساس تم تصميم أدوات الدراسة، واختيار وقت اجرائها في فترة تسبق تدريس وحدة المركبات
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كما أن منهجية أبحاث التصميم المستخدمة في الدراسة هي ذات تكرار واحد وال تستهدف  .الكيميائية

 بنظرية أو معايير للتصميمي. الخروج

 مصطلحات الدراسة 1:0

التي تساعد المعلم على تحقيق أهداف التعلم وتشمل الكتب  دوات: هي جميع األالمنهاج أدوات

ودليل المعلم واألدوات والوسائل التي تؤثر على تخطيط المنهاج من قبل المعلم وتطبيق المدرسية 

 .(Schwarz et al., 2008) المنهاج في الصف

 & Davisم المعلم باإلضافة لتعلم الطلبة )منهاج هدفها تعزيز تعل أدوات: هي المنهاج التعليمية أدوات

Krajcik, 2005.) 

 وضوع: هي مجموعة من البنى البيداغوجية الخاصة والشخصية متعلقة بمالمعرفة البيداغوجية للمحتوى

ومخزنة على شكل ذاكرة عامة وذاكرة قصصية، يطورها المعلم الخبير نتيجة التخطيط والتدريس  ،معين

 ،والمصادر ،والسياق ،بالمحتوى المعرفةمن  تتشكلو  ،والتأمل في التدريس بشكل متكرر لذلك المحتوى

 .(Hashweh, 2005) وطرق التدريس ،والتعلم وخصائص المتعلمين ،واألهداف ،والمنهاج

. وكما في االقتباس الذي الحالية استعرضت في هذا الفصل مشكلة وأسئلة وأهمية الدراسة 

تصدر هذا الفصل، فإن المعرفة بالمشكلة وتحديدها ال يعني عالجها وحلها. وما سعيت اليه في هذه 

ة الدراسة ويبرز أهميتها بعد الدراسة هو تقديم حل )تصميم دليل معلم( يمكن أن يساهم في عالج مشكل

بمراجعة األدبيات التي ساعدتني في  تحديد اإلطار النظري الذي استندت عليه. وأقوم في الفصل التالي

اتخاذ القرارات المتعلقة بشأنهاإجراء هذه الدراسة، وتحديد مسارها، و 
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 الفصل الثاني

 مراجعة األدبيات

  "سهام القارئ فيما يقرأإإن القراءة تقتضي ...للتفكري وقفاتالكتب دون  لتهمونبعض الناس ي"

 

األول، الدراسات المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية  :ثالثة محاور أساسيةأناقش في هذا الفصل،  

؛ والثالث: الدراسات المنهاج التعليميةمتعلقة بأدوات الدراسات الوالثاني،  ؛دب التربويفي األللمحتوى 

 .الدراسة الحاليةومنهجية بأهداف وأسئلة  حاوروذلك الرتباط الم المتعلقة بمنهجية أبحاث التصميم.

 وأختتم الفصل بخالصة للدراسات التي قمت بمناقشتها وأثرها على الدراسة الحالية.

 المعرفة البيداغوجية للمحتوى في األدب التربوي 0:5

طار النظري اإل ألنهتأتي أهمية مناقشة األدبيات المتعلقة بمفهوم المعرفة البيداغوجية للمحتوى  

جابة على سؤال في اإل وأالذي تستند عليه هذه الدراسة، سواء في تصميم أداة المنهاج التعليمية، 

مكن أن تضيفه هذه الدراسة األول المتعلق بالتغير في معرفة المعلمين بعد استخدامها. كما تظهر ما ي

نشأة  :هي محاور فرعية ةالدراسة للبحث التربوي، ومحدوديتها في نفس الوقت. وسأناقش هنا ثالث

وتطور مفهوم المعرفة البيداغوجية للمحتوى، وفائدته وأهميته في تعلم المعلمين، والمنهجيات المستخدمة 

  في كشف وتوثيق هذه المعرفة وتطورها.
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 غوجية للمحتوى، المفهوم المثير للجدلالمعرفة البيدا 0:0:5

 على طرح مفهوم المعرفة البيداغوجية للمحتوى، إال أن برغم مرور ما يقرب من ثالثين عاماً  

 شولمانفقد افترض مفهوم وطبيعة هذه المعرفة بين الباحثين التربويين. الحول  مازال قائماً  الجدل

(Shulman, 1986a) بالمحتوىالمعرفة  :تتألف من ثالث فئات هيأن معرفة المعلم  في البداية 

(Subject Matter Knowledge “SMK”)لمعرفة البيداغوجية للمحتوى ، وا(PCK) والمعرفة ،

(. وقال أن المعرفة البيداغوجية للمحتوى تتجاوز المعرفة Curriculum Knowledgeبالمنهاج )

معرفة المعلم األول  :تتضمن شقين وهي ؛لى المعرفة بالمحتوى لغرض تدريسهتوى في حد ذاته، إبالمح

الثاني المعرفة بحاجات الشق و  ة؛بلللط ومفهوماً  واضحاً  الموضوعجعل التي تبالتمثيالت واإليضاحات 

والصعوبات التي يمكن أن تواجههم  ،وخصائص المتعلمين والمفاهيم السابقة والخاطئة التي يحملونها

 .المناسبة لمعالجة ذلك واالستراتيجيات عند تعلمهم للموضوع،

لم يكن قد تبلور بعد عند شولمان، ألنه عاد في مقالة أخرى المفهوم لكن يبدو أن  

(Shulman, 1987)  المعرفة بالمحتوى،  :ليقترح تقسيم القاعدة المعرفية للمعلم إلى سبع معارف هي

المعرفة بالمتعلمين و ة للمحتوى، المعرفة البيداغوجيو المعرفة بالمنهاج، و المعرفة البيداغوجية العامة، و 

المعرفة باألهداف والقيم والفلسفات التربوية. لكنه عاد وأكد على أن و المعرفة بالسياق، و وخصائصهم، 

كونها تمزج بين المعرفة بالمحتوى وطرق  ؛المعرفة البيداغوجية للمحتوى هي المعرفة األكثر أهمية

لى أن هذا التقسيم إشولمان  وأشار سه.التربوي الذي يدر  وبين  موضوع،في  الخبيرز بين تدريسه، وتمي  

عادة إ لى إ، بل هو مسودة تنتظر المزيد من الجهد البحثي. وهو ما دفع الباحثين وال نهائياً  ليس ثابتاً 

 جراء المزيد من األبحاث في شأنه.ا  النظر في هذا التعريف و 



17 
 

  للمعرفة البيداغوجية للمحتوى( Knowledgeبعض الباحثين أن استخدام مصطلح )اعتبر  

أكثر  نسجم مع التوجهات البنائية، مقترحين مصطلحاً ما ال ي(، وهو staticثابتة )معرفة يوحي بأنها 

 شولمان لكن .(Pedagogical Content Knowing( )Cochran et al., 1993ديناميكية هو )

، من ُيعل  ألى فهم المعرفة البيداغوجية للمحتوى من خالل دراسة كيف يتعلم المعلم من أجل كان قد دعا إ

هذه المعرفة من  يبنيه قد نألى معلم ومدرس له، و إوكيف يتحول من مجرد خبير بمحتوى معين 

 هذاال يوحي . و (Shulman, 1986a)التدريس المتكرر، والبحث، والممارسة الواعية والحكيمة للمهنة 

هي معرفة متجددة متطورة تصاحب المعلم طوال  بلالتصور الذي طرحه شولمان أن هذه المعرفة ثابتة، 

 ,Hashweh)كانت جلية وواضحة في نموذج الحشوة  فترة ممارسته للمهنة. وهذه النقطة تحديداً 

 ؛داءألمحتوى معين ومن ثم التأمل في ا الذي أكد أن هذه المعرفة تنشأ من تحضير وتدريس ،(2005

 بما يعزز الطبيعة الديناميكية لهذه المعرفة.

مكانية التمييز بين المعرفة بالمحتوى وبين إومن االنتقادات األخرى التي أثارها طرح شولمان،  

أهمية تساءل بعض الباحثين عن و  .المعرفة البيداغوجية للمحتوى، كمعرفتين منفصلتين أو مندمجتين

 قد.  ف(Depaepe, Verschaffel, & Kelchtermans, 2013; Kind, 2009)التمييز بينهما  

أن التساؤل عن أهمية  (Lederman & Gess-Newsome, 1992) نيوسومليدرمان وجيسذكر 

اعتبار المعرفة البيداغوجية للمحتوى مجال منفصل من المعرفة ما هو إال جدال نظري أكثر من كونه 

األبحاث على مدى عقود أشارت إلى انه ال يوجد  نأالتعقيد، و ن العملية التعليمية بالغة ألجدال عملي 

. وقد ظهرت لطالباتحسين أداء وتحصيل  يؤدي إلى -كالمعرفة العميقة بالمحتوى -عامل وحيد بعينه 

مكانية الفصل بين المعرفة البيداغوجية للمحتوى والمعرفة بالمحتوى، ا  جدوى و ب المتعلقةهذه االنتقادات 
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. يجدر (Depaepe et al., 2013) بصورة جلية في مجال تعليم الرياضيات تجريبياً أو  سواء نظرياً 

تتمثل في أن المعلم الذي قضى معظم سنواته  ؛لى أن هناك خصوصية في تعليم العلومإاالنتباه هنا 

الجامعية متخصصا في الكيمياء مثال قد يضطر لتدريس محتوى من الفيزياء أو االحياء، مما يجعل 

 منه في تعليم الرياضيات. في تعليم العلوم افتقاد المعلم للمعرفة العميقة بالمحتوى أكثر بروزاً 

شرح هذه المعضلة بالقول، أن هناك  (Gess-Newsome, 1999)وقد حاولت جيسنيوسم  

ياها بمصطلح إمشبهة  ؛(Integrativeاألول يعتبرها تكاملية )التوجه : لى معرفة المعلمإتوجهين للنظرة 

معرفة جديدة، بل هي عبارة  للمحتوى فال تعتبر المعرفة البيداغوجية .(Mixtureكيميائي هو "الخليط" )

من المعرفة وليس معرفة جديدة.  اختالط المعرفة بالمحتوى مع التدريس مع السياق لتشكل خليطاً  عن

ياها بالمركب إمشبهة  ؛(Transformativeخرى أن معرفة المعلم تحويلية )األنظر الوجهة  ترىبينما 

نشأ عنه معرفة ي ،(، الذي يرى أن تفاعل المعرفة بالمحتوى والعناصر االخرىCompoundالكيميائي )

 (Lee & Luft, 2008)جديدة هي المعرفة البيداغوجية للمحتوى والتي يصعب فصل مكوناتها. وترى 

أفضل للمعرفة البيداغوجية للمحتوى عند  يقدم وصفاً  ،الذي يفصل بين المعرفتين ،أن التوجه التكاملي

يناسب  ،نتجتا معرفة جديدةأاعلتا و الذي يرى أن المعرفتين تف ،المعلمين الجدد، بينما التوجه التحويلي

بحاث في أنه يمكن تقسيم األ (Kind, 2009)المعرفة البيداغوجية للمعلمين الخبراء. فيما ترى كايند 

فئة تعاملت مع المعرفة البيداغوجية للمحتوى والمعرفة بالمحتوى كمعرفتين  :لى ثالث فئاتإتعليم العلوم 

منفصلتين، وفئة اعتبرت أنه ال اختالف بين المعرفتين، وفئة اقترحت أنهما ليستا منفصلتين تماما 

 .واحداً  ولكنهما في الوقت نفسه ليستا شيئاً 
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غوجية للمحتوى هي نتاج إلى أن المعرفة البيدا  (Hashweh, 2005) الحشوة وقد أشار 

لكنها تصب  ؛من ضمنها المعرفة العميقة بالمحتوى باعتبارها عامل أساسي وليس وحيد، معارف متعدد

لى إأشارت حيث ، هذه النتيجةعلى أبحاث أخرى  أكدت . و النهاية لصالح تدريس محتوى محدد في

 ,Ballالبيداغوجية للمحتوى )مثلالدور الهام للمعرفة العميقة بالمحتوى ودورها في تحسين المعرفة 

Thames, & Phelps, 2008; Käpylä, Jussi-Pekka Heikkinen, & Asunta, 2009.) 

برز واألهم، هو اعتبار البعض أن طرح شولمان للمفهوم اتسم بالغموض لكن قد يكون النقد األ 

 ,Depaepe et al., 2013; Kind)أدلة بحثية ) وأطار نظري إعلى  االستنادوعدم الوضوح وعدم 

2009; Ball et al., 2008).)  في مقدمة مقالته  ذكر شولمان أن، سبب هذا االنتقادوقد يكون

لى نتائج بحثية قام إ( في الصفحة الرابعة والخامسة، أن تصوره للقاعدة المعرفية للمعلم يستند 1234)

بالربط بين تلك النتائج وبين المفهوم  نه لم يقم؛ إال أ1235في عام  بها وفريقه، منها دراسة الحشوة

إعادة تعريف المفهوم الباحثين إلى  وقد دفع هذا القصورالجديد بصورة صريحة ومباشرة في مقالته. 

التي  (Marks, 1990)، مثل دراسة ماركس (empiricalلى أدلة بحثية )إ وتحديد عناصره استناداً 

للمعرفة البيداغوجية للمحتوى يتشكل من  مقابالت معمقة مع تسعة معلمين، واقترح نموذجاً أجرى فيها 

معرفة المحتوى من أجل التدريس، المعرفة بفهم الطلبة للمحتوى، والمعرفة بالوسائل  :هي أربعة عناصر

 وى. جراءات تدريس المحتا  المستخدمة للتدريس كالنص والوسائل التعليمية، والمعرفة بعمليات و 

فترة الثمانينات إلى نهاية التسعينات أن تفقد في بعض النماذج التي تم اقتراحها  كادت لكن 

 (Topic-specificوهي ارتباطها بمحتوى معين ) ؛أهم خصائصها  المعرفة البيداغوجية للمحتوى

(Hashweh, 2013).  للمعرفة  كونه سيصبح مرادفاً  ،لوجود المفهوم يعني عدم الحاجة أصالً قد مما
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رة الصف ادا  التي تعني معرفة المعلم باألساسيات والمبادئ العامة للتعليم و  البيداغوجية العامة

(Shulman, 1987) وقتنا  وحتىنهاية التسعينات  وقد انطلقت منذ .دون ارتباطها بموضوع محدد

 ;Van Driel et al., 1998مثل،لتأكيد خاصية االرتباط بمحتوى معين ) آخرين جهود باحثين الراهن

Loughran, Mulhall, & Berry, 2004 ) . 

طار النظري للدراسة، فقد ، والذي تم تفصيله في اإل(Hashwah, 2005نموذج الحشوة ) أما 

بحاث في تلك الفترة، والربط مع تطور األبحاث حول الذاكرة، واستنادا ألدلة بناه من خالل مراجعة األ

لى إمعلمين خبراء. كما ظهرت نماذج أخرى تستند  6مع  1235 بحثية حصل عليها من دراسته عام

 4مع معمقة  التي أجريت فيها مقابالت (Lee & Luft, 2008)لي ولوفت أدلة بحثية، مثل دراسة 

 4لى وجود إخلصت و  .ومراجعة للعناصر في األدبيات ، باإلضافة لمشاهدات ووثائق،معلمين خبراء

والمعرفة بالطالب، وبترتيب المنهاج،  وم،المعرفة بالعل :هي المعرفة البيداغوجية للمحتوىتكون عناصر 

  وباألهداف، والمصادر، والتقويم، والتدريس. 

لى إلى طرح نماذج لتعريف المعرفة البيداغوجية للمحتوى وعناصرها مستندة إإن سعي الباحثين  

وتنوع واختالف العناصر المكونة لهذه  ،قد يكون السبب في تعدد هذه النماذجأدلة بحثية وتجريبية، 

 ,Van Driel & Berry)ألن المنهجية النوعية الالزمة لفحص هذه المعرفة الضمنية والمعقدة المعرفة. 

وعدد المشاركين المحدود غالبًا، ، (Hashweh, 2005)، والخاصة والشخصية بكل معلم (2010

 عملية غير هينة وغير بسيطة. نماذج قابلة للتعميم بشكل واسعيجعل بناء  ؛قواختالف السيا
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يمكن من خالل هذه المراجعة استنتاج أن مفهوم المعرفة البيداغوجية للمحتوى مر بتطورات  

. وأن اأو مكوناته هذه المعرفةكثيرة ما زالت مستمرة، وأنه ال يوجد اتفاق بين الباحثين حول تعريف 

لكن  .(Kind, 2009) " مكتمالً علمياً  مما يجعل من المبكر اعتباره "نموذجاً  ؛لهاهناك نماذج متعددة 

هذا التنوع قد يصب في مصلحة التيار البحثي حول المعرفة البيداغوجية للمحتوى، ألنه يعني أنه ما زال 

لى المزيد من البحث والدراسة. إجابة عليها بعد، وأن هناك حاجة م اإلهناك العديد من االسئلة التي لم يت

إلجراء دراسات تبحث في تغير وتطور المعرفة البيداغوجية للمحتوى،  الحقل ما يزال خصباً  وأن

والعوامل المساعدة على ذلك، مثل الدراسة الحالية التي تستهدف استخدام مفهوم المعرفة البيداغوجية 

وحتى لو اعتبرنا وجود يم مادة منهاج تعليمية، تساعد المعلمين على تطوير معرفتهم. للمحتوى لتصم

فإن هذا القصور متوقع في النماذج العلمية، وال متعلق بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى كمفهوم، قصور 

مهنية  بل مدعاة لبناء ادعاءات قوية مستندة إلى أفضل اجتهادات وأحكام، للفزع أو القلق سببا يشكل

سباب أكما أن هذا مدعاة ألن يعلن الباحث بوضوح النموذج الذي يتبناه، و  .(Phillips, 1985) ممكنة

معضالت مرتبطة بطبيعة المعرفة ومكونتها، ولكي يبني منهجيته وأدواته في التبني، لكي يتجنب الوقوع 

 .وواضحة بصورة متسقة ومنسجمة

 أهمية المفهوم في عملية التطوير المهني للمعلمين 5:0:5

كإطار في  المعرفة البيداغوجية للمحتوىميزات استخدام مفهوم  إلىقد تنبه عدد من الباحثين ل 

فقد ذكرت آبل   .فيما يتعلق بمعلمي العلوم أنفسهم تطوير وتحسين تعلم وتعليم والعلوم، وتحديداً 

(Abell, 2008أن أفكار شولمان نج ) ،حت معها وساعدتها في عملها كأستاذة في إعداد معلمي العلوم

من خالل فهم طالبها، وتحديد األهداف التعل مية المالئمة لهم، وتحد يها إليجاد استراتيجيات تدريس 
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المعرفة  في مجاللألبحاث  ة آبلعملية وقابلة للتطبيق. وكان من الالفت أنه من خالل مراجع

وهي ترى  .مازال هناك العديد من األسئلة المرتبطة بالمفهوم بحاجة إلى إجابةنه فإ البيداغوجية للمحتوى

( وفق Paradigm) علمي" نموذج" لىإتحول أن وجود هذه التساؤالت تعني صالحية هذا المفهوم لي

"النماذج  لى تفسير فيإوجود جوانب بحاجة ال يكفي ترى أنه و للنماذج العلمية.  (Kuhn) تعريف "كون"

 يمكن لمفهومترى أنه و أن تفسر وتتنبأ.  أيضا للنماذج بدالبل ، تحافظ على صالحيتهالكي  العلمية"

لبعض معضالت تعليم معلمي العلوم، خاصة اإلجابة على  أن يقدم تفسيراً المعرفة البيداغوجية للمحتوى 

خبرة والتأهيل التربوي؟ والتنبؤ تساؤل، لماذا قد ال يستفيد المعلمين من مصادر التطوير المهني كال

وهو ما يمكن للدراسة الحالية أن تسهم  .بأشكال المعرفة والخبرات التي تفيد عند تصميم تلك المصادر

 فيه، من خالل اإلجابة على سؤال الدراسة الثاني.

يصاله للمعلمين بشكل صريح يساعد المعلمين على إدراك معنى   ويبدو أن عرض المفهوم وا 

 Loughran et) ل وبيريو مولهو  لوجرانأوصى به  وهو ماتطوير معرفتهم وممارستهم لتعليم العلوم، 

al., 2008). دبلوم التأهيلمن دراسة حالة ألستاذ يدرب معلمي علوم في السنة األخيرة جراء إعند ف 

 المعرفة البيداغوجية للمحتوى لمفهوم دلت النتائج على أن استخدام المعلمين ما قبل الخدمة ؛التربوي

 المعلمين كإطار نظري للتفكير في الممارسة، أدى إلى تشكيل إطار مفيد لتحضير الدروس، وزيادة ثقة

  لنظريات التربوية.ا بأدائهم المهني، وزيادة ربط المحتوى بطرق تدريس مناسبة له، وفهم وتقدير

دلة أ (Park, Jang, Chen, & Jung, 2011)دراسة بارك ويانغ وتشن وجونج  قدمتكما  

على أن المعرفة البيداغوجية للمحتوى، يمكن أن تكون وسيلة قياس ومؤشر فعال للتنبؤ بما يعرفه المعلم 

وبأدائه الفعلي في الصف. مما يعني أن استهداف هذه المعرفة وتطويرها يخدم الجهود االصالحية في 
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ة للمرحلة الثانوية، لسبعة حصة علوم في دروس البناء الضوئي والوراث 11التعليم. حيث قاموا بتسجيل 

معلمين، واستخدموا فيها أداة لقياس عنصرين من المعرفة البيداغوجية للمحتوى هما المعرفة بفهم الطلبة 

داة عبارة عن نموذج تقييم لمحتوى محدد، والمعرفة بطرق تدريس وتمثيل ذلك المحتوى. هذه األ

(Rubricلقياس أداء المعلم من خالل المشاهدة، يصاح ) بها مقابلة قبلية وبعدية لكل مشاهدة. كما

المنسجم مع التوجه االصالحي من  حصيلاستخدموا أداة أخرى محكمة عبارة عن بروتوكول لقياس الت

 خالل المشاهدة. استخدمت هاتين األداتين لتقييم الحصص التي تم تسجيلها. 

داء المعلم أيداغوجية للمحتوى و وجاءت النتائج دالة على وجود ارتباط قوي بين معرفة المعلم الب 

وبرغم أن أداة المعرفة البيداغوجية للمحتوى في تلك  صالحية في التعليم.المنسجم مع التوجهات اإل

ال أن هاتين المعرفتين المتعلقتين بفهم إالدراسة تركز فقط على عنصرين من عناصر تلك المعرفة، 

همية في المعرفة البيداغوجية للمحتوى، كثر مركزية وأ هما األ ،الطلبة واستراتيجيات وتمثيالت المحتوى

 ,.Van Driel et al)وأكثر العناصر المتفق عليها بين الباحثين، على حد قول فان دريل وآخرون 

أشارت في مراجعتها لألبحاث حول المعرفة البيداغوجية  (Kind, 2009). كما أن كايند (1998

 مفيدة لوصف وفهم الممارسات المهنية للمعلمين. وسيلةى أن المفهوم يعد للمحتو 

من خالل مراجعة عدة أدبيات أن  (Van Driel & Berry, 2010)ويرى فان دريل وبيري  

فهمنا لكيفية وأسباب اختيار المعلمين لطرق تدريس خاصة بمحتوى معين، له أثر هام في تطوير برامج 

كما أن توثيق المعرفة البيداغوجية للمحتوى لمعلمين خبراء حول مواضيع معينة،  .عداد وتأهيل المعلمينإ 

ران وآخرون فوجعلها صريحة وواضحة لمجتمع المعلمين، ومشاركتها ومناقشتها، كجهود لو 

(Loughran et al., 2012تساهم في انشاء ،) جماعية حول تلك  "معرفة بيداغوجية للمحتوى" وتوثيق
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مفهوم المعرفة البيداغوجية للمحتوى أن يساهم في تحول معتقدات المعلمين حول ل كنكما يمالمواضيع. 

لى معرفة كيف يفكر الطلبة وكيف يتعلمون إ ،استراتيجيات وتقنيات تدريسبعرفة التعلم، من مجرد م

لى أن من إ( van Driel et.al, 1998) فان دريل وآخرون وأشار  ويطورون فهمم لموضوع معين.

 هذه المعرفة عند تسهيل تطور أن تساهم في المعرفة البيداغوجية للمحتوى راسات في مجاللداأهداف 

 .إعادة اختراع العجلة من جديدلى إدون الحاجة  المعلمين الجدد

ن الفائدة أال إوهكذا فبرغم عدم استقرار "المعرفة البيداغوجية للمحتوى" على نموذج محدد،  

طار لتوثيق معرفة إطار، له أدلة متعددة ومتنوعة وهامة. فوجود هذا اإلوالنفع الذي يدعيه الباحثون ل

 مؤقتاً  المعلمين، وتطوير طرق وأساليب التدريب والدعم المهني للمعلمين يجذب الباحثين، ويقدم حالً 

 .منافساً  طر أخرى تقدم بديالً أ، أو لحين ظهور نظريات و طاراإلو  المفهوم لحين استقرار

 معرفة المعلمين المفهوم في كشف وتوثيقاستخدام  1:0:5

دوات التي استخدمت لرصد وتوثيق المعرفة البيداغوجية للمحتوى عند اختلفت المنهجيات واأل 

لى إ في تنوع المنهجيات السبب (Depaepe et al., 2013)يعزو ديبايب وآخرون و  المعلمين.

دراسة متعلقة بالمعرفة  63، وذلك بعد مراجعتهم لى طبيعة هذه المعرفةإاختالف نظرة الباحثين 

 Cognitiveأصحاب النظرة المعرفية )يعتبر ف البيداغوجية للمحتوى في سياق تعليم الرياضيات. 

Perspective أن المعرفة البيداغوجية للمحتوى موجودة في ذهن المعلم، ويمكن قياسها خارج الصف )

ها بصورة مستقلة عن العناصر المعرفية االخرى عند المعلم، غالبا باستخدام االختبارات، ويمكن فحص

 Situatedكما يمكن تطويرها من خالل التدريب. أما أصحاب النظرة المرتبطة بالسياق والواقع )
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Perspectiveبعاد، وتظهر المعرفة البيداغوجية من خالل التفاعل ( فيرون أن مهنة التعليم متعددة األ

شكل أساسي على المشاهدات الصفية، مع دعمها بالمقابالت وخطط المعلم في الصف، لذا يعتمدون ب

 و التي يقوم بها مع زمالئه المعلمين. أوتحضيره، ومن ثم تأمالت المعلم بعد التدريس سواء الذاتية 

طار إبرغم أني في الدراسة الحالية سأعتمد على رصد المعرفة البيداغوجية للمحتوى خارج  

باب والدوافع لذلك غير مرتبطة بتبني التوجه المعرفي أو السياقي. فهذين الخطين ال أن االسإالصف، 

النابعين من الجدل الدائر في سياق تعليم الرياضيات حول طبيعة المعرفة، لم ألحظه في دراسات تعليم 

ن هذه التي بدا الجدل الدائر فيها أكثر حول الطريقة التي تلتقط بها أكبر وأغنى قدر ممكن م ؛العلوم

ويصعب ، ضمنيةمعقدة و ( Van Driel & Berry, 2010) وبيري فان دريلالتي اعتبرها و المعرفة، 

أدوات و  منهجيات الباحثين إلى االنشغال بتطوير مما دفع .المعلمين التعبير عنها بشكل صريح على

اختيار  بدا لي أنوبالتالي  تساعد على جعل هذه المعرفة صريحة ويمكن قياسها بصورة مقبولة.

 أكثر براغماتية لتحقيق ذلك الهدف. في أبحاث تعليم العلوم دواتالمنهجيات واأل

صعوبة في تصنيف المنهجيات واألدوات المستخدمة في  (Kind, 2009)فقد وجدت  كايند  

لى مجموعتين إ هاتقاطوال ها، وقسمت األبحاث المعنية برصدللمحتوى التقاط المعرفة البيداغوجية

 & Mulhollandلى سنة أو يزيد )مثل إولى ترصدها على مدار فترة زمنية طويلة تمتد األ :رئيسيتين

Wallace, 2005 ،وتستخدم فيه أدوات مختلفة مثل المقابالت والمشاهدات، وأوراق العمل، وغيرها ،)

بتوفير بيانات غنية ليس فقط عن معرفة هذه المنهجية وتمتاز  .بهدف تتبع التطور في تلك المعرفة

غلب تستهدف نما أيضا عن عملية التغير والعوامل المختلفة التي قد تؤثر بها. لكنها في األا  المعلم، و 

للمتابعة الطويلة  ووجود دافعية وتقبللسهولة تجمعهم في كليات ومراكز التدريب،  ،المعلمين المتدربين
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س المعلمين الخبراء الذين يصعب جمعهم أو تتبعهم في مدارسهم عكعلى في بداية مشوارهم المهني، 

بحاث. في هذه النوعية من األ متوقععامل الوقت والجهد والميزانية المرتفعة  أنالمتباعدة. كما 

تستخدم من وهي  .بحاث المعنية بالقياس الفوري للمعرفة البيداغوجية للمحتوىالمجموعة الثانية هي األ

جراء تدخل ما إواستكشاف آلراء المعلمين حول ظاهرة أو موضوع معين، أو عند جراء تحقيق إ أجل

جراءها مع إكبرنامج أو ورشة لدراسة التغير في المعرفة البيداغوجية. وتمتاز هذه األبحاث بإمكانية 

لكنها تعطي صورة محدودة عن معرفة المعلم، مرتبطة بطبيعة  .المعلمين الخبراء والجدد على حد سواء

 ،في التصنيف تداخالً  كايند وحتى مع هذا التقسيم، فقد وجدت الباحثة .تدخل الذي قام به الباحثال

 علىسأركز  هذا المحوريحدث عندما تكون الدراسات الفورية جزء من مشروع أكبر طويل األمد. وفي 

   ، ألنها مرتبطة بأسئلة الدراسة وأهدافها.بالقياس الفوريمراجعة األدبيات المرتبطة 

جزء من مشروع بحثي ك ،دراسة (van Driel et.al, 1998فان دريل وآخرون ) فقد أجرى 

معرفة  لىإهدفت عن التغير المفاهيمي للطالب في موضوع التوازن الكيميائي في هولندا،  ،طويل األمد

المعرفة في تحسين  -انخرط فيها المعلمون وكانت جزء من المشروع البحثي -دور ورشة عمل

فيما يتعلق بفهمهم للصعوبات والمفاهيم السابقة عند طالبهم وطرق  المعلمين، عند غوجية للمحتوىالبيدا 

النظرية وطبقت منهجية  .معلم أثناء الخدمة 12التعامل معها. وكان عدد المشاركين في الدراسة 

جيلها، ورشة العمل وتس ،قبل وأثناء وبعد، لقاءات 1(، وقاموا بعقد Grounded theory) المجذرة

باإلضافة لتسجيل مشاهدات صفية الثنين من المعلمين، ووثائق تتضمن استبيانات تقويمية 

(Evaluative Questionnaires( ومهمات للمعلمين ،)Assignment ومهمات حلها ،)عند طلبة ال

التغيرات التي حدثت على ( بهدف تكوين صورة عن Triangulation)تثليث  للحصول على المعلمين
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وبات عند الطلبة، المعرفة بالصع ت تلك الدراسة على فحصاقتصر لكن بعد الورشة.  مفاهيم المعلمين

، على اعتبار أنهما العنصرين األساسين في المعرفة البيداغوجية للمحتوى وفق شولمان. وطرق معالجتها

تخصصة بموضوع محدد في فترة كانت النماذج المطروحة فيها، قد بدأت باالبتعاد عن أهمية المعرفة الم

(Hashweh, 2013). 

 مولهل وبيريو  رانفومن االبتكارات الهامة لرصد المعرفة البيداغوجية للمحتوى، أدوات لو  

(Loughran et al., 2004)دوات استلزم تتبع ورصد طويل األمد برغم أن تطوير هذه األ. ف

في دراسات أخرى، لاللتقاط الفوري للمعرفة البيداغوجية  ال أن هذه األدوات استخدمت أيضاً إللمعلمين، 

كأداة للفحص أو التوثيق تعطي وحدها بآراء عدد من الباحثين أن المشاهدات   للمحتوى. فقد استدلوا

، وأن هذه المعرفة غالبا ما تكون ضمنية وال معرفة البيداغوجية للمحتوىصورة محدودة حول طبيعة ال

ة معلمي العلوم الذين ال تتوفر لهم فرص كافية أو وقت أو دوافع للحديث عنها يعبر عنها المعلم، خاص

بعدة  بتصميم منهجية جديدة للتوثيق والفحص مرت فقامواوتحويلها من صورتها الضمنية إلى الصريحة. 

 هما: المعرفة البيداغوجية للمحتوى لتوثيق

والتي تستخدم لتوثيق   ( "Content Representations "CoRes( أداة تمثيالت المحتوى )1

ترجم وتاألفكار الرئيسية لمحتوى معين بحيث تربط كل فكرة في المحتوى بالبيداغوجيا المالئمة لها، 

 تصور المعلم حول كيفية تعليم المحتوى.
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 Pedagogical and Professional experience( أداة سجالت الخبرة البيداغوجية )2

Repertoires "PaP-eRsمع المعلم عند تدريس  ي تمثل توثيق سردي لمواقف حصلت فعلياً ( والت

 لممارسة الفعلية للمعلم عند تعليم المحتوى.وتترجم امحتوى معين ، 

في خمسة مواضيع علمية هي نظرية  البيداغوجية المعلمين معرفةواستهدفت األداتان توثيق  

 تلك الدراسة الجسيمات، جهاز الدوران، الجينات، التفاعالت الكيميائية، الدوائر الكهربائية. وشارك في

على  داتانألا ر(. وتم تطوي13-11من استراليا يدرسون الطالب في المرحلة العمرية من ) اً معلم 53

 من خالل تطوير ؛لنتائج التي حصل عليها الباحثونا علىهذا الجهد الكبير انعكس مدى عامين. 

. وقد أكد الباحثون إدراكهم لضرورة داتان وتوثيق معرفة بيداغوجية جماعية تخدم جميع المعلميناأل

المتنوعة والمتشعبة عند استخدم تلك األدوات.  معرفة البيداغوجية للمحتوىالتنبه ألثر السياق وطبيعة ال

هذه  تتطلب كماأن ال تغيب عن ذهن الباحثين الراغبين في استخدامها.  وهي من األمور التي يجب

 األدوات أن يقوم المعلم نفسه بتعبئتها، وليس الباحث المراقب الذي يرصد أداء المعلم.

دراسة  تم فيه (؛Loughran et al., 2008) بحث آخروقد استخدمت هاتين األداتين في  

 ،خريجي تربية 5) حالة لمدرس مساق وطالبه من المعلمين قبل الخدمة في عامهم الدراسي األخير

فحص كيف يؤثر مفهوم  من أجلذلك في برنامج دبلوم تأهيل معلمين بعد البكالوريوس(. و  22و

في ذلك و ، تعليمهم للعلوم وحول تطورهم المهني بخصوصعلى تفكير المعلمين  المعرفة البيداغوجية

مقابالت جماعية مع باإلضافة ل ،جمع البياناتل وسيلة أيضا اكانت نياللت ،نيألداتهم لحال استخدام

، ومناقشة صفية، ومقابلتان مع مدرس المساق. وكما نرى فقد استخدمت األداتان للتوثيق المعلمين

 الفوري لمعرفة المعلمين البيداغوجية للمحتوى.
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دراسة  معرفة المعلمين بالمحتوىومن الدراسات التي استخدمت تحضير المعلمين لفحص  

، نصفهم جديداً  معلما فنلندياً  23واشترك في الدراسة  .(Käpylä et al., 2009) وآخرينكابيال 

حيث  ،استخدمت طريقة تحضير الدروس متبوعة بمقابلةو  .متخصص في األحياء واآلخرين علوم عامة

المعلمين تحضير ساعتين تدريسيتين في موضوع البناء الضوئي ونمو النبات للصف طلب من 

األول حول  :السادس، دون االستعانة بأي كتاب أو مصدر في مدة ساعة. يتبع ذلك مباشرة استبيانين

خلفية المعلم الدراسية وخبرته في الموضوع، والثاني حول فهم المعلم للموضوع وآراؤه حول الصعوبات 

هذا الموضوع. ثم عقدت مقابالت مع المعلمين للحديث عن  عند تعلممفاهيم التي قد يواجهها طلبته وال

ثر المعرفة أتحضيرهم والصعوبات التي واجهتهم أثناء ذلك. وقد أوضح الباحثون أن الهدف هو فحص 

المشاهدة الصفية عدم استخدام ببالمحتوى على قدرة المعلم على التخطيط، وبالتالي فإن تبرير الباحثين 

 ى على الممارسة الصفية.في الدراسة معقول، كونها ال تهدف لفحص أثر المعرفة بالمحتو 

سباب مختلفة. فقد يكون وهكذا فإن تعدد المنهجيات وتنوعها اللتقاط المعرفة البيداغوجية له أ 

يدفع  أو أندوات، في اختيار المنهجية واأل أساسياً  نطولوجي للباحث عامالً بستمولوجي واألالموقف األ

ن الطبيعة الضمنية والمعقدة أالهدف الباحث ليكون أكثر براغماتية في اختيار منهجيته وأدواته. كما 

للمعرفة البيداغوجية للمحتوى جعلت كفة المنهجية النوعية واألدوات المصاحبة لها، كالمشاهدات 

لى إعي الباحثين رجح على حساب االبحاث الكمية. فحتى حين دُ والمقابالت واالستبانات المفتوحة، ت

 Mixed Methodsالدعوة جاءت على شكل بحوث مختلطة )هذه ن إاستخدام المنهجية الكمية ف

Research )(Abell, 2008) .لصعوبة تجاهل تعقيدات هذه المعرفة 
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  المنهاج التعليمية أدوات دراسات تناولت تصميم  5:5

ما تقدمه األبحاث من دالئل م عرض جانباً أهدف من مراجعتي للدراسات في هذا المحور إلى  

ولم يكن من السهل التفكير وطرق تصميمها. ، المنهاج التعليمية دواتعلى الحاجة أو الفائدة المحتملة أل

(، 1.1)انظر جدول  ها بحاث التي تناولتلمحدودية األ المنهاج التعليمية كموضوع للدراسة، نظراً  أدواتب

 في مساق توجهات حديثة في تعليم العلوم وكان أول من لفت انتباهي إليها هو الدكتور ماهر الحشوة

  (.2312، الحشوة)

 & Davisال بد من إعادة التأكيد على الفارق الذي أشار إليه دايفيز وكراجيك ) ،ابتداءً  

Krajcik, 2005 م استراتيجيات جاهزة للمعلم، يالمنهاج التي تركز على تعلم الطالب وتقد أدوات( بين

، وتقدم استراتيجيات وطرق المنهاج التعليمية التي تركز على تعلم المعلم والطالب معاً  أدواتوبين 

نقلها أو تكييفها  وأبحيث تزيد من قدرة المعلم على نقدها  ،التدريس على شكل خيارات مدعمة بالمبررات

 وفق السياق الذي يعلم فيه.

 أدواتفإن معظم الدراسات تحدثت عن أهمية  ،المنهاج التعليمية أدواتلحداثة مفهوم  نظراً و  

التي عبر فيها المعلمون  ،(Kauffman et al., 2002) ينالمنهاج بشكل عام، كدراسة كوفمان وآخر 

 المنهاج. وهو يتوافق مع دراسة أخرى أدواتمن اإلرشادات والدعم الموجود في استفادتهم الجدد عن 

حيث على المعلم  ،في نفس السياق األمريكي( Mulholland & Wallace, 2005ند وواالس )هولمولل

المنهاج  أدواتإلى أهمية   أشارتو  ،معايير التي تحددها الوالياتال لتحقيقعبء تجهيز المحتوى 

ياق آخر، أجريت دراسة مسحية لعينة كبيرة من كمصدر رئيسي للمحتوى بالنسبة للمعلم الجديد. وفي س
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لحاجة  أشارت أيضاً  (Lin, Chang, & Cheng, 2011)المعلمين في تايون للن وتشانغ ولنج 

في  المتفاوتة علمي العلومم لحاجات يكون ملبياً  -المنهاج أدواتأحد أشكال  -المعلمين لدليل معلم 

  االبتدائية واإلعدادية.لمرحلة ا

لم تحظ بدراسة متعمقة في  أدوات المنهاج التعليمية إلى أنفي مشكلة الدارسة وقد أشرت  

فإن المعرفة عن المدى  ،برغم اإلمكانيات المحتملة لها. و (Davis et al., 2006األبحاث التربوية )

 وهذا (.Beyer & Davis, 2009) مازالت محدودة الذي يمكن أن تسهم به في تعلم معلمي العلوم

النظرية بإمكانية  االدعاءاتنه لفحص أ( من Davis & Krajcik, 2005ك )جيدايفز وكرارأي  برري

 .دواتاألمن تطوير تلك  نه ال بد ابتداءً إف ،تعليمية من معرفة وأداء المعلمالمنهاج ال أدواتأن تحسن 

المنهاج التعليمية، ووضعت في اعتبارها تطوير  أدواتتناولت تصميم  من أوائل الدراسات التي 

 ,Schneider & Krajcikك )جيدراسة شنايدر وكرا ،المعرفة البيداغوجية للمحتوى عند المعلمين

قانون نيوتن األول  لوحدة علوم للصف الثامن، حولمنهاج تعليمية  قاموا بتصميم أداةف .(2002

بول  خصائص أدوات المنهاج التي أشار إليهاعلى  استناداً  داة. وصممت هذه األوالسرعة والتسارع والقوة

لتساعد المعلمين على تطبيق استراتيجية التعلم بالمشاريع  ،(Ball & Cohen, 1996وكوهن )

(Project-based learning) . ةبلدعم تفكير الطو  ة،ستراتيجياالكيفية استخدام ل اً توضيحوتضمنت ،

مفاهيم ومعارف وخبرات الصعوبات المحتملة المصاحبة لتعلم مفاهيم الوحدة، وطرق للتعامل مع و 

وجاء  .معلمات ثالث مدارس مع ثالثطبقت هذه الدارسة في . ، وطرق التقويمةبلالطواستجابات 

م بالمشاريع، داة المنهاج التعليمية بعد ورشة تدريبية لتدريس الوحدة باستخدام استراتيجية التعلأاستخدام 

اج هشاركت فيها المعلمات الثالث. ثم تتبع الباحثون تطبيق المعلمات للوحدة واستخدامهم ألداة المن
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اسابيع. وقد استخدم الباحثان المقابالت وتسجيالت الحصص، لدراسة كيفية  13التعليمية خالل فترة 

التحسن  يبرز النتائج هأوى. وكانت ، والتغير في معرفتهن البيداغوجية للمحتداةاستخدام المعلمات لأل

دوات في تصميم أ مفيداً  طاراً إالمعرفة البيداغوجية للمحتوى يمثل  وأن، البيداغوجية المعلمات معرفة

حداهن عن إتوقفت  ،برز محدوديات الدراسة هو أنها طبقت مع ثالث معلماتأالمنهاج التعليمية. وكان 

ن ارتباط استخدام األداة مع ألى إوقد أشار الباحثان  .مبكرة داة المنهاج التعليمية في فترةأاستخدام 

وأوصوا . وبالتالي على نتائج في تطبيق المعلمين وتدريسهم للوحدة مؤثراً  الورشة التدريبية قد يكون عامالً 

تركز على دراسة التغير في تفكير المعلمين وتعلمهم عند استخدام أدوات المنهاج  أبحاث بإجراء

يعطي مبررًا وهو ما  دوات.للكشف عن الجوانب التي تساعد في تحسين تصميم تلك األ ،التعليمية

 إلجراء الدراسة الحالية التي تركز على هذا التغير.

 ,Schneider) أخرىمع أربعة معلمين آخرين في دراسة  داةوقد أعيد استخدم تلك األ 

Krajcik, & Blumenfeld, 2005 المنهاج التعليمية يمكن أن تكون  أدوات( توصلوا فيها إلى أن

رشاد المعلمين في تطبيق التوجهات اإلصالحية في تعليم العلوم مصدراً  إذا خاصًة  ؛مهما لدعم وا 

وحدها ال تكفي، بل  دواتاالأن وأكدوا  .عرضت الدروس بتفاصيل كافية، وكانت محددة الموضوع

بزيادة عدد المشاركين في  وأوصوا. ن تصاحب مصادر التأهيل والتدريب المهني األخرىأيفضل 

الدراسات المستقبلية، وأهمية التركيز على تفكير المعلمين وتعلمهم وليس فقط طريقة استخدامهم ألدوات 

 المنهاج التعليمية.

عبارة  عرضت أداة منهاج تعليمية، (Davis & Krajcik, 2005)ك يفي مقالة دافيز وكراجو  

لمرحلة االبتدائية اتهدف إلى دعم تعلم معلمي  ."CASES" اسمها على شبكة االنترنت موقع عن
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تعليم ل ومصادر ، وهي تدمج بين تقديم خططاستراتيجية االستقصاءكيفية تدريس العلوم وفق بواإلعدادية 

 رشاداتإ ثمانية. واقترح الباحثان ، باإلضافة لجعلها مجلة ومجتمع نقاش للمعلمينموضوعات مختلفة

على افتراضات نظرية، وعلى الخصائص الخمسة لتصميم أدوات المنهاج  استناداً  لتصميم األدوات

 الخصائص.االرشادات و  لى إجراء دراسات للحصول على أدلة بحثية لدعم تلكإ، ودعا التعليمية

 نتيجة لتأثرها بثالثة أدوات المنهاج التعليمية،إلى محدودية  وأشار الباحثان في تلك الدراسة 

( طبيعة المعلمين أنفسهم 2)ومدى جودته،  االدوات ( المنهاج الذي تستند عليه تلك1): عوامل هي

أن توفر مجموعة  على مؤكدين ،( استخدامها منفردة1)، األدواتومعتقداتهم وقابليتهم لالستفادة من 

ما  . وهوواحدًا بعينه متكاملة من مصادر التطوير المهني للمعلمين أكثر فعالية من استخدام مصدراً 

، باإلضافة لتحديات أخرى قد تظهر األدواتالراغبين بتصميم  لىيطرح تحديات يجب أن ال تغيب ع

 أثناء عملية التصميم.

التي استخدمت مفهوم أدوات المنهاج التعليمية من أجل تصميم دليل  ومن الدراسات الحديثة 

. قام (Lin, Lieu, Chen, Huang, & Chang, 2012) غدراسة لن وليو وتشن وهوانغ وتشان ،معلم

 Natureالباحثون من تايوان بتطوير دليل معلم لدعم معلمي المرحلة االبتدائية في تدريس طبيعة العلم )

of Science “NOS” وتحسين معرفتهم بطريقة فهم طلبتهم لطبيعة العلم. واستندوا في تصميم ذلك )

بحاث المهتمة بتصميم أدلة المعلمين، وتغذية راجعة المنهاج التعليمية، واألخصائص أدوات الدليل على 

حصلوا عليها من المشاركين في ورشات تأهيل المعلمين حول موضوع طبيعة العلم. اشترك في دراستهم 

م المعلمون  .معلمين وطلبتهم 13 معلمين عندهم خبرة سابقة  ستةاألولى مكونة من  :مجموعتين إلىوُقس 

معلمين ليس عندهم خبرة. وكانت نتائج الدراسة التي حصلوا  أربعةالثانية مفهوم طبيعة العلم، و  حول
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برغم اختالف معرفة المعلمين في المجموعتين وخبرتهم في أن أداء كال المجموعتين كان متقاربًا عليها، 

دائية بين المعلمين أليل في تقليص الفجوة المعرفية وامما يدل على فاعلية الدل .تدريس طبيعة العلم

في فهم  ملحوظاً  تحسناً  ،الجدد وذوي الخبرة. كما أظهرت اختبارات قبلية وبعدية لطلبة كال المجموعتين

 الطلبة لطبيعة العلم.

برز المرتبطة بالدراسة الحالية هي تلك المتعلقة بالتغير في معتقدات ومعرفة لكن النتائج األ  

فائدة  ذات التي كانت وخصائص الدليل ،طبيعة العلم وخصائص الطلبة حول تدريسهداف المعلمين أ و 

-semiهداف المعلمين مقابالت )أ للمعلمين. فقد استخدم الباحثون لفحص التغير في معتقدات ومعرفة و 

structured interviews ( قبل استخدام الدليل، واستبانات مفتوحة )open-ended 

questionnaireيل. وتم تدعيم دالئل التغير في معرفة ومعتقدات المعلمين من ( بعد استخدام الدل

خالل التثليث بين نتائج األداتين، والطلب من المعلمين تقديم أمثلة ودالئل على التغير في معرفتهم 

وأشارت النتائج إلى تغير إيجابي في  جابتهم على أسئلة االستبانة المفتوحة.إنتيجة لتأثرهم بالدليل، عند 

 .لمعلمينمعرفة ا

-focusالمرتبطة بفوائد الدليل، فقد استخدمت مقابلة بؤرية لمجموعة المعلمين ) النتائجأما  

group interview)   سئلة متعلقة بالجوانب التي أفادت المعلمين في ألمدة ساعتين، طرحت فيها

صلة حول مفاهيم الدليل. وكان أبرز تلك الخصائص أن المعلمين استفادوا من المعرفة الصريحة والمف

مثل المعرفة البيداغوجية للمحتوى، والمعرفة حول طبيعة العلم بسبب ارتباطها بالسياق والموضوع الذي 

يقومون بتدريسه، وأن هناك حاجة لتقديم المصطلحات التربوية بصورة صريحة وواضحة مثل "طبيعة 

بيداغوجية وافية  معلومات الدليل أن يوفر يجبكما  .العلم" أو تلك المتعلقة بطرق التدريس للمعلمين
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لتعلم الذاتي ارشادات داعمة لتأمل المعلمين، ولمصادر إحول استراتيجيات التدريس المقترحة، وأن يقدم 

مجموعة  وأنالتعميم، صعوبة المكثف.  ولم يغفل الباحثون عن توضيح محدودية الدراسة، من جهة 

 وفثر حجم الصفأذوي دافعية عالية الستخدام الدليل، و  ذوي الخبرة القليلة كانوا المشاركين المعلمين

 وعدد الطلبة على نتائج الدراسة.

أما أحدث الدراسات التي عملت على تصميم وتطوير أدوات منهاج تعليمية، فهي دراسة دايفيز  

 Design-Based) يموالتي استخدمت منهجية أبحاث التصم (Davis, et al., 2014)وآخرون 

Research) وقد عرض فريق البحث في تلك الدراسة مرحلتين من مراحل تصميم أدوات المنهاج .

لى تحديد القرارات والخيارات المتعلقة إالتعليمية وفق منهجية أبحاث التصميم. المرحلة األولي هدفت 

معلمات يقمن بتدريس وحدتين في موضوع األنظمة البيئية  ثالثبتصميم األداة. فقام فريق البحث بتتبع 

دوات منهاج اعتيادية ال أوالدوائر الكهربائية لطلبة الصف الرابع في مدرستين أمريكيتين، وذلك باستخدام 

 ,Davis & Krajcikتحتوي خصائص أدوات المنهاج التعليمية التي عرضها دايفيز وكراجيك )

لى جمع معلومات متعلقة بفرص تعلم إأسابيع، هدفت  3-6ة المعلمات . واستغرقت فترة متابع(2005

نشطة التي تزيد من اندماج الطلبة وتشجعهم على التعلم، الطلبة، ومخرجات التعلم، كطرق التدريس واأل

و معيقات. وتم جمع البيانات عن طريق فيها مشكالت أ والجوانب التي عانى منها المعلمون وواجهوا

 عمال الطلبة. أ فية، والمقابالت مع المعلمات، وسجالت المعلمات، و المشاهدات الص

ثم قام فريق البحث باستخدام تلك المعلومات باإلضافة لتحليل الوحدتين، لتصميم أدوات منهاج  

( دعم المعرفة بالمحتوى مثل 1) :بخمسة خصائصالدليل  تعليمية على شكل دليل معلم مطبوع. وامتاز

( دعم تعليم الممارسات العلمية 2فكار الرئيسية، وتطور المحتوى. )مفاهيمية، واألاستخدام الخرائط ال
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( السرد، 1هميتها ومبررات تدريب الطلبة عليها وطرق تقييمها. )أ جراء المشاهدات و إللطلبة مثل كيفية 

 ؛من خالل سرد قصص لمعلم "تخيلي" مبنية على قصص حقيقية لتوضيح بعض المواقف التعليمية

أن السرد يزيد من دافعية المعلمين  (Dietz & Davis, 2009) من دراسة سابقة جدت دالئلحيث و 

( استخدام نصوص أدبية لدعم المحتوى العلمي ومناقشة المفاهيم واألفكار العلمية. 1. )للتعلم من الدليل

 ( دعم عملية تقويم الطلبة من خالل توفير أمثلة على أعمال الطلبة وطرق التقويم. 5)

وبعد االنتهاء من التصميم، بدأ فريق البحث بتطبيق المرحلة الثانية "تحسين االداة" في السنة  

من أدوات  داة المنهاج التعليمية هذه المرة، بدالً أالدراسية التالية. فقامت المعلمات الثالث باستخدام 

لى إلى. هذه المرحلة أدت المنهاج االعتيادية. واستخدم فريق البحث نفس األدوات وخطوات المرحلة االو 

مثلة، وتوضيحات للمحتوى، والتركيز على التعديل الثاني لألداة، من خالل اضافة المزيد من األ

، بمرحلة النصوص األدبية الداعمة للمحتوى العلمي، واألسئلة الموجهة للطلبة. ويقوم فريق البحث حالياً 

جراء بحث شبه تجريبي مع إيم. وذلك عن طريق ثالثة اضافية لتحسين األداة وفق منهجية أبحاث التصم

 دوات المنهاج التعليمية. أطالب، سيقومون باستخدام  1133معلم يدرسون  53

كمصدر في تصميم  ،أبرز ما يميز الدراستين السابقتين هو استخدام السياق المحلي ولعل 

تربوي تجمع مجتمع المعلمين  سواء تم تحصيل تلك البيانات ومن ورشات تأهيل ،أدوات المنهاج التعلمية

ئك المعلمين في مدارسهم ومتابعتهم خالل فترة التدريس. وكما هو لو من خالل تتبع او أفي مكان واحد، 

  .دعم مادي وتفرغ من قبل الباحثينو تستلزم توفر فريق بحثي  نكلتا الطريقتيفمالحظ 



37 
 

المنهاج التعليمية واختالف  أدواتاألبحاث التي قامت بتصميم ودراسة فعالية وحداثة برغم قلة  

أهمها ارتباط أدوات المنهاج التعليمية سياقها عن السياق التعليمي الفلسطيني، إال أنها تقدم إرشادات 

بالسياق والمنهاج. كما توصي بأهمية فحص عملية تفاعل المعلمين مع أدوات المنهاج التعليمية والتغير 

 دائهم وتدريسهم، وهو المجال الذي تستهدفه الدراسة الحالية. في تفكيرهم ومعرفتهم، وليس فقط في أ

 (Design-Based Research) منهجية أبحاث التصميم 1:5

( Design-Based Research)أهدف من مراجعتي للدراسات التي تتناول أبحاث التصميم  

والتي استخدمت أحد نماذجها كمنهجية للدراسة الحالية، حيث  ى التعريف بهذه المنهجية الحديثة،ال

باستخدامها في تصميم أدوات المنهاج  (Davis & Krajcik, 2005)أوصى دايفيز وكراجيك 

 التعليمية. 

 النشأة، الخصائص، األهداف، التحدياتأبحاث التصميم:  0:1:5

نسبيًا. حديثة المنهجيات المن  (Design-Based Research) منهجية أبحاث التصميم تعد 

 Designتحت مسمى تجارب التصميم ) 1222ظهرت مقترحات هذه المنهجية في العام قد ف

Experiments) (Wang & Hannafin, 2005) . نموذج علمي ناشيء نها هذه االبحاث بأوتعرف

(Emerging Pradigim يهدف الى ) التصميم المنظممن خالل في السياق دراسة التعلم 

(Systematic design ) تعليميةالدوات األستراتيجيات و االدراسة كما يهدف الى ( The Design-

Based Research Collective, 2003 جاءت استجابة لحاجة أنها  هذه المنهجية (. ويرى أنصار

وتفاعلها مع السياق الذي  واستكشاف أبعادهاالمجتمع األكاديمي لفهم عملية تصميم االبتكارات التربوية 
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. واألهم في وجهة نظرهم أن عملية التصميم نفسها تحوي عادة ادعاءات نظرية حول استخدمت فيه

بذلك يمكن أن  ؛ فهيا لمحاولة فهم العالقة بين النظرية والتصميم والممارسةالتعلم والتعليم وتعكس التزام

كما أنها يمكن أن تسهم أيضا في دراسة بيئة التعلم نفسها  ،تسهم في مجال نظريات التعلم والتعليم

(Cobb, Confrey, Lehrer, & Schauble, 2003 ويمكن االستنتاج من هذا التصور أن أحد .)

م يرافق دراسة عملية مستخدمي التصميل "تعلم"ال عمليةأن دراسة  ،الجوانب الهامة في هذه المنهجية

 التصميم نفسها.

 Design" تحت مسميات مختلفة مثل طرقًا متعددة لتطبيق المنهجيةوقد ابتكر الباحثون  

Research" ،"Development Research" " ،Developmental Research ،"Formative" 

Reseach،" "Design Experiments "  لكن هذا التنوع لم يمنع من استخالص مجموعة من

 :(Wang & Hannafin, 2005وانج وهانافين ) كما يشيرأهمها  ،الخصائص المشتركة لهذه المنهجية

أي أن البحث يسهم في تحسين النظرية والممارسة في نفس  (:Pragmaticالبراغماتية ) .1

نما كيف يمكن  الوقت، فالسؤال المطروح ليس هو ان كانت النظرية صالحة للتطبيق أم ال، وا 

أن تعمل وتمتاز عن غيرها من النظريات مثاًل في تحقيق أهداف التصميم وجذب المستخدمين. 

 تسهم به في تحسين الممارسة العملية. قيمة النظرية تقيم وفق المدى الذي يمكن أنف

أن عملية التصميم مبررة ومعللة استنادًا  (:Groundedمشتقة من أسس نظرية وبحثية ) .2

 Real worldالى إطار نظري، وأدلة بحثية، كون البحث يجرى في السياق الطبيعي )

settings.وليس في ظروف تجريبية ) 
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أي أن المصممون  :(Interactive, iterative & flexibleتفاعلي ومتكرر ومرن ) .1

منخرطون في مراحل وعملية التصميم ويعملون مع المشاركين سويًا. كما أن عملية التصميم 

، وبمعنى آخر أبحاث تتضمن دورات متكررة من التحليل والتصميم والتطبيق واعادة التصميم

تعديل والمناقشة متى دعت والخطة األولية للتصميم قابلة لل مصغرة ضمن بحث مركزي أكبر.

 الحاجة الى ذلك.

 Mixedتستخدم في هذه المنهجية أساليب وطرق مختلطة ) (:Integrativeمتكاملة ) .1

Methods)   مثل االستبانات، وآراء الخبراء، والتقييم، ودراسات الحالة، والمقابالت

فة؛ لزيادة من مصادر مختل  (Comparative analysisواالستقصاء، والتحليل المقارن )

مصداقية البحث. هذه االساليب تختلف وتتنوع حسب الحاجات المستجدة للتصميم، وتطور 

 أهداف البحث.

أي أن النتائج مرتبطة بعملية البحث والتصميم والسياق  (:Contextualمرتبطة بالسياق ) .5

ولية لخطة األالذي تتم فيه، كما أن عملية البحث والتصميم والنتائج والتغيرات المستجدة على ا

 ؛ كون االرشادات المرتبطة بتطبيق مبادئ التصميم مطلوبة. توثق

هذه الخصائص تجعل فرصة أن  (Wang & Hannafin, 2005)وانج وهنافين ويضيف  

تأثير  . فيمكن أن تأتي على شكل مقارنةألشكال مختلفة ومتنوعة واردة جداً  نتائج تلك االبحاثاتخاذ 

التصميم على المشاركين، أو مبادئ على شكل مقترحات، أو دراسات حالة، أو دراسات طويلة األمد. 

كما أن االرشادات لمبادئ التصميم المقترحة والمرتبطة بسياقها في تلك االبحاث تسهم في زيادة تبني أو 

  تقييم نتائج تلك االبحاث.
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ردن  وقد عقد  بين ما يميز منهجية أبحاث  مقارنة (Bakker & van Eerde, 2015)باكر وا 

 :التصميم عن غيرها من المنهجيات على النحو التالي

تصميم لحل مشكلة من السياق أساسية في منهجية أبحاث العملية تعد ف مركزية التصميم: .1

 & Integration of design) ومتداخلة مع عملية البحث نفسها التصميم. وهي متكاملة

Research) في حين أنه ال يشترط وجود تصميم لحل مشكالت من السياق في األبحاث .

 .مثال اإلجرائية

تعد أهداف أبحاث التصميم العامة ذات طبيعة  :(Layeredمركبة )  ذات طبيعةأهدافها  .2

ويندرج تحت هذين الهدفين العامين أهداف  (،Advisory( وارشادية )Predictiveتنبئية )

وصف، والمقارنة، والتقييم وغيرها. أثناء مراحل التصميم والبحث المتكررة، مثل ال متولدة أخرى

كالوصف  للبحث ككل، يد من المنهجيات األخرى ذات هدف محدد سلفاً دفي حين مثال أن الع

(Descriptive aim)  االرتباطية، أو المقارنة )دراسات الحالة واالبحاث فيComparative 

aim.في البحث التجريبي ) 

يرى البعض أن لهذه  البراغماتية بين النظرية والطبيعة الهندسية لهذه األبحاث:العالقة  .1

(، أي أن عملية التصميم Didactical Engineeringاألبحاث خاصية الهندسة التعليمية )

احة طالما أنها منتجة ونافعة. وبالتالي فإن النظرية ليس تتم بأي النظريات أو االمكانيات المت

لكنها  كما في األبحاث التجريبية، بل دورها أكثر مرونة وتفاعاًل إلنجاح التصميم. محل فحص

 تختلف عن االبحاث االجرائية مثال في أن تطوير نظرية للتصميم يعد أمرا مركزيا فيها.
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لية: يقصد ( للمنهجيةInterventionist & Openالطبيعة التدّخلية والمفتوحة ) .1 أن  بتدخ 

هناك تدخل من قبل الباحث سواء على شكل تصميم أو ابتكار تربوي، لكن هذا التدخل مفتوح 

يتم بأدنى حد ممكن من تحكم الباحث في مسار استخدام التصميم أو االبتكار التربوي. بحيث 

تتم في السياق للكن تترك تفاعالت هذا التدخل  ،لبإجراء تدخ التجريبيةفهي تلتقي مع االبحاث 

 والمشاركين. دراسة التفاعالت المعقدة للتصميم مع السياق، من اجل االعتيادي

المشاكل بين وتهدف هذه األبحاث بشكل أساسي إلى بناء تواصل أقوى بين البحث التربوي و  

وهناك مجموعة من األهداف تقوم عليها . (Amiel & Reeves, 2008)اليومية الواقعية التربوية 

(Underlie)   ردي أبحاث التصميم كما ذكر باكر وا(Bakker & van Eerde, 2015): 

 ما هي المعرفة التي يحملها المشاركون؟(. :أن تصف )مثال 

 ( مثال: أن تقارن.)هل التصميم أحدث تغيرًا في معرفة المشاركين؟ 

 ( مثال: أن تقيم.)ما هو التغير الذي حدث للمشاركين بعد استخدام التصميم؟ 

  :ماذا استفاد المشاركين من التصميم؟ من متوقع أن يستفيد منه؟(.أن توضح وتتنبأ )مثال 

 كيف يمكن االستفادة من التصميم؟ وكيف يمكن تحسينه؟(. :أن توجه أو ترشد )مثال 

صراحة في كل بحث يستخدم هذه المنهجية، إال أنها تتضمنها هذه األهداف حتى وان لم يتم اعالنها 

 من خالل اجراءاتها وأسئلتها وأهدافها ومناقشة نتائجها.

أي منهجية  قد تواجههذه المنهجية الواعدة تواجه بطبيعة الحال مجموعة من التحديات التي   

ومن أهم التحديات التي تواجه  والتطوير. يإلى المزيد من الجهد البحث تجعلها في حاجةجديدة وحديثة 
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هذه النوعية من االبحاث تحديات مرتبطة بدور الباحث، وتحديات مرتبطة بطبيعة واجراءات هذه 

 ويمكن تلخيصها على النحو التالي: .المنهجية

:  إن دور الباحث في هذه االبحاث يشمل انخراطه في عملية التحديات المرتبطة بدور الباحث .1

يم، والتطوير، مرتبطة بالتصميم والتأصيل النظري لها، وعملية التصمصياغة المفاهيم ال

والتطبيق، والبحث والتوجيه نحو توجهات وابتكارات بيداغوجية. مما يجعله في حاجة الى بذل 

جهد أكبر لتقديم أدلة متعلقة بمزاعمه وادعاءاته حول المصداقية والموثوقية. هذا التحدي ليس 

نما تشترك فيه ،بحاث التصميمأ أو مقتصرًا على خاصاً  أخرى من االبحاث النوعية.  أشكال وا 

كانية استبعاد تحيزات الباحث بل ترى أن عمق فهمه للسياق وفي حين هناك رؤية تنفي ام

ورؤيته وحتى انحيازاته أحد أهم أدوات البحث؛ فإنه توجد رؤية أقل تشددًا ترى أن يمكن للحس 

دام أساليب كتعدد مصادر البيانات والتثليث والتكرار وتحكيم النقدي والتجرد والتنظيم، واستخ

-Anderson & Shattuck, 2012; The Designاالدوات، أن يتجاوز هذه المعضلة )

Based Research Collective, 2003.) 

: هذ التحدي يبدو أكثر خصوصية والتصاقًا التحديات المرتبطة بطبيعة واجراءات البحث .2

صميم.  فطبيعة البحث تستلزم التعامل مع تعقيدات السياق، وتنويع أساليب بمنهجية أبحاث الت

 & ,Collins, Josephالبحث النوعية والكمية، والتعامل مع قدر كبير من البيانات )

Bielaczyc, 2004 .) كما تحتاج فترة زمنية طويلة نسبيًا، وامكانيات مادية وبشرية الستيعاب

مكانيات تطبيقها في سياقات أخرى أو الخروج بنظرية قابلة التكرارات وتطوير التصميم وا
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. مما يرجح الحاجة الى امكانيات تتجاوز (Anderson & Shattuck, 2012)للتعميم 

 . (Kennedy-Clark, 2012) امكانيات الباحث المنفرد على اجرائها

هذه التحديات لفتت الباحثين في نطاق الدراسات العليا، ودفعتهم نحو التفكير بطرق تمكن من  

االستفادة من هذه المنهجية، ضمن االمكانيات المحدودة لطلبة الدراسات العليا. فطرحت اقتراحات لكي 

شاريع بحثية ضخمة يقوم طلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( بإجراء أبحاثهم المحدودة ضمن م

ألبحاث التصميم، وهو ما يحدث بشكل كبير في ابحاث العلوم الصحية والطبيعية، لكنه يجري بنطاق 

دات ومقترحات قدم آخرون ارشاو . (Anderson & Shattuck, 2012)ضيق في البحث التربوي 

الدكتوراه أو اجرائه بشكل تكرارات قصيرة األمد  لتطبيق هذه المنهجية ضمن السنوات االربع لطلبة

(Herrington, McKenney, Reeves, & Oliver, 2007; Kennedy-Clark, 2012). 

التي تتبنى هذه المنهجية وتجرى   األبحاث بأن (Kennedy-Clark, 2013)كنيدي كالرك  وتجادل

تكون ذات قيمة في حال قدمت ( في الدراسات العليا يمكن أن Small-scaleعلى نطاق مصغر )

اضافة أو مساهمة في معالجة أو تحسين السياق التعليمي الذي تجرى فيه، خاصة أن هذه المنهجية 

 .حديثة نسبيًا وال يوجد ارشاد كاف إلجرائها في جميع السياقات

جراء  5:1:5  أبحاث التصميم مقترحات تطبيق وا 

رييفز  إلجراء أبحاث التصميم وفق خطوات عملية، الباحث مقترحاً من الباحثين الذي قدموا  

(Reeves, 2000) " تحت مسمى البحث التطويريDevelopment Research"  حيث اقترح أربع

يفضي كل تكرار إلى تطوير أو تعديل أو إرشاد أو معايير لعملية  يمكن تكريرها عدة مرات،خطوات 
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هي على النحو  1.2بهدف تحسين التصميم. هذه الخطوات األربع والموضحة في الشكل التصميم، 

 التالي:

 من قبل باحثين ومشاركين. عملية لمشكلة تحليل .1

 .نظري إطار الى استناداً  حل تطوير .2

 .عملياً ( التصميم) الحل واختبار تقييم .1

 .للتصميم بمبادئ للخروج والتأمل التوثيق .1

 

 البحث التطويري لتطبيق أبحاث التصميم تحت مسمى( Reeves, 2000رييفز  )مقترح  0.5شكل 

أنه برغم الحماسة الكبيرة بين   (Ma & Harmon, 2009)الباحثان ما وهارمون  علقوقد  

أوساط الباحثين لهذه المنهجية الحديثة خاصة في مجال االبتكارات التربوية التكنولوجية، إال إرشادات 

وحتى المقترحات التي قدمت لتوضيح  .ُيعد ضئيالً  أو تكرار واحد تطبيقها على مستوى دراسة منفردة

 أو تفصيليًا إلجراء كل تكرار على حدى. كافياً  عط ارشاداً لم ت هذه المنهجية مثل مقترح رييفزاجراءات 

تحليل لمشكلة عملية 
من قبل باحثين 

 ومشاركين

تطوير حل استناداً 
 الى إطار نظري

تقييم واختبار الحل 
ً ( التصميم) عمليا  

التوثيق والتأمل 
للخروج بمبادئ 

 للتصميم

 Development Researchالبحث التطويري 
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لكيفية اجراء  تصوراً   (Ma & Harmon, 2009)الباحثان ما وهارمون  قدمولسد هذه الثغرة  

 توفرتصميم بتكرار واحد، كما يمكن أن الأبحاث  لتصميم نسخة أولية باستخدام منهجيةدراسة حالة 

في االبحاث ذات التكرارات المتعددة لكل تكرار على حدى. بداية يعرف الباحثان هذه االبحاث  ارشاداً 

 بأنها  تنطلق من مشكلة واقعية في السياق، تتضمن خلق وتوليد حل للمشكلة بصورة متكررة استناداً 

ل في عملية التصميم على النظريات المتوفرة، والممارسة، وتجمع فيها بيانات امبيريقية لتقييم الحل والتأم

من أجل تعديل الحل وبناء معرفة نظرية. وتستغرق هذه المنهجية عادة فترة زمنية طويلة يتعاون فيها 

 الباحثون مع المشاركين. وهذا التعريف ينسجم بشكل كبير مع التعريف السائد لهذه االبحاث.

 ,Ma & Harmon) ما وهارمون قام الباحثان (Reeves, 2000)واستنادا على مقترح رييفز  

دراسة  وتطبيقها على ،التي اقترحها رييفزاالربع تفصيل وتوضيح الخطوات باقتراح عملية ل (2009

على شكل مكتبة مصادر  ،بيئة الكترونية على االنترنتل)بتكرار واحد( لتصميم نسخة أولية  حالة

الجدد -هذه العملية، بحيث يقدم للباحثين  2.2لتخزين مساقات الكترونية ومصادرها. ويوضح الشكل 

تصورا ما حول االجراءات التي يمكن تطبيقها في كل خطوة من خطوات أبحاث التصميم.  -خاصة

ل نظرا ويؤكد الباحثان ما هارمون أن هذه الخطوات ليست خطية تماما بل يحدث فيها الكثير من التداخ

وقد استخدم مقترح ما وهارمون في عدد من الدراسات التي أجريت  لطبيعة أبحاث التصميم التطويرية.

 ,Boyer, 2010; Drexler, 2010; Rahimiبتكرار واحد )  لتصميم نسخ أولية من ابتكارات تربوية

van den Berg, & Veen, 2015.)  ،فيمما يشجع الباحثين الجدد على تطبيق هذه الخطوات 

 يمكن لطلبة الدراسات العليا أو الباحثين المنفردين إجراءها.كما مستوى دراسات محدودة النطاق، 

 



46 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليل لمشكلة . 0
عملية من قبل 
 باحثين ومشاركين

 والتأمل التوثيق. 9
 بمبادئ للخروج

 للتصميم

 واختبار تقييم. 1
( التصميم) الحل

 عمليا  

 حل تطوير. 5
 إطار الى استنادا  

 نظري

مراجعة  5.0
األدبيات لتحديد 
 أهمية المشكلة

0.0 
تحديد مشكلة  

 عملية

تحديد هدف  1.5
وأسئلة البحث 
 المرتبطة بالتكرار

تحديد طرق  9.5
 ووسائل التطوير

تطوير نسخة  2.5
أولية تخدم هدف 

 البحث

صياغة  0.5
للحل ضمن تصور 

 اطار نظري

تحديد دور  5.5
البحث في عملية 

 تطوير الحل

جمع وتحليل  5.1
البيانات لإلجابة 
 على أسئلة البحث

تحديد أدوات  0.1
 وطرق البحث 

استخالص  1.1
وتحديد نتائج 

 البحث

استخالص  0.9
وتوليف مبادئ 
تصميم لتطوير 
 الحل المقترح

استخالص  5.9
ارشادات إلجراء 
أبحاث التصميم 

 مستقبال

Design-based Research: A Process for One Iteration      ث التصميم: عملية بتكرار واحد أبحا 

 مقترح ما وهارمون لتطبيق منهجية أبحاث التصميم لتكرار واحد 5.5شكل 
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تمتاز بتركيزها على لقد عرضت في هذا المحور مراجعة لمنهجية أبحاث التصميم، التي  

والخروج  أكثر من اثبات فعاليته، -مثل أداة منهاج تعليمية –تحسين مواصفات تصميم أو ابتكار معين 

بمعايير وارشادات لذلك التصميم او االبتكار استنادًا على دالئل بحثية، ذات صبغة وصفية غنية، 

هذه المنهجية الناشئة التي تطبق عادة في المشاريع البحثية الطويلة والكبيرة، لم تمنع  .مرتبطة بسياقها

الباحثين من االستفادة من تطبيقها على األبحاث المصغرة بتكرار واحد، لما يمكن أن تقدمه من توثيق 

ا يجعلها تسهم وفائدة للبحث التربوي على المستوى النظري والعملي. وهو ما تبنيته في هذه الدراسة، وم

 في رفد االدب التربوي بتجربة بحثية منطلقة من هذه المنهجية الواعدة في السياق الفلسطيني. 

 الخالصة 9:5

 في النقاط التالية: ألخصهاأثرت مراجعة األدبيات في الدراسة الحالية على عدة جوانب،  

 الحشوة كإطار نظري  المعرفة البيداغوجية للمحتوى ونموذجالستخدام  ةكافي تمبررا وجدت

يوفر لي كباحثة مظلة عريضة  إلجراء هذه الدراسة وتصميم أداة المنهاج التعليمية. فهو

 تساعدني في دراسة معرفة المعلمين، واستخدام طرق متنوعة في توثيق وفحص تلك المعرفة

معرفة الاستخدام  ،هم من وجهة نظري، واألسواء باختيار المنهجية أو األدوات أو المشاركين

من المؤسف حقا أن ال تصل ف .في سياقات مرتبطة مباشرة بالممارسة البيداغوجية للمحتوى

تسهم في تحسين  لكيرغم وجود فرصة كبيرة  ،اإلسهامات البحثية إلى المعلمين الكثير من

 وهو جانب يحسب للدراسة الحالية. الواقع العملي لتعليم العلوم.
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 النموذج أو اإلطار  أعلنلمعرفة البيداغوجية للمحتوى، أن من الضروري لي كباحثة في مجال ا

تبنيته في الدراسة الحالية؛ نظرًا لتعدد النماذج، ووجود اختالفات وتباينات هامة، أبرزها الذي 

اعتبار المعرفة بالمحتوى جزًء من المعرفة البيداغوجية للمحتوى، أو معرفة منفصلة عنها. وهذا 

 ودها ومحدوديتها.اإلعالن يسهم في توضيح حد

  دب التربويفي األ اً كبير  اً تيار برغم أن األبحاث في مجال المعرفة البيداغوجية للمحتوى يمثل، 

بمعرفة المعلمين، قوته واندفاعه إجابات على العديد من األسئلة المرتبطة  برغم إال أنه لم يحمل

إال محاولة لإلسهام في اإلجابة  الدراسة الحاليةوما  وتأثير بعض االبتكارات التربوية عليها.

 .تأثير بعض تلك االبتكارات )أدوات المنهاج التعليمية( على معرفة المعلمينعلى 

 مماوتأثيرهاتصميمها و  أدوات المنهاج التعليمية برز نقص كبير في الدراسات التي تتناول ، 

خاصة في  مجال التصميم واستكشاف فائدتها إسهاما رائدا في الدراسة الحالية منيجعل 

توقع مجموعة من  علىالدراسات  نيساعدتالسياق الفلسطيني. وبرغم ذلك النقص فقد 

 السياق فيوعملي  مع خبرتي اً جاء منسجم يوالذ .التحديات التي تصاحب تصميمها

مصادر  بدون ، واستخدامها منفردةومعتقدات المعلمينجودة المنهاج،  خاصة ،الفلسطيني

 . تأهيل ودعم أخرى

  احد وفق مقترح ما وهارمون، ألنها ساعدتني على قمت بتبني منهجية أبحاث التصميم بتكرار و

 واستخدامه مع مشاركين من السياق المحلي. تنظيم وتوثيق عملية التصميم

الدراسة، بهدف تحقيق هدف وفي الفصل التالي أوضح المنهجية التي قمت باستخدامها في إجراء هذه 

الدراسة واالجابة على اسئلتها.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

1982)-(1933 , Professor, Ethnographer & AnthropologistJames P. Spradley  

  

السابع  ركبات الكيميائية للصفلى تصميم أداة منهاج تعليمية لوحدة المإهدفت هذه الدراسة   

، ما التغير الذي حدث في المعرفة جابة على سؤالين: أوالً ساسي وفق المنهاج الفلسطيني، ثم اإلاأل

البيداغوجية للمحتوى للمعلمين المشاركين في الدراسة بعد استخدام أداة المنهاج التعليمية للتحضير؟ 

طار النظري للدراسة نموذج الحشوة التي كانت ذات فائدة للمعلمين؟ وكان اإل خصائص الدليل، ما وثانياً 

(Hashweh, 2005 للمعرفة البيداغوجية للمحتوى، و )دايفز وكراجيك ) مقترحاتDavis & Krajcik, 

 لتصميم أدوات المنهاج التعليمية. (Ball & Cohen, 1996)وبول وكوهن  (2005

، وعملية تصميم أداة المنهاج التعليمية، ومنهجية الدراسةالسياق،  وأقوم في هذا الفصل بتوضيح 

جراءات الدراسة، وتحليل النتائج، والمعايير األ خالقية. والمشاركون في الدراسة، وأدوات الدراسة، وا 

  .التي نظم ورتب بها هذا الفصل خارطة للطريقة 1.1ويوضح الشكل 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/183212.James_P_Spradley
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 السياق 0:1

أجريت الدراسة الحالية في السياق الفلسطيني، حيث يقوم بتدريس مادة العلوم في المرحلة  

حملة شهادة البكالوريوس من تخصصات مختلفة، كالفيزياء والكيمياء االساسية خريجي كليات العلوم من 

الصف السابع وحدة "المركبات الكيميائية"  لبةحياء، وأحيانا الرياضيات والتكنولوجيا. ويتم تدريس طواأل

 .تتناول تركيب المادة ومفهوم الذرة والجزيء والعناصر والمركباتوهي  .في بداية الفصل الدراسي الثاني

عد الصف السابع مرحلة مفصلية يتم فيها التطرق لتركيب الذرة ألول مرة، وربطه مع مفهوم العنصر يو 

والعنصر  في حين أن ما يتناوله المنهاج  في الصفين الخامس والسادس هو مفهوم المادة والمركب.

 دون الدخول في تفاصيل نموذج الذرة.والمركب والمخلوط والفز والالفلز، 

   السياق 1.1    

ث
ال
لث
 ا
صل

لف
 ا
طة

ار
خ

 

 منهجية الدراسة 3.1    مراجعة االدبيات .1

مراحل تصميم أداة المنهاج  1.1.1  . إجراء الدراسة المصغرة3

 التعليمية  
   

. كتابة محتوى أداة المنهاج 1

 التعليمية
    

. تصميم موقع دليل المعلم 4

 وتحكيمه
 تصميم أداة المنهاج التعليمية                 1.1   

     

   وصف أداة المنهاج التعليمية 3.1.1  

 المشاركون في الدراسة 4.1    

 أدوات الدراسة 3.1    

إجراءات الدراسة وجمع  3.1    

 البيانات
   تحليل السؤال األول 1.7.1  

 تحليل البياناتاستراتيجيات  7.1    

   تحليل السؤال الثاني 3.7.1  

 المعايير األخالقية 3.1    

     

تنظيم الفصل الثالث لطريقةخارطة  0.1شكل   
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تم بداية تصميم أداة المنهاج التعليمية، ثم  ، حيث2315 -2311في العام الدراسي وقد أجريت الدراسة 

يعملون في المدارس الحكومية في محافظة رام هللا  ،قام ستة معلمين )ثالث معلمات وثالثة معلمين(

المركبات الكيميائية  التي  والبيرة، باستخدام أداة المنهاج التعليمية في نهاية الفصل األول لتحضير وحدة

جراء سنة إ تدرس في مطلع الفصل الدراسي الثاني. ويعد هؤالء المعلمون معلمون جدد، بحيث تكون

هي السنة الرابعة اللتحاقهم بالتدريس في وزارة التربية والتعليم كأقصى حد. لكن امتلك  الحالية الدراسة

 ي مدارس خاصة قبل عملهم في القطاع الحكومي.بعض المشاركين خبرة تزيد عن ذلك نتيجة عملهم ف

 منهجية الدراسة 5:1

 Design-Based Research: Aقمت باستخدام منهجية أبحاث التصميم ذات تكرار واحد ) 

Process for One Iteration ( )Ma & Harmon, 2009 والتي قمت بتوضيحها في مراجعة )

لتوثيق الجهد الذي قمت به في  -بالنسبة لي -ألنسباألدبيات. وقد استخدمت هذه المنهجية ألنها ا

باإلضافة أنها األنسب من ناحية إمكانياتي ، وتحقيق أهدافها واإلجابة على أسئلتها، الحالية الدراسة

وقمت بتوضيح تطبيقي لإلجراءات المقترحة من قبل  .عداد رسالة الماجستيركباحثة منفردة في سياق إ 

توضيحية وليست  المقترحة هي ما وهارمون أن تلك اإلجراءات وكما ذكر .1.1 ما وهارمون في الجدول

أبحاث التصميم التي منهجية  استخدامعلي وقد تعذر  .، فقد كان هذا ما حدث معي أثناء التطبيقخطية

المتاح لي أثناء دراسة الماجستير. لكن يحتاج وقت وميزانية أكبر من ألنه تعتمد على أكثر من تكرار 

هذه المنهجية ضمن هذه الدراسة ساهم في تحقيق هدفها بتصميم أداة منهاج تعليمية باالستفادة استخدام 

من الخبرات الموجودة في السياق المحلي واالدب التربوي، واالجابة على السؤال االول المتعلق بدراسة 

 يم وتطويره.التعلم والتغير في معرفة المشاركين، وسؤال الدراسة الثاني المرتبط بخصائص التصم



52 
 

 0.1جدول 

جراءات الدراسة وارتباطها بمنهجية أبحاث التصميم  ملخص لخطوات وا 

 اجراءات أبحاث التصميم وفق الفترة الزمنية
 (Ma & Harmon, 2009) 

جراءات الدراسة  الحالية مراحل وا 

 –نيسان  2311
 تشرين ثاني

الباحث *تحليل لمشكلة عملية من قبل 
 .وباالستفادة من الخبراء

 .* تطوير حل استنادًا الى إطار نظري

وتحليل وحدة المركبات  مراجعة األدب التربوي )كتب + دراسات(
 الكيميائية للصف السابع

 إجراء دراسة المصغرة مع معلمين فلسطينيين خبراء حزيران –ايار 

 التعليمية ومراجعتهاكتابة محتوى أداة المنهاج  ايلول –أيار 

 -تشرين أول
 تشرين ثاني

 تصميم موقع "دليل المعلم" كأداة منهاج تعليمية وتحكيمه

 -تشرين أول
 تشرين ثاني

 *تقييم واختبار الحل )التصميم( عمليًا.
* التوثيق والتأمل للخروج بمبادئ 

 )أو توصيات وارشادات(. للتصميم

 وتحكيمهاالبدء بتجهيز وا عداد أدوات الدراسة 

التواصل مع وزارة التربية والتعليم واختيار المشاركين في دراسة  تشرين ثاني
 المرحلة الثانية، ودعوتهم للمشاركة.

 اللقاء مع المعلمين وفحص معرفتهم قبل استخدام الدليل بداية كانون اول
استخدام المعلمين للدليل من أجل التحضير سواء في المركز او  كانون أول

 أماكن سكناهم
نهاية كانون 

بداية  -أول
 كانون ثاني

فحص معرفة المعلمين بعد استخدام الدليل، والجوانب التي كانت 
 ذات فائدة لهم في الدليل.

-كانون ثاني
 2315نيسان 

كتابة  تماموبناء النتائج والخروج بتوصيات إلتحليل البيانات، 
 الرسالة

 

 التعليمية "دليل المعلم"داة المنهاج تصميم أ 1:1

يطرح اإلطار النظري المتعلق بأدوات المنهاج التعليمية خمسة خصائص لدعم معرفة المعلم،  

( دعم المعرفة بخصائص 1تميز أدوات المنهاج التعليمية عن غيرها من أدوات المنهاج هي: )

 ( طرق التدريس 1) ( دعم المعرفة بتطور المحتوى،1( دعم المعرفة بالمحتوى، )2المتعلمين، )
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( تصميم طرق التدريس. تتقاطع هذه الخصائص بشكل كبير مع نموذج الحشوة للمعرفة 5وتعليلها، )

. وسأتناول في هذا المحور مراحل عملية تصميم أداة 1.1البيداغوجية للمحتوى كما وضح في الشكل 

ملخصا إلجراءات وخطوات الدراسة مع  1.1كما ويوضح جدول   المنهاج التعليمية، يتبعه وصف لها.

 .(Ma & Harmon, 2009)ربطها بمنهجية أبحاث التصميم ذات التكرار الواحد 

 مراحل تصميم أداة المنهاج التعليمية 0:1:1

مع تبيان أهمية كل  التفصيل،بشيء من مراحل تصميم أداة المنهاج التعليمية شرح هنا  تناولأ 

أن تلك  إلىشارة مرحلة وكيف أثرت في تصميم الدليل، والمصادر التي استخدمتها فيها. وتجدر اإل

حيان. وتتضمن هذه المراحل مراجعة داخلة في الكثير من األ، بل كانت متالمراحل لم تكن خطية تماماً 

تصميم  خيراً أابة محتوى أداة المنهاج التعليمية، و جراء دراسة مصغرة مع معلمين خبراء، وكتا  دبيات، و األ

 أداة المنهاج التعليمية وتحكيمها. 

 أول: مراجعة الدبيات

بدأت بمراجعة األدبيات في شهر نيسان واستمريت حتى االنتهاء من التصميم في شهر تشرين  

للمحتوى، وتعليم النظرية الجسيمية، دبيات المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية حيث قمت بمراجعة األ ؛الثاني

دب التربوي من مصدر غني في دعم وأدوات المنهاج التعليمية. وتأتي أهمية هذه الخطوة لما يشكله األ

كما  ؛القرارات المتعلقة بشكل األداة اتخاذ بعضو من ناحية محتواها،  خصائص أداة المنهاج التعليمية

 توضح النقاط التالية:



54 
 

حيث ساهمت األدبيات في تنظيم وكتابة محتوى موسع : المنهاج التعليميةأدوات خصائص دعم  .1

بخصائص المتعلمين، والمحتوى، وتطور المحتوى، وطرق  وغني في دليل المعلم فيما يتعلق

التي يوفرها األدب  قد استخدمت مجموعة متنوعة من المصادرو التدريس، وتصميم طرق التدريس. 

 ;Barke, Hazari, & Yitbarek, 2009؛1221والنجار، )مثل  الحشوة كالكتب  التربوي

Hassard, 2004; Loughran et al., 2012،) مثل والدراسات(Harrison & Treagust, 

2000; Johnson, 1998; Snir et al., 2003; Taber, 2001).  

: تتنوع أشكال أدوات المنهاج التعليمية ما بين كتب مطبوعة على داة المنهاج التعليميةأشكل  .2

. (Davis, et al., 2014)و أدوات ووسائل تعليمية يستخدمها المعلم، وغيرها أشكل دليل معلم، 

داة المنهاج التعليمية "دليل معلم" على شكل موقع انترنت لعدة أسباب أوقد استقر خياري أن تكون 

لى أن استخدام االنترنت في التعلم مفضل إتشير  (Lee, et al., 2011) يةدلة بحثأأهمها، وجود 

زيد من الرغبة والدافعية ين امتالك القدرة على التحكم في بيئة االنترنت ، وأمن كال الجنسين

المتعلمين على تحسين المهارات المعرفية العامة، واستيعاب  تساعدنها أ كماستخدام تلك المواقع، ال

ن أن ينطبق والتغيير المفاهيمي والتعلم الذاتي. وما ينطبق على الطلبة كمتعلمين يمكالمفاهيم، 

ن استخدام التكنولوجيا وشبكة أ بعض الدراسات إلىتشير  ومتعلمين. أيضًا على المعلمين ك

االنترنت يخفف من عزلة المعلمين الذين يعملون في مناطق ال تتوفر لهم فيها مصادر تطوير 

 Voogt, Almekinders, van den)مهني كافية وتمكنهم من تبادل الخبرات مع معلمين أخرين 

Akker, & Moonen, 2005.)  في معرفة تحسن امكانية حدوث ن هناك دالئل على أكما
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ومعتقدات المعلمين، أو في الممارسات الصفية، أو في تحصيل الطلبة، سواء تعرض المعلم 

   .(Fishman, et al., 2013)لفرص تطوير مهني وجها لوجه أو عن طريق االنترنت 

 مع معلمين فلسطينيين خبراء مصغرة جراء دراسةإثانيا: 

"دراسة مصغرة" في شهري أيار في بداية عملي على تصميم أداة المنهاج التعليمية أجريت   

لى ربط أداة المنهاج التعليمية بالسياق إ. وتأتي أهمية هذه الخطوة لحاجتي 2311وحزيران من عام 

د ء، خاصة في عدم وجو الخبرا الفلسطينيين استخدام الثراء والتنوع المعرفي عند المعلمينالفلسطيني، و 

. وهدفت لوحدة "المركبات الكيميائية" معرفة المعلمين الفلسطينيين الخبراءتوثق  -وفق علمي -دراسات

معلمين خبراء في تدريس المفاهيم المتعلقة بموضوع المادة، لطلبة معرفة لى توثيق إ"الدراسة المصغرة" 

في الدراسة اختيار المشاركين تم  ضمن السياق والمنهاج الفلسطيني. وبناء على ذلك ،المرحلة االساسية

 ,purposeful sampling( )Fraenkelلى آلية اختيار "العينة القصدية" )إ استناداً  المصغرة

Wallen, & Hyun, 2012) اشترط في المشاركين امتالك خبرة في تدريس العلوم لطلبة الصف ، و

 13الفلسطيني للعلوم ال يزيد عمره عن ن المنهاج أسنوات، باعتبار  13السابع فما فوق، لمدة تزيد عن 

معلمي علوم )معلم  1 واخترت .(2312)الكيالني، عبد الكامل، عطير، خميس، و ابو ناصر،  سنوات

معلمات( من سياقات مختلفة )حكومة، خاص، وكالة(، جميعهم خريجي كليات علوم  ثالثةواحد و 

 تفاصيل متعلقة بالمشاركين، علماً  2.1أثناء الخدمة. ويوضح الجدول  ةمهنيوشاركوا في ورشات تطوير 

 سماء التي تم اختيارها هي اسماء مستعارة.ن األأب
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 5.1 جدول

 أن السماء مستعارة لشارةمع ا معلومات عن المشاركين في "الدراسة المصغرة" المتعلقة بتوثيق معرفة المعلمين الخبراء

 المراحل التي درسها عدد سنوات الخبرة المؤهالت التعليمقطاع  المشاركين
 12 – 4 سنة 12 بكالوريوس احياء، ماجستير تعليم علوم حكومي اخالص

 اناث 
 12 – 4 سنة 11 بكالوريوس كيمياء خاص بارعة

 اناث 
 بكالوريوس كيمياء،  خاص حازم

 ماجستير علوم طبية مخبرية
  12 – 4 سنة 11

 ذكور واناث
 بكالوريوس أحياء وكيمياء حيوية وكالة حنان

 ماجستير صحة عامة
 3 – 6 سنة 16

 اناث
 

 ,Legard) (In-depth Interviewsاستخدمت المقابالت المعمقة مع المشاركين )و  

Keegan, & Ward, 2003،)  (. وقد تم بناء أسئلة تلك 2ملحق رقم ) كما يوضحكأداة لتلك الدراسة

، وأسئلة المقابلة (Loughran et al., 2004) (CoRes & PaP-eRs)المقابالت استنادا على أداة 

الدراسة (. وقد استخدمت المقابالت المعمقة لحاجتي الى أداة تحقق هدف 2333في دراسة عدوي )

عم أداة المنهاج، وليس تقييم أو قياس معرفة ، وهو توثيق خبرات المعلمين لغرض محدد هو دالمصغرة

في الحصول على معلومات غنية من المشاركين، وتجمع ما بين المرونة،  المشاركين. وتساعد

 ، وذلك ضمن الوقت الضيق الذي كان متاحاً في ذات الوقتالمقابلة والمحافظة على وجهة وموضوع 

 اكتفت باستخدامدب التربوي أن العديد من الدراسات األ في تلك الفترة )نهاية العام الدراسي(. ويذكر

 (. Bogdan & Biklen, 2007المقابلة كمصدر أساسي للمعلومات )

، (Qualitative Content Analysis( )Flick, 2002التحليل النوعي للمحتوى ) واستخدمت 

لتلك الدراسة. يوفرها اإلطار النظري )نموذج الحشوة(  )العناصر المعرفية السبع( فئاتلوجود 
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دعم معرفة المعلمين بخصائص ل وذلكغناء محتوى أداة المنهاج التعليمية، ا  ثراء و إواستخدمت النتائج في 

 على النحو التالي:وتم المتعلمين، وتطور المحتوى، وطرق التدريس، وتصميم طرق التدريس، 

مور التي تساعد قدم المعلمون الخبراء مالحظاتهم حول مجموعة من األ خصائص المتعلمين: .1

الطلبة على التعلم، كاهتمامات الطلبة بالتكنولوجيا، والتاريخ، وهو ما شجعني على تصميم الدليل 

على شكل موقع يسهل استثماره من قبل المعلمين، ووضع مادة تاريخية غنية للمعلمين. كما أشاروا 

هم على صعوبة التخيل لى الصعوبات التي تواجه الطلبة عند تعلم هذه الوحدة، أهمها اتفاقإ

والتجريد لهذه المرحلة العمرية، كما أشاروا لمجموعة هامة من المفاهيم الخاطئة التي الحظوا 

وجودها عندها الطلبة، أهمها تلك المتعلقة بشكل وأبعاد الذرة وطبيعة المدارات، وخلطهم بين 

داة أهذه المعلومات في المفاهيم )مثال ذرية العنصر هو عدد الذرات(. وقد تم االستفادة من 

المنهاج التعليمية من خالل تسليط الضوء عليها ودعمها باألدب التربوي، وشرح أسبابها ومقترحات 

 لعالجها.

: اتفق المعلمون الخبراء المشاركون في "الدراسة المصغرة" على وجود مشكلة في تطور المحتوى .2

الكيميائية للصف السابع، وعلى وجود مشكلة طريقة تنظيم وترتيب الدروس في وحدة المركبات 

لطريقة تنظيم  كبيراً  أخرى في تناول المحتوى في الصفوف الدراسية المختلفة. وهو ما شكل تحدياً 

نما التركيز على اعتماد تنظيم المنهاج للدروس، وا   لى عدم، ودفعني إمحتوى الدليلوترتيب 

وى في الدليل كما توضح خريطة الموقع شكل ية في الوحدة لتنظيم عرض المحتساسألالمفاهيم ا

1.1. 
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يل على تقديم : وفق خصائص أدوات المنهاج التعليمية، ال يجب أن يقتصر الدلطرق التدريس .1

يجابياتها. وقد ق وأسباب استخدامها، وسلبياتها وا  نما على تعليل تلك الطر طرق التدريس فقط، وا  

طرق التدريس التي لمسوا فائدتها وفعاليتها في  قدم المعلمون الخبراء مجموعة غنية ومتنوعة من

السياق الفلسطيني، كالعمل المخبري واالعمال اليدوية، والمحاضرة والشرح، والتعلم التعاوني 

، في الصفحات المتعلقة بطرق التدريس وغيرها. وقد تم شرحها بالتفصيل في أداة المنهاج التعليمية

اب استراتيجيات هامة لتدريس العلوم، لم يذكرها غي الحظتوتوضيح أسباب فعاليتها. كما 

مما دفعني  لطرحها والتعريف بها في أداة المنهاج التعليمية، كاستراتيجيات  ؛المعلمون الخبراء

التغيير المفاهيمي، والمنظم المتقدم، واستخدام التكنولوجيا في التعليم. كما ذكر المعلمون الخبراء 

دب التربوي بخصوصها واختيار بعضها مما ات، قمت بمراجعة األيالت والتشبيهمجموعة من التمث

وتم عرضها في  دب التربويأخرى من األضافة تمثيالت وتشبيهات إال يسبب مفاهيم خاطئة، مع 

 .صفحات الدليل المتعلقة بالمحتوى

: من خصائص أدوات المنهاج التعليمية أن تقدم خيارات متنوعة للتدريس، تصميم طرق التدريس .1

ي تمكن المعلم من اختيار وتصميم طرق تدريس خاصة به تناسب سياقه وظروفه. وكان لمعرفة لك

المعلمين الغنية بالسياق وبالمصادر، أثر هام على ربط أداة المنهاج التعليمية بالسياق الفلسطيني. 

ليم ولئك المعلمين جاؤوا من سياقات فلسطينية مختلفة )تعليم خاص، تعليم حكومي، تعأن أخاصة 

عطاء المعلم خيارات مرنة لطرق التدريس تتناسب إ وكالة، مدينة، قرية، مخيم(. وهو جانب هام في 

مع طبيعة طالبه. فقد تم االستفادة من مالحظات المعلمين في دعم معرفة المعلمين بالسياق، 

واستخدام طرق تدريس تناسب طبيعة الصفوف )صفوف مكتظة، أو غير مكتظة(، ولفت نظر 
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التي تقدم للطلبة، ومراعاة البيئة التي يأتي منها الطلبة، وطرق  مثلة والتشبيهاتمين لنوعية األالمعل

للسياق، باإلضافة لمجموعة من المصادر التي  التقويم التي سيتأثر اختيارها وتصميمها تبعاً 

 يستخدمونها. وهي جوانب دعمت أداة المنهاج التعليمية.

التخاذ قرارات متعلقة بتصميم أداة المنهاج  هاماً  مصدراً  وهكذا مثلت "الدراسة المصغرة" 

كون المعلمين الخبراء الذين شاركوا فيها قضوا  ؛أهمها الجانب المرتبط بالسياق الفلسطيني، التعليمية

سنوات في التدريس في المدارس الفلسطينية والتعامل مع المنهاج والطلبة الفلسطينيين.  13أكثر من 

بيانات واردة من السياق في تصميم أداة المنهاج التعليمية استخدم في دراسات سابقة، ن استخدام أكما 

ن كان قد تم بطرق أخرى ، (Lin et al., 2012)كاالستفادة من ورشات التطوير المهني للمعلمين  ؛وا 

، وهي طرق تتطلب (Davis, et al., 2014)أو تتبع المعلمين الخبراء في مدارسهم لفترات طويلة 

 مكانيات وفريق بحثي لم أتمكن من توفيرها في الدراسة الحالية.إ

 ثالثا: كتابة محتوى أداة المنهاج التعليمية

. وتأتي أهمية هذه 2311أشهر، ابتداء من أيار الى نهاية أيلول  خمسةاستغرقت هذه المرحلة  

المرحلة في تهيئة وتجهيز مادة موثقة ومراجعة قبل رفعها على موقع االنترنت. وكان أهم المصادر 

كتب العلوم في المنهاج الفلسطيني  والدراسة المصغرة، المستخدمة في الكتابة باإلضافة لألدب التربوي،

 أخرى، لدعم خصائص أداة المنهاج التعليمية على النحو التالي:ومناهج علوم 

: قمت بمراجعة كتب العلوم في المنهاج الفلسطيني من الصف دعم المعرفة بتطور المحتوى .1

خامس الى الثاني عشر، وتلخيص تطور المحتوى المتعلق بموضوع المادة من الصف الخامس 



60 
 

نهاج التعليمية. باإلضافة لقيامي بتوضيح مفهوم لى الصف التاسع، ووضع التلخيص في أداة المإ

 فقي والعامودي للمنهاج، وضرب أمثلة عليه.التطور األ

وحدات  2صل أ: توجد وحدة المركبات الكيميائية، كوحدة خامسة من دعم المعرفة بالمحتوى .2

ضمن كتاب العلوم للصف السابع في المنهاج الفلسطيني. وقد بدأت عملي في تصميم أداة 

هداف المراد نهاج التعليمية بتحليل الوحدة، وتحديد المفاهيم االساسية التي تحتويها، واألالم

المنهاج الذي تستند عليه ويعد تحقيقها، ومراجعة دقة المعلومات واالنشطة والصور الموجودة فيها. 

 واتتلك األدمن أهم العوامل التي تؤثر على محدودية  ومدى جودته أدوات المنهاج التعليمية

(Davis & Krajcik, 2005) فكان من أهم المبررات التي ظهرت لي وتدعم الحاجة لوجود  .

 مصدر آخر لدعم معرفة المعلم بالمحتوى، وعدم االكتفاء بالكتاب المدرسي هي:

   وجود  تتطلب ضمنياً من المعلومات المختصرة والمختزلة، والتي  اً كبير  اً قدر الوحدة تحتوي

طار معرفة عميقة عند المعلم حولها كي يستطيع شرحها بشكل صحيح، مثل وضوح اإل

عند ضعف المعرفة العميقة بالمحتوى  يمكن بسببالمعرفي حول مفهوم المادة وأنواعها. كما 

طلبته في مفاهيم بديلة، مثل يقع المعلم و أن  المعلم او االكتفاء بالكتاب المدرسي المختصر

ون باولي، والتوزيع االكتروني في المدار الثالث وما يليه، وتطور تعريف الحموض استخدام قان

 والقواعد، ومفهوم الجزيء في العناصر والمركبات. والتمييز بين الطرق الفيزيائية والكيميائية. 

  ًوال تتناول النموذج الحديث للذرة.المعلومات المطروحة في الوحدة قديمة نسبيا ، 
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 ويات تمثيل الكيمياء الثالث في الكتاب، المستوى المرئي الذي يشاهده عدم استخدام مست

الطالب، والمستوى المجهري الذي يمثل فيه أشكال الذرات وطرق ارتباطه، والمستوى الرمزي 

يضاحها للطلبة أحد أهم أهداف إالذي يمثل رموز العناصر والمعادالت الكيميائية. والتي يعد 

 . (Barke, Hazari, & Yitbarek, 2009)تعليم الكيمياء 

  وجود بعض الصور أو المعلومات التي يمكنها أن تسبب مفاهيم بديلة عند الطلبة مثل تمثيل

)الكيالني  1،4،12، أو صور لنماذج الذرة صفحة 3المدارات بطريقة دوران الكواكب صفحة 

 .(2312، وآخرون

 لم رسمي مرتبط بتدريس هذه الوحدة.عدم وجود دليل مع  

كتب علوم وكيمياء أخرى لالستفادة منها في دعم معرفة المعلم  مراجعةلى ما سبق إ دفعني  

مراجع أساسية، األول كتاب  ثالثةبالمحتوى ولمواجهة تحدي جودة المنهاج الفلسطيني. وقد استخدمت 

، وكتاب كيمياء (Frank, Little, & Miller, 2007) كيمياء موجه لطلبة الصف السابع والثامن 

، وكتاب كيمياء موجه  (Zumdahl, Zumdahl, & DeCoste, 2013) موجه لطلبة المرحلة الثانوية

نها حديثة، . وامتازت الكتب الثالث بأ(Silberberg, 2013)لطلبة الجامعة في تخصص الكيمياء 

عن طريقة عرض  وتعتمد على التمثيل الثالثي لمستويات الكيمياء. كما أعطتني هذه المراجعة تصوراً 

المفاهيم العلمية في المستوى االساسي والثانوي والجامعي. وقد تمت مراجعة وتدقيق المحتوى الذي قمت 

 ء.من معلمي العلوم الخبرا اثنانمن قبل مشرف الرسالة و  المرحلةبكتابته في تلك 

 رابعا: تصميم موقع "دليل المعلم" وتحكيمه
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نجاز التصميم األولي إتم فيها  ،ول وتشرين الثانيتغرقت هذه المرحلة شهري تشرين األاس  

" ، واختيار قالب WordPressللموقع. وقد قمت ببناء موقع االنترنت باستخدام نظام إدارة المواقع "

في  أعددتهيوفر مرونة لتصميم الصفحات. وقمت برفع المحتوى الذي   (Nirvana Themeمجاني )

( والتطبيقات Pluginsبمجموعة من االضافات ) دعمتهصفحات الموقع. كما  علىالمرحلة الثالثة 

كاستخدام الجداول والتحكم  ؛( المجانية التي وفرت الكثير من الميزات للموقعWidgetsالمصغرة )

توى. كما استفدت من بعض البرامج والتطبيقات المجانية على االنترنت بالصور وطريقة عرض المح

و كرتون. كما أ، في عرض المحتوى بطرق مختلفة على شكل عروض Prezi ، Powtoonمثل 

 . في جعل الموقع غير مكلف مادياً  ( جامعة بيرزيتServerاستضافة الموقع على خادم ) تساهم

داة المنهاج التعليمية الحتوائه على العديد من المصادر أعم وقد شكل االنترنت وسيلة فعالة لد  

األول،  :مثل المواقع، والصور والفيديو، وغيرها. وقد حرصت عند اختيار تلك المصادر على أمرين

كتوثيق الصور أو مصادر المعلومات، إلعطاء مجال للمعلمين لتقييم تلك  ؛توثيق تلك المصادر

ختيار المصادر األكثر جودة ودقة علمية، مثل موقع "البوابة العربية للتعلم المصادر بأنفسهم. والثاني، ا

وموقع  ؛االلكتروني" التابع للمركز االقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية، ومعهد الكويت لألبحاث العلمية

"www.ck12.org  التابع لمنظمة  "CK12 . 

بعد االنتهاء من التصميم ورفع  أداة المنهاج التعليمية على محكمين ومراجعين،تم عرض   

؛ وذلك إلبداء مالحظاتهم وتعقيبهم وتعديالتهم على الموقع. وأسهم في تحكيم المحتوى على الصفحات

ربية شراف التابع لوزارة التاثنين من أساتذة كلية التربية، ومشرفين تربويين من قسم اإل ومراجعة الموقع

http://www.ck12.org/
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ثر ذلك إوالتعليم، وأربعة معلمين خبراء تخصص كيمياء، أحدهم ماجستير تدريس علوم. تم على 

 . تهمضافة عليه بناء على توصياخطاء، وتعديل الموقع، واإلتصحيح األ

 وصف أداة المنهاج التعليمية 5:1:1

الذرة والعنصر والمركب قمت بتصميم موقع انترنت، بعنوان "دليل المعلم" لتعلم وتعليم مفاهيم  

  الموقعصورة  2.1يوضح شكل و  .لوحدة المركبات الكيميائية للصف السابع في منهاج العلوم الفلسطيني

http://web1115468.studentswebprojects.ritaj.ps/  . وقد كان لمساق مواضيع خاصة في

بقراري استخدام االنترنت كبيئة لتصميم أدوات  اً متعلق اً هام اً دور  (2311)الجنازرة، تعليم التخصص 

 .من المعلمين الخبراء في دعم الجانب المتعلق بالسياق في الدليلة، واالستفادة المنهاج التعليمي

 
 لخريطة موقع "دليل المعلم" 5.1شكل 
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المنهاج في على المفاهيم وليس على ترتيب الدروس  وقد قمت بتنظيم المحتوى استناداً  

ليها المعلمون الخبراء. وقسمت الموقع الى أربعة محاور إشكالية التي أشار الفلسطيني، لتفادي اإل

األول المعرفة البيداغوجية للمحتوى بشكل عام، وتناول كل عنصر من عناصرها السبعة وفق  :رئيسية

ي تصميم الدليل. أما نموذج الحشوة، بالشرح والتفصيل والتوضيح والدعم من المصادر المستخدمة ف

لى إ ومفهوم العنصر ومفهوم المركب، فقد تم تناول كل منها استناداً  المحاور األخرى حول مفهوم الذرة

" تضمنت حول الدليل" لصفحةالعناصر المعرفية السبعة للمعرفة البيداغوجية للمحتوى. هذا باإلضافة 

 وفيما يلي توضيحًا لمحتوى الدليل:. ، وخريطة الموقع الرئيسيةتعريف بأهداف تصميم الموقع

  قدمت شرحًا حول مفهوم المعرفة البيداغوجية للمحتوى، وأهميته، وتعريفًا لكل معرفة من

 المعارف السبعة، ما هي؟ وما مكوناتها؟ وما أهميتها؟

 األهداف، تضمن الموقع توضيحًا ألهداف تعليم العلوم بشكل عام، وأهداف تعليم  في صفحات

كما احتوى على األهداف الخاصة التي  .الكيمياء، وأهداف المنهاج الفلسطيني بشكل عام

شارة لدور كل  وضعها مؤلفي المنهاج الفلسطيني لتدريس مفاهيم الوحدة األساسية الثالث، وا 

 المالئمة لطلبته. معلم في تحديد أهدافه 

  في صفحات المنهاج، تم توضيح مفهوم المنهاج عاموديًا وأفقيًا، وا عطاء أمثلة على التأثير

األفقي للمواضيع المختلفة في العلوم أو سواها على تدريس هذه الوحدة. وتضمن ملخصا شامال 

 المنهاج عاموديًا من الصف الخامس الى السادس. رلتطو 

 ري الموقع بمادة علمية قمت بكتابتها وا عدادها باالستفادة من المراجع في صفحات المحتوى، أث

العلمية، تضمنت مقدمة عامة حول مفاهيم الوحدة، وتاريخ تطور مفهوم المادة في البشرية، 
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ومحتوى علمي حول مفهوم الذرة، ومفهوم العنصر، ومفهوم المركب، وأنواع المركبات الموجودة 

إلضافة لتوضيح األطر المعرفية الخاصة بمفهوم المادة، والتفسير في المنهاج الفلسطيني. با

وتضمن  في العلوم، ونظرية تركيب المادة، ولنموذج تركيب الذرة، والخريطة المفاهيمية للمادة.

 المحتوى أيضا تمثيالت وتشبيهات استخرجتها من األدب التربوي.

  ،نظريات التربوية حول ات واللتوجهل اً شرح قدمتفي صفحات التعلم وخصائص المتعلمين

التعلم، وتوضيحًا للخصائص العمرية لطلبة الصف السابع، وشرحًا للمفاهيم البديلة وأثرها على 

تعلم الطلبة، والصعوبات التي يمكن أن تواجه الطلبة أثناء التعلم. وقمت بإعطاء أمثلة على 

لمعالجتها، والتي أشار اليها لوحدة الثالث ومقترحات المفاهيم البديلة والصعوبات لمفاهيم ا

 األدب التربوي والمعلمون الخبراء.

  صفحات طرق التدريس، قمت بعرض وشرح ستة استراتيجيات لتدريس هذه الوحدة، أوصى في

بها األدب التربوي والمعلمون الخبراء، واقتراح بعض منها لتدريس كل مفهوم، بحيث يمكن 

فه وسياقه. مع التنبيه لدور التمثيالت والتشبيهات، للمعلم أن يختار منها أو يكيفها وفق ظرو 

 وتوضيح ألنواع التقويم المختلفة.

  ،في صفحات المصادر، قمت باقتراح مجموعة من الكتب المرتبطة بالمحتوى وبتعليم العلوم

وضعت مجموعة من المصادر الخاصة بتدريس كل ومواقع يمكن أن يستفيد منها المعلم. كما 

 الثالث، مثل مواقع انترنت، ومقاطع فيديو. من مفاهيم الوحدة
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  في صفحة السياق، تحدثت عن أثر السياق على تدريس الوحدة، سواء كان هذا السياق النظام

التعليمي الذي يعمل فيه المعلم، أو البيئة التي يدرس فيها الطلبة، وأمثلة كيف يمكن أن يعيق 

 .الوحدةأو يساعد السياق عملية تعلم الطلبة لمفاهيم 

 .يمكن لمستخدمي الموقع إضافة تعليق أو تجربة لمعظم صفحات الموقع 

  قمت بوضع المراجع التي استخدمتها في كتابة كل صفحة من صفحات الموقع، بحيث يستطيع

 المعلم العودة اليها ومراجعتها ونقدها وتقييمها.

 ع سهل وجذاب للمستخدم، استخدمت العديد من التطبيقات والتقنيات التي جعلت استخدام الموق

 مثل الجداول والقوائم والقوائم المنسدلة، وغيرها، واختيار الصور ذات الجودة العالية.

  فيديوهات لشرح المعرفة البيداغوجية للمحتوى، ومقترح لطريقة استخدام الدليل. 1قمت بتصميم 

ح أمثلة على كيفية ت المرفوعة على الموقع توض( على نماذج لبعض الصفحا1يحتوى ملحق رقم )و 

 .استهداف محتوى الموقع لعناصر المعرفة البيداغوجية السبعة

 المشاركون في الدراسة 9:1

شكل مجتمع الدراسة جميع معلمي العلوم الجدد للصف السابع األساسي في المدارس الحكومية  

سنوات  1خبرتهم عن  (، والذين ال تزيد سنوات2315-2311الدراسي )للعام في محافظة رام هللا والبيرة 

وبعد قيامي بإحصاء عدد هؤالء المعلمين بمساعدة قسم االشراف التربوي  .حسب تاريخ التحاقهم بالوزارة

 5معلمين ) 2لمبحث العلوم في مديرية رام هللا والبيرة، تم دعوة جميع هؤالء المعلمين البالغ عددهم 
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معلمين(.  1معلمات و 1معلمين ) 6راسة معلمات وأربعة معلمين(. وقد استجاب للمشاركة في الد

 سماء المستخدمة مستعارة.شارة الى أن األمعلومات حول المشاركين، مع اإل 1.1ويوضح الجدول 

 1.1جدول 

 مع الشارة الى أن السماء المستخدمة مستعارة معلومات حول المشاركين في الدراسة الحالية 

في  سنوات الخبرة والدورات المؤهالت ونالمشارك
 التعليم

عدد مرات تدريس وحدة 
 7صف ل المركبات

 المراحل التي درسها

دبلوم بكالوريوس احياء،  أسيل
 تأهيل تربوي

  3-4-5 مرات 1 واتسن *4
 ذكور 

 3-4-6 مرة واحدة سنوات 1 بكالوريوس كيمياء مهند
 ذكور

دبلوم  بكالوريوس كيمياء، منى
 أساليب تدريس علوم 

  11-13- 2- 3 -4 -6 وال مرة أشهر 1
 اناث

 بكالوريوس أحياء  عالء
 

 11- 2 -3 -4 مرة واحدة ** سنوات3
 ذكور

 13-2-3-4-6 مرتين سنوات 1 بكالوريوس أحياء سميرة
 اناث

علوم أرض  بكالوريوس ايهاب
 وبيئة فرعي كيمياء

   13 - 2 -3  – 4 مرتين سنوات 1
 ذكور 

سنوات،وعملتسنةونصفمعلمةبديلة،وسنةونصففيالتعليمالخاص4*تدرسالمعلمةفيالمدارسالحكوميةمنذ

**المعلمالتحقبوزارةالتربيةوالتعليمقبلعامين.


  أدوات الدراسة  2:1

 للحصول على معلومات غنية ومكثفة( Qualitative Methodsأدوات نوعية )قمت باستخدام 

(Creswell, 2012 تكشف أكبر قدر ممكن من التغير في المعرفة البيداغوجية للمحتوى ذات ،)

ي فترة التحضير، ف عند المشاركين (Van Driel & Berry, 2010) المعقدةالطبيعة الضمنية 

للحصول على أدلة حول التغير في المعرفة البيداغوجية للمحتوى عند المعلمين الجدد، ومعرفة و 
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الموجودة في الدليل والتي كانت ذات الفائدة لهم. وفيما يلي وصف لكل أداة ودورها في الخصائص 

 االجابة على أسئلة الدراسة، والمصادر المستخدمة في تصميمها:

( قبل وبعد استخدام الدليل. هدفت من semi-structured interviews) مقابالت شبه منظمة .1

المعرفة البيداغوجية للمحتوى، وذلك لإلجابة على سؤال استخدام هذه المقابالت فحص التغير في 

وقد قمت  جابة على سؤال الدراسة الثاني.ول، كما ساهمت المقابالت البعدية في اإلالدراسة األ

 تعليم كيفية لمعرفة بإعداد هذه األداة من خالل االستفادة من استبانة أعدها الحشوة للمعلمين

(، Loughran et al., 2012 ;2333عدوي، )دب التربوي ألالحرارة، واالستفادة من ا موضوع

. ويوضح ((1ملحق رقم ))انظر المقابالت التي قمت بإجرائها لتوثيق معرفة المعلمين الخبراء و 

( أسئلة المقابلة القبلية، وأسئلة المقابلة البعدية، والجانب المتوقع أن يكشف عنه 1الملحق رقم )

ة للمحتوى، والتي ركزت على ستة عناصر )خصائص المتعلمين، السؤال من المعرفة البيداغوجي

نه ومن خالل تجربتي في أهداف، طرق التدريس، المصادر، السياق(. مع مالحظة المنهاج، األ

قد يكشف أكثر من عنصر من عناصر  عينن جواب المعلم على سؤال مأجراء المقابالت إ

ما هي االهداف التي ومن األسئلة التي قمت بطرحها على المشاركين: " المعرفة البيداغوجية للمحتوى.

ماهي الصعوبات التي تعتقد أن الطلبة يواجهونها عند "، " تسعى لتحقيقها من خالل تعليم وحدة المركبات الكيميائية؟

قمت ستاذين من حملة الدكتوراه في التربية، و أوقد قام بمراجعة أسئلة المقابالت  "تعلم الوحدة؟

سئلة، بإجرائها مع خريجتي دبلوم تأهيل تربوي تخصص كيمياء وفيزياء، للتأكد من وضوح األ

 سئلة. جرائها. وعلى أساس ذلك تم تعديل األإوتقدير مدة اللقاء، والتدرب على 
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داة المعروضة في ". هدفت هذه األنموذج فحص معرفة المعلمين بالمحتوى "نموذج الفحص .2

طار المعرفي كاإلركيز على كشف التغير في المعرفة بالمحتوى للمشاركين الت( إلى 5ملحق رقم )

والمفاهيم االساسية في الوحدة، وبعض المفاهيم الخاطئة التي قد تكون موجودة  لموضوع المادة،

ألهمية المعرفة العميقة بالمحتوى في تشكيل المعرفة البيداغوجية  نظراً  ؛عند المعلمين أو الطلبة

 16مؤلف من فحص" وقد قمت بإعداد "نموذج  ول.للمحتوى، وذلك لإلجابة على سؤال الدراسة األ

سئلة بند، بالتعاون مع معلمة علوم خبيرة تخصص كيمياء، وباالستفادة من األ 22سؤال يتضمن 

، كما يظهر الملحق (Silberberg, 2013)حلة الجامعية للكيمياء المطروحة في تقويم كتب المر 

الجانب الذي يستهدف كل بند في "نموذج الفحص" الكشف عنه من معرفة المعلم بالمحتوى. وكما 

ذكرت سابقا فإن المعلومات الموجودة في الكتاب المدرسي عرضت بشكل مختزل، فجاءت األسئلة 

 المدرسي الكتاب في ذكر.ت "1الكتاب المدرسي، فمثال سؤال لتكشف معرفة المعلم التي تتجاوز 

 النتائج؟ تلك هي ما. يفسرها ان ثومبسون نموذج يستطع لم نتائج أعطت رذرفورد بها قام التي التجارب أن 6 صفحة

 عن تجربة إلجراء المغنيسيوم اختيار تم باعتقادك لماذا "".ب12أو سؤال ". للتوضيح بالرسم االستعانة يمكنك

. لذا فإن االجابة على هذه األسئلة ال تعتمد على المعلومات " ؟13 صفحة المدرسي الكتاب في التأكسد

المكتوبة في الكتاب المدرسي. وقد قام بمراجعة "نموذج الفحص" اثنان من أساتذة كلية التربية من 

ثم قمت بتطبيقها مع خريجتي دبلوم  إلبداء مالحظاتهم من أجل تعديل األسئلة. حملة الدكتوراه،

فيزياء، للتأكد من وضوح االسئلة والوقت الذي األخرى تخصص كيمياء و إحداهما تأهيل تربوي 

باإلجابة على أسئلة النموذج قبل استخدام الدليل وبعد  في الدراسة الحالية تحتاجه. وقام المشاركون

 . أسابيع تقريباً  1استخدام الدليل بفارق 
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تحتوي هذه االستبانة على ثالثة  آراء المعلمين بعد استخدام الدليل "استبانة اآلراء". استبانة .1

أن يكتب مؤشرات على و  ،(. هدفت أن يصف المعلم مدى استفادته6أسئلة مفتوحة ملحق رقم )

داة على تساعد هذه األ. التغير في معرفته البيداغوجية للمحتوى بعد استخدام الدليل في التحضير

، الحالية مشرف الدراسةعدادها بالتعاون مع إ ول والثاني. وتم بة على سؤال الدراسة األجااإل

لنفس  (Lin et al., 2012)جراء مشابه في دراسة إدب التربوي، حيث استخدم وباالستفادة من األ

  وضحت في مراجعة االدبيات. أالغرض كما 

طلبت من المعلمين المشاركين تحضير دروس الوحدة، باستخدام دفاتر  :تحضير المعلمين .1

التحضير االعتيادية كونها المعتمدة في وزارة التربية والتعليم. كما زودتني المعلمة أسيل بدفتر 

عن بعض أهداف المعلمين وطرق  تحضير سابق لها لنفس الوحدة. وتكشف دفاتر التحضير أحياناً 

 (.Käpylä et al., 2009)رفتهم التي تؤثر على تخطيطهم تدريسهم وتقويمهم ومع

 جماعية بعد استخدام الدليل في التحضيرنقاش قمت بإجراء جلسة  جلسة نقاش جماعية. .5

عطاء كل مشارك الفرصة للحديث عن الجوانب االيجابية التي إ تضمنت وتسجيلها وتفريغها. و 

الجلسة، واالستفادة منها في  تلكساعدته في الدليل، وتلك التي بحاجة الى تطوير. وقمت بتسجيل 

دب التربوي المتعلق بالمقابالت الجماعية جابة على سؤال الدراسة الثاني. وقد استفدت من األاإل

واستخدام المناقشة الجماعية   (Cohen, Manion, & Morrison, 2007)المقابالت البؤرية 

(Loughran et al., 2008 ) الى  13إلجراء وتنظيم هذه الجلسة. وقد أعطي كل مشارك من

الجوانب التي ساعدته وتلك التي  وسؤاله عندقيقة للحديث عن تجربته في استخدام الدليل،  15

 بحاجة لتطوير في الدليل.
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وهو موقع يقوم بعمليات احصائية خاصة  :"/http://statcounter.comاحصائيات موقع "  .6

يقدم الموقع احصائيات حول عدد مرات دخول الموقع لكل زائر، والصفحات التي بمواقع االنترنت. 

لزيارة، وغيرها من الخدمات تصفحها، والفترة التي قضاها في كل صفحة، وتاريخ ووقت ا

للمشاركين  IP Addressلزائري الصفحة. وتم تحديد   IP Addressاعتمادا على   االحصائية

ودي هي: مز  "Dynamic IP Addressesلتفادي مشكلة " مؤشرات 1في الدراسة من خالل 

. وجاءت عنهاالخدمة للمشاركين، ومناطق سكناهم، ومواعيد التصفح التي قمت بسؤال المشاركين 

بالغ المعلمين في الفترة التي إولم يتم  .حصائياتمنسجمة ومتطابقة ودقيقة مع اإل المؤشرات

دراسة استخدام المعلمين للموقع كان ألن هدفي  ؛أعطيت لهم للتصفح، أنه يتم تتبع عملية تصفحهم

ما يجعل  بصورة طبيعية وحقيقية، وبأقل تأثير ممكن مني كباحثة على عملية تصفحهم. وهو

وقد قمت بمناقشة هذا  ."Covert observationمن المشاهدة الخفية " عملية التتبع هذه نوعاً 

لعزو  هاماً  داة في كونها تشكل معياراً أهمية هذه األ خالقية للدراسة. وتأتيالجانب في المعايير األ

وليس كوسيلة لتفسيرها بشكل لى الدليل أم ال، وفي دعم تفسير النتائج، إالتغير في معرفة المعلمين 

منفرد، وهو ما قمت بتوضيحه في تحليل البيانات. وقد ساعدت البيانات الواردة من الموقع في 

 ول. جابة على سؤال الدراسة األاإل

 إجراءات الدراسة وجمع البيانات 1:1

جراء در  .1 اسة مصغرة تصميم أداة المنهاج التعليمية والتي تضمنت عدة مراحل: مراجعة األدبيات، وا 

 مع المعلمين الخبراء، وكتابة المحتوى، وتصميم الموقع وتحكيمه.

 .إعداد وتحكيم أدوات الدراسة المتعلقة بفحص التغير في معرفة المعلمين وفوائد الدليل .2

http://statcounter.com/
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الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلجراء الدراسة، من خالل الحصول على  .1

تحديد مجتمع الدراسة، ودعوة المعلمين وقمت ب(. 4ملحق رقم ) فيموضح  "تسهيل مهمة"

بمساعدة مشرف مبحث علوم في مديرية تربية رام هللا والبيرة،. كما تم توفير مختبر  للمشاركة فيها

شراف التربوي، في مركز تدريب المستقبل مجهز بأجهزة حاسوب متصلة باإلنترنت من قبل قسم اإل

 شراف التربوي، وذلك لتسهيل اجتماع المشاركين. الصالح التابع لقسم اإل

جابة على عقد اللقاء االول مع المعلمين، وتم فيه شرح أهداف الدراسة، والطلب من المعلمين اإل .1

جراء المقابالت القبلية مع المعلمين قبل إنموذج فحص معرفة المعلمين بالمحتوى، وتنسيق مواعيد 

 المقابالت مع المعلمين.اللقاء الثاني، وتم بعد ذلك عقد 

تم فيه توزيع دفاتر تحضير على المعلمين، واستبانة آراء المعلمين بعد استخدام و عقد اللقاء الثاني،  .5

الدليل، ومساعدة المعلمين على دخول الموقع، وتوضيح أن الهدف من اللقاء الثاني والثالث هو 

الموقع والقيام بالتحضير، مع حرية  توفير مكان مزود بخدمة االنترنت يمكن للمعلمين فيه دخول

و في المنزل. فضل اثنين المغادرة بعد ساعة، فيما أكمال عملية التحضير في المدرسة، ا  المغادرة و 

ولم يتمكن  لى المركز متأخراً إرب الساعتين في المركز، ووصل معلم اقضى ثالثة معلمين ما يق

المعلمون  فضلصال باإلنترنت. وقد من تصفح الموقع في المركز، حدث بعدها انقطاع لالت

و منازلهم، لسهولة استخدام الموقع في أعلى الموقع والقيام بالتحضير في مدارسهم  االطالع

بعد المسافة بينه وبين قراهم. لذا تم االتفاق على عدم لمنازلهم، مقارنة بصعوبة الوصول للمركز 

 للقاء الرابع.سبوعين في موعد اأعقد اللقاء الثالث، وااللتقاء بعد 
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خالل هذه الفترة قمت باالتصال بالمعلمين وأخذ تغذية راجعة عن الموقع وسهولة استخدامه، كما  .6

 ".StatCounterقمت بتتبع وتوثيق استخدام المعلمين للموقع باستخدام "

ة جابا  عقد اللقاء الرابع، تم فيه تصوير دفاتر تحضير المعلمين، واستالم استبانة آراء المعلمين، و  .4

جراء جلسة النقاش الجماعية، وتنسيق ا  المعلمين على نموذج فحص معرفة المعلمين بالمحتوى، و 

جراء المقابالت البعدية مع المعلمين باستثناء إثر ذلك إمواعيد عقد المقابالت البعدية. تم على 

 معلم واحد اضطر للسفر.

 تم بعد ذلك تجميع البيانات وتحليل النتائج. .3

هو تأخر وصول دعوة  فترة عقد اللقاءات مع المعلمينأبرز التحديات التي واجهتني في   

المشاركة في الدراسة للمعلمين، مما استلزم عقد اللقاء األول مرتين لتعويض المعلمين المتأخرين. 

مركز  لبعد المسافة بين مدارسهم أو مراكز سكناهم وبين صعوبة اجتماع المعلمين نظراً  أيضاً واجهتني 

كثر من ساعة في المواصالت للحضور. ساعد على تخطي هذه أفبعض المعلمين كان يحتاج  ؛التدريب

"، الذي سهل عملية تتبع المعلمين، حيث اكتشفت في اللقاء الثاني StatCounterالعقبة برنامج "

 . كالتي واجهتها في اللقاء الثاني بانقطاع االنترنت تتبعهم داخل المركز، ألسباب تقنية صعوبة

 استراتيجيات تحليل البيانات 7:1

لكل سؤال استراتيجية مختلفة لتحليل البيانات المتعلقة به. فقمت بدمج المنهجية  استخدمت   

( لإلجابة على  Combination of Deductive/Inductive approachاالستنباطية واالستقرائية )

 الثاني السؤال( لإلجابة على Inductive approachول. واستخدمت المنهجية االستقرائية )ال األالسؤ 
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(Elo & Kyngäs, 2008; Flick, 2002; Schulz, 2012.)   اً مختصر  اً ملخص 1.1الشكل  يقدمو 

  ول والثاني.لعملية تحليل السؤال األ

 
 

  ولتحليل السؤال األ  1:7:3

لإلجابة على سؤال الدراسة األول المتمثل  قمت باستخدام المنهجية االستنباطية االستقرائية  

طار نظري أو نظرية أبالتغير في العناصر السبعة للمعرفة البيداغوجية، كونها تستخدم في حال وجود 

. واستخدمت مقابالت قبلية ونماذج فحص قبلية، (Schulz, 2012)في تحليل البيانات أستند عليها 

ومقابالت بعدية ونماذج فحص بعدية الكتشاف التغير بعد استخدام الدليل. وقمت بالبحث عن جوانب 

 ول والثانيلية تحليل البيانات في السؤال األ ملخص لعم 1.1شكل 
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تدعم هذا التغير باستخدام استبانة اآلراء ودفاتر التحضير. واستخدمت احصائيات موقع 

"Statcounterوفيما يلي وصف لخطوات ناتج عن استخدام الدليل.  " كمعيار للتأكد من أن التغير

 :التحليل

أساسية من االطار النظري قبل البدء بعملية التحليل هي العناصر   (Themesقمت بتحديد فئات ) .1

ما تحديد الفئات الفرعية بطريقتين، إتم   (.Sub themes)  المعرفية السبعة، وفئات فرعية

كفئة  ، والمنهاج عامودياً المنهاج كفئة أساسي، والمنهاج افقياً  باستنباطها من االطار النظري )مثل

فرعية(، أو من تلك التي تم استقرائها الحقا من النتائج )مثل المصادر كفئة اساسي، واالنترنت 

 والخبرة الشخصية وغيرها كفئات فرعية(.

مقابلة. كل نسخة قمت بتفريغ المقابالت القبلية والبعدية كاملة، وتجهيز سبع نسخ رقمية لكل  .2

 ، ملف أسيل أهداف قبلية، ملف أسيل مصادر بعدية(.مخصصة لفئة اساسية )مثالً 

قرات( في كل نسخة وفق بعد قراءة كل مقابلة عدة مرات، قمت بترميز مقاطع معينة )جمل، ف .1

. كما قمت بترميز (Taylor & Gibbs, 2010تقنية التلوين ) ساسية والفرعية باستخدامالفئات األ

 في استبانة اآلراء، وفي دفاتر التحضير. لمقاطع أيضاً ا

قمت بتجهيز جدول لكل معلم، لتصنيف وتجميع البيانات التي قمت بترميزها، وفق فئاتها الرئيسية  .1

والفرعية، مع الفرز بين تلك التي حصلت عليها قبل استخدام الدليل وبعد استخدامه. كما قمت 

 ه المشارك.و كتبأبدعمها باقتباسات مما ذكره 

فيما يتعلق بالمعرفة بالمحتوى، قمت بمقارنة كل بند من بنود نموذج الفحص القبلي مع البعدي،  .5

تصحيح في معرفة و أ تحسنذا حصل إ، يجابيإ( تغير 1) :وتحديد أحد الخيارات االربعة التالية
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، في حال بقيت المعرفة صحيحة دون تغيير قبل وبعد استخدام الدليل. إيجابيتغير  ال( 2. )المعلم

، في حال بقيت معرفة المعلم غير صحيحة دون تغيير قبل وبعد استخدام ال تغير سلبي( 1)

( تغير سلبي، في حال كانت معرفة المعلم قبل استخدام الدليل صحيحة واصبحت 1الدليل. )

 ر في هذه المعرفة في جدول خاص بكل معلم.خاطئة بعد استخدامه. وتم رصد التغي

قمت بتحديد نقاط التغير في المعرفة نتيجة الستخدام الدليل باستخدام معيارين، األول أن المعلم قام  .6

بتصفح الصفحات المتعلقة بهذه المعرفة لفترة زمنية معقولة، وذلك باستخدام احصائيات موقع 

"statcounter والثاني أن المعلم أشار لهذا التغير في المقابلة البعدية أو كتب عنها في استبانة ."

مثاًل إذا ظهر عندي تغير في المعرفة بالمحتوى اآلراء او وضعها في دفتر التحضير الخاص به. 

ألحد المشاركين ولم يكن قد اطلع على صفحات المحتوى وفق برنامج اإلحصائيات، كنت ال 

 التغير ضمن نقاط التغير نتيجة استخدام الدليل.أحتسب هذا 

أنه يمكن التحقق من مصداقية النتائج   (Creswell, 2012)ذكر كريسويل   وقد 

(Validating Findings( باستخدام استراتيجية التثليث )Traingulation وتحقق المشاركين )

(Member Checking.) نواع مختلفة من البيانات من مصادر أخالل استخدام  وقد تم التثليث من

بإجراء تحقق المشاركين من خالل  يضاً أمختلفة )مثال، شفهية من المقابلة، كتابية من االستبانة(. وقمت 

وصف " ، وكان تعقيبه مكتوباً إعطاء أحد المشاركين النتائج الخاصة به، وطلبت منه التحقق من الدقة

و كتبوه أحرصت على االستشهاد باقتباسات مما قاله المشاركون  نيأ". كما ، ومصداقية عاليةدقيق ومنظم

في  لتكون واضحة للقارئ. باإلضافة للمعايير التي وضعتها العتماد نقاط التغير كما أوضحت سابقاً 

 . 6خطوة 
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وللتحقق من ثبات التحليل قامت زميلة باحثة بتحليل عينة من البيانات، بعد االتفاق على آلية  

 ,Holsti( )Rourkeالتحليل. ثم قمت بحساب معامل الثبات بين المحللين، باستخدام معادلة هوليستي )

Anderson, Garrison, & Archer, 2001:التالية ) 

 المتفق عليها بين المحللين * عدد الوحدات2                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل الثبات =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد وحدات المحلل االول + عدد وحدات المحلل الثاني                                 

 وهي قيمة جيدة للثبات بين المحللين.  3.21وقد بلغ معامل الثبات 

 تحليل السؤال الثاني 2:7:3

استخدمت المنهجية االستقرائية لإلجابة على السؤال الثاني المتعلق بالخصائص الموجودة في   

 ,Schulz)الدليل والتي كانت ذات فائدة للمعلمين، وذلك لكي تنبثق األفكار والخصائص من البيانات 

وات للحصول (. وقد استخدمت جلسة النقاش الجماعية، والمقابالت البعدية، واستبانة اآلراء، كأد2012

 :وفيما يلي وصف لخطوات التحليلجابة على السؤال الثاني. على بيانات تساهم في اإل

 قمت بداية بتفريغ جلسة النقاش. .1

 نية للنصوص المتوفرة من المصادر الثالثة لكل معلم على حدى.قمت بقراءة متأ .2

 ,Flick)( Sentence by sentence( جملة جملة )Open Codingبدأت بإجراء ترميز مفتوح ) .1

( من النصوص المتوفرة، تعطي مؤشرات على Chunks. وذلك بتحديد مقاطع )جمل( )(2002

 لون وبكلمات مفتاحية شكلت عندي فئات فرعية متعددة.الفوائد، وترميزها باستخدام األ
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   (Constant Comparison( )Taylor & Gibbs, 2010)جراء مقارنات مستمرة إقمت ب .1

لى إئات الفرعية المتقاربة تحت محاور أساسية. وذلك عن طريق العودة بشكل متكرر لتجميع الف

 يجاد محاور تعبر عن فائدة يجمع عليها أكثر من معلم. إبيانات المعلمين ومقارنتها، بحيث أستطيع 

، وذلك باختزال المحاور (Schulz, 2012)  (Closed coding)ترميز مغلققمت بإجراء  أخيراً   .5

 لى خمسة. كل واحدة تعبر عن خاصية ذات فائدة للمعلمين، وأجمع عليها معظم المشاركين.إ

وقد استخدمت تثليث البيانات إلعطاء مصداقية أكبر للنتائج. فلكي أعتمد أحد الخصائص  

معلمين على  1باعتبارها ذات فائدة للمشاركين، حرصت أن أحصل على دالئل لتلك الخاصية من 

برزت أهم أني أقل، قاموا بتصفح الصفحات ذات العالقة بالخصائص التي تستلزم التصفح. كما األ

 االقتباسات المرتبطة بتلك الخاصية لتكون واضحة للقارئ. 

 خالقيةالمعايير األ 1:1

خالقية التي أعلن عنها في المبادئ التوجيهية ألخالقيات حرصت على االلتزام بالمعايير األ 

 السرية خاصة ضمان ،(2312)جامعة بيرزيت، لجامعة بيرزيت  -المرحلة األولى -البحث 

وذلك بعدم اإلفصاح أو الكشف أو التلميح عن هويتهم. لذا فقد اعتمدت أسماء مستعارة ولم  ؛للمشاركين

 مراحل في االنسحاب أو المشاركة برفض األفراد حق سكن المشاركين. واحترام أشر ألماكن عمل أو

ايهاب ، كما اعتذر المشارك 6معلمين للمشاركة استجاب منهم  2البحثية، فقد دعوت  العملية من الحقة

جراء المقابلة البعدية رغم مشاركته الفعالة في جميع مراحل الدراسة بسبب سفره. باإلضافة إلى إعن 

في اإلرشادات األخالقية لمؤسسة البحث  11التزامي الشخصي بالمبادئ  المنصوص عليها في بند 

يتعلق  (، فيماBritish Educational Research Association (BERA)التربوي البريطاني )
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(، خاصة تلك المتعلقة باألمانة BERA, 2011بالمسؤوليات تجاه مجتمع الباحثين التربويين )

هم بالنسبة لي محاولتي قدر المكان تجنب كاديمية، وتجنب النقد غير المهني للبحوث والدراسات، واألاأل

 وسعيه للصالح العام.بدوره  الثقةكل ما يمكن أن يسيء إلى مجتمع البحث العلمي والتربوي أو يفقد 

شارة الى استخدامي أحد أشكال المشاهدة الخفية، متمثلة بتتبع عملية التصفح التي لكن أود اإل 

صفحات التي تم الحصاء عدد الزيارات والوقت الذي تم استغراقه في التصفح، و ا  قام بها المشاركون، و 

خالقية لحداثة القضايا األ ع تلك. ونظراً بالغ المشاركين أني أقوم بعملية التتبإتصفحها. وتم ذلك دون 

خالقية على رشادية للمعايير األالمرتبطة باستخدام االنترنت في البحث، فقد اعتمدت على النشرة اإل

 ,British Psychological Society) االنترنت الصادرة عن مجتمع علماء النفس البريطانيين 

خالقية ( في بيان جمعية علماء االجتماع البريطانيين للمعايير األ11، 12، 11وعلى البنود ) ،(2007

(British Sociological Association , 2004)  براز مبررات كافية إلجراء هذه إلى إ. واللتان دعتا

غلب الى بعملية التتبع ستؤدي في األ ينالمشارك النوعية من المشاهدات. ومبرراتي هي أن اخبار

لى عملية إ يؤدي إخبارهمالدراسة. فقد  تؤثر على نتائجالحصول على نتائج غير صادقة أو حقيقية 

جبار الغير مباشر للمشاركين على التصفح. وهو ما من اإل يمكن أن يشكل نوعاً . كما التصفح مفتعلة

االستفادة والتغير في المعرفة نتيجة لتصفح الدليل في هداف الدراسة التي تسعى لدراسة أ يتعارض مع 

للحكم على  أساسياً  سياق طبيعي وواقعي وغير تجريبي. كما أن تصفح المعلمين للصفحات شكل معياراً 

لى ذلك أن عملية المشاهدة الخفية، تمت في موقع عام إحدوث تغير بسبب استخدام الدليل. أضف 

أن عملية التتبع ال يحتمل أن تسبب ضرر على المشاركين خاصة ومفتوح وليس في موقع خاص. كما 

 .مع ضمان سرية هوية المشاركين كما أشرت سابقاً 
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تساعدني في توثيق عملية التصميم  الى استخدام منهجيةفي الدراسة الحالية سعيت   لقد 

الى استخدام أدوات تساعد على والخطوات التي تمت فيها، وأيضًا كما في االقتباس المتصدر للفصل 

ورصد تجربة تعلم كل واحد منهم أثناء  استكشاف أكبر قدر ممكن من التغير في معرفة المشاركين،

باعتبارهم مساهمين ومعلمين لي في عملية تصميم واستخدام الدليل ومعرفة  استخدام الدليل للتحضير،

ة الدراسة الحالية بصورتها االجمالية ج الخاصة بأسئلأعرض في الفصل القادم النتائو خصائصه. 

والتفصيلية.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

. 

)1813-(1733Christophe Martin Wieland, German poet and writer  
لى تصميم أداة منهاج تعليمية لوحدة المركبات الكيميائية لطلبة الصف إهدفت هذه الدراسة  

، ما هو التغير الذي وذلك لإلجابة على سؤالين رئيسيين: أوالً  ؛ساسي في المنهاج الفلسطينيالسابع األ

بعد استخدام أداة المنهاج حدث في المعرفة البيداغوجية للمحتوى للمعلمين المشاركين في الدراسة 

، ما هي الخصائص الموجودة في الدليل التي كانت ذات فائدة التعليمية "دليل المعلم" للتحضير؟ وثانياً 

ول، نتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول اليتناول األ :للمعلمين؟ وينقسم هذا الفصل الى محورين رئيسيين

 خارطة لطريقة تنظيم الفصل. 1.1ويوضح الشكل  الدراسة الثاني.ويتناول الثاني النتائج المتعلقة بسؤال 
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     . المعلمة أسيل1

    النتائج على مستوى التغير الفردي للمعلمين المشاركين   1.1.4  . المعلم مهند3

     . المعلمة منى1

 نتائج السؤال األول                 1.4    . المعلم عالء4

     . المعلمة سميرة3

 النتائج على مستوى التغير في عناصر المعرفة  3.1.4  
 البيداغوجية للمحتوى

  

     

   خالصة نتائج السؤال األول 1.1.4  

     

   خصائص الدليل ذات الفائدة للمعلمين 1.3.4  

 نتائج السؤال الثاني 3.4    

   خالصة نتائج السؤال الثاني 3.3.4  

     

عخارطة لطريقة تنظيم الفصل الراب 0.9شكل   
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 نتائج السؤال األول 0:9

لى نموذج الحشوة إ المعرفة البيداغوجية للمحتوى استناداً  يعرض هذا المحور التغير في  

(Hashweh M. , 2005)  .لخمسة من المعلمين المشاركين هم: أسيل ومهند ومنى وعالء وسميرة

جراء المقابلة البعدية معه بسبب سفره. وقد استخدمت إولم أتناول النتائج المتعلقة باألستاذ ايهاب لعدم 

المقابالت القبلية والبعدية، ونموذج فحص معرفة المعلمين بالمحتوى "نموذج الفحص"، ودفاتر 

إلحصائيات التي كما استخدمت ااستبانة آراء المعلمين بعد استخدام الدليل "استبانة اآلراء". التحضير، و 

وذلك الستنباط التغير  حول استخدام المشاركين للموقع.  /http://statcounter.comوفرها موقع  

ملخصًا  1.1ويوضح الجدول  في هذه المعرفة، كما هو موضح في طريقة التحليل في الفصل الثالث.

لمشاركين وعلى مستوى العناصر. المستوى الفردي لالتغير على  تائج السؤال األول، يعرض جوانبلن

عرض  األولإلى بندين،  م المحوركما أتوسع في هذا المحور لعرض النتائج التفصيلية، من خالل تقسي

عرض النتائج التفصيلية على مستوى  ويتناول الثاني، للمشاركين الفردي المستوى النتائج التفصيلية على

 العناصر، وينتهي هذا المحور بخالصة لنتائج السؤال األول.

 النتائج على مستوى التغير الفردي للمعلمين المشاركين 0:0:9

فيما يلي نتائج التغير في المعرفة البيداغوجية للمحتوى للمعلمين الخمسة المشاركين في الدراسة   

كل على حدى، هذه النظرة التفصيلية "الفردية"، تساعد على التعمق في فهم طبيعة التغير لكل معلم، 

 م. وتكشف ما يدعيه اإلطار النظري للدراسة من أن هذه المعرفة شخصية وفريدة بكل معل

 

 

http://statcounter.com/
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  0.9جدول 

 تغير في المعرفة البيداغوجية للمحتوى عند المشاركينالملخص لنتائج السؤال األول حول 

 سميرة عالء منى مهند أسيل الجوانب التي حدث فيها تغير عند المشاركين المعرفة

 األهداف

      بتعليم العلوم ةأهداف مرتبطالمعرفة ب
      الكيمياءأهداف مرتبطة بتعليم ب المعرفة

      تنظيم الهداف
      مصادر جديدة لتحديد الهدافاستخدام 

 المحتوى

      تغير ايجابي في المعرفة حول المادة
      تغير ايجابي في المعرفة حول الذرة

      تغير ايجابي في المعرفة حول العناصر
      المركباتتغير ايجابي في المعرفة حول 

 المنهاج
      عالقة الوحدة بمواضيع غير العلومالمعرفة ب

      المعرفة بمصطلح المنهاج أفقيا وعاموديا
      المنهاجالمعرفة بأهمية تطور 

خصائص 
 المتعلمين

      المعرفة بخصائص المرحلة العمرية
      المعرفة حول المفاهيم البديلة

      المعرفة حول الصعوبات
طرق 

 التدريس
      المعرفة  بطرق التدريس

      المعرفة بالتمثيالت والتشبيهات
      المعرفة بمصادر جديدة المصادر

 السياق
      المعرفة بعدد الحصص

      السياق المعرفة بأهمية
 

 المعلمة أسيل .0

المعلمة أسيل حاصلة على بكالوريوس أحياء ودبلوم تأهيل تربوي. تدرس في المدارس   

ربع سنوات، عملت قبلها سنة ونصف في مدارس خاصة، وسنة ونصف كمعلمة بديلة. أالحكومية منذ 

حدى قرى رام هللا. وشاركت في إصفوف الخامس والسابع والثامن في مدرسة للذكور في  وتدرس حالياً 
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على  ساعات تقريباً  6يل للمعلمين الجدد. وقد استغرق الوقت الذي قضته أسيل في التصفح دورة تأه

 دون تصفح للموقع. . وكانت ممن غادر اللقاء الثاني مبكراً 2.1عدة أيام كما يشير جدول االحصائيات 

 5.9جدول 

 ملخص إلحصائيات تصفح المعلمة اسيل للصفحات الرئيسية في موقع "دليل المعلم"

 عدد الزيارات الصفحة عدد الزيارات الصفحة عدد الزيارات الصفحة
 1 خصائص الطلبة عامة 3 محتوى عام 1 أهداف عامة
 3 توجهات ونظريات تعلم PDF  3اطار  تفسير علوم   5 أهداف ذرة

 PDF  3خصائص عمرية  PDF  3اطار تركيب المادة  4 أهداف عناصر
 3 خصائص ذرة PDF  3اطار انواع المادة  9 أهداف مركبات

 4 خصائص عناصر PDF 2اطار تركيب الذرة  4 عدد الصفحات *
 6 خصائص مركبات PDF 1خريطة مفاهيمية  3  منهاج عامة
 4 عدد الصفحات * PDF 3مقدمة  3 منهاج ذرة

 3  طرق تدريس عامة PDF 2تاريخ  1 منهاج عناصر
 5 طرق تدريس ذرة 3 محتوى ذرة 4 منهاج مركبات

 2 طرق تدريس عناصر PDF 2محتوى ذرة  3 عدد الصفحات *
 5 طرق تدريس مركبات 2 محتوى عناصر 1 مصادر عامة
 3  تغيير مفاهيمي PDF 1محتوى عناصر  4 مصادر ذرة

 3  منظم متقدم 3 محتوى مركبات 4 مصادر عناصر
 3  تعلم تعاوني PDF1 1محتوى مركبات  4 مصادر مركبات
 1 محاضرة PDF2 2محتوى مركبات  4 عدد الصفحات *

 3  عمل مخبري 11 عدد الصفحات * 3 السياق
 تصفحها دون تكراراتها* عدد الصفحات التي تم 

 ساعات تقريبا 6الوقت الذي قضي في تصفح هذه الصفحات 
 1 دمج تكنولوجيا

 5 عدد الصفحات  *
  
األهداف تغيرت بعد استخدام الدليل. فقد قالت في بكتبت أسيل في استبانة اآلراء، أن معرفتها   

 الي الظواهر وايش. اشي اهم هذا بيتكون، ايش من فيهم محيط شي كل بيعرفوا يكون انه االهم الهدف"المقابلة القبلية: 

. هذا الهدف أصبح "ائييالكيم التركيب ناحية من فيهم المحيطة الظواهر يفسروا انهم افضل وبطريقة. فيهم بتحيط
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 الي لحد المجهري التركيب من يرصبت الي التغيرات يعرفوا يعنيأكثر تحديدًا بعد استخدامها للدليل حيث قالت: "

 المرئي المستوى بين يربط انه عجبني حسيته هدف أكثر هذا … مرئي ]والغير[ والمش المرئي يعني المادة، على بتظهر

". وقد كتبت هذا الهدف صراحة في دفتر التحضير الخاص بها واستبانة آراء مرئي الغير والمستوى

" في حين لم يكن هذا ضمن تقدير جهود العلماء في الكشف عن أسرار الذرةالمعلمين. كما أنها أضافت هدف "

ربط أهداف دية من نيتها "أهدافها في تحضير سابق لها لنفس الوحدة. وهو يدعم ما قالته في المقابلة البع

توزيع االهداف بطريقة ". وقد ذكرت في االستبانة أن التغير شمل أيضًا "الدرس باألهداف العامة لتدريس العلوم

". وقد ظهر هذا في إعادتها لترتيب أهداف الوحدة، مقارنة مع تحضير قديم لها لنفس تالئم التسلسل

 أن أسيل تصفحت جميع صفحات األهداف. إلى 1.1الوحدة. وتشير اإلحصائيات في جدول 

في  التغير اإليجابيلى إ، الذي يشير 1.1أما التغير في المعرفة العميقة بالمحتوى فيوضحه الجدول 

في معرفتها حول الحموض  حدوث تحسنقد أشارت أسيل في استبانة اآلراء ف . 22صل أبند من  15

والقواعد، ونماذج الذرة، التي كانت مقتصرة على نموذج واحد قبل استخدام الدليل، وزادت عن اثنين بعد 

استخدام الدليل. ومن المؤشرات الالفتة للتغير في معرفتها بالمحتوى، تطور معرفتها بالخريطة 

شمل مفهوم المادة المواد النقية وغير النقية ؛ حيث 2.1المفاهيمية لمفهوم المادة، كما يوضحه الشكل 

كما تصححت بعض المفاهيم البديلة عند المعلمة نفسها،  بعد أن كان مقتصرًا على العناصر والمركبات.

"، وبعد استخدام طعمها مالح )ملح الطعام(فقد كتبت في نموذج الفحص قبل استخدام الدليل، أن االمالح "

 ".وبعضها حلو المذاق وبعضها مر NaClمالحة بعض االمالح الدليل كتبت، "

بتطور المنهاج افقيًا وعاموديًا. وقد  فقد كان عند المعلمة معرفةفيما يتعلق بالمعرفة بالمنهاج،  

ذكرت أن هذا يعود لخبرتها في التدريس، واطالعها على المنهاج الفلسطيني. وهو ما كان واضحًا في 
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وتناوله لموضوع المادة من صف خامس إلى ثامن، ومعرفتها بفروقات دقيقة معرفتها بالمنهاج عاموديًا 

بين سابع وثامن. باإلضافة لمعرفتها الواسعة بالمنهاج أفقيًا والتي سردتها ضمن مادة العلوم فقط. لكن 

التغير ظهر في اشارتها ألثر المواد االخرى )غير العلوم( على تعلم موضوع في المقابلة البعدية، 

 من ]هذا[ هايت أثر الرياضيات والعربي وهو ما لم تكن قد أشارت إليه قباًل، وقد أوضحت قائلة: "وذكر 

 ". الشغالت ]هذه[ هاي بينظم ... حسيت الدليل انه ]لكن[ موجودة بس اول من خبرتي

 1.9جدول    

 التغير في معرفة المعلمة اسيل بالمحتوى وفق "نموذج الفحص"

 التغير ما يفحصه البند السؤال  البند التغير البند ما يفحصه السؤال  البند
 += العناصر .ب3 12 + المادة: مفاهيم بديلة 1 1

 + المادة: أنواع المادة 2 13 += الذرة: أبعاد الذرة 2 2

 + المادة: خريطة مفاهيمية 13 14 + الذرة: النماذج .أ1 3

 += المركبات: الروابط 11 15 + الذرة: النماذج .ب1 4

 + المركبات: االكاسيد .أ12 16 += الذرة: النماذج .ت1 5

 + المركبات: االكاسيد .ب12 17 += الذرة: نماذج .ث1 6

 + المركبات: االحماض والقواعد 11 18 + الذرة: تركيب 1 7

 + المركبات: الحموض والقواعد 11 19 += الذرة: توزيع الكتروني 5 8

 + المركبات: االمالح 15 20 + المادة: تغيرات المادة  6 9

 + المادة: علم الكيمياء .أ16 21 + المادة: مفاهيم بديلة 4 10

 + المادة: مفهوم المادة .ب16 22 += العناصر .أ3 11

  

 

   

 

 تغير ايجابي: تحسن أو تصحيح في معرفة المعلم + 
 ال تغير ايجابي: معرفة المعلم صحيحة ولم تتغير +=
 ال تغير سلبي: معرفة المعلم غير صحيحة ولم تتغير -=
 تغير سلبي: كانت معرفة المعلم صحيحة وأصبحت خاطئة -
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وعند سؤال المعلمة قبل استخدامها للدليل عن رأيها حول التعلم، وكيفية تعلم الطلبة، أشارت  

قران، وأهمية العمل الجماعي، واختالف أنماط التعلم. وقد انعكس لى اعتقادها بأهمية التعلم بمساعدة األإ

ختالف مستويات سلوبها في تشكيل مجموعات "غير متجانسة" في العمل المخبري، تراعي اأذلك على 

الطلبة. وأظهرت معرفة ببعض الخصائص العمرية وميول الطلبة واهتماماتهم، مثل كثرة الحركة، وحبهم 

 بيعمل نفسه الطالب الننشطة، ومشاعر الطلبة خالل المشاركة في الحصة "للعمل الدرامي وبعض األ

 المعرفة السابقة والمفاهيم البديلة معروفاً ". كما كان مفهوم بيقدمه ]بالذي[ بالي فخور فبيكون ]الشيء[ االشي

ن نواة الذرة لها جدار كنواة الخلية، وأن االلكترونات أمثل تخيل الطلبة  :مثلةأعند المعلمة، وذكرت عدة 

 :تسير في خطوط مستقيمة. وذكرت المعلمة أيضا بعض الصعوبات المرتبطة بتعلم وحدة المركبات مثل

لكتروني. وبعد استخدام الدليل ربطت المعلمة بين خصائص المرحلة تخيل حجم الذرة، والتوزيع اال

 االشي كيف يتعلموا انهم التعلم على الطالب بيساعد حسيته اشي اكثرالعمرية لطلبتها وبين تعلمهم. فقالت: "

 باشي معهم ابدا ... يستوعبها ما عقله انه ممكن هي الي االشياء الى فيهم بنتقل وبعدين االول، في المحسوس ]الشيء[

.". كما أضافت للمفاهيم البديلة المحتملة، المثال المتعلق الرموز الى فيهم انتقل وبعدين  محسوس، ]بشيء[

 يعني... بتفكك او بتتفاعل ]كأنها[ اكنها زي انها بيتخيلوها يعني تتبخر لمابتبخر المياه الموجود في الدليل فقالت: "

 للمعلمة أسيل قبل وبعد استخدام الدليل لمفهوم المادة الخريطة المفاهيميةلتغير في ا 5.9شكل 



88 
 

". كما أضافت للصعوبات المتوقعة عند ]ال يميزيهم[ بيميزهمش الكيميائي الفيزيائي التغير ]ال يعرف[ بيعرفش

من  1حصائيات اطالع المعلمة على الطلبة صعوبة تذكر خصائص الحموض والقواعد. وتظهر اإل

 الصفحات المرتبطة بخصائص الطلبة.

وقد ذكرت  التربوي،وتنوع المعلمة في طرق التدريس التي تستخدمها، متأثرة بدبلوم التأهيل  

المعلمة استخدامها للتعلم الجماعي، سواء في الصف أو المختبر، وتفعيلها للمختبر بشكل واضح ظهر 

ولوحظ أنها تدمج أكثر من  .دوار، والمحاضرةفي أمثلتها وفي تحضيرها القديم، والنقاش، ولعب األ

اشرح عن... التوزيع االلكتروني، بفهمهم  يد[]أر  يعني مثال بدي استراتيجية في نفس الحصة، فقد ذكرت مثال: "

". كما أن المعلمة تستخدم التكنولوجيا في اقاعدة باولي وبشرحها وبعدين اقسمهم مجموعات واخليهم يحاولوا يشتغلو 

التعليم من خالل تصميمها لمدونة خاصة بمادة العلوم في مدرستها، تضع فيها روابط ومقاالت 

في المنزل، ومناقشتها بعد  ابة االطالع عليهلالذي تدرسه، بحيث يمكن للط وفيديوهات متعلقة بالموضوع

ذلك في الصف. وبعد استخدام الدليل، ذكرت المعلمة أسيل نيتها استخدام استراتيجيات المنظم المتقدم، 

سمعت  ول مرة بشوفه في الدليل، ما عمريالتنظيم المتقدم انا ا وشاهد وفسر، في تدريسها، فقالت: " أوتنب

". كما لوحظ في تحضيرها بعد استخدام الدليل احاول اطبقها ]سوف[ ... عجبتني ورحباألسلوببالمصطلح هذا او 

استخدامها للخرائط المفاهيمية المتعلقة بالمادة قبل كل درس، من خالل نيتها تصميم انفوجرافيك وذلك 

" كما كتبت في التحضير. وكتبت أيضا لبةللمساعدة في ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة القديمة لدى الط"

للحصول على الذهب، حتى اكتشفوا  دمج عدة مواد معاً  استخدامها لسرد قصة محاولة العلماء قديماً 

وشرحت وعمل بطاقات تتبع جهود العلماء لوضع نماذج للذرة، . أن الذهب عنصر وليس مركباً  حديثاً 

نشطة العملية ل العمل الجماعي، والعمل المخبري، واألفي دفتر التحضير استراتيجيات متنوعة أخرى مث
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تغير استخدامها للتكنولوجيا من وسيلة لعرض المعلومات في الحصة،  التي حضرتها للطلبة. وكان الفتاً 

مثال انزلهم على مختبر الحاسوب  لدرس العناصر. يتعرفوا على  لى استخدامها بصورة تفاعلية فقالت: "إ

م الجدول الدوري الميكانيكي. يعني انا كنت استخدمه من االول على موقع المدرسة، بس هيك انك استخداماتها باستخدا

"، وهذه االستراتيجية ذكرتها تخليهم يستخدموه ضمن الحصة. مثال عنصر النحاس طلعوا صفاته رمزه، الطريقة حلوة

 في دفتر التحضير.  أيضاً 

االستراتيجيات التي يمكن لها استخدامها لكشف ن من أوقد ذكرت المعلمة قبل استخدام الدليل  

المفاهيم البديلة، االختبارات القبلية، وأوراق العمل أو أسئلة الطالب. وتعالجها بإعادة الشرح بطرق 

مختلفة أو حتى البحوث االجرائية. وقد ذكرت المعلمة في استبانة آراء المعلمين أن من التغيرات التي 

". وقد أضافت طرق تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتالفي تكون بعضها عند الطلبةدليل "حدثت معها بعد استخدام ال

جديدة لمعالجة المفاهيم البديلة، مثل استخدام تمثيالت كجرة الرمل أو الفسيفساء لتوضيح الطبيعة 

ن أالجسيمية للمادة، واستخدام الفيديو كالذي يقارن بين االحجام المختلفة وصوال لحجم الذرة. وقد لوحظ 

الدليل، فعند سؤالها عن تشبيهات ذكرت الليمون مثلة قبل استخدام المعلمة لم تفرق بين التشبيهات واأل

 بعد استخدام الدليل. كثر دقة أجابتها إكانت بينما  ؛مالحوالملح كأمثلة على األحماض واأل

وتستخدم المعلمة أسيل االختبارات والواجبات على شكل أوراق عمل في نهاية الحصة كأسلوب  

اعطيهم ثناء الحصة، فتذكر: "أاقات الملونة في التقييم سئلة الشفهية والبطيم، كما تستخدم األيفي التق

". ولم  واطرح عليهم اسئلة، واخليهم يسألوا هما بعضثالعندي م ]يأتوا[ اكيلهم الي لونهم اصفر يجو لوان، احبأبطاقات 

لم تظهر مؤشرات دالة على التغير في معرفتها حول التقييم والتقويم. وقد ذكرت في المقابلة البعدية أنها 

 تشعر أن هذا الجانب تغير أو تطور معها.
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ومن المصادر التي تستخدمها المعلمة أسيل في تدريس المادة ، الكتاب المدرسي مع تحفظ  

 ]ال[ لدورات منيحة بس تكون تطبيق عملي يعني مشا". والدورات العملية فتقول: "الكتاب مش دايما بيوصل المعلومة"

كما تستخدم ". االساليب وبحاول استخدمها مع طالبي، ألني جربتها بنفسي ]بهذه[ يتكون بس حكي... انا اقتنعت بها

الزميالت لكن تشاور قرارها بضعف المحتوى العربي واضطرارها للجوء لمواقع أجنبية. و إاالنترنت مع 

 . باإلضافة للموادحياناً أمع صعوبة التواصل معهن بسبب ضغط العمل، أو عدم وجود رغبة في التعاون 

نه مجهز بصورة جيدة. وبعد استخدام الدليل أضافت المعلمة أالموجودة في مختبر المدرسة الذي تصفه ب

مصادر أخرى أهمها الدليل الذي صمم في هذه الدراسة، والمواقع والروابط الموجودة فيه، وبعض الكتب 

". ختبر الحاسوب للعلومأن استخدم مالتي استخدمت فيه. واستخدام مختبر الحاسوب في المدرسة فتقول: "

وذكرت المعلمة في استبانة آراء المعلمين، أن معرفتها بمصادر جديدة سواء في درس الذرة أو العناصر 

 و المركبات من الجوانب التي تغيرت في معرفتها بعد استخدام الدليل.أ

أنه ذكرها بأهمية مراعاة عدة عناصر منها المعرفة  -على حد قولها-من فوائد الدليل و أ 

فالمعلمة  .برغم أن هناك بعض الجوانب التي تظهر معرفة المعلمة بالسياق الذي تدرس فيه ،بالسياق

نها تعرف عن البيئة التي يأتي منها أمكانيات المدرسة، ومختبر العلوم وما هو متوفر فيه. كما إتعرف 

مكانية توسيع استغاللها إلى إوبعد استخدام الدليل انتبهت المعلمة  .ش فيهانها ال تعيأطالبها، برغم 

بعض الطلبة، فذكرت لدراكها ألهمية معرفتها بالحاالت الخاصة ا  لمرافق المدرسة كمختبر الحاسوب. و 

تفكير.  بس  في طالب كنت ادرسه العام يعني اي سؤال اسأليه في العلوم بيجاوبك حتى لو بده في المقابلة البعدية: "

". متحان صفر ألنه ما بيكتب...  فبتحسي انه الزم اسأله شفهي العرف انه وصلتوا الشغلة صح او خطأفي اال

 حصة لتدريس هذه الوحدة سواء قبل استخدام الدليل أو بعده، وتقول: " 12وتخصص المعلمة أسيل 
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مر ناتج أكثر ". وهذا األاالهم ]الشيء[ كنت اعطي كل كلمة في المنهاج، بعد هيك بتصير عندك فكرة عن االشي

 باستخدام الدليل. تأثراً عن خبرتها بالتدريس أكثر من كونه 

يجابي في إوهكذا فيمكن تلخيص النتائج المتعلقة بالتغير في معرفة المعلمة أسيل، أنه تغير  

جيدة نتيجة صل كانت . وذلك برغم أن معرفتها في األللمحتوى معظم عناصر المعرفة البيداغوجية

سنوات في التدريس. كما أنها  4لدورات التأهيل، ودبلوم التربية الحاصلة عليه، وامتالكها لخبرة 

 ساعات في تصفح الدليل، واطلعت على معظم صفحاته االساسية. 6استغرقت وقتا يزيد عن 

 المعلم مهند .5

 1الخبرة االجمالية يحمل المعلم مهند درجة البكالوريوس في الكيمياء، وتبلغ عدد سنوات  

سنوات، درس فيها الصفوف من سادس الى ثامن. ولم يشارك في دورات أو ورشات لتأهيل أو تطوير 

اطلعت المعلمين من قبل. ذكر المعلم في المقابلة البعدية أنه لم يطلع على جميع الدليل بل كما قال: "

، والتي دلت 1.1وقع، كما يوضح جدول ". وهو ما ينسجم مع احصائيات زيارته للمبشكل سريع على اشياء

دقيقة فقط في تصفح سريع مرة واحدة لبعض صفحات الدليل. كما أنه لم  15على أنه استغرق حوالي 

 .يتصفح الموقع في اللقاء الثاني الذي عقد في المركز بسبب وصوله متأخراً 

 جديد، اشي أهداف يهف اذا اشوف عأساساألهداف،وعند سؤاله عن الصفحات التي تصفحها قال: " 

 الي التجارب هو اكثر، يساعدني انه ممكن جديد اشي االهداف في كان جديد، ممم، االهداف في اشي ]ال يوجد[ فش

نه لم يطلع عليها بدقة. وهو ما دفعني أ". لكنه عاد وعقب والقواعد االحماض عن بتتكلم الي محطوطة، كانت

  في المواد مع التعامل كيفية الهدف ان عنه فكرة ]أخذت[ ماخذ انا الي اهلسؤاله عن تعريفه لألهداف فأجاب: "
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 ..4جدول 

 للصفحات الرئيسية في موقع "دليل المعلم" مهندملخص إلحصائيات تصفح المعلم 

 الزيارات الصفحة الزيارات الصفحة الزيارات الصفحة

  0 خصائص الطلبة عامة  0 محتوى عام  0 أهداف عامة

 0  توجهات ونظريات تعلم PDF  0اطار  تفسير علوم   1 أهداف ذرة

 PDF  0خصائص عمرية  PDF  0اطار تركيب المادة  3 أهداف عناصر

 2 خصائص ذرة PDF  0اطار انواع المادة  2 أهداف مركبات

 2 خصائص عناصر PDF  0اطار تركيب الذرة  3 عدد الصفحات *

 2 خصائص مركبات PDF  0خريطة مفاهيمية   0 منهاج عامة

 3 عدد الصفحات * PDF  0مقدمة  3 منهاج ذرة

 0  طرق تدريس عامة  PDF 0تاريخ  2 منهاج عناصر

 4 طرق تدريس ذرة 5 محتوى ذرة 3 منهاج مركبات

 2 طرق تدريس عناصر PDF  0محتوى ذرة  3 عدد الصفحات *

 0  طرق تدريس مركبات 2 محتوى عناصر 0  مصادر عامة

 1 تغيير مفاهيمي PDF  0محتوى عناصر  3 ذرةمصادر 

 0  منظم متقدم 1 محتوى مركبات 2 مصادر عناصر

 0  تعلم تعاوني PDF1  0محتوى مركبات  2 مصادر مركبات

 0  محاضرة PDF2  0محتوى مركبات  3 عدد الصفحات *

 0  عمل مخبري 3 عدد الصفحات * 6 السياق

 دون تكراراتهاتصفحها * عدد الصفحات التي تم 

 دقيقة تقريبا 51الوقت الذي قضي في تصفح هذه الصفحات 
 0  دمج تكنولوجيا

 3 عدد الصفحات  *

  

". وقد كان المعلم قد ذكر في المقابلة القبلية أن هدفه االساسي عند تدريس هذه الوحدة عام بشكل حياتنا

". وعند سؤاله في المواد مع التعامل على القدرة ]له[ اله االنسان يكون حولنا... حتى من المواد على التعرفهو:"

" ، ثم ضرب أمثلة من درس الذرة قائال: "الدرس فكرة معينة، فكرة اوصلالمقابلة البعدية عن أهدافه قال: "

". وعند سؤاله عن المصدر الها الصفات وبعض الها، االلكتروني التوزيع مكوناتها الذرة تعريف الذرة، درس مثال

". وقد جدد من الي انا تعلمته في حياتيالذي يعتمده لتحديد أهدافه أجاب في المقابلة القبلية أنه الكتاب و "

 بيكون الرئيسي المصدرالمعلم ثقته في الكتاب المدرسي كمصدر لألهداف في المقابلة البعدية وقال: "
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". وقد كان واضحًا فيديو LCD على بروح ومرات انترنت، اه االساتذة، لجميع المصدر الكتاب يكون الزم طبعا الكتاب،

في تحضيره استخدامه لألهداف الموجودة في الكتاب المدرسي فقط، علمًا أن المعلم ال يفضل استخدام 

". لذا ال يمكن االدعاء بأن هناك عقلي في بحضر أنادفتر للتحضير، وعند سؤاله عن السبب أجاب: "

تخدامه للدليل؛ حيث أن التأثير األبرز كان للكتاب المدرسي وليس تغير حدث في معرفته بسبب اس

  للدليل كما أكد هو أيضًا.

يوضح التغير في معرفة المعلم بالمحتوى. حيث لم  5.1وحول معرفته بالمحتوى فإن الجدول  

في نموذج الفحص   جابة فارغة على بندين. فيما ترك اإل22بند من أصل  19يكن هناك تغير في 

بند معرفة صحيحة حول عدة جوانب، كالتوزيع االلكتروني، والفروقات بين التغيرات  11عدي. وأظهر الب

بنود وجود معرفة غير صحيحة عند المعلم،  خمسةالكيميائية والفيزيائية، والعناصر والمركبات. وأظهرت 

والجزيئات في المركبات. مالح مالح، وعدم تمييزه بين الجزيئات في العناصر إجابته بأن طعم األمثل 

 ]ما[واه الذرة مثال بقولهم شبعض المعلومات غير الصحيحة كقوله: " كما أن المقابلة القبلية أظهرت أيضاً 

عطاء تشبيه للذرة. أما الجانب إ "، وذلك عند الطلب منه اكبر ذرة بنعتبرها موجودة في الدنيا هي بيضة النعامة

حصائيات الموقع ال إنه نتيجة استخدام الدليل، كون كن االدعاء أيمالوحيد الذي ظهر فيه التحسن، فال 

 من الصفحات المرتبطة بالمعرفة العميقة للمحتوى. و تحميله أياً ألى اطالعه إتشير 

عتقد كلها تقريبا نفس االشي بدون أي أ وعند سؤال المعلم عن تناول المنهاج الفلسطيني لموضوع المادة قال: "

 نفس جوابه في المقابلة البعدية. مما دفعني حينها لسؤاله حول إن كان قد اطلع على ". وهوتطور ملحوظ

  بسمعها مرة اول الني عامودي او افقي فهمت ما اصالالتطور األفقي والعامودي للمنهاج في الدليل فأجاب: "
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 2.9جدول 

 بالمحتوى وفق "نموذج الفحص"مهند  التغير في معرفة المعلم

 التغير ما يفحصه البند السؤال البند التغير ما يفحصه البند السؤال البند

 += العناصر .ب8 12 += المادة: مفاهيم بديلة 5 1

 -= المادة: أنواع المادة 9 13 += الذرة: أبعاد الذرة 2 2

   المادة: خريطة مفاهيمية 50 14 -= الذرة: النماذج .أ3 3

الروابطالمركبات:  55 15 + الذرة: النماذج .ب3 4  =+ 

 += المركبات: االكاسيد .أ52 16   الذرة: النماذج .ت3 5

 += المركبات: االكاسيد .ب52 17 += الذرة: نماذج .ث3 6

 += المركبات: االحماض والقواعد 53 18 -= الذرة: تركيب 4 7

 += المركبات: الحموض والقواعد 54 19 += الذرة: توزيع الكتروني 1 8

 -= المركبات: االمالح 51 20 += المادة: تغيرات المادة  6 9

 += المادة: علم الكيمياء .أ56 21 += المادة: مفاهيم بديلة 7 10

 -= المادة: مفهوم المادة .ب56 22 += العناصر .أ8 11

  

 

   

 

 تغير ايجابي: تحسن أو تصحيح في معرفة المعلم + 
صحيحة ولم تتغيرال تغير ايجابي: معرفة المعلم  +=  
 ال تغير سلبي: معرفة المعلم غير صحيحة ولم تتغير -=
 تغير سلبي: كانت معرفة المعلم صحيحة وأصبحت خاطئة -
 لم يكتب اجابة في نموذج الفحص البعدي  
 

لكن المعلم أشار الى اهتمامه الكبير، وفي عدة مرات سواء في  ؟".والعمودي االفقي شو يعني، 

 المواضيع كثير اربط بحب انالى ربط مواضيع العلوم بعضها ببعض وقال: "إ القبلية أو البعدية،المقابالت 

دعاء بأن أن معرفته بالمنهاج ال تؤثر على تدريسه. فال يمكن اال ذكر ". كماالواقع في اربطها او بعض في

 . بالمنهاج لى تغير في معرفتهى إاطالعه السريع على صفحات المنهاج أد

المقابالت التي أجريتها مع المعلم أنه معتقداته غير بنائية فيما يخص التعلم  وتظهر 

  والمتعلمين. فقد عبر في المقابلة القبلية عن معتقداته حول التعلم والمتعلمين قائاًل:
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 اصال داعي ]ال[ فش نفسه على بيشتد وما شاطر هو ما الي الطالب...  غلط تكون ممكن بس قاعدة عندي في
 انا ]ماذا أفعل[ اسويله شو حاله، عن سائل ]غير[ مش اصال هو ألنه فيه، معني ]غير[ .مش .. ويكمل ينجح انه
 انه صعبة شغالت على اركز وبحاول معاه، وبقف بدعمه قوي بيضل الشاطر اما ...، ضعيف كائن زي فبعتبره ؟

 القريب. مش حتى البعيد للمستقبل يعرفها

مفاهيم بديلة. وأن المعرفة المسبقة عند الطلبة ال تؤثر على تدريسه، وأنها إن كما أنه ال يعتقد بوجود 

 بسيطة بطريقة المادة يفهم أنهوجدت فإنها توجد فقط عند الطلبة الجيدين ويكون تأثيرها إيجابي بحيث "

". كما رأى أن عددًا قلياًل جدًا من الطلبة يواجه صعوبة عند تعلم الوحدة، وسبب الصعوبة وممتازة وسريعة

وأن الطلبة ال يملكون القدرة على ربط المواضيع المختلفة ببعضها البعض  األساسي هو الخوف. 

أشار إلى أن  وقد". وخلص بمفهومها ]في الكتاب المدرسي[ وحدة كل على بيقتصروا كأنهم الطالب بحسويقول: "

وقد كان الفتا أن المعلم أشار في  استخدام التكنولوجيا هي أفضل طريقة لتعلم الطلبة من وجهة نظره.

المقابلة البعدية الى أن هناك جانبا من معرفته بخصائص الطلبة تغير بعد اطالعه على الدليل، فقال: "

". هاي الفكرة عزز فيديو وشفت الدليل في قراتها وفيديو... هاي ملموس يكون اشي ان اشي وافضل شفتها انا فكرة افضل

لى أن هناك صعوبات غير الخوف، يمكن أن تواجه الطلبة عند تعلم هذه الوحدة، هي حفظ إكما أشار 

 بيراجعوا الي الطالب عادةالرموز والمعادالت الكيميائية. لكنه بقي على موقفه من المعرفة المسبقة، فقال: "

]أي أن معرفته مثل الكتاب  تمام الكتاب زي فيها جاييك بيكون هو ...ام نوعا اذكياء طالب بيكونوا السابقة السنوات في

. كما ظل على نفس الموقف من المفاهيم البديلة حتى بعد "بالضبط الكتاب في موجودة هي ما زي ،تمامًا[

 للحكي بيوصل الخيال او الطالب عند imagination ان بحس ما صدقاعادة شرحها في سؤالي له، فأجاب: "إ 

الشي...  تصور عندهم بكون ما فيها... بتحكي انت الي من حكي أي او نقاش أي في ما يعني منه، انت بتحكي الي

 ]بدون طافيين صدقا بحسهم الطالب معظم" أن دافعية الطلبة للتعلم منخفضة جداً ذكر ". و جدا جدا جدا قليل
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نه أ"، و طالب 1 طالبين صف بس كل في يعني المدارس، طالب جميع ... يتعلموا ]لم يأتوا[ جايين ... مشطاقة[

 ن يشجعهم على التعلم.أيحاول قدر االمكان 

لى اعتماده على الشرح واللوح، لكنه يستخدم أحيانا إوحول معرفته بطرق التدريس أشار المعلم  

ليها إالفيديو والنماذج )المجسمات( للشرح، والعمل المخبري. وقد ظلت هذه الطرق هي نفسها التي أشار 

الشرح واللوح والنقاش والحوار  كتب فيه نيته استخدامأما دفتر التحضير فقد  .في المقابلة البعدية

 الفكرة بتوصل علمية اشكال هير عن تحمسه الستخدام النماذج والمجسمات وقال: "والنماذج والفيديو. وعب

". الفكرة بترسخ ،بيعرف خلص النموذج افرجيه لما الفكرة، اوصله لحتى ...  سطر 133 اكتب او اتغلب ما بدون للطالب،

المقابلة القبلية، لكنه كما عبر عن حبه الستخدام المختبر في التدريس. ولم يتذكر المعلم أي تشبيه في 

لذرة هو: اتشبيه لفي المقابلة البعدية، موجود في الكتاب المدرسي وليس في الدليل،  واحداً  ذكر تشبيهاً 

كما  عنده ه في التقويم بقيتيكما ان طرق". النواة وهاي الكترونات وهاي وشمس مدارات عن رسمة اجيبلهم ممكن"

بطرق  لى التغير في معرفتهإوبالتالي لم أحصل على أدلة تشير هي: االسئلة الشفهية، واالمتحانات. 

 نتيجة استخدام الدليل. التدريس

أما عن المصادر التي يعتمدها المعلم للتدريس فلم يطرأ عليها أي تغير بعد استخدام الدليل.  

ن سيستخدم ن كاإول الكتاب المدرسي، والخبرة الشخصية، واالنترنت. وعند سؤاله وبقيت في المقام األ

". وقد سألته عن لكن بشكل خاص اذا حسيت اني انا تعقدت من شغلة ممكن ارجع له ،بشكل عام الالدليل قال: "

 نها حالة قليل جدا ما تحدث وهي: أهذه الحالة الخاصة التي قد تضطره للعودة الى الدليل، فأشار 
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وشاطر، وانا شرحت اشي معين، وهو اعطاني نتيجة مختلفة تماما، او تفكير معين  يانا لما احس انه طالب ذك
مثال لما انا بقوله ان الذرة هي اصغر اشي، بيقولي ال الخلية اصغر اشي، ممكن انا اروح على  ...مختلف تماما

 .الي الزم استخدمه او احكيه او اكتبه ]ما هو الشيء[ الموقع هذا واشوف بالضبط شو االشي

 تسعلى إ ستلى حاجته من إالمعلم مهند في المقابلة القبلية قد أشار وفيما يتعلق بالسياق، ف 

 تسعلى حاجته من إعلى مستوى الطلبة. وفي المقابلة البعدية أشار  حصص، لتدريس الوحدة اعتماداً 

. وأشار حصة. مما قد يشير لتغير في هذا الجانب، كونه اطلع عدة مرات على صفحة السياق 12 ىال

هل في البيئة التي يدرس بها بتعلم أبنائهم. باستثناء حاالت خاصة من لى عدم اكتراث األإفي المقابلتين 

". كما ذكر في ممتاز الطالب فهمانة... كلها العائلة كون ان العيلة من متأثر دكتور ابوه طالبالطلبة مثل: "

عداد االختبارات التي تركز على المتفوقين إ ن معرفته بطلبته تؤثر في تدريسه خاصة في أالمقابلتين 

 لى حدوت تغير بسبب استخدام الدليل.إمنهم والذين يعتبرهم مهتمين بالتعلم. مما ال يشير 

اطلع بشكل سريع ومحدود على الدليل، وال دالئل على حدوث تغير قد وهكذا فإن المعلم مهند  

معرفته، باستثناء تغير بسيط في معرفته بخصائص الطلبة، والسياق المتعلق بعدد الحصص  يجابي فيإ

. وذلك برغم أنه معلم المخصصة للوحدة، وامكانية استخدام الدليل كمصدر في حاالت محدودة جداً 

على خبرته الشخصية. كما أظهرت  جديد، ولم يتلق دورات تأهيل أو تطوير معلمين، ويعتمد أساساً 

مقابلة القبلية محدودية معرفته البيداغوجية في جميع العناصر باستثناء معرفته الجيدة بالمحتوى، والذي ال

 يتفق مع تخصصه الجامعي في الكيمياء. 

 المعلمة منى .1
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أشهر. حاصلة على بكالوريوس كيمياء، ودبلوم أساليب  1منى معلمة جديدة، ال تتعدى خبرتها  

تدريس علوم، ودورات في منهاج العلوم للصف العاشر، ودورة دمج التكنلوجيا في التعليم، ودورة في 

قرى حدى إاستخدام تطبيقات االجهزة الذكية في التعليم، ودورة تهيئة معلم جديد. وهي تدرس في 

لى إ 6.1حصائيات في جدول لى الحادي عشر إناث. تشير اإلإمحافظة رام هللا الصفوف من سادس 

لى ساعتين قضتهما في المركز، لم أتمكن إباإلضافة  ،لمرة واحد اطالعها على الدليل لمدة ساعة تقريباً 

  من تحليلي.  من رصد الصفحات التي اطلعت عليها منى في المركز، لذا استبعدت أثر تلك الفترة

 ..3جدول 

 للصفحات الرئيسية في موقع "دليل المعلم" المعلمة منىملخص إلحصائيات تصفح 

 الزيارات الصفحة الزيارات الصفحة الزيارات الصفحة

 1 خصائص الطلبة عامة 2 محتوى عام 2 أهداف عامة

 PDFاطار  تفسير علوم   1 أهداف ذرة
1 

توجهات ونظريات 

  0 تعلم

 PDF  0خصائص عمرية  PDF 1اطار تركيب المادة   0 عناصرأهداف 

 0  خصائص ذرة PDF 1اطار انواع المادة  0  أهداف مركبات

 0  خصائص عناصر PDF  0اطار تركيب الذرة  2 عدد الصفحات *

 0  خصائص مركبات PDF  0خريطة مفاهيمية  1 منهاج عامة

 1 عدد الصفحات * PDF  0مقدمة  1 منهاج ذرة

 1 طرق تدريس عامة PDF  0تاريخ  0  منهاج عناصر

 1 طرق تدريس ذرة 0  محتوى ذرة 3 منهاج مركبات

 2 طرق تدريس عناصر PDF  0محتوى ذرة  3 عدد الصفحات *

 0  طرق تدريس مركبات 0  محتوى عناصر 0  مصادر عامة

 1 تغيير مفاهيمي PDF  0محتوى عناصر  0  مصادر ذرة

 0  منظم متقدم 0  محتوى مركبات 0  مصادر عناصر

 3 تعلم تعاوني PDF1  0محتوى مركبات  0  مصادر مركبات

 0  محاضرة PDF2  0محتوى مركبات  0  عدد الصفحات *

 2 عمل مخبري 4 عدد الصفحات * 0  السياق

 تم تصفحها دون تكراراتها* عدد الصفحات التي 

 واحدة تقريباالوقت الذي قضي في تصفح هذه الصفحات ساعة 

 0  دمج تكنولوجيا

 6 عدد الصفحات  *
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ذكرت المعلمة منى أن من التغيرات التي حدثت في معرفتها حول األهداف، كانت تلك  

المرتبطة بالقيم واالتجاهات في تعليم العلوم. فقد تركزت أهداف منى حول تعر ف الطلبة على المفاهيم 

الدليل. أما األساسية في الوحدة والتمييز بين العنصر والمركب والتمييز بين أنواع المركبات قبل استخدام 

بعد استخدام الدليل فذكرت في المقابلة البعدية أن الدليل نبهها إلى األهداف المتعلقة بالقيم واالتجاهات، 

يتم التغاضي عنها وتجاهلها عند كتابة خطط الدروس كما كتبت في استبانة آراء المعلمين أن تلك األهداف "

تقدير جهود العلماء في الكشف عن ر التحضير هو "". وظهر هدف يدعم هذا التغير في دفتوالتحضير لها

 ما انا درس، كل بداية في اهداف ]تضع[ بتحط ]وزارة التربية[  التربية". وتذكر منى في المقابلة القبلية "أسرار الذرة

". أهداف فيه يكون ممكن الدرس شو اشوف بنفسي وانا ،الدرس اقرأ انا بحب انا الصراحة، شفتهم ما عمري ،عليها بطلع

 وذكرت في المقابلة القبلية والبعدية أنها تعتمد على المحتوى الموجود في الكتاب من أجل تحديد أهدافها. 

وعزت منى قدرتها على وضع األهداف إلى دبلوم التربية الذي ساعدها في فهم طبيعة األهداف    

اطالع المعلمة على ورفعها من مجرد حفظ وتذكر إلى تطبيق. وقد ظهر في إحصائيات الموقع 

 الصفحات المتعلقة بالمعرفة البيداغوجية لألهداف، وأهداف درس الذرة.

فيما يتعلق بمعرفة منى بالمحتوى، فقد كان واضحًا معرفتها الجيدة بموضوع المادة كما يظهر     

. . وتحسنت معرفتها في ثالثة بنود22بند من أصل  12. فقد كانت معرفتها صحيحة في 4.1الجدول 

نها يمكن أمالح مالحة الطعم، بينما في االستبانة البعدية ذكرت بتها في االستبانة القبلية أن األجاإمنها 

أن تكون مالحة، ومرة وغير ذلك. وتفسيرها الحتماالت نشوء مفاهيم بديلة نتيجة تشبيه دوران الكواكب 

استخدام المغنيسيوم في تجارب  حول الشمس بحركة االلكترونات حول النواة. وزيادة توضيحها لفائدة

االكسدة. كما لم يحدث تحسن في معرفتها في بندين متعلقين باالطار المعرفي حول المادة، حيث كتبت 
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". باإلضافة للخريطة المفاهيمية للمادة التي بتغيرات فيزيائية للمادة التفاعالت النووية والقنابل النووية متعلقةأن "

سواء قبل أو بعد والتي لم تكن دقيقة  1.1الدليل كما واضح في الشكل  رسمتها قبل وبعد استخدام

 . برغم معرفتها الجيدة بالمحتوىاستخدام الدليل 

وال يمكن االدعاء أن التحسن في البنود الثالثة هو نتيجة استخدام الدليل، ألن االحصائيات في  

بالمحتوى العامة وعلى صفحات األطر الموقع تشير إلى أن المعلمة اطلعت فقط على صفحة المعرفة 

المعرفية، وهذه الصفحات غير مرتبطة بالتحسن في البنود الثالث. مما يعني أن المعلمة قد تكون 

 استفادت من مصادر أخرى غير الدليل أدت إلى تحسن تلك البنود.

 7.9جدول 

 بالمحتوى وفق "نموذج الفحص"ة منى التغير في معرفة المعلم

 التغير ما يفحصه البند السؤال البند التغير ما يفحصه البند السؤال البند

 += العناصر .ب8 12 += المادة: مفاهيم بديلة 5 1

 -= المادة: أنواع المادة 9 13 += الذرة: أبعاد الذرة 2 2

 += المادة: خريطة مفاهيمية 50 14 += الذرة: النماذج .أ3 3

 += المركبات: الروابط 55 15 += الذرة: النماذج .ب3 4

 += المركبات: االكاسيد .أ52 16 += الذرة: النماذج .ت3 5

 + المركبات: االكاسيد .ب52 17 += الذرة: نماذج .ث3 6

 += المركبات: االحماض والقواعد 53 18 + الذرة: تركيب 4 7

 += المركبات: الحموض والقواعد 54 19 += الذرة: توزيع الكتروني 1 8

 + المركبات: االمالح 51 20 += المادة: تغيرات المادة  6 9

 += المادة: علم الكيمياء .أ56 21 -= المادة: مفاهيم بديلة 7 10

 += المادة: مفهوم المادة .ب56 22 += العناصر .أ8 11

  

 

   

 

 تغير ايجابي: تحسن أو تصحيح في معرفة المعلم + 

 صحيحة ولم تتغيرال تغير ايجابي: معرفة المعلم  +=

 ال تغير سلبي: معرفة المعلم غير صحيحة ولم تتغير -=

 تغير سلبي: كانت معرفة المعلم صحيحة وأصبحت خاطئة -
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بصورة مفصلة ابتداء من  المقابلة القبلية عن تطور المنهاج عامودياً وقد تحدثت المعلمة في  

في مادة العلوم  لى الصف التاسع. بينما ذكرت أمثلة على عالقة الوحدة بالمنهاج أفقياً إالصف الرابع 

ما ساعدها في تطوير هذه المعرفة هو ن أفقط في موضوع الحرارة في المقابلة. وقد قالت المعلمة 

دبلوم التربية، وتدريسها ألفراد عائلتها، وتدريسها لعدة للدائم بمنهاج العلوم أثناء دراستها االحتكاك ا

، فذكرت مواد أخرى غير العلوم قد مراحل. وبعد استخدام الدليل وسعت المعلمة من دائرة المنهاج أفقياً 

 االنجليزية اللغة اذاي، فقالت: "تتأثر أو تؤثر في تدريسها للوحدة، كاللغة العربية والصحة والبيئة واالنجليز 

 السابع الصف في مثال حتى طالب في بيناتها، يميزوا Smallو   Capital االحرف كتابة كتابتها، في ضعف عندهم

.". وزاد اعتقادها بأهمية هذه المعرفة كونها تساعد المعلم الموضوع هذا في كبيرة مشكلة عندهم بتالقي والثامن

 لى ارتباط المنهاج افقياً إفي تهيئة الطلبة للسنوات القادمة. كما ذكرت في المقابلة أن الدليل نبهها 

وعادة أكثر الجوانب التي شعرت اني استخدمها أكثر نظرا ألهميتها "" :. وكتبت في استبانة آراء المعلمينوعامودياً 

". كما تشير ال ندقق عليها عند تحضير الدروس هي المتعلقة بالمنهاج، وخاصة االرتباط االفقي والعامودي.

 ن المعلمة قد دخلت جميع الصفحات المتعلقة بالمنهاج في الدليل.أحصائيات اإل

 التغير في الخريطة المفاهيمية للمعلمة منى قبل وبعد استخدام الدليل 1.9شكل 
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لت: وعند سؤال المعلمة منى عن معتقداتها ومعرفتها حول التعلم، قبل استخدامها للدليل، قا 

 هذه في يعدل ممكن جديد اشي دخلتا اذا ،االشي بهذا مرتبطة تكون قد قديمة معرفية بنى أصال ذهنه في بيكون الطالب"

عندهم أنماط مختلفة في التعلم، والطالب نفسه يستخدم أنماط مختلفة  لبةأن الط . وترى" الجديدة البني

ال انها لم تتذكر أي مفاهيم بديلة متعلقة بموضوع إلكي يتعلم. ورغم معرفتها بمصطلح المفاهيم البديلة 

الوحدة. بينما أشارت لصعوبات تتوقع أن تواجه الطلبة عند تعلم الوحدة هي، مفهوم الجزيء، والتوزيع 

ن المعلمة دخلت إلى أااللكتروني بعد المدار الثالث، والتمييز بين أنواع المركبات. وتشير االحصائيات 

مجموعة من المفاهيم  منى عددت وقدبالمعرفة بخصائص المتعلمين العامة. فقط الصفحة المتعلقة 

مكانية رؤية الذرة باستخدام المجهر العادي في ا  البديلة، حول الخلط بين حجم الذرة وحجم الخلية، و 

 البيت في عندهم الي الملح زي ملح كلمة ان يفكر ممكنمالح، خاصة الطعم فقالت: "المدرسة، وخصائص األ

" وهذا المفهوم البديل مسبق تأثير مثال هذا هيك، بيعتقدوا طالب في مالح، دايما الملح وبعدين بحس، هيك البط في

لى أن هذا التغير جاء نتيجة الستخدام الدليل إال أنه ال دالئل تشير إعند المعلمة.  كان موجوداً  تحديداً 

 والصعوبات.في ظل عدم تصفها للصفحات التي تعالج المفاهيم البديلة 

لطرق التي تستخدمها في ا أما فيما يتعلق بطرق التدريس فقد أظهرت المقابلة القبلية تنوعاً  

وقد ساعدها التأهيل في دبلوم التربية ،وتدريسها لوحدة التفاعالت الكيميائية المعلمة منى في التدريس. 

من قبل. فقد ذكرت المعلمة أنها نها لم تدرس وحدة المركبات أبرغم لصف ثامن على ثراء هذه المعرفة 

تستخدم التقويم القبلي للكشف عن المعرفة البديلة، من خالل النقاش والعصف الذهني قبل البدء بالدرس 

التعاوني، واالستقراء واالستقصاء، والعمل المخبري، واستخدام  وتستخدم استراتيجيات مثل: التعلمالجديد. 

صفحات مرتبطة بطرق  ستةن المعلمة اطلعت على أصائيات حلتكنولوجيا في التعليم. وتشير اإلا
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لى طرق التدريس السابقة وأضافت عليها المنظم المتقدم إحيث أشارت في المقابلة البعدية  ؛التدريس

 واستراتيجية تنبأ وشاهد وفسر، فقالت: 

يعني ممكن الواحد  ]أيضا[ بردهمثل المنظم المتقدم، يعني سمعنا عنها جديد، واستراتيجية تنبأ وشاهد وفسر، حلوة 
كثير يدمجها بالعلوم مميزة، ممكن تنبأ وشاهد وفسر ممكن تستخدم في العمل المخبري، قبل ما نعمل التجربة شو 

 .بتتنبؤوا يصير، يعملوها يشاهدوا شو بيصير، وبعدين يفسروا

 لى امكانية دمج عدة طرق في التدريس فقالت: إكما أشارت  

 الخارطة متقدم، منظم مثال تدريس، طريقة او للتعلم، نمط من اكثر الدرس نفس في بيوفر مثال الدليل ان الحظت
آلخره...  الدرس اول من واحدة طريقة مش تستخدم الدرس نفس في ممكن جميعها المخبري، العمل المفاهيمية،

 جزء في يستخدم الوقت نفس في ممكن كمان المخبرية، االنشطة يعني المختبر عبر تعليم حصة يعطي ممكن
 . بعض مع تعاوني بشكل التجربة في يشتغلوا الطالب نقاش... ممكن منها

في المقابلة البعدية أكثر  بدت نهاأ هذه النقطة في استبانة آراء المعلمين. وقد كان الفتاً قد اشارت إلى و  

وقت، الالواحد ممكن يكون مقيد في للمعيقات المرتبطة بتطبيق استراتيجيات التدريس المختلفة فقالت: " توقعاً 

 من نشاط خالل من ]تقصد المعرفة المسبقة[ االشياء هاي تكتشفي بدك واذااحنا في المدارس مقيدين بعدد حصص ووقت

كما أبدت رغبتها في . " وقت بيكلف هذا البديلة، وين عندهم الخاطئة المفاهيم وين وتكتشفي ...عمل ورقة خالل

 المحاضرة اسلوب اعرض بدي اذاالتي استخدمت في الدليل في تدريسها، فقالت: " استخدام بعض البرامج

 حلو ،خالله من الذرة مفهوم مه مع الطالبات ألفه ماستخد ممكن كثير، عجبني Prezi برنامج طريق عن اعرضها والنقاش،

ئلة سالقبلي عن طريق األدامها للتقويم ." وكانت المعلمة قد ذكرت في المقابلة القبلية استخالبرنامج عجبني

الشفهية، والتقويم التكويني أثناء الحصة من خالل أوراق عمل أو أسئلة شفهية، وتقويم ختامي مثل 

 تغير ملحوظ على هذه المعرفة.  افة لتقويم المختبر. ولم يطرأباإلض ،متحانات اليومية والفصليةاال
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خبرتها المكتسبة في دبلوم التأهيل المعلمة على فتعتمد  ،أما بخصوص المعرفة بالمصادر 

حصائيات أنها لم تطلع كتب المنهاج الفلسطيني. وتشير اإلالتربوي، وعلى االنترنت، والكتب الجامعية، و 

لى نيتها استخدام الدليل كأحد إمن صفحات المصادر الموجودة في الدليل. لكنها أشارت  على أياً 

لى إحصائيات على معرفتها بالسياق. حيث تشير اإل ضاً المصادر في تدريس المادة. وهو ما ينطبق أي

نتيجة الستخدام  جاء عدم اطالعها على صفحة السياق. لذا ال أدلة على التغير في معرفتها بالسياق

لى أن إشارة حصص. كما تجدر اإل 13عدد الحصص التي تنوي تخصصيها للوحدة قد بقي الدليل. ف

ولة عن مختبر المدرسة. وتعرف عن البيئة المحلية التي تدرس المعلمة مدركة ألثر السياق، وهي مسؤ 

 فيها، حيث قالت:

 في صار جديد من يعني جدا، متحفظين بلدة عن بتحكي يعني صعبة، كثير بالذات فيها بدرس الي البيئة انا
 اشياء كثير البيت، في انترنت دون من معظمهم المدينة، في اختالطهم قليل الطالب ... متطورة اشياء عندهم
 بدهم فيه يلعبوا بدهم اشي كل ومميز، غريب اشي المختبر غرفة على دخولهم حتى وجديدة، غريبة بيشوفها
 .المختبر على متعودين مش النهم يشوفوه،

لى أن المعلمة منى تملك معرفة بيداغوجية للمحتوى جيدة، برغم خبرتها القصيرة تشير النتائج إ 

، والتحاقها بالعديد من دورات التأهيل والتطوير قبل الخدمة. في تكونها التربيةفي التدريس. ساهم دبلوم 

، تركز في كما أن تخصصها في الكيمياء أثرى معرفتها بالمحتوى. وكان اطالعها على الدليل محدوداً 

 يجابي ملموس في معرفةإاألهداف والمنهاج وطرق التدريس. وهي الجوانب الثالثة التي ظهر فيها تغير 

 ال بقدر يسير.إالمعلمة، في حين أنها لم تطلع على بقية العناصر المعرفية في الدليل 

 المعلم عالء .9
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سنوات في  5حياء. وقد عمل في التدريس لمدة المعلم عالء شهادة البكالوريوس في األيحمل  

سنوات  1ثم التحق بوزارة التربية والتعليم منذ  ،انقطع بعدها عدة سنوات عن التدريس ،التعليم الخاص

حدى مدارس قرى رام هللا. إ. ويدرس صفوف سابع وثامن وتاسع وحادي عشر أدبي علوم في تقريباً 

وتعتبر هذه المرة األولى التي سيدرس فيها وحدة المركبات الكيميائية بعد التحاقه بوزارة التربية والتعليم، 

ولى. كما حصل على دورة تأهيل معلم جديد األ السنوات الخمسفي فترة نه درسها مرة واحد أحيث 

. وقد استغرق في تصفح الموقع في اللقاء الثاني ساعتين تقريبا، وهو المعلم الوحيد الذي استطعت حديثاً 

تسجيل مشاهدات متعلقة بتصفحه في اللقاء الثاني، كما أنه أكد لي في نهاية اللقاء اطالعه عليها 

حصائيات أنه تصفح ( الخاصة به. كما تشير اإلUSB Flashبها، واستشارتي لتخزينها على ) عجابها  و 

 .3.1كما يظهر في جدول ،دقيقة تقريبا بشكل متفرق 53الموقع في الفترة التي اعطيت للمعلمين لمدة 

 مكون هي الذرةتحدث المعلم عالء في المقابلة القبلية عن أهدافه في تدريس وحدة المركبات قائال: "

" وذكر ان خبرته الشخصية هي مصدر العملية حياتنا في عالقة الها المواد... وأن الكيمياء لجميع أساسي،

أهدافه. وقد تصفح المعلم عالء الصفحات الثالث المرتبطة بأهداف تدريس مفهوم الذرة والعناصر 

المادة بالمستويات الثالث للكيمياء  ربطوالمركبات. فكتب في استبانة آراء المعلمين أن الدليل ساعده في " 

". التأكيد على ماكنت أقوم به وهو ربط المادة بالواقع العملي". وأيضا " وكيفية التنقل بينها بسالسة دون تشتيت للطالب

". وما هو مطلوب تقديمه وما هو مطلوب تأخيره ،ترتيب االهداف المطروحة لدرسكما كتب في استبانة اآلراء "

. وقد "البيئة في ارتباط الها الكيميائية... الن المواد مع التعامل أثناء السالمة أضفتقابلة البعدية: "وقال في الم

كتب هذا الهدف في دفتر التحضير بشكل صريح. كما أشار أنه بات يعتبر الدليل أحد المصادر التي 

 تساعده على تحديد أهدافه.
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 ..3جدول  

 للصفحات الرئيسية في موقع "دليل المعلم"ملخص إلحصائيات تصفح المعلم عالء 

 الزيارات الصفحة الزيارات الصفحة الزيارات الصفحة

 1** خصائص الطلبة عامة  0 محتوى عام  0 أهداف عامة

 0  توجهات ونظريات تعلم PDF  0اطار  تفسير علوم   2 أهداف ذرة

 PDF **1خصائص عمرية  PDF  0اطار تركيب المادة  1 أهداف عناصر

 1 خصائص ذرة PDF  0اطار انواع المادة  1 أهداف مركبات

 0  خصائص عناصر PDF  0اطار تركيب الذرة  3 عدد الصفحات *

 0  خصائص مركبات PDF  0خريطة مفاهيمية  0  منهاج عامة

 1 عدد الصفحات * PDF **1مقدمة  1 منهاج ذرة

 0  طرق تدريس عامة PDF **1تاريخ  0  منهاج عناصر

 2 طرق تدريس ذرة 2 محتوى ذرة 0  منهاج مركبات

 1 طرق تدريس عناصر PDF **1محتوى ذرة  1 عدد الصفحات *

 0  طرق تدريس مركبات 1** محتوى عناصر 0  مصادر عامة

 1 تغيير مفاهيمي PDF **1محتوى عناصر  1 مصادر ذرة

 0  منظم متقدم 1** محتوى مركبات 0  مصادر عناصر

 0  تعلم تعاوني PDF1 **1محتوى مركبات  1 مركباتمصادر 

 0  محاضرة PDF2 **1محتوى مركبات  2 عدد الصفحات *

 0  عمل مخبري 9 عدد الصفحات * 1 السياق

 *عدد الصفحات التي تم تصفحها دون تكراراتها

** هذه الصفحات أشار المعلم أنه تصفحها في مركز التدريب )انسجاما مع مشاهدتي(  

 واستغرق فيها ساعتين تقريبا

 مجموع الوقت الذي قضي في تصفح هذه الصفحات ساعتين واربعين دقيقة

 0  دمج تكنولوجيا

 3 عدد الصفحات  *

  
 

بنود،  2حدوث تحسن وتغير في يوضح  2.1ن الجدول إوفيما يتعلق بالمحتوى ف  

بين التغيرات الفيزيائية  البعدي بند. لكن خلط المعلم في نموذج الفحص 12عدم حدوث تغير في و 

وقد دعم هذه النتائج، لى اعتبار ذلك تغير سلبي في المعرفة بالمحتوى. إوالتفاعالت النووية، مما دعاني 

العلماء لتصوير ما ذكره عالء في المقابلة البعدية، من أن معرفته تحسنت في عدة أمور مثل: جهود 

نة آراء المعلمين أن معرفته بالمحتوى تغيرت في عدة أمور . كما ذكر في استباوطعم األمالحالذرة، 

فالك التي اعتبرها جديدة بالنسبة له، وصور الذرة، وحركة الطالع على نماذج الذرة، وصور األا :مثل
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تذكر كثير من المعلومات مثل "كتب ان الدليل ساعده على فالك، و اللكترونات، وتسهيل فهم مفهوم األا

ن واعد وكيفية سلوك االحماض والقواعد الضعيفة أثناء التفاعلتعريف االحماض والق ". وبذلك فإن نموذج الفحص وا 

ن حديث المعلم عن هذا التغير في االستبانة والمقابلة كشف أكثر في معرفة المعلم، إال أ ظهر تغيراً أ

تبطة صفحات مر  تسعاطالع المعلم على إلى حصائيات أشارت اإلمما ظهر في نموذج الفحص. وقد 

حتوى كما ثناء اللقاء الثالث في تصفح صفحات المأبالمحتوى، حيث قضى ساعتين في مركز التدريب 

 .شاهدت، وكما أكد هو أيضاً 

 4.9جدول 

 بالمحتوى وفق "نموذج الفحص"عالء  التغير في معرفة المعلم

 التغير ما يفحصه البند السؤال البند التغير ما يفحصه البند السؤال البند

 + العناصر .ب8 12 += المادة: مفاهيم بديلة 5 1

 + المادة: أنواع المادة 9 11 + الذرة: أبعاد الذرة 2 2

 += المادة: خريطة مفاهيمية 50 14 + الذرة: النماذج .أ3 3

 += المركبات: الروابط 55 15 + الذرة: النماذج .ب3 4

 += المركبات: االكاسيد .أ52 16 += الذرة: النماذج .ت3 5

 += المركبات: االكاسيد .ب52 17 + الذرة: نماذج .ث3 6

 += المركبات: االحماض والقواعد 53 18 + الذرة: تركيب 4 7

 += المركبات: الحموض والقواعد 54 19 += الذرة: توزيع الكتروني 1 8

 + المركبات: االمالح 51 20 - المادة: تغيرات المادة  6 9

بديلةالمادة: مفاهيم  7 10  += المادة: علم الكيمياء .أ56 21 += 

 += المادة: مفهوم المادة 5.ب.56 22 + العناصر .أ8 11

  

 

   

 

 تغير ايجابي: تحسن أو تصحيح في معرفة المعلم + 

 ال تغير ايجابي: معرفة المعلم صحيحة ولم تتغير +=

 ال تغير سلبي: معرفة المعلم غير صحيحة ولم تتغير -=

 سلبي: كانت معرفة المعلم صحيحة وأصبحت خاطئةتغير  -
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. كما أو عامودياً  فقياً رفة المعلم بالمنهاج، سواء تطور ألم تظهر مؤشرات على التغير في معو  

المعلم حول تطور  ال صفحة منهاج واحدة. وكانت معرفةر إلى أنه لم يتصفح إحصائيات تشيأن اإل

عطى أمثلة على عالقة ثامن وتاسع كونه يدرسهما. فيما أ  محدودة ال تتعدى صف المنهاج عامودياً 

ال أن التغير الوحيد الذي كحاالت المادة وخصائص الغازات. إ الوحدة ببعض المواضيع في العلوم أفقياً 

د أجاب في المقابلة هو تغير وجهة نظره حول أهمية المعرفة في المنهاج. فق ؛يمكن اعتباره ايجابياً 

". بينما قال في المقابلة ]يضحك[ هو هو التدريسه سيتأثر بمعرفته بالمنهاج قائال: " ن كانالقبلية حول إ

 ". االمور بعض على اركز آه، ممكنالبعدية: "

وحول معرفة المعلم حول التعلم وخصائص الطلبة، ذكر المعلم أن كل طالب له طريقة  

أن اهتمام المعلم بطلبته يساعدهم و  لم."مفضلة" للتعلم. كما أن الربط بالواقع يساعد الطلبة على التع

عن تعلمه. وقد تصفح المعلم الصفحة المتعلقة  ويزيد من دافعتيهم للتعلم، لكن يبقى الطالب مسؤوالً 

  الحظت انابالخصائص العمرية للطلبة، فظهر تغير واضح في معرفته حيث قال في المقابلة البعدية: "

 بالمحسوس معه ]تبدأ[ تبلش بدك العليا... التفكير مهارات يتعلم بيبدأ هاي المرحلة في الطالب بيعتبروا انهم  الدليل في

في المقابلة القبلية أنه يعتقد بوجود معرفة سابقة ذكر ". و ويتصور يتخيل يحاول انه النهاية في توصله بدك بس

سوى مفهوم بديل المعلم  ومفاهيم بديلة عند الطلبة يمكن ان تؤثر على تعلم الطلبة، ولم يخطر ببال

ن الصعوبات التي يتوقعها هي تخيل حجم الذرة وااللكترون. وفي واحد هو أن الذرة ال تتجزأ. كما ذكر أ

فتوقع خلط الطلبة بين حجم الذرة  ؛من المفاهيم البديلة والصعوبات المقابلة البعدية أضاف المعلم مزيداً 

وحجم الخلية. وصعوبة تخيل الذرة باعتباره مفهوم مجرد غير محسوس، وحفظ صيغ المركبات، فقال: 

 الطالب تعقد ]سوف[ رح النها اركز ]لن[ رح مش حاليا بس المركبات صيغة على اركز اني نية في زمان كنت بيجوز انا"
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لى إ هذه النقطة ذكرها ايضا في استبانة آراء المعلمين. كما أشار ضاحكاً "، و بعديها الي للسنة اخليها ورح

 انا يعني مالح، مالح مالح الملح دايما بيقولك انه الملح، وشغلة: "مفهوم بديل اكتشفه عنده متعلق باألمالح قائالً 

خصائص لى تصفح المعلم لصفحة ". وتشير اإلحصائيات إمالح ]غير[ مش اشي في انه عرفت جديد من

الطلبة المتعلقة بتعلم مفهوم الذرة، باإلضافة لصفحة أهداف تدريس المركبات، والمعرفة حول المركبات، 

 وقد ُذكر فيها معلومات مرتبطة بالمفاهيم البديلة والصعوبات التي تحدث عنها المعلم عالء.

م الدليل أنه يعتمد لم عالء ذكر قبل استخدان المعلق بمعرفة المعلم بطرق التدريس فإوفيما يتع 

نه لكي المفاهيم البديلة عند الطلبة. وأ سئلة الشفهية واالمتحانات والمالحظة في استكشافعلى األ

يس الكيمياء، ويستخدم نه يفضل العمل المخبري لتدر خبارهم بالمعلومات الصحيحة. كما أيغيرها يقوم بإ

حضار ء المنهاج. كما يشجع الطلبة على إهاوسيلة سريعة لتدريس المادة في حال رغبته بإن الشرح كونه

مل الطلبة في فيديو متعلق بالمادة. وبعد استخدام الدليل ظهر التغير في هذا الجانب من نيته تفعيل ع

لعدد الطلبة  دراكه صعوبة تطبيق الفكرة نظراً بأنفسه، برغم إ بإجراء التجارب المختبر بحيث يقومون

 كثيير، عجبتني  ]يضحك[ POE عجبتني انا: "وشاهد وفسر قائالً  يجية تنبأالكبير. كما أبدى إعجابه باسترات

]يقصد اشراك  االمكان قدر احاول ]أريد أن[ وبدي المختبر في اطبقها احاول ]وسوف[ ورح ، اطبقها ممكن هللا شاء ان

في استبانة آراء المعلمين. كما كتب في االستبانة أنه ينوي  يضاً ". وهو ما ذكره أالطلبة في العمل المخبري[

تكنولوجيا في التعليم.  وتشير استخدام الخرائط المفاهيمية في تدريسه، والجدول الدوري التفاعلي لدمج ال

لى اطالع المعلم على صفحات طرق تدريس الذرة والعناصر، واستراتيجية التغيير اإلحصائيات إ

التمثيالت الموضوعة بخصوص االبعاد والكتل في نه ينوي االستفادة من "ب في االستبانة ألمفاهيمي. كما كتا



110 
 

"، وهي موجود في صفحة المحتوى المتعلق بمفهوم الذرة. ولم تظهر تغييرات في معرفة المعلم الذرة

 بالتقويم لها عالقة باستخدام الدليل، كونه لم يطلع على الصفحة المرتبطة بالتقويم.

ر المعلم قبل استخدامه للدليل أن مصادره لتدريس الوحدة هي خبرته الشخصية، والكتاب وقد ذك 

المدرسي، وزمالئه المعلمين، واالنترنت، باإلضافة الستخدامه المختبر والنماذج الموجودة في المدرسة. 

 ارجع ف[]سو  رحوقد أشار بعد استخدام الدليل أنه سيستخدم الدليل كمصدر لتدريس الوحدة قائال: "

". كما الصراحة ]سوف أعود لها[ ارجعلهم رح هدول ]يقصد روابط[، لنكات حاطين انتو كمان  كثير، للدليل الصراحة

االستفادة من الموقع في توفير مواد تعليمية ومراجع مهمة لتدريس هذا الدرس، وربما لصفوف "  :كتب في االستبانة

تصميم نماذج ووسائل تعليمية تساعد الطلبة على التعلم برغم ". كما ذكر أنه سيحاول مثل الثامن والتاسع

على صفحتين للمصادر  " . وقد اطلع المعلمحاولا ]لكن سوف[ حر شاطر فيها بس  ]غير[ مع اني مشقوله: "

 حصائيات.كما تشير اإل

حصص لهذه الوحدة، لكنه بعد  2-3أما بخصوص السياق، فقد كان المعلم ينوي أن يخصص  

". كما يجرب طالب كل اخلي أحاول بديحصة مبررا ذلك بقوله" " 12الدليل، خطط أن يخصص استخدام 

أن معرفة المعلم محدودة بخصوص البيئة التي يدرس فيها كونه معلم جديد في القرية. لكنه يمتلك 

لسياق امعرفة جيدة حول حاالت معينة للطلبة. وبعد استخدام الدليل كتب في استبانة آراء المعلمين، " 

 ". وخصائص الطلبة من االمور التي كنت وما زلت أهتم بها والتي قد تكون لها أهمية كبيرة للتعليم عند المعلمين الجدد.

يجابي في عدة عناصر معرفية، بعد اطالع جيد إتتلخص نتائج المعلم عالء بحدوث تغير  

لبة، وطرق التدريس. وهو يمتلك عليها في الدليل. أهمها المعرفة باألهداف، والمحتوى، وخصائص الط
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سنوات في التدريس. وكان أبرز الجوانب التي أثارت اهتمامه في الدليل هو الصفحات المتعلقة  3خبرة 

 بالمعرفة بالمحتوى.

 المعلمة سميرة .2

 1في قريتها في ضواحي رام هللا منذ  13الى  6تدرس سميرة مادة العلوم لإلناث للصفوف من  

حصائيات بكالوريوس أحياء، ودورة تحليل محتوى، ودورة معلم جديد. وتشير اإلسنوات. وحاصلة على 

لى ساعتين في إ، باإلضافة 13.1كما في جدول  ساعات تقريباً  1أنها استغرقت في تصفح الموقع 

 ال أني لم أتمكن من رصد تصفحها في المركز، فقمت باستبعاد أثر تلك الفترة من التحليل.إالمركز. 

 ..10جدول 

 للصفحات الرئيسية في موقع "دليل المعلم" سميرةملخص إلحصائيات تصفح المعلمة 

 الزيارات الصفحة الزيارات الصفحة الزيارات الصفحة

  0 خصائص الطلبة عامة 1 محتوى عام  0 أهداف عامة

 0  توجهات ونظريات تعلم PDF 3اطار  تفسير علوم   4 أهداف ذرة

 PDF  0خصائص عمرية  PDF 2اطار تركيب المادة  3 أهداف عناصر

 4 خصائص ذرة PDF 1اطار انواع المادة  5 أهداف مركبات

 3 خصائص عناصر PDF 1اطار تركيب الذرة  3 عدد الصفحات *

 2 خصائص مركبات PDF 1خريطة مفاهيمية  1 منهاج عامة

 3 عدد الصفحات * PDF 4مقدمة  5 منهاج ذرة

 0  طرق تدريس عامة PDF 2تاريخ  1 منهاج عناصر

 3 طرق تدريس ذرة 4 محتوى ذرة 4 منهاج مركبات

 0  طرق تدريس عناصر PDF 4محتوى ذرة  3 عدد الصفحات *

 1 طرق تدريس مركبات 2 محتوى عناصر  0 مصادر عامة

 1 تغيير مفاهيمي PDF 1محتوى عناصر  4 مصادر ذرة

 0  متقدممنظم  7 محتوى مركبات 2 مصادر عناصر

 0  تعلم تعاوني PDF1  0محتوى مركبات  4 مصادر مركبات

 0  محاضرة PDF2 1محتوى مركبات  3 عدد الصفحات *

 0  عمل مخبري 14 عدد الصفحات * 5 السياق
 تم تصفحها دون تكراراتها* عدد الصفحات التي 

 تقريبا ساعات وعشرة دقائق 4الوقت الذي قضي في تصفح هذه الصفحات
 0  تكنولوجيا دمج

 3 عدد الصفحات  *
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 أعطي إنيعبرت المعلمة سميرة في المقابلة القبلية عن أهدافها لتدريس هذه الوحدة قائلة: " 

 ايش يستوعبوا يقدروا حتى فيها المقصود ايش الذرة، ]ما[ ايش معهم ]نبدأ[ نبلش الكيميائية، المركبات عن االساسيات

 كثير مش الخبرة بس حاليا اناعن المصدر الذي تعتمده لتحديد أهدافها قالت: "". وعند سؤالها بعدها المركب

تدريس المفاهيم الثالث )الذرة ل". وقد اطلعت المعلمة سميرة على صفحات األهداف االهداف على باالطالع

فها فكان جوابها في المقابلة البعدية عن أهدا ؛حصائياتوالعناصر والمركبات( عدة مرات كما تشير اإل

 المجهري، والمستوى المرئي المستوى يعرفوا انهم كثير على اركز صرت اني قبل عن زيادة شي في صار يمكنهو: "

.". كما اعتبرت الدليل انتباهي لفت االمر هذا اياه، أصورلهم كيف نشوفه بنقدر ما الي واالشي للعين الواضح االشي

ترتيب االهداف في الدليل أفضل من ترتيبها في المعلمين: "أحد مصادر أهدافها، وكتبت في استبانة آراء 

 ". وهو ما دعاها إلعادة تنظيم وترتيب أهدافها كما قالت.المنهاج

حدوث تحسن في معرفتها في  لىإ 11.1وفيما يخص معرفة المعلمة بالمحتوى، فيشير الجدول  

ضا 4 فتها لتعريفات جديدة لمفهوم بنود، مثل تمييزها للجزيء في العنصر والجزيء في المركب، وا 

الحمض، وتحسن الخريطة المفاهيمية للمادة؛ التي لم ترسمها في نموذج الفحص القبلي، بينما رسمتها 

، بند 11معرفة سميرة في  لم تتغير. و 1.1بشكل دقيق في نموذج الفحص البعدي كما يوضح الشكل 

حصائيات أن المعلمة قد اطلعت بشكل متكرر على بة فارغة على بند واحد. وتشير اإلجافيما تركت اإل

" زيادة المعلومات واثرائهامعظم صفحات المحتوى. وكتبت في استبانة آراء المعلمين أن الدليل ساعد في "

 ".اشياء فيها لبس ىزيادة المحتوى العلمي لدي من خالل التنبيه ال: "يضاً وكتبت أ
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 00.9جدول 

 بالمحتوى وفق "نموذج الفحص"ة سميرة التغير في معرفة المعلم

 التغير ما يفحصه البند السؤال البند التغير ما يفحصه البند السؤال البند

مفاهيم بديلةالمادة:  1 1  += العناصر 8.2 12 += 

أنواع المادة المادة: 9 13   الذرة: أبعاد الذرة 2 2  + 

خريطة مفاهيمية المادة: 10 14 += الذرة: النماذج 3.1 3  + 

 += المركبات: الروابط 11 15 + الذرة: النماذج 3.2 4

 += المركبات: االكاسيد 12.1 16 += الذرة: النماذج 3.3 5

 += المركبات: االكاسيد 12.2 17 += الذرة: نماذج 3.4 6

عدالمركبات: االحماض والقوا 13 18 + الذرة: تركيب 4 7  =+ 

توزيع الكترونيالذرة:  5 8 الحموض والقواعد المركبات: 14 19 +=   =+ 

 + المركبات: االمالح 15 20 +=  تغيرات المادة المادة: 6 9

مفاهيم بديلة المادة: 7 10  + المادة: علم الكيمياء 16.1 21 + 

 += المادة: مفهوم المادة 566265 22 -= العناصر 8.1 11

  

 

   

 

 تغير ايجابي: تحسن أو تصحيح في معرفة المعلم + 

 ال تغير ايجابي: معرفة المعلم صحيحة ولم تتغير +=

 ال تغير سلبي: معرفة المعلم غير صحيحة ولم تتغير -=

 تغير سلبي: كانت معرفة المعلم صحيحة وأصبحت خاطئة -

 لم يكتب اجابة في نموذج الفحص البعدي  

 

 

 

 

 قبل وبعد استخدام الدليل سميرةالتغير في الخريطة المفاهيمية للمعلمة  9.9شكل     
 



114 
 

أما في معرفة المعلمة بالمنهاج، فقد ركزت المعلمة  في المقابلة القبلية على تطور المنهاج  

محتملة بين موضوع وحدة المركبات ووحدة الحرارة. كما ذكرت  عاموديًا مع ثامن. وأشارت إلى عالقة

" للسنوات القادمة. وقد اطلعت المعلمة على جميع تأسيس الطالباتأن أهمية هذه المعرفة من أجل "

صفحات المنهاج وبشكل متكرر كما تشير اإلحصائيات. وعند سؤالها في المقابلة البعدية عن الجوانب 

 االفقي التطوربالمنهاج استخدمت مفهوم المنهاج أفقيًا وعاموديًا قائلة: " التي تحسنت في معرفتها

" . كما ثانية بوحدات الوحدة هاي أربط اربطها، كيف المادة، نفس في وكيف وبعد قبل الصفوف كيف. والعامودي

 واظل اربطلهم، ]سوف[ رحأشارت إلى أن أهمية هذه المعرفة هو من أجل ربط معرفة الطالبات قائلة: "

". فيما لم يظهر تغير في معرفتها حول تأثر وحدة المركبات بمواد ]في وحدات سابقة[ اخذوه الي كيف اذكرهم

 اخرى غير العلوم.

. متعلمينوقد ظهر تغير واضح في معتقدات المعلمة سميرة حول التعلم والمعرفة بخصائص ال 

للوح والسبورة( أفضل من الطرق التقليدية )افي المقابلة القبلية أن الطلبة يتعلمون بالطرق ذكرت ف

". لكنها أبدت التقليدي بالتعليم تعلموا الي الجيل من ]لم يأت افضل[ اشطر اجاش ما هذا الجيلخرى وقالت: "األ

" حتى يستوعبوا المفاهيم العلمية. كما كان عندها اعتقاد بأثر المعرفة لشيء ملموسدراكها لحاجة الطلبة "إ

أيا من المفاهيم البديلة. و سلبي، لكنها لم تتذكر رها على تعلم الطلبة سواء بشكل إيجابي أيالمسبقة وتأث

ن من الصعوبات التي تواجه الطلبة عند تعلم هذه الوحدة هو تخيل حجم الذرة، والتوزيع وذكرت أ

معتقداتها عند تعليقها في برز التغير  ،االلكتروني، والمعادلة الموجودة في الوحدة. وبعد استخدام الدليل

 وبيثبت  ]يبقى[ بيضل دايما العملي االشي ... المختبر فيمور التي تساعد الطلبة على التعلم بالقول: "على األ

"، كما ويساعد الطلبة على التعلم ال نظرية، مادة اما االن، لحد متذكرينها معلمتنا ايام على التجارب احنا حتى أكثر،
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عند سؤالها عن ذكرت ". و المتقدم والمنظم التعاوني مثل بالتدريس، كثيرة أساليب أعطي االساليب، تنوعأيضا "

لى صعوبات التعلم التي تتوقعها إالمفاهيم البديلة الخلط بين حجم الذرة وحجم الخلية كمثال. وأضافت 

 ،]تقصد الدليل[ الصيغ ذاكرين النهم الصيغ يمكنحفظ رموز العناصر، وحفظ الصيغ الكيميائية، فقالت: "

مور التي تغيرت استبانة آراء المعلمين أن من األ ". وقد كتبت فييحفظوها عليهم ]مبكر[ بدري انهم حسيت

 ".خصائص الطلبة، والصعوبات واالقتراحات للتغلب عليهافي معرفتها "

كما برز أيضا التغير في معرفة المعلمة بطرق التدريس، فقبل استخدام الدليل ذكرت المعلمة  

 من تشبيهات معهم وباستخدم والطباشير السبورة التقليدية، الطريقةن الطريقة التي تستخدمها في التدريس هي: "أ

لشرح وتبسيط الفكرة، وتكرارها في حال اكتشافها لمفهوم خاطئ عند الطلبة بإعادة اتقوم و  ."أمثلة الواقع،

مقابلة البعدية أنها تنوي تنويع فقد ذكرت المعلمة سميرة في ال الدليل، عدة مرات. أما بعد استخدام

 رح التدريس طرقساليب تدريسها، واستخدام المنظم المتقدم، والتعلم التعاوني، والمجموعات فقالت: "أ

". واستخدام المصادر التكنولوجية في التدريس مثل مجموعات.  جديد، اشي واضيف هللا، شاء ان انوع ]سوف[

الفيديو، والجدول الدوري الديناميكي الذي ذكرته في استبانة آراء المعلمين. كما عبرت عن رغبتها في 

عجابها إ "، حيث أبدت اياه اعطيتونا الي باألسلوب أكثر، المختبر افعلبتفعيل العمل المخبري بقولها: "

". وقد ظهر هذا التوجه في دفتر كثير اعجبتني هاي  فسر، شاهد تنبأتنبأ وشاهد وفسر، فقالت: "باستراتيجية 

استراتيجية تنبأ وشاهد استخدام العمل المخبري، والمهارات القريبة من  تتحضير المعلمة، حيث ذكر 

دمها في كثر من موضع في دفتر التحضير. كما ظهر وعي المعلمة بالتشبيهات التي تستخوفسر، في أ

 كيف الكواكب، كيفالوحدة. فقد ذكرت في المقابلة القبلية أن من التشبيهات التي تعتمدها في الوحدة: "

". هذا التشبيه اعتبرته في نموذج فحص معرفة المعلم بالمحتوى حوليها الي زي والمدارات النواه، بنمثلها الشمس
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دون أي نقد للتشبيه، في حين كان تعليقها على نفس السؤال في نموذج الفحص  صحيحاً  القبلي تشبيهاً 

لى أن دوران االلكترونات يكون ثالثي االبعاد وليس في مستوى واحد. ولم ة ونبهت إالبعدي أكثر نقدي

 سئلة الشفهية، وتقويم المختبر. وقدلتقييم، حيث بقيت االختبارات واأليظهر تغير في معرفة المعلمة با

 حصائيات. مرتبطة بطرق التدريس كما تشير اإلصفحات  ثالثتصفحت المعلمة 

نها تستخدم الكتاب المدرسي بتحفظ، ، فقد ذكرت المعلمة أأما فيما يتعلق بمعرفتها بالمصادر 

وتسأل زميالتها المعلمات، كما تستخدم المواد المتوفرة في المختبر، واللوحات والبطاقات والوسائل 

اذا  بمعلمة الكمبيوتروتستعين ، نها ال تتعامل معه كثيراً لمدرسة. أما االنترنت فقد أشارت أفي االتعليمية 

ن الدليل أصبح أحد مصادرها د استخدام الدليل أشارت المعلمة إلى أ. لكن بعرغبت في استخدامه

شارت وهو ما أ، لتدريس الوحدة، كما الفيديوهات المعروضة فيه يشكل مصدر جيد تنوي استخدامه كثيراً 

عربت عن على التعامل مع الموقع بسالسة، وأ في استبانة آراء المعلمين. كما لوحظ قدرتها  يضاً إليه أ

اجتها للمساعدة في التصفح، برغم أنها تواجه صعوبة في التعامل مع االنترنت كما أشارت عدم ح

 حصائيات.بشكل متكرر كما تشير اإلصفحات للمصادر  ثالثوقد اطلعت على  سابقًا.

قبل  حصة للوحدة 15المعلمة اكثر من د كانت تخصص وحول معرفة المعلمة بالسياق، فق 

نها حصة. كما أ 15إلى  12أشارت بعد استخدامه أنها تنوي تخصيص من  . بينمااستخدام الدليل

الطالبات، وظروفهم االجتماعية. وقد  تعيش في نفس البيئة التي تدرس فيها وعندها معرفة واسعة ببيئة

 لالشياء انتبهت نعمن كان الدليل قد ساعدها في تحسين معرفتها بالسياق قائلة: "أجابت على سؤال إ

 بشكل متكرر.على صفحة السياق  ". وقد اطلعت... وعلى نفسياتهمعليهم بتأثر كيف أكثر، فيهم المحيطة
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. فقبل نما التغير في المعتقداتلتغير في المعرفة وا  ة سميرة ليس العل أبرز تغير حدث للمعلم 

ن أفضل طرق التدريس هي الطرق التقليدية المعتمدة على الشرح استخدام الدليل شددت على اعتقادها بأ

والسبورة. لكن بعد استخدام الدليل، ظهر تغير واضح في تلك المعتقدات، فباتت تعتقد أن التنوع في 

بة على التعلم، وأبدت رغبتها في تطبيق عدة استراتيجيات للتدريس مثل وسائل التدريس يساعد الطل

التعلم التعاوني والعمل المخبري وشاهد وتنبأ وفسر. كما حدث عندها تغير ايجابي في جميع عناصر 

 المعرفة البيداغوجية للمحتوى. 

 النتائج على مستوى التغير في عناصر المعرفة البيداغوجية للمحتوى 5:0:9

براز التغير على متعلقة بالعناصر المعرفية السبعة، هو إللنتائج ال "اإلجمالي" أهدف من عرضي 

تسليط من أجل مستوى تلك العناصر التي كانت تستهدفها أداة المنهاج التعليمية. وهو جانب هام 

التي أشار المنهاج التعليمية، مكانيات المحتملة ألدوات الضوء على خيارات تصميم تلك األدوات واإل

 لى المزيد من البحث واالستكشاف. أنها بحاجة إ (Davis & Krajcik, 2005)طار النظري للدراسة اإل

في معرفة المعلمين نتيجة الستخدام  للنقاط التي ظهر فيها تغير توضح الجداول التالية ملخصاً  

على تصفح المعلم  أدلةجود على معيارين أساسيين هما، و  عليها استناداً  يتالدليل، هذه النقاط استدل

و مشاهدتي أثناء التصفح ستخدام برنامج احصائيات الموقع، أللصفحات المرتبطة بالتغير، والذي تم با

في المركز، والتي اقتصرت على أستاذ عالء. والمعيار الثاني ذكر المعلم صراحة لهذا التغير سواء في 

 بلة البعدية، أو وجدت في دفاتر التحضير.استبانة اآلراء بعد استخدام الدليل، أو في المقا



118 
 

الجوانب التي تغيرت في معرفة المعلمين باألهداف. وأبرز األهداف التي  12.1يبين الجدول  

جذبت المعلمين هو الربط بين مستويات الكيمياء الثالث، المرئي والمجهري والرمزي. وأشاروا أنه هدف 

، والذين حدث معهم التغير، أنهم أعادوا تنظيم جديد عليهم. كما كتب المعلمون في استبانة اآلراء

لى المركبات ويربط يراعي االنتقال من مفهوم الذرة إلى العناصر إ ف وفق تسلسل جديد للمحتوىهدااأل

انوا أن جميع المعلمين المشاركين ك متعلقة بتعليم العلوم. وكان الفتاً  . كما أضاف المعلمون أهدافاً مبينه

الكتاب المدرسي كمصدر لتحديد األهداف. وقد  وى اعتمادهم على خبرتهم الشخصية، ألقد أشاروا إ

 نهم أضافوا الدليل كمصدر لتحديد أهداف تدريس هذه الوحدة.أشار أربعة منهم إلى أ

 ..13جدول 

 نقاط التغير في معرفة المعلمين المشاركين باألهداف

 سميرة عالء منى مهند أسيل التغير في األهداف
اضافة أهداف مرتبط بتعليم 

 العلوم
التأكيد على القيم  _  تقدير جهود العلماء

 والتجاهات 
.اشراك الطلبة في 0

 العمل المخبري.
.الربط مع بيئة وحياة 5

 الطلبة.

  

اضافة أهداف مرتبطة بتعليم 
 الكيمياء

الربط بين مستويات 
 الكيمياء الثالث

الربط بين مستويات  _  _ 
 الكيمياء الثالث

الربط بين مستويات 
 الكيمياء الثالث

 اعادة تنظيم الهداف اعادة تنظيم الهداف _  _  اعادة تنظيم الهداف  تنظيم الهداف

 الدليل الدليل الدليل  _   الدليل  لتحديد الهداف مصادر جديدة
 

و منى محتوى. ففي حين لم يطلع مهند أنقاط التغير في معرفة المعلمين بال 11.1ويوضح الجدول 

التحسن في  برغم و  صفحات المحتوى، فقد اطلعت اسيل وعالء وسميرة، عليها بشكل واسع.على 

ال أنها لم تؤخذ كنقاط لصالح الدليل كون مهند ، إبنود عند منى 1المعرفة عند مهند في بند واحد، وفي 

، 2، 4سميرة وعالء وأسيل فقد كان في التحسن في معرفة . أما ومنى لم يطلعا على صفحات المحتوى
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يالحظ و . وقد توسع الثالثة في تصفح صفحات المحتوى ؛11.1بند على الترتيب، كما يشير جدول  15

أن التغير  كما يجدر التذكير. يجابيلصفحات المحتوى، وبين التغير اإل وجود عالقة بين التصفح هنا

علومات الصحيحة التحسن في الم يجابي لم يقتصر على تصحيح المعلومات الخاطئة، بل شمل أيضاً اإل

: . وكانت هناك أربعة نقاط مشتركة تحسنت عند المعلمين الثالثةكأن تصبح أكثر دقة أو أكثر توسعاً 

( 2. )البعدي في نموذج الفحص كتبوها( المعرفة بنماذج الذرة، من خالل زيادة عدد النماذج التي 1)

اللكترونات بحركة الكواكب حول الشمس تنبه المعلمين للمفاهيم البديلة التي قد تنشأ من تشبيه حركة ا

( تمييز المعلمين بين 1والمذكور الكتاب المدرسي، مقارنة بالتصور الحديث لحركة االلكترونات. )

مالح. كما أن  مالح دائماً عديل مفهوم بديل يفترض أن طعم األ( ت1جزيء المركب وجزيء العنصر. )

أما التغير السلبي الوحيد  .المعلمة أسيل والمعلمة سميرة للمادة عند ةتغيرا هاما حدث للخريطة المفاهيمي

 فقد حدث مع عالء الذي خلط بين التغيرات الفيزيائية والتفاعالت النووية.

 ..11جدول 

 بالمحتوىنقاط التغير في معرفة المعلمين المشاركين 

 سميرة عالء منى مهند أسيل الجانب المعرفي التغير في المعرفة بالمحتوى
 9 0 _ _ 7 المعرفة حول المادة تغير ايجابي  

 5 2 - - 1 المعرفة حول الذرة 
 - 5 - - - المعرفة حول العناصر 
 0 0 - - 2 المعرفة حول المركبات 

 7 4 - - 02  المجموع
 _ 0 _ _ _ المعرفة حول المادة تغير سلبي



التغير في معرفة المعلمين المشاركين بالمنهاج. ولم أحصل على  11.1يوضح الجدول  

فقي ضمن مادة العلوم. أو التطور األمؤشرات للتغير في معرفة المعلمين بالتطور العامودي للمنهاج 
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برز غير األصل جيدة. لكن التة مراحل، مما يجعل معرفتهم في األفجميع المشاركين يدرسون العلوم لعد

ليشمل عالقة الموضوع بمواد غير العلوم  المعلمين لمصطلح المعرفة بالمنهاج أفقياً  كان في استخدام

رفة. فمثال المعلم يجابي هو نظرتهم ألهمية هذه المعي واالنجليزي. والتغير الثاني اإلكالرياضيات والعرب

لى أن هذا ار إكن بعد استخدام الدليل أشن تدريسه لن يتأثر بمعرفته بتطور المنهاج. لعالء كان يرى أ

كز على المفاهيم التي تهيء الطلبة للسنوات القادمة. باإلضافة المعرفة ستؤثر على تدريسه بحيث ير 

 لى اشارة منى وسميرة أن هذه المعرفة مهمة من أجل الربط بين موضوع الوحدة ومواضيع أخرى.إ

 ..14جدول 

 بالمنهاجنقاط التغير في معرفة المعلمين المشاركين 

 سميرة عالء منى مهند أسيل في المعرفة بالمنهاجالتغير 
عالقة الوحدة بمواضيع غير 

 العلوم
 .اللغة العربية0
 .الرياضيات5

 اللغة العربية .0 _
 الصحة والبيئة .5
 النجليزي.1

_ _ 

المعرفة بمصطلح المنهاج 
 أفقيا وعاموديا

المصطلح شمل 
العالقة الفقية 

 بمواد غير العلوم

العالقة المصطلح شمل  _
الفقية مع مواد غير 

 العلوم.

المصطلح شمل العالقة الفقية .0 _
 العلوم  ضمنوالعامودية 

المصطلح شمل العالقة . 5
 الفقية مع مواد غير العلوم.

. مهمة من أجل تهيئة 0 _ _ أهمية هذه المعرفة
 الطلبة للسنوات القادمة.

. مهمة من أجل الربط 5
 مع مواضيع أخرى

مهمة من أجل 
تهيئة الطلبة 

 للسنوات القادمة

مهمة من أجل الربط مع مواضيع 
 أخرى.

 

خصائص المتعلمين. وكان التغير ب التغير في معرفة المعلمين المشاركين 15.1يظهر الجدول  

وهي أهمية  دة؛هم ادراك المعلمين ألحد أهم الخصائص العمرية التي تؤثر على تعليم الوحاإليجابي األ

التجربة المحسوسة للطلبة في هذا السن، وصعوبة استيعاب معظم الطلبة لألفكار المجردة المرتبطة 
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و المفاهيم البديلة التي يحملها الطلبة أمثلة على الصعوبات أمعظم المعلمين لم يقدم بمفهوم الذرة. كما 

و أكثر لتلك أ الدليل، ذكر المشاركون مثاالً استخدام  قبل استخدام الدليل. لكن بعد والمرتبطة بهذه الوحدة

كتشاف مفاهيم بديلة المفاهيم أو الصعوبات، والتي ذكرت في الدليل. كما أن الدليل ساعد المعلمين في ا

نفسهم، مثل طعم االمالح. واالنتباه إلمكانية تشكل مفاهيم بديلة من بعض التشبيهات، يحملونها هم أ

 ران الكواكب حول الشمس. كتشبيه حركة االلكترونات بدو 

 ..13جدول 

 حول التعلم وخصائص المتعلميننقاط التغير في معرفة المعلمين المشاركين 

 سميرة عالء منى مهند أسيل التغير في المعرفة حول التعلم
زيادة المعرفة بخصائص 

 المرحلة العمرية
أهمية الخبرات 

 المحسوسة للطلبة.
أهمية الخبرات 

 المحسوسة للطلبة.
انتقال الطلبة من المرحلة  _

الحسية الى التفكير 
 المجرد.

. أهمية الخبرات 0
المحسوسة والتجريب 

 للطلبة.
يساعد الطلبة على . 5

التعلم تنوع أساليب 
 التدريس

زيادة المعرفة حول المفاهيم 
 البديلة

تفكك جزيئات الماء 
 عند التبخر

. حجم الذرة وحجم 0 _ _
 الخلية. 

 مالح. طعم المالح 5

 حجم الذرة وحجم الخلية

خصائص الحموض  زيادة المعرفة حول الصعوبات
 والقواعد

 الصيغ والمعادلت
 الكيميائية.

 .الصيغ الكيميائية.0 _
 . مفهوم الذرة المجرد5

الرموز والصيغ 
 الكيميائية

 

معظم يجابي في معرفة المعلمين بطرق التدريس. فقد اطلع التغير اإللى إ 16.1يشير الجدول  

أبرزها  ؛المشاركين على صفحات طرق التدريس. وظهر ازدياد بالمعرفة بطرق تدريس طرحت في الدليل

حد استراتيجيات التغيير المفاهيمي في تعليم العلوم. كما حدث أاستراتيجية تنبأ شاهد فسر، التي تعد 

لى عرض فيديو أو صور، إ، الذي كان يقتصر على تغير في استخدام المشاركين للتكنولوجيا في التعليم
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رغبة المعلمين في استخدام التكنولوجيا بصورة تفاعلية، كتلك المقترحة في الدليل فيما يتعلق بالجدول 

فقط تلقيها. كما أبدى  الدوري التفاعلي، الذي يدفع الطلبة للبحث عن المعلومات والتفاعل معها، وليس

قدم والخرائط المفاهيمية لربط المعرفة للطلبة. كما زادت عجابهم ورغبتهم باستخدام المنظم المتالمعلمون إ 

التي طرحت في الدليل. لكن لم يحدث أي  معرفة المعلمين بمجموعة جديدة من التشبيهات والتمثيالت

 تغير أو تحسن في معرفة المعلمين بطرق التقويم.

 ..13جدول 

 بطرق التدريسنقاط التغير في معرفة المعلمين المشاركين 

 سميرة عالء منى مهند أسيل طرق التدريسبالتغير في المعرفة 

 تنبا شاهد فسر  تنبأ شاهد فسر  تنبأ شاهد فسر  _ تنبأ شاهد فسر  طرق التدريسب المعرفة 
 استخدام التكنولوجيا  استخدام التكنولوجيا   استخدام التكنولوجيا  _ استخدام التكنولوجيا   
 المنظم المتقدم    المنظم المتقدم _ المنظم المتقدم  
   الخرائط المفاهيمية    _ الخرائط المفاهيمية  
 العمل المخبري  العمل المخبري   _    
 التعلم التعاوني    دمج طرق التدريس _ لقصة وتاريخ العلم  

. جرة الرمل 0 المعرفة بالتمثيالت والتشبيهات
 والفسيفساء.

. التمييز بين 5
 والتشبيهاتاألمثلة 

تشبيهات البعاد  _ _
 والكتل في الذرة

نقد تشبيه الذرة 
بنموذج المجموعة 

 الشمسية

   

لى لمصادر. وقد أشار جميع المعلمين إلى التغير في معرفة المعلمين باإ 14.1يشير الجدول   

لهم، أعرب جميعهم عن  ضافياً إ مما جعل الدليل مصدراً  على االنترنت قبل استخدام الدليل؛اعتمادهم 

و من أجل استخدام المعلومات والروابط الموجودة فيه مه سواء في التحضير للتدريس، أنيتهم الستخدا

اجع المستخدمة في تصميمه كمصادر إضافية. لى المر لتدريس. كما لفت الدليل المعلمة أسيل إأثناء ا

 ر الحاسوب.لى المصادر التي يمكنها استغاللها في مدرستها مثل مختبوا  
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 ..17جدول 

 المصادرنقاط التغير في معرفة المعلمين المشاركين 

 سميرة عالء منى مهند أسيل التغير في المعرفة بالمصادر

 . الدليل0 جديدةمصادر ب المعرفة
 . كتب ذكرت في الدليل5
 . مختبر الحاسوب1

 . الدليل0 الدليل الدليل
. تصميم وسائل 5

 تعليمية

 الدليل

 

 فإن ثالثة من المعلمين توقعوا قبل استخدام الدليل عدداً  13.1فكما يوضح جدول  ،أما السياق 

أكبر أو أصغر من الحصص الالزمة لتدريس الوحدة. وفي الدليل تم اقتراح عدد حصص يتراوح من 

الى تقديرات المعلمين الخبراء الفلسطينيين في تدريسها. وبعد اطالعهم على  حصة استناداً  12-15

ن المعلمة منى ريبة من العدد المقترح. مع اإلشارة إلى أالدليل أصبحت الحصص المخصصة للوحدة ق

حصص دون  13لم تدرس الوحدة من قبل ولم تطلع على صفحة السياق، فظل توقعها لعدد الحصص 

على  حصة استناداً  12وتقدر عدد الحصص ب سنوات 1فقد درست الوحدة لمدة تغيير. أما أسيل 

ضافة ن أشاروا إلى أن المعرفة بالسياق ومراعاته شكل إخبرتها. كما أن ثالثة من المعلمين المشاركي

 هميتها حتى لو كانوا يعرفونها. الجوانب التي ال يلتفت المعلمون إلى أ لهم، خاصة أنها من 

جمالية لنتائج التغير في العناصر السبعة للمعرفة البيداغوجية للمحتوى، تظهر أن إن النظرة اال 

تغيرًا إيجابيًا حدث للمعلمين المشاركين، الذين قاموا بتصفح الصفحات المرتبطة بتلك العناصر. وأن 

ن، هناك تغيرات الفتة حدثت في معرفة المعلمين باألهداف، والمحتوى، والمنهاج، وخصائص المتعلمي

 وطرق التدريس.  
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 ..13جدول 

 بالسياقنقاط التغير في معرفة المعلمين المشاركين 

 سميرة عالء منى مهند أسيل السياقبالتغير في المعرفة 
 تقليل عدد الحصص زيادة عدد الحصص _  زيادة عدد الحصص _  عدد الحصصتقدير 

 . مراعاة السياق0 السياقالمعرفة بأهمية 
النتباه لحالت . 5

 الطلبة
. استثمار موارد 1

 جديدة في المدرسة

 مراعاة السياق مراعاة السياق  _  _ 

  

 خالصة نتائج السؤال الول  1:0:9

أطرح في هذه الدراسة السؤال االول الذي نصه: ما هو التغير الذي حدث في المعرفة  

بعد استخدام أداة المنهاج التعليمية "دليل المعلم" البيداغوجية للمحتوى للمعلمين المشاركين في الدراسة 

المقابالت القبلية والبعدية، ونموذج فحص معرفة المعلمين  :للتحضير؟ وقد استخدمت خمس أدوات هي

بالمحتوى "نموذج الفحص"، ودفاتر التحضير، واستبانة آراء المعلمين بعد استخدام الدليل "استبانة 

 استخدام المشاركين للدليل، من أجل استنباط التغير في هذه المعرفة.حول اآلراء"، واحصائيات 

كبر حدث إليجابي األللمعلمين المشاركين، فإن التغير ا فرديفمن ناحية التغير على المستوى ال 

أطول من الباقين في تصفح الموقع، واطلعوا على معظم  قضوا وقتاً  الذينمع أسيل وعالء وسميرة. 

وحدة المركبات أو في تدريس تدريس الثتهم تخصص أحياء، ويمتلكون خبرة في صفحاته. يحمل ثال

. أما مهند ومنى، فيشتركان في تخصص الكيمياء، وكالهما بقية المشاركينللصف السابع أكثر من 

على  اً فمهند درس الوحدة مرة واحدة فقط، ومنى لم تدرسها من قبل. كان اطالعهما محدود ،معلم جديد
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مع مالحظة أن منى حصلت على  ،يحدث تغير كبير في معرفتهما البيداغوجية للمحتوى الموقع. ولم

 مقارنة بمعرفة مهند. التي بدت جيدة ما انعكس على معرفتهافرص تدريب وتأهيل أكثر من مهند، م

هم حدث يداغوجية للمحتوى، فإن التغير اإليجابي األأما التغير في العناصر السبعة للمعرفة الب 

هداف تعليم العلوم والكيمياء. ألهداف خاصة اطالع المعلمين على أ ( المعرفة با1سة جوانب: )في خم

لى المجردة، والمعرفة المرحلة الحسية إ( المعرفة بخصائص المتعلمين خاصة مراعاة االنتقال من 2)

معرفة ( المعرفة بالمنهاج خاصة ال1) ببعض الصعوبات والمفاهيم البديلة المتوقعة عند الطلبة.

( المعرفة بالمحتوى خاصة المعرفة بتاريخ نماذج 1دراك أهميته. )مصطلح التطور االفقي والعامودي وا  ب

( المعرفة بطرق التدريس خاصة المتعلقة باستراتيجيات 5الذرة، وتصحيح بعض معلومات المعلمين. )

في المعرفة بالتقويم. وقد  التغيير المفاهيمي واستخدام التكنولوجيا التفاعلية لكن دون حدوث أي تغير

 حدث تغير أيضا في بقية العناصر ولكن بدرجة أقل. 

لمجموع نقاط التغير عند كل معلم، وعدد النقاط التي  سريعاً  ملخصاً  12.1ويقدم الجدول  

والذي يشير إلى أن التغير اإليجابي  تغيرت في كل من العناصر السبعة، دون احتساب تكراراتها.

األكبر هو في المعرفة بالمحتوى، يليه المعرفة بطرق التدريس، ثم المعرفة بخصائص الطلبة، ثم المعرفة 

 بالمنهاج واألهداف. فيما كان التغير األقل هو في المعرفة بالمصادر والسياق.

 نتائج السؤال الثاني 5:9

أعرض في هذا المحور النتائج التي حصلت عليها لإلجابة على سؤال الدراسة الثاني: ما هي  

 الخصائص الموجودة في الدليل التي كانت ذات فائدة للمعلمين؟ وقد استخدمت المقابالت البعدية، 
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 ..19جدول 

 ملخص لنقاط التغير على مستوى المشاركين وعلى مستوى العناصر

البيداغوجية للمحتوىالمعرفة    عدد النقاط* سميرة عالء منى مهند أسيل 
 7 3 5 2 0 4 هدافالمعرفة باأل

 57 7 9 0 0 15 المعرفة بالمحتوى
 1 3 1 6 0 3 المعرفة بالمنهاج

 4 4 5 0 2 3 المعرفة بخصائص المتعلمين
 05 6 5 4 0 7 المعرفة بطرق التدريس

 9 1 2 1 1 3 المعرفة بالمصادر
 9 2 2 0 1 3 المعرفة بالسياق

   26 29 13 4 38 المجموع
 )مثال اذا ذكر الدليل كأحد المصادر الجديدة عند أربعة من المعلمين يحسب نقطة واحدة( *النقاط التي تغيرت عند المعلمين دون تكراراتها

دالئل لتلك الفوائد، وجلسة النقاش الجماعية، واستبانة اآلراء، من أجل استقراء النتائج والحصول على 

 كما هو موضح في طريقة التحليل في الفصل الثالث. وجاءت النتائج دالة على الخصائص التالية:

 معرفة البيداغوجية للمحتوى" كإطار لتنظيم المعرفة بشكل صريحاستخدام الدليل "لل .0

ر لتنظيم ذكر المعلمين المشاركين أن استخدام الدليل للمعرفة البيداغوجية للمحتوى كإطا 

 معرفتهم كان ذو فائدة كبيرة لهم. فقد قالت أسيل:

حيث طبيعة الطالب أو المواد المتوفرة أو الهدف  من ،ان يكون عندي معرفة بحيث اقدر اراعي جميع الجوانب
استخدم طريقة عادية وامشي من  ]سوف[ احققه.  لو انا ما بعرف هاي الشغالت اكيد رح ]الذي أريد[ بدي ليا

دون ما اراعي نمط تعلم الطالب واراعي مثال الفروق الي بينهم واراعي السياق  واالخطاء الي ممكن تحصل في 
 PCK.تلقيهم للمعلومات فبالعكس كثير بيفيد 

ن كان يذكر أموراً   ي تعرفها اال أنها شعرت أنه ينظمها. وهي النقطة الت كما ذكرت أن الدليل وا 

انا مفهوم المعرفة البيداغوجية للمحتوى[،   ]يقصدهذا مهم عبر عنها المعلم عالء في المقابلة البعدية، قائال: "

 ، بس مش بالتصنيفات هاي، بس للسنة اولى، خليناهحتى بقول بيجوز في اساتذة بالخبرة بعد فترة يحس ان هذا بيعرفو 
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 منتبهة كنت ما اشياء اضيفقالت سميرة أن المفهوم ساعدها بأن "". كما لالساتذة الجداد ممكن يساعد كثير نقول

انا سمعان عنه من "". وحتى المعلمة منى التي ذكرت أن المصطلح ليس بجديد عليها فقالت: بالحصة الها

]تقصد المعرفة  مفيد، وأضافت: "قبل، قرأت عنه مقاالت لما اخذت التربية، بس في الدليل معر ف اوضح يعني"

 ألنه هو اصال الواقع الي بنشتغل فيه احنا، يعني هاي الكلمة بتضم كل اشي، كمعلم لما بدي ابلش يداغوجية للمحتوى[الب

االطالع المحدود والسريع للمعلم مهند على  ". وبرغمما اخلص وانهي الدرس. ]حتي[ احضر للدرس لحد ]أبدأ[

 ". عن اشياء كثير، واشياء احنا بنسويها وما بنعرف المعني الها او التعريف الها بيحكينه قال عنه: "الدليل إال أ

 العناصر السبعة للمعرفة البيداغوجية للمحتوى باستهداف ودعم معرفة المعلمين  .5

ن المعلومات المفصلة والموسعة الموجودة في المعلمين الذين استخدموا الدليل إلى أأشار  

عرفتهم في العناصر السبعة للمعرفة البيداغوجية للمحتوى. وهو ما يتفق مع الدليل أسهمت في تحسين م

عدها في تذكر معلومات درستها من نتائج السؤال األول. فقد ذكرت أسيل في جلسة النقاش أن الدليل سا

على ذكرها الكتاب  ]لم[ بالنسبة للذرة فالمحتوى كثير منيح في نماذج مش جاي"يام الجامعة، وأعطت مثال قائلة: أ

". وأشار عالء أن هاي كمان شغالت بتساعد ،نماذج للذرات بشكل صور ]واضع[ ابدا، في توسع في الشغلة، وحاطط

فالدليل معطي مصادر منيحة فقال: " ليه أيضاً بل أضاف إ الدليل لم يقتصر على تذكيره بما مر عليه سابقاً 

.". علومات منيحة، في أشياء خلينا نقول جديدة نوعا ما، زي مثال صورة الذرةم ،لألستاذ، بإمكانه يرجع الها ويستفيد منها

صار عندي اكيد اثراء بالمحتوى، صار عندي اشياء جديدة، في اشياء يمكن كان حتى فيها لبس وقد قالت سميرة: "

 ةبالنسبة الي كمعلم:"" كما قالت منى لدى المعلمين، المحتوى عندي عن المادة اكيد انه زاد، بالنسبة الي كمعلمة.

بطلع عليها  ،مفيد يعني هذا االشي، بيسهل علي ...في الدليل في توضيح في االفكارارتباط المنهاج العامودي، ... جديدة

 وأضافت: ." فكرةالاالرتباط االفقي كمان موضح، حلوة  ...مباشرة من الدليل
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يكون بيعرفها من قبل، يكون متنبأ فيها  والخاطئة، بس حلومفاهيم البديلة كثير المعلم بيدخل في الصف يتفاجأ بال
او بيعرفها، يكون حاطط الها خطط عالجية أو مسبقة، مثال مفهوم الجزيء الكتاب مهملة، بس الدليل مركز 

ج المستخدمة في اعداد برامكمان ال. ]جيدة أيضا[ طة كويسة بردههدف ونشاط، نق]وضعت له[  عليه، حطيتله
  preziة، خصوصا الالدليل، مفيد

هداف، في بند األ سهاب والتفصيل في الدليل، مثالً مطالبة المعلمين بالمزيد من اإل وكان الفتاً  

"، وهو ما االهداف يكون فيها تخصيص اكثر، عشان تغطي الكتابمن االفضلقالت أسيل في جلسة النقاش: "

ضافة أمثلة التدريس، إال أن المعلمين حبذوا إرغم تفصيل الدليل لطرق اتفقت معها فيه سميرة وايهاب. وب

]يقصد على  بدي مثال يكون مطبق بطريقة نموذجيةتفصيلية أكثر كما أشار ايهاب قائال في جلسة النقاش: "

 ]أبدأ[ انا قاعد ببلش ]أعمله[ ألنه لو مطبق بطريقة نموذجية بيكون قابل للتطوير، لكن لما انا قاعد بسويه طريقة التدريس[،

". كما اقترحوا المزيد من المصادر والمعلومات حول المواد الكيميائية المستخدمة في التجارب ن الصفر.م

لكن  " فحتى احنا كمعلمين عندنا نقص ومشاكل في هذه االمور.".عالء ذلك بقوله:  المطروحة في الوحدة مبرراً 

أهم وأبرز النقاط التي أشار المعلمون الى ضرورة تفصيلها وتوضيحها أكثر في الدليل، هي الجانب 

 المتعلق بالتقويم، ففي حوارهم في جلسة النقاش:

كن الواحد يقرأها من أي ممن ناحية التقويم، في طرق مشروح عنها الي م يل في نقص كبيرلحسيت انه الد: منى
 زي راق عمل لكل درس، مش اسئلة عاديةة أو يكل درس، بس حلو لو في أوراق تقويم مكان وممكن تطبق على

 .أسئلة الكتاب ]مثل[
 .[TIMSS] : زي اسئلة التمسايهاب
زي اسئلة التمس، زي أسئلة مصممة على شكل تجربة، على شكل رسومات، من الواقع من الحياة، الن  آه، :منى

 .فيها اشي ]ال يوجد[ فش ية،اسئلة الكتاب دايما تقليدية يعني. سلوكية معرف
  .: يعني اسئلة عصف ذهني مثالأسيل
 .: بند التقويم ، في كل درس انا بتوقعمنى

 .نوات السابقة: وانها تربط مع السايهاب
يكون في ارتباط في التقويم، يعني يكون على شكل  ]أيضًا[ بردوه ،: كيف الدليل مركز على االفقي والعاموديمنى

 رسوم كرتونية، تشبيهات، تقويم مختلف مش التقويم المتعودين عليه.
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 سهاب فيه.اإللومات في الدليل، والتقليل من ما المعلم مهند فهو الوحيد الذي فضل اختصار المعأ

 ارتباط الدليل بالسياق المحلي .1

نهم لمون ألى أن الدليل راعى السياق الفلسطيني الذي يدرسون فيه. وذكر المعأشار المعلمون إ  

وفي السياق. فرغم أن معظم  فقياً خبراء الموجودة في تطور المنهاج أاستفادوا من مالحظات المعلمين ال

ن كان بنسب متفاوتة، إيدة عن المشاركين يمتلكون معرفة ج ال أنه كان السياق الذي يدرسون فيه وا 

ان اعرف شو "دراك أهمية هذه المعرفة في التدريس، وأخذها بعين االعتبار. فقد قال عالء: عليهم إ جديداً 

كما ذكر  ."خلفية الطالب، كيف وضعه االجتماعي البيئة كيف عايش فيها ، المعرفة هاي الها دور كبير يعني

 اهالمشاركون أن الكثير مما طرح في الدليل يقترب من الواقع الذي يدرسون فيه، فقد ذكرت أسيل: "

 المشاكل واجهتني، عنها المحكية االشياء كل بتواجهنا. هي وفعال تواجهنا، ممكن صعوبات فيه انه حاكي مثال ساعدني،

 بمجملها كلها تقريبا حسيتها بتتكون، الي يةالمفاهيم االخطاء و الطلبة، وخصائص كلها،]الموضوعة[  المحطوطة

 ". حلو كثير يعني الدليل، في محطوطة

و ما اتفقت معه فيه كما ذكر المعلم ايهاب أن الدليل ال يقيد المعلم بطريقة تدريس واحدة. وه 

لى أن الدليل يقدم طرق تدريس مختلفة تراعي ظروف المعلمين المختلفة، خاصة عدد أسيل، مشيرة إ

السياق في شغالت بتساعد انه كيف طبيعة المجتمع الي الطلبة الكبير في الشعبة، وظروف المدرسة وقالت: "

". وهو ما دفع منى اكثر من طريقة تستخدميها في التعليم. كمانبتحيط في الطالب، كيف امكانات المدرسة المتاحة، 

طرق التدريس  حالية في صفحاتلى اقتراح أن يتضمن الدليل تجارب المعلمين الفلسطينيين الإ

 ن الدليل لم يقدم حلوالً علم مهند خالف وجهة النظر هذه، وأشار إلى أن الموخصائص المتعلمين. إال أ
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 ]حضروا لكي[ بيعتقد ان جميع الطالب على سبيل المثال جايينالدليلتواجه في تدريسه فقال: "  أساسية لمشاكل

مثال يلعبوا مش يدرسوا، ما اعطاني حل لهاي المشكلة أصال، اه شو كمان، ما بعرف، في  يدرسوا، ما بيعرف انهم جايين

 ".اشياء كثيرة

 استخدام المصطلحات التربوية بصورة صريحة .9

كاديمي وتقارب بين ما يطرح في السياق األلى حدوث تغير إظهرت بعض النتائج التي تشير  

ي يستخدمها المعلمون. فعلي سبيل المثال، في حين لم التربوي من مفاهيم ومصطلحات، وبين اللغة الت

ام الدليل، باستثناء يكن أحد من المعلمين قد اطلع على مفهوم المعرفة البيداغوجية للمحتوى قبل استخد

إعادة لى إدون الحاجة ، بعد استخدام الدليل لمصطلحاستعملوا اجميع المشاركين أن ال أسيل ومنى، إ

على مصطلحات أخرى، أصبحت معروفة أكثر بين معظم  انطبق أيضاً مر شرحه لهم. وهذا األ

، السياق، والمفاهيم البديلة والمعرفة وعامودياً  المشاركين، وتستخدم بدقة أكبر، مثل المنهاج أفقياً 

المسبقة، والتغيير المفاهيمي، والمستوى المرئي والمجهري والرمزي، والتشبيهات والتمثيالت، وطرق 

احد األمور الجيدة في الدليل انه بيركز "وشاهد وفسر. وقد ذكر عالء:  منظم المتقدم، وتنبأ: المثل تدريس

 ". ويضيف: على االمور التربوية

 كنت ...مستوعبها أول ]غير[ يعني كنت مش .]يقصد بعد استخدامه للدليل[ POEفي شغلة بيجوز فهمتها هي 
لما شفت أمثلة  ]لكن[ من حالك عشان تعرف! بس بحث[]ااخذتها ومرت معي في الجامعة كذكر، بس كيف؟ دور

 .فكرة منيحة في تدريس التجارب بالتحديد ]وجدتها[القيته ،صرت أسهل اطبقها ...في الدليل

يتجاوز و ن المعلم من تقييم عملية تدريسه من خالل منظور تربوي، يمك   كما أن الدليل وفر مصدراً 

 من حوار في جلسة النقاش:، كما ظهر التقليدية عملية نقل المعرفة
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: كمان تذكير المعلم باالتجاهات والقيم... حلو ان الدليل مشير الها، حلو ان المعلم يستفيد من فكرة معينة منى
االكاسيد وغاز ثاني اكسيد الكربون، ممكن نبني توجه للطالب وقيمة عن ضررها للبيئة  ]مثل[ أثناء الحصة زي

 هاي النقاط، من خالل تذكير سريع في الحصة، ... يعني الواحد بيصير ينتبه ل
 هاي المعلومات موجودة في الكتاب ]لكن[ : بسايهاب
كأنها قيمة أو اتجاه يذكر الطالب فيها، بس الدليل يشير  ]ال ينظر لها[ : موجودة آه بس المعلم بيطلعلهاشمنى

الها كأنها قيم او اتجاهات، كمان ان المعلم يقدر جهود العلماء، وانهم تعبوا واكتشفوا الذرة، حلو انه تبني ميول 
 عند الطالب نحو تقدير للعالم. تقدير االنسان الي بيتعلم، وبيبني اشي بالعلم

 
 موقع انترنتتصميم الدليل على شكل  .2

لهم من أجل تدريس هذه الوحدة.  أساسياً  اً نهم يعتبرون االنترنت مصدر أشار جميع المعلمين أ 

المنهاج الفلسطيني،  عنو سياق بعض المواقع وبة كانت تواجههم هي اختالف لغة أوأن أكبر صع

ترنت ميزة له. فقد وعدم دقة المعلومات في الكثير منها. وهو ما جعل تصميم الدليل على شكل موقع ان

. كما "من المميز في الدليل أيضا هو امكانية العودة اليه في وقت واثناء التدريسكتبت منى في استبانة اآلراء: "

ذكر كل من عالء وأسيل وسميرة أنه سيكون من السهل واليسير عليهم استخدام الدليل والمصادر 

المدرسة وأثناء الحصص، خصوصا مع توفر الموجودة في الدليل، خاصة الفيديوهات والصور، في 

ما هو، يعني اجيبهم اذا النت بيكون  ]مثل[ في اشي بيجوز اعرضه نفسه زياالنترنت في مدارسهم، فقال عالء: "

  "..رةعندي القط في المدرسة ... بفرجيهم الصور مباشر يعني من الموقع مباش

تعامل مع االنترنت، لكنها أشارت في ال نها تجد صعوبةذكرت سميرة قبل استخدام الدليل أ وقد 

لى أن تصفح الدليل كان سهل وميسر لها وتم دون عوائق، وهي تنوي استخدامه في الحصص. وقد إ

فضل معظم المعلمين استخدام الدليل في بيوتهم، على الحضور الى المركز، الذي يستغرق وصول 

مين لمشاركين، من الصباح ح لدى المعلوقات التصفبعضهم إليه أكثر من ساعة. ولقد لوحظ تنوع أ



132 
 

بفضل التحضير مثل المعلمة أسيل التي قالت: " ؛حصائيات الموقعشير إلى منتصف الليل كما تالباكر إ

ن الدليل سيكون أ". كما عبر جميع المشاركين عن في الفجر لما بيكون الوضع عندي هادئ ]مبكرا[ الصبح بدري

 لتدريس الوحدة.أحد المصادر التي سيستخدمونها 

 خالصة نتائج السؤال الثاني 0:5:9

استخدمت لإلجابة على سؤال الدراسة الثاني، المتعلق بالخصائص الموجودة في الدليل التي  

جلسة النقاش، والمقابالت البعدية، واستبانة اآلراء. وذلك  ، ثالث أدوات هي:كانت ذات فائدة للمعلمين

( استخدام المعرفة 1: )أبرز الخصائص على النحو التاليتقراء تلك الخصائص. وقد جاءت الس

( دعم واستهداف العناصر المعرفية السبعة 2البيداغوجية للمحتوى كإطار صريح لتصميم الدليل. )

( 5( استخدام مصطلحات تربوية بصورة مباشرة. )1( ارتباط الدليل بالسياق المحلي. )1للمعلمين. )

 رنت.تصميم الدليل على شكل موقع انت

أقدم ، لكي لمفصلةلقد سعيت في هذا الفصل الى عرض النتائج بصورتها المختصرة وصورتها ا 

(. وذلك ألهمية كما في االقتباس المتصدر للفصلتفصيلية )الغابة والشجر  للقارئ رؤية اجمالية ورؤية

 توثيق عملية التعلم المصاحبة لعملية استخدام التصميم في المنهجية التي اخترتها لهذه الدراسة، 

ولتوضيح الخصائص الموجودة في التصميم والتي ساعدتهم على عملية التعلم. وأناقش في الفصل 

ة بالتصميم والبحث.القادم هذه النتائج، مع االشارة لمحدودية الدراسة، والتوصيات المتعلق
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 الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات 

يف مثل  "...مراد"مبعنى شخص يريد أن يتعلم من  د"مري"تصوروا لو انطلق التعليم من كلمة ... "املريد خري املتعلمني

" .هذه العالقة التبادلية تقطن املعرفة والتعلم واحلكمة والعلم



"دليل  لى تصميم أداة منهاج تعليميةإ، والتي هدفت نتائج الدراسة الحاليةأناقش في هذا الفصل  

ساسي وفق المنهاج ركبات الكيميائية للصف السابع األلوحدة الم انترنتعلى شكل موقع  معلم"

في المعرفة البيداغوجية للمحتوى : ما هو التغير الذي حدث وذلك لإلجابة على سؤالين، أوالً  ؛الفلسطيني

: ما هي الخصائص عند المعلمين المشاركين بعد استخدام أداة المنهاج التعليمية للتحضير؟ وثانياً 

الموجودة في الدليل التي كانت ذات فائدة للمعلمين؟  ثم سأقوم بتوضيح محدودية الدراسة، ثم 

 التوصيات.

 مناقشة نتائج السؤال األول 1:5

: ما هو التغير الذي حدث في المعرفة البيداغوجية نتائج السؤال األولهذا المحور  أناقش في 

لى تعليمية للتحضير؟ وينقسم النقاش إللمحتوى عند المعلمين المشاركين بعد استخدام أداة المنهاج ال

 اإلجمالي مستوىالفرعين، مناقشة التغير على المستوى الفردي للمشاركين، ومناقشة التغير على 

 .السبعة لمعرفة البيداغوجية للمحتوىلعناصر ا
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 مناقشة التغير على المستوى الفردي للمعلمين المشاركين 0:0:2

طار النظري للدراسة الحالية، والمتعلق بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى، أن هذه المعرفة يدعي اإل 

خاصة وشخصية بكل معلم، وأنها تنشأ نتيجة التحضير والتدريس والتأمل في التدريس لموضوع معين 

أداة بشكل متكرر. وقد ركزت هذه الدراسة على التغير الذي يحدث في معرفة المعلمين نتيجة الستخدام 

منهاج تعليمية أثناء مرحلة التحضير، كما امتازت برصد التغير في هذه المعرفة بصورة مفصلة ضمن 

 عناصر محددة. 

وهذا التفاوت جاء متوقعًا ألن تطور  جاء التغير متفاوتًا ومتباينًا بين المعلمين المشاركين؛ 

ن تشابه السياق  يكون مختلفاً معرفة المعلمين عادة ما   & Hashweh, 2005; Van Driel)حتى وا 

Berry, 2012.)  الوقت الذي قضاه كل معلم في يمكن تفسير ذلك باختالف في الدراسة الحالية، و

خاصة أن عملية التصفح للموقع كانت حرة وغير لصفحات التي جذبت كل معلم؛ التصفح، وطبيعة ا

، الذين قضوا أسيل وعالء وسميرة لوحظ حدوث تغير إيجابي ملموس في معرفة المعلمين وقد موجهة.

هذا يتفق مع ما يقوله التربويون من أن التعلم يحتاج إلى قضاء و  أطول في التصفح وبشكل أوسع، وقتاً 

إال أن التغير في معرفة مهند ومنى (. Bransford, Brown, & Cocking, 2000وقت في التعلم )

ضا أقل من بقية المشاركين. مما يستدعي ولوحظ أن تصفح كل منهما كان أيكان أقل بشكل واضح. 

ومساعدة المعلمين، خاصة الجدد منهم،  دعم الحالية الدراسة أهداف أن من مناقشة أسباب ذلك؛ خاصة

  هما األقل خبرة من بين المشاركين.منى ومهند و 
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اء" مع موضوع الوحدة، يكون الجامع بين مهند ومنى هو توافق تخصصهما "الكيميقد  بداية 

ين أن تخصص بقية لى االطالع مثال على صفحات المحتوى. في حوعدم شعورهما بالحاجة إ

دافعية المعلمين أثرت على يمكن أن تكون قد المعرفة بالمحتوى مما يعني أن  المشاركين هو األحياء؛

إلى أن هناك خصوصية في حالة كل من مهند ومنى،  لكن تشير النتائج أيضاً . لالطالع على الموقع

   يمكن أن تكشف المزيد حول انخفاض دافعيتهم لتصفح الموقع وحدوث تغير في معرفتهم.

لى مصدر كالدليل في إبالحاجة  هقد تكون معتقدات المعلم مهند هي السبب في عدم شعور  

ثقته في خبرته ومعرفته، وأنها عن تطوير معرفته. فقد عبر عدة مرات في المقابلة القبلية والبعدية 

انطباعه عن  ذكركما لدورات أو ورشات تأهيل إضافية. وال حاجة  ،في لقيامه بمهمة التدريسمصدر كا

 ،مور بتعلمهم، وعدم اهتمام أولياء األمن ناحية انخفاض دافعية المتعلمين السياق الذي يدرس فيه

الستخدامه  المحتملأن الدافع الوحيد ، و سواء بالشرح أو التقييم "القوي"دعم الطالب  اقتصار دوره علىو 

. كما أن اعتقاده بعدم وجود قوي" من تدريسهسباب عدم استفادة الطالب "الالدليل، هو للبحث عن أ

لوكية. وهذا التفسير نبأ عن طبيعة سمن معتقداته التي تُ  جانباً  مفاهيم بديلة عند الطلبة يكشف أيضاً 

في المعرفة البيداغوجية يتأثر بمعتقدات  لى أن التغيرينسجم مع اإلطار النظري للدراسة الذي يشير إ

ليه دراسات سابقة من أن تطور المعرفة إ. ويتوافق مع ما تشير (Hashweh M. , 2005)المعلم 

البيداغوجية للمحتوى يتحسن بوجود معتقدات بنائية، على عكس المعتقدات السلوكية التي قد تعيق تطور 

 .(1223)مسالمة،  هذه المعرفة

عداد جيد سواء في دبلوم التربية، أو دورات تطوير إ أما المعلمة منى فهي حاصلة على  

المعلمين، لكنها جديدة على المهنة، ولم تدرس الوحدة من قبل. مما يعني عدم قيامها بالتفاعل مع 
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فمعرفتها بالمعيقات التي قد تواجهها عند تدريس الوحدة لم تكتشف الطلبة والتأمل بعد التدريس. وبالتالي 

اهيم معرفة بوجود صعوبات ومف ابعد. في حين أن بقية المشاركين عملوا في التدريس فترة أطول، وأبدو 

لى استراتيجيات وطرق تدريس تعالج تلك المشكالت والصعوبات التي بديلة عند الطلبة، والحاجة إ

مما يمكن أن يعزز شعورهم بالحاجة الى التغيير والتطوير المهني. وهو ما عبر عنه  واجهتهم كمعلمين.

ذا شعر بوجود فجوة بين توقعاته إال إأنه ال يحدث تطور عند المعلم حيث أشار (Atkin, 1992) أتكن 

يمكن أن تجعل قابليته للتغير والتطور  لى أن خبرة المعلم أحياناً كما أن هناك آراء تشير إوممارساته. 

التغير في المعرفة  وأن  (.Van Driel & Berry, 2012أكثر مرونة نتيجة الحتكاكه مع الطلبة )

  .(Hashweh, 2005)بعملية التفاعل والتأمل بعد التدريس تأثر يالبيداغوجية 

ذا قمنا بمقارنة بين الحالتين،  أدوات من أكبر أمام االستفادة  معتقدات مهند عائقاً قد تكون ف وا 

عدم تفاعل منى مع الطلبة هو أمر مؤقت،  يعد . بينماالمعتقدات المنهاج التعليمية وذلك لصعوبة تغيير

تغير في وعي بوادر  ويجعلها مستخدمًا محتماًل ألدوات المنهاج التعليمية مستقباًل. ويدعم ذلك ظهور

مر الذي لم يكن ضمن توقعاتها في المقابلة البعدية، األ ةمعينس معيقات تطبيق استراتيجيات تدريل منى

التي تصفحتها منى، أدت الى تغير الصفحات المحدودة  حتى لى أنباإلضافة إ في المقابلة القبلية.

 يجابيًا، على عكس رأي مهند السلبي في الدليل.الدليل إ رأيها فيإيجابي في معرفتها، وكان 

الدراسة الحالية، التغير اإليجابي للمعلمة أسيل، ذات الخبرة  وكان من النتائج الالفتة في  

األكبر من بين المشاركين، والتي كانت تحمل معرفة بيداغوجية جيدة في األصل. مما يشير إلى أن 

وهو ما  حتى المعلمين ذوي الخبرة والمعرفة الغنية هم مؤهلون لالستفادة من أدوات المنهاج التعليمية.

كما أن التغير اإليجابي في معتقدات المعلمة سميرة، يشير  .أيضاً على المعلم عالء ينطبق يمكن أن 
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لدور محتمل ألدوات المنهاج التعليمية في تحسين معرفة ومعتقدات المعلمين، وليس فقط اعطائهم 

من حدوث  ( Lin et al., 2012توجيهات حول تطبيق المنهاج. وهو ما يتفق مع دراسة لين وآخرين )

  إيجابي في المعرفة البيداغوجية للمحتوى والمعتقدات بعد استخدام أدوات المنهاج التعليمية.تغير 

ستخدموا لى حدوث تفاوت في طبيعة التغير في معرفة المعلمين الذين اإإن وجود نتائج تشير  

لمنهاج حد جوانب محدودية أدوات اإلى أنما ينبه الدليل، ال يتعارض مع اإلمكانيات المحتملة لها. إ

 طبيعة المعلمين( والمتعلقة بDavis & Krajcik, 2005التعليمية، والتي توقعها دايفيز وكراجيك )

تجريبية، تدعم  دالئل الحالية ت الدراسةقدم   وقداألدوات.  تلك ستفادة منأنفسهم ومعتقداتهم وقابليتهم لال

حتى  ال أنإ أكبر، ايجابياً  تغيراً طول أعطت أن فترة التصفح األ دلت النتائجو . ذلك االدعاء النظري

. وهو ما كما حدث مع منى هم في تعلم المعلم الذي يستخدمهأن يس االطالع المحدود على الدليل يمكن

لى أن إمن أن هناك دراسات تشير  (Depaepe et al., 2013)يلتقي مع ما ذكره ديبيب وآخرون 

برغم وجود دراسات أخرى  البيداغوجية للمحتوى.حتى التدريب المحدود والقصير يؤثر في معرفة المعلم 

 وهو ما يكشف .(Bransford et al., 2000)تشير الى أن عملية التعلم بحاجة إلى وقت طويل 

حول أثر وطبيعة الوقت على عملية التعلم من االنترنت. والحاجة الى  البحثالمزيد من الحاجة إلى 

جذب المعلمين عن سبل لزيادة دافعية المعلمين الستخدام أدوات المنهاج التعليمية، و  المزيد من البحث

 .قضاء وقت أطول عليها، وتصفح محتوياتها بعناية أكثرل

 السبعة للمعرفة البيداغوجية للمحتوى مناقشة التغير في العناصر 5:0:2
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المعرفة باألهداف، والمحتوى، برز عند المشاركين كان في أشارت النتائج أن التغير األ   

قد طرحت بشكل أو بآخر في  والمنهاج، وخصائص المتعلمين، وطرق التدريس. وهذه الجوانب تحديداً 

فقد ساهم الدليل في توجيه المشاركين نحو مشكلة الدراسة لالستدالل على أهمية الدراسة ومبرراتها. 

أهداف تعليم الكيمياء والعلوم، في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج المقابالت القبلية اختالف أهداف 

لمين وهذه النتائج تعني امكانية استفادة المعالمعلمين برغم أنهم يدرسون نفس المنهاج وفي نفس السياق. 

من اقتصارها على الخبرة  التربوي في تعليم العلوم والكيمياء، بدالً  دبمن األهداف التي يقترحها األ

 الشخصية والكتاب المدرسي. 

بالمحتوى ن تساعد أدوات المنهاج التعليمية في تحسين معرفة المعلمين النتائج إمكانية أ وتظهر 

مكنها أن . ويكما حدث مع المشاركين المتخصصين في األحياء ذا كانوا غير متخصصين فيهخاصة إ

معلم ألهمية هذه المعرفة. ولفت انتباه ال وعامودياً  فقياً أتساعد على تطوير معرفة المعلمين بالمنهاج 

دراك المعلمين ألحد أهم الخصائص العمرية لطلبة الصف إمكانية أن تسهم في تحسين إ يضاً وتعني أ

صعوبة ادراك االفكار  ي، وهاتلتعلم وحدة المركب أساسياً  السابع، والتي تشكل في حد ذاتها معيقاً 

 (. Johnson & Papageorgiou, 2010; Taber, 2001)والمفاهيم المجردة المرتبطة بمفهوم الذرة 

ير في أداة المنهاج لى التطو عن جوانب هامة بحاجة إتكشف في الوقت ذاته  لكن النتائج 

صادر االلكترونية، كما أن المعرفة في األغلب بالمالتحسن في المعرفة بالمصادر قد ارتبط التعليمية. ف

بالسياق لم تبرز بشكل واضح، ولم يحدث أي تغير في المعرفة بالتقويم. وحبذ المشاركون أيضا تطوير 

المعرفة باألهداف وطرق التدريس. وأعتقد أن قصور الدليل في استهداف ومعالجة هذه الجوانب هو 

وانب الثالث. ويعني ضرورة االستفادة من اقتراحات السبب وراء التغير اإليجابي المحدود في هذه الج
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المشاركين التي طرحت في جلسة النقاش الجماعية لتطوير الدليل في هذه الجوانب، مثل طرح تجارب 

والالفت أن اقتراحات ونماذج من السياق لدروس كاملة، وتغذية الدليل بطرق تقويم جديدة وغير تقليدية. 

 ,.Davis, et al., 2014; Lin et al)سابقة دراسات  اقتراحات طعت معالمعلمين لتحسين الدليل تقا

لى التوازن بين تقديم طرق ونماذج بحثي جماعي جهدإلى يحتاج  لكن تطبيقها .(2012 جاهزة ، وا 

 (.Davis & Krajcik, 2005) الجتهاد المعلم محددة وبين إبقاء الخيار مفتوحاً و 

كان من الصعب مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات المحدودة أصال ألثر أدوات المنهاج و  

أثناء التحضير والتخطيط  بدراسة التغير في معرفة المعلمين ففي حين اهتمت الدراسة الحاليةالتعليمية، 

دراسة ف .أثناء التدريس ألدواتبأداء المعلمين وطريقة استخدامهم ل الدراسات السابقة اهتمت للتدريس،

لى تحسن المعرفة البيداغوجية للمحتوى بشكل عام عند أشارت إ  (Lin et al., 2012)لين وآخرين 

استخدام المعلمين أداة منهاج تعليمية أثناء التدريس، لكنها ركزت على جوانب متعلقة بتعليم فلسفة 

 Schneider & Krajcik, 2002; Schneider)ن هناك دراسات أخرى . كما أوطبيعة العلم تحديداً 

R. M., 2005 ) لى حدوث تحسن في المعرفة البيداغوجية للمحتوى بسبب استخدام أدوات أشارت إ

كما هو  المنهاج التعليمية أثناء التدريس، لكن دون التعمق والتفصيل في عناصر المعرفة البيداغوجية

تفكير المعلمين وتعلمهم، خارج الغرفة اسة لى در تلك الدراسات إ وقد دعتالحال في هذه الدراسة، 

 . الحالية الصفية، وليس فقط طريقة استخدامهم ألدوات المنهاج التعليمية، وهو ما قمت به في الدراسة

الذي يقترح أن تدعم  (Davis & Krajcik, 2005)لى االطار النظري للدراسة إوبالعودة  

 اً لى أن الدليل قدم دعمفإن النتائج تشير إ ؛عند المعلمينمسة جوانب معرفية خأدوات المنهاج التعليمية 

نهاج، وطرق التدريس. معرفة المعلمين الذي استخدموه من ناحية خصائص الطلبة، والمحتوى، والمل
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غفال أن دراسة إ في معرفة المعلمين بتصميم طرق التدريس. دون  لى تطوير ليقدم دعماً لكنه يحتاج إ

تتبع المعلم في السياق الذي  وأدوات مختلفةلى منهجية ق التدريس يحتاج إعلمين بتصميم طر معرفة الم

   يدرس فيه وكيفية تعامله مع ظروفه وامكانياته.

ة، لكن وهام ةيجابيات إتغير  انهه التغيرات أكبر من حجمها. فصحيح أعطاء هذوال يجب إ  

كاف وكفيل بإحداث تغير كبير في معرفة المعلمين سيكون ادعاء  االدعاء بأن استخدام أدوات المنهاج

ة دوات المنهاج التعليميسة ذكر أنه ال يجب االعتماد على أطار النظري للدرافيه. خاصة أن اإل مبالغاً 

توفر مجموعة متكاملة من مصادر التطوير المهني للمعلمين أكثر ن كمصدر وحيد لدعم المعلمين، بل إ

 .(Davis & Krajcik, 2005)بعينه  واحد خدام مصدرلية من استفعا

 مناقشة نتائج السؤال الثاني 5:2

تعطي النتائج دالئل على مجموعة من الخصائص الموجودة في الدليل والتي كانت ذات فائدة  

منهاج التعليمية. فخاصية مكانيات المحتملة ألدوات الهذه الخصائص تساعد على تبيان اإل للمعلمين.

ارة إليه شوشرحه واإل -المعرفة البيداغوجية للمحتوى - النظري الذي بني عليه الدليل طاراإلوضوح 

و ضعف محتملة عنده، بما في تنظيم معرفة المعلم وتنبيهه إلى عناصر قوة أ يمكنه أن يسهمصراحة، 

ة البيداغوجية لى فائدة استخدام المعرفمكن أن يعزز ممارسة التأمل في األداء. وهناك دراسات أشارت إي

أدى إلى تشكيل إطار مفيد لتحضير و  للمحتوى كإطار للبرامج التطوير أو التأهيل المهني للمعلمين

لنظريات االمهني، وربط المحتوى بطرق تدريس مناسبة، وفهم وتقدير  باألداءالدروس، وزيادة الثقة 

ن خاصية استخدام المصطلحات . كما أ(Abell, 2008; Loughran et al., 2008) التربوية
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ق لغة مشتركة بين المجتمع التربوية في الدليل بصورتها المباشرة، ساهمت في تجسير الهوة وخل

رحت في أهمية هذه الدراسة وأشير كاديمي التربوي وبين مجتمع المعلمين، وهما من النقاط التي طاأل

 ,Kind)الجانب النظري والعملي في التربية  دب التربوي على أنها من مظاهر االنفصام بينإليها في األ

2009; Loughrane et al., 2012 .) 

أشارت النتائج للمعرفة البيداغوجية، فقد  ما فيما يتعلق بخاصية دعم العناصر المعرفية السبعةأ 

طار النظري ما طرح في اإل وهذا ينسجم مع، إلى اسهام الدليل في تحسين معرفة المعلمين بشكل واضح

ارتباط الدليل فائدة  أهمية أن تدعم أدوات المنهاج التعليمية الجانب المعرفي للمعلمين. وحولمن 

مع دراسات سابقة، راعت في تطوير أدوات منهاج فيتفق أشار اليها المشاركون،  ي، والتبالسياق المحلي

 ,.Davis et al., 2014; Lin et alتعليمية مبدأ االستفادة من السياق الذي يدرس فيه المعلمون )

للبحث عن مد، وهو ما دفعني يلة األ(. لكن تلك الدراسات كانت ضمن مشاريع بحثية كبيرة وطو 2012

جراء الدراسة المصغرة مع المعلمين الخبراء لالستفادة من إك ،خيارات أخرى ضمن االمكانيات المتاحة

أو زيادة معرفتهم بالسياق، س، السياق. لكن تأثير هذه الخاصية على قدرتهم في تصميم طرق تدري

 لى منهجية تكشف هذه العملية بصورة واضحة.ا  ضافي في الدليل، و إلى تطوير إيحتاج 

ضافة هامة لهذه الدراسة. ألن إوقد تكون خاصية تصميم دليل المعلم على شكل موقع انترنت،  

دليل مطبوع  دوات التي صممت في الدراسات السابقة على شكل دليل معلم كانت على شكلاأل

(Davis, et al., 2014; Lin, Lieu, Chen, Huang, & Chang, 2012 باستثناء األداة .)

لكن  على شكل موقع انترنت يضاً والتي كانت أ  (Davis & Krajcik, 2005المستخدمة في دراسة )

الدراسة . وهو ما عالجته أن تقدم أدلة تجريبية تدعم هذه الخاصية في أدوات المنهاج التعليمية دون
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، وانسجامها مع ميول المعلمين في استخدام بأدلة تجريبية أظهرت فائدة هذه الخاصيةف، الحالية

ضافي لتعلم المعلمين سواء من ناحية تصفحه، أو استغالله يا، والمرونة التي تقدمها كمصدر إالتكنولوج

(  Fishman, et al., 2013) مان وآخرينفي التدريس في المدرسة. وهو ما قد يلتقي مع دراسة فيش

التحسن في معرفة ومعتقدات المعلمين، يمكن أن يحدث سواء تعرض المعلم لفرص ن والتي تشير إلى أ

ليها في تلك الدراسة، تطوير المشار إأن فرص ال علماً  ،تطوير مهني وجها لوجه أو عن طريق االنترنت

ضافة النوعية أداة منهاج تعليمية. مما يظهر اإلوليس ، على االنترنت عبارة عن مساق تدريبي تكان

سات المتعلقة بهذه الخاصية لى المزيد من الدراالتربوي، وفي نفس الوقت الحاجة إ لهذه الرسالة لألدب

  ألدوات المنهاج التعليمية. تحديداً 

المعلمين توفير مصادر لتعلم إلى ول، الحاجة كلة الدراسة في الفصل األلقد طرحت في مش   

وللدعم والتطوير المهني، ال تقتصر فقط على الدورات والورشات والتدريب المنظم الذي يتم في السياق 

و وزارة التربية والتعليم أو غيرها. وأحد تلك المصادر هي سواء تلك التي تنظمها الجامعات أ المؤسساتي

ال تحتاج انتظام في هي و  .شكالهاأحد أيمكن أن يكون "دليل المعلم" التي و  ،أدوات المنهاج التعليمية

مكن للمعلمين االستفادة والعودة الحضور، وما يتبعها من تكاليف محاضرين وقاعات ومواصالت. كما ي

ساس على رغبة وحاجة المعلم للتعلم والتطور، وقت، وفي أي مكان. وتعتمد في األ ليها بسهولة في أيإ

لدراسة بأنها قامت بتصميم أحد أدوات المنهاج التعليمية على وقدرته على التعلم الذاتي. وتمتاز هذه ا

طار نظري واضح ومتجانس، يدمج بين المعرفة البيداغوجية للمحتوى، على إ واستناداً  ،شكل دليل معلم

يجابي في وجاءت النتائج لتظهر حدوث تغير إواستهداف تعلم المعلمين، ودعم عناصر معرفية محددة. 

دة ن اطلعوا عليه. كما دلت النتائج على وجود بعض الخصائص التي كانت ذات فائمعرفة المعلمين الذي
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، هو تصميم أدوات المنهاج التعليمية، في حقل بحث حديث نسبياً  سهاماً للمشاركين. وتعد هذه الدراسة إ

 ما زال يتسع للمزيد من الدراسات واالبتكارات والتطوير.

 محدودية الدراسة 1:2 

منهجية أن يذكر في محدودية الدراسة الحالية، هو ذلك الجانب المتعلق ب لعل أهم ما يمكن 

تصميم أداة المنهاج التعليمية واستخدامها، وعدد المشاركين في الدراسة. لقد سعيت جاهدة أن تحقق أداة 

طار النظري. لكن محدودية الدراسات التي ا في اإلالمنهاج التعليمة الخصائص الخمسة الموصى به

ن وجدت، م، واختالف سياق وموضوعات تلك األدوات عن السياق الفلسطيني إكيفية التصميتقترح 

ودة المنهاج الفلسطيني؛ شكل واعتمادها على استراتيجيات تدريس مختلفة، باإلضافة للجانب المتعلق بج

يمكن اعتباره ه الدراسة ما داة المنهاج التعليمية في هذتصميم أوجعل من  للدراسة الحالية كبيراً  تحدياً 

خاصة انها تمثل تكرارًا  ،لى المزيد من التطوير والتعديلإولى غير نهائية وغير مكتملة، تحتاج نسخة أ

    كما أنها مرتبطة بالسياق التي أعدت فيه وألجله.واحدًا. 

حرية استخدام الدليل وتصفح محتواه، مما يجعل تعرض  وعلى صعيد المشاركين فقد ترك لهم 

، ويعتمد على قيام المشارك بتصفح الصفحات التي تثير اهتمامه. مما المشاركين لذلك المحتوى متفاوتاً 

ن النتيجة المتعلقة عليها المشاركون دون غيرها. كما أيجعل النتائج مرتبطة بتلك الصفحات التي اطلع 

ين فترة التصفح وبين التحسن في المعرفة البيداغوجية للمحتوى ينطبق على بوجود عالقة طردية ب

مكانية التعميم بسبب صغر مجتمع الدراسة وعدد المشاركين إالمشاركين في هذه الدراسة. وال أدعي 

 Design-Basedفيها. وللتغلب على هذه المحدوديات فإن استخدام منهجية "أبحاث التصميم" )
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research)  لتصميم أدوات المنهاج التعليمية، وتسمح مراحله المتعددة بتطوير  جيداً  ياراً يشكل خ

في نطاق محدود، ومن ثم  لى أخرى، ودراستها نوعياً وتتبع أثر ذلك التطوير من مرحلة إاألدوات، 

 ,Davisكثر، كما فعلت دراسة دايفيز وآخرين )على مجتمع دراسة أكبر وعدد مشاركين أ دراستها كمياً 

et al., 2014.والخروج بمعايير للتصميم. كما يمكن لهذه  ( والتي مازالت مستمرة ضمن تلك المنهجية

 الدراسة أن تشكل نواة أو مرحلة أولى ضمن مراحل تلك المنهجية.

 التوصيات 9:2

مبادئ ، . وهي تنقسم الى قسمين: األولومحوريًا في أبحاث التصميم هاماً  جزء تعد التوصيات 

، أو أسس، أو ارشادات، أو حتى نظرية في حالة تخرج على شكل معايير بالتصميم، يمكن أنمرتبطة 

. الثاني: توصيات متعلقة بمنهجية أبحاث التصميم وطريقة مد متعددة التكراراتبحاث طويلة األاأل

. ونظرًا (Ma & Harmon, 2009) اجرائها، بما يمكنه أن يساهم في تطوير هذه المنهجية الجديدة

ما يمكن أن تخرج به من توصيات هو عبارة عن ارشادات  لكون هذه الدراسة تمثل تكرارًا واحدًا، فإن

هذه  التصميم الذي قمت به في هذه الدراسة، وارشادات أخرى متعلقة بإجراء أبحاث التصميم.ب مرتبطة

 وهي على النحو التالي:، الدراسة الحاليةالنتائج التي حصلت عليها في  إلى التوصيات تستند

 المتعلقة بعملية التصميمأول: التوصيات 

. حيث لتصميم أدوات المنهاج التعليمية مناسباً نظريًا  تمثل المعرفة البيداغوجية للمحتوى اطاراً  .1

 .وربطها بممارستهم العملية  معلى تنظيم معرفته أشارت النتائج أنه ساعد المشاركين
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استفادة حيث أشارت النتائج الى لتصميم أدوات المنهاج التعليمية،  كبيئةاستخدام االنترنت  .2

 بصورة مرنة ومتاحة في أي وقت.المشاركين من البيئة االفتراضية كمصدر للتعلم والتعليم 

من الضروري استخدام المصطلحات التربوية مصحوبة بتوضيح لها عند تصميم أدوات المنهاج  .1

، لتعزيز اللغة المشتركة بين المجتمع األكاديمي التربوي، وبين مجتمع المعلمين، ةالتعليمي

 الستفادة المعلمين منها. في النتائج خصوصا مع وجود مؤشرات

في تصميم أدوات المنهاج التعليمية،  المحلي واستخدام منهجيات لالستفادة منه مراعاة السياق .1

رت النتائج الى أهمية السياق سواء في ربط كما فعلت هذه الدراسة أو غيرها، حيث أشا

 التصميم بسياق المعلمين أو االستفادة من تجارب المعلمين اآلخرين.

تشكل جودة المنهاج ) وفي الدراسة الحالية المنهاج الفلسطيني( تحديًا لعملية تصميم ادوات،  .5

لمعلمين الخبراء يمكن لمصممي أدوات المنهاج معالجة بعض جوانبها من خالل االستفادة من ا

 كما تم في الدراسة الحالية.  

تعد أدوات المنهاج التعليمية وسيلة وأداة مناسبة تساهم في تعليم وتعلم المعلمين، مما يعني  .6

امكانية تصميمها لتشمل مواضيع أخرى في مادة العلوم وغيرها من المواد كما أظهرت النتائج 

 االيجابية للمشاركين في الدراسة الحالية.

يعد توفير مصادر إثرائية ومفصلة حول المحتوى واالهداف والمنهاج وخصائص المتعلمين،  .4

وعرض مصادر متنوعة، وطرق تدريس وتقويم غير تقليدية، وعرض تجارب معلمين في 

السياق، ومقترحات لحصص نموذجية، من عوامل جذب المعلمين الستخدام ادوات المنهاج 

 راسة الحالية المتعلقة بخصائص الدليل ذات الفائدة للمشاركين.التعليمية كما جاء في نتائج الد
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 المتعلقة بتطبيق منهجية أبحاث التصميمثانيا: التوصيات  

إلجراء أبحاث التصميم بتكرار واحد  (Ma & Harmon, 2009)يعد مقترح ما وهارمون  .1

 لطلبة الدراسات العليا في مرحلة الماجستير، سواء من ناحية الوقت والجهد والتكلفة. مناسباً 

 اتخاذ القرارات المتعلقة بها، ألنه يشكل جانبًا بحثياً توثيق عملية التصميم وأسباب  من المهم .2

 يخدم مجتمع الباحثين، خاصة في ظل حداثة منهجية أبحاث التصميم. هاماً 

تائج الدراسة الحالية، والتي يمكن اختصارها بأن أدوات المنهاج ناقشت في هذه الفصل ن 

التعليمية تعد مصدرًا هامًا ومفيدًا لتعلم المعلمين، خاصة اذا توفرت الحاجة والرغبة وارادة التعلم عند 

المتعلمين كما ورد في االقتباس المتصدر لهذا الفصل. كما عرضت محدودية الدراسة، والتوصيات 

اء بالتصميم أو بمنهجية أبحاث التصميم. على أمل أن تشكل هذه الدراسة اثراء واضافة المتعلقة سو 

 لمجتمع الباحثين التربويين والمعلمين والطلبة.
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Year Developer Diagram 

1986 Shulman 

 
1987 Shulman 

 
1990 
1995 

Gudmund- 
sdottir 

 
1990 Grossman 

 
1993 Cochran 

DeRuiter 
King 

 

teacher content 
knowledge 

subject matter 
CK 

PCK 

(topic-specific) 

representations 
of knowledege 

student 
difficulties & 

strategies to deal Curriculum 
Knowledge 

The knowledge base of teachers 

Content knowledge 

PCK   (topic-specific) 

Curriculum Knowledge 

General pedagogical knoeledge 

Knoledge of learners & their characteristics 

kowledge of educational contexts 

Knowledge of educational ends purposes & values 

PCK 

narratives 

1995 

value-laden 

1990 

PCK 

(topic-specific) 

representations of knowledege 

student difficulties & strategies to deal 

Knowledge & beliefs about purposes 

Knowledge of curriculum materials 

PCKg enviromental 
context of learning 

Pedagogy Subject matter 
content 

student 
charactersitics 

( ملخص لتطور مفهوم المعرفة البيداغوجية للمحتوى0ملحق رقم )  
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1998 
2010 

van Driel 
& Berry 

 

1999 Magnusson 
Et al 

 
2001 
2012 

Loughran 
Et al 

 

2005 Hashweh     

Teacher 
knowledge 

Pedagogical knowledge 

PCK 

(topic-specific) 

Orientations toward teaching science  

Knowledge of science curricula 

Knowledge of student's understanding 

knowledge of assessment in science 

knowledge of topic-specific strategies 

beliefs 

PCK   (topic-specific) 

Pedagogical & professional experience repertoires 

(Pa-eRs)+ (Co Re) 

TPC 

Content 
Knowledge 

Knowledge & 
Beliefs about 

Learning & 
Learners 

Pedagogical 
Knowledge & 

Beliefs 

Knowledge of 
Context 

Knowledge of 
Resources 

Curricular 
Knowledge 

Aims, 
Purposes and 

Philosophy 

PCK 

TPC 

TPC 
TPC 
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 5ملحق رقم 

 أسئلة المقابلة المصغرة

 ما هي أهدافك لتعليم العلوم؟ 
 ماذا تريدين أن تعلمي طالباتك حول موضوع المادة؟ 
 ما هو التسلسل الذي تعلمين به الموضوع؟ 
 ما هي الصعوبات التي تواجه الطالبات عند تعلمهن المادة؟ 
  على هذه الصعوبات؟كيف تتغلبين 
 ما هي االفكار عند الطالبات التي تؤثر على تعليمك للمادة؟ 
 ما هي االمور التي تعرفينها عن الموضوع وال تودين اخبار طالباتك بها؟ ولماذا؟ 
 ما هي االفكار الخاطئة التي تحملها الطالبات حول موضوع المادة؟ 
 ما هي مصادر هذه االفكار؟ 
 بيهات التي تستخدمينها؟ما هي التمثيالت والتش 
 كيف تعرفين انها ناجحة مع طالباتك؟ 
 ما هي طرق التدريس التي تستخدمينها في تدريس الموضوع؟ 
 لماذا اخترتها؟ 
 ما هي طرق التقويم التي تستخدمينها مع طالباتك؟ 
 ما هي المصادر التي تستعينين بها لتدريس الموضوع؟ 
  معرفتك الخاصة؟ما هي الكتب التي تستخدمينها لتطوير 
 ما نوع الدعم الذي تقدمه زميالتك المعلمين لك؟ 
 لو عصرنا كل سنوات خبرتك لنقدمها لمعلم جديد.. ماذا تقولين له؟ 
 ما هي االضافات التي تودين اخبارنا بها عن تعليم هذا الموضوع؟ 
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 نماذج من محتوى دليل المعلم (1ملحق )

http://web1115468.studentswebprojects.ritaj.ps/ 
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  من صفحات المحتوى
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 (Mixturesمخاليط )

 البنائيةالوحداتمنواحدنوعمنأكثرمنتتكون

 مخاليط متجانسة

 وزع مكوناتها بانتظام وال يمكن تمييز المكوناتتت
.بالعين المجردة  

متجانسةمخاليط غير   

وزع مكوناتها بانتظام ويمكن تمييز ال تت
.بالعين المجردة المكونات  

 (Pure Substancesمواد نقية )

 البنائيةالوحداتمنواحدنوعمنتتكون

  (Elementsالعناصر )

.مكونةمننوعواحدمنالذرات 

،تصنفالىفلزات،الفلزات

 أشباهفلزات.

ممكنأنتتواجدعلىشكلذرات

منفردةأوجزيئاتثنائيةاو

 متعددةمننفسالنوعمنالذرات.
 

 (Compoundsالمركبات )

ذراتعنصرينأوأكثرتتحد

 لتشكلالمركب.

صفاتالمركبتختلفعن

 صفاتالعناصرالمكونةله.

ق
طر

م 
خد

ست
  ت

ح
صب

لت
ة 

ئي
يا
يز

ف
 

تستخدم طرق 

 كيميائية لتصبح
 (Atomsذرات )

منجسيماتلهانواةمكونة
موجبةالشحنةتسمى

بروتونات،وجسيماتمتعادلة
تسمىالنيوترونات،وتدور
حولالنواةجسيماتسالبة
 الشحنةتسمىالكترونات.

 

 (Covalent) رابطة تساهمية

تنشأعندماتتشاركالعناصر

 لتشكلالمركب.باإللكترونات

 (Ionic) رابطة أيونية
ذرةعندماتكسبأوتفقدتنشأ

)أومجموعةصغيرةمن
لتشكلالذرات(الكترونأوأكثر

 المركب.
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 المصادر

 المحتوى

 ( .8691اسيموف، اسحاق .)القاهرة: مكتبة الانجلو البحث عن العناصر: تاريخ علم الكيمياء .

 المصرية.

 ابداعات النار: تاريخ الكيمياء المثير من (. 1008هارولد جولد. ) ،وايت، كوب، كاتي

الكويت:المجلسالوطنيللثقافةوالفنونوالادب..السيمياء الى العصر الذري

 

 Silberberg, M. S.(2013). Principles of General Chemistry (3 ed.). New York, 

NY: McGraw-Hil.l  

 Zumdahl, S. S., Zumdahl, S. L. and DeCoste, D.J.  (2013). World of Chemistry.  

Belmont, CA:  Brooks/Cole, Cengage Learning. 

 Frank, D., Little, J., & Miller, S. (2007). Prentice Hall science explorer: Chemical 

Building Blocks. Student edition. Boston, MA: Pearson Prentice Hall. 

 http://chemistry.about.com/od/matter/f/What-Are-10-Examples-Of-Things-

That-Are-Not-Matter.htm 
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 من صفحات خصائص الطلبة
 مرحلة العمليات الحسية

ويصعب على الطلبة في هذا السن فهم الافكار المجردة، الا اذا ربطت ( سنة. 81وقد تمتد الى  7تبدأ هذه المرحلة من عمر )

ويمكن للطلبة في هذا السن القيام بالعمليات بأمور مادية محسوسة كالنماذج، والرسومات الايضاحية، والنماذج الالكترونية، 

 الذهنية التالية:

لملاحظة ومشاهدة الخصائص، مثلا يستطيع أن انتيجة عميم التصنيف والت .8

 يميز بين الحوامض والقواعد نتيجة لاستخدام اختبارات الورق الكشاف.

 

كالوزن والحجم )من الاكبر الى الاصغر او اجراء تنظيم مرتب وفق المظهر  .1

ه يمكنه أن إنف ،العكس(. وأنه في حالة وجود سلسلة يكون فيها أ > ب >ج

 ولكنها في نفس الوقت أصغر من ج. ،أن ب أكبر من أ يدرك

أي القدرة على عكس عملية معينة. مثل ادراك الجمع والطرح،  الارتجاعية .3

 تحولات المادة التبخر والتكثف.

أي ادراك ان الكمية تظل نفسها ما دمنا لم ننقص او التطابق والتعويض  .1

فيمكن تعويضه بتغيرات نضيف لها، وانه اذا حدث تغير في أحد الابعاد 

معادلة في بعد آخر. مثلا عند نقل الماء من وعاء عريض الى انبوب اختبار 

فان كمية الماء لم تتغير حتى وان اختلف شكل الوعاء، فعرض الوعاء عوضه 

 طول الانبوب.

 

 المصادر
 والصور المحتوى

 Hassard, J. (2004). Art of teaching science: Inquiry and innovation in middle school and high 

school Oxford University Press. 

 http://psychology.about.com/od/piagetstheory/p/formaloperation.htm 

 http://static.wixstatic.com/media/923623_d8543fe6c9534416a26935b1cb9fa832.jpg_srz_2560_1600_85

_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz 

 http://www.foredoverseas.com/images/students-pics/7621220-female-student-thinking-hard-about-

chemistry-problem-on-blackboard.jpg 

 المجردةمرحلة العمليات 

فما فوق(. حيث تتطور القدرات الذهنية عند المتعلمين. ولكن تشير بعض الدراسات أن نصف  81تبدأ هذه المرحلة من عمر )

ومن الجيد أن يطلع عليها المعلم، بسبب التوقعات المبالغ فيها الطلبة في المرحلة الجامعية الاولى لا يمتلكون تلك القدرات. 

 . حيث يبدأ الطلبة بتطوير القدرات التالية:أحيانا من المعلمين لطلبتهم، مما قد يحمل الطالب فوق قدراته

 على قدرتهم يطورون الطلبة ان أي ،الاستنباطي والتفكير النظري الاستدلال .8

 في هامة مهارة وهي الخاصة، بالحالات للتنبؤ العامة المبادئ استخدام

 .والرياضيات العلوم

 

 فيمكنهم. بالحواس يدرك لا ما بالذهن الطالب يدرك أن أي المجرد، التفكير .1

 بصورة العلاقات وشرح وتقديم والكيمياء، الفيزياء في المجردة الافكار فهم

  .لها حسية بتجربة يمروا لم وان حتى محتملة نتائج وتوقع. رياضية

 التجارب في المتغيرات ضبط اهمية الطالب يفهم حيث المتغيرات ضبط .3

 لاستنتاج العكس أو البندول لحبل الطول وتغيير الكتلة تثبيت مثل العلمية،

 .علاقات

 التجربة طريق عن المشكلات حل يمكنهم الصغار ان فبرغم ، المشكلات حل .1

 تصنيفات عدة استخدام على بالقدرة تتميز المرحلة هذه ان الا ،والخطأ

 ومنطقية منظمة بصورة المشكلات لحل واستراتيجيات وتسلسلات

 .مشاهدة غير وخصائص علاقات لاستنتاج أو ومنهجية،
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صفحات طرق تدريسمن 
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 من صفحات المنهاج
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 من صفحات األهداف
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 من صفحات المصادر
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 من صفحة السياق
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 (9الملحق )

  الفردية المقابلةأسئلة 
 استخدام الدليل( وبعد قبل مرتين: هذه االسئلة طرحت)

 
 سؤال تمهيدي )في المقابلة البعدية فقط(

في معرفتك بعد استخدام الدليل؟ هل ساعدك الدليل في تطوير المعرفة هل تعتبر ان هناك فرقا حدث  (1
)باألهداف، المنهاج، المحتوى، خصائص الطلبة، طرق التدريس، المصادر، السياق(؟ كيف؟ مع ذكر 

 أمثلة
 باالهداف المعرفة
)للتعمق: ما  وحدة المركبات الكيميائية؟ ما األهداف التي تسعى /تسَعْين إلى تحقيقها من خالل تعليم (2

 الهدف االهم؟(
 لماذا اخترت هذه االهداف؟ ) للتعمق: مصدر األهداف؟( (1

 المعرفة بالمنهاج أفقيا وعاموديا
هل عندك فكرة عن كيفية تناول المنهاج الفلسطيني لموضوع الذرة، العناصر، المركبات الكيميائية في  (1

 السنوات السابقة والقادمة؟ )للتعمق اذكرها(
 في تدريسك للوحدة في الصف السابع؟ )هل تأخذها بعين االعتبار عند تحضيرك(كيف يؤثر ذلك  (5
ماهي المواضيع االخرى سواء في العلوم أو غيرها التي يدرسها الطلبة في الصف السابع ويمكن أن  (6

تؤثر أو تتأثر بمواضيع هذه الوحدة )الذرة، العناصر، المركبات(؟ )للتعمق: توضيح أمثلة، هل تربطها؟ 
 (كيف؟

 المعرفة حول التعلم وخصائص الطلبة )النظرة الى التعلم، المعرفة المسبقة، الصعوبات(
 كيف يتعلم الطلبة حسب رأيك؟ وكيف نساعدهم على التعلم؟  (4

)الذرة، العناصر،  هل تعتقد )ين( أن  الطلبة يملكون معارف أو خبرات سابقة عن موضوع (3

المعرفة المسبقة على تدريسك أو تعلمهم للموضوع؟  هل تؤثر هذه المركبات(؟ )للتعمق: أعط أمثلة(

 كيف؟ وضح؟ )للتعمق: تأثيرها سلبي أو ايجابي؟ كيف تتعامل معها؟ كيف تواجهها؟(
 )كيف تعالجها؟(   ما هي الصعوبات التي تعتقد أن الطلبة يواجهونها عند تعلم هذه المواضيع؟ (2
أثناء التعلم. فعلى سبيل المثال، يعتقد الطلبة أن النبتة أحيانا يأتي الطلبة بمفاهيم بديلة أو يطورونها  (13

تتنفس في الليل فقط وتقوم بعملية التمثيل الضوئي في النهار. هل اكتشفت مفاهيم بديلة يحملها الطلبة 

 حول موضوعات الوحدة؟ الرجاء تعدادها.
 ماذا تفعل بصدد هذه المفاهيم البديلة؟ (11
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 ثيال، طرق تدريس، تقييم(المعرفة بطرق التدريس )تشبيهات وتم

هل تستخدم تشبيهات أو تمثيالت لشرح مفاهيم متعلقة بالوحدة )الذرة، العناصر، المركبات(؟ اضرب   (12
 أكبر عدد ممكن من األمثلة

اذكر/ اذكري لنا الطرق أو االنشطة التي تستخدمينها للتدريس؟ )للتعمق: مع أي موضوع؟ مع أي  (11
 مفهوم؟ أيها تفضل ولماذا؟(

طرقك للتقييم ؟ )لماذا تختار هذه الطريقة في التقييم )أهدافك من التقييم(؟ ومتى تقوم بها )  ما هي (11
 بداية أثناء نهاية التدريس(؟ (

 المعرفة بالمصادر
ما هي المصادر التي تستعين بها لتدريس الموضوع؟ )للتعمق: مصادر لتعلم المعلم، ومصادر لتعليم  (15

 زات وعيوب المصادر؟(الطلبة، أكثر استخدام؟ لماذا؟ مي
 هل تستخدم مواد معينة أو وسائل لتعليم هذه الوحدة؟ كيف توفرها؟ ) للتعمق: المدرسة، االهل، الطلبة( (16

 المعرفة بالسياق
 كم حصة تنوي تخصيصها لهذه الوحدة؟ لماذا؟ على أي اساس قررت عدد الحصص؟ (14
 ؟ الوحدة؟  كيفتدريس موضع هل تساعدك معرفتك بالطلبة وأولياء أمورهم وطبيعة عملهم على  (13

 

 هذه االسئلة الملحقة ستضم في المقابالت البعدية:

 مفيدا لك في تطورك المهني ؟ PCKهل وجدت مفهوم  (1
 هل ستستخدم الدليل عند تدريسك  كيف؟ (2
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 ( نموذج الفحص 2ملحق رقم )
 

 ألغراض التحليل: الجوانب التي يفحصها النموذج
 

 السؤال البند المعرفة التي يفحصها

 5 1 المادة: مفاهيم بديلة

 2 2 الذرة: أبعاد الذرة

 .أ3 3 الذرة: النماذج

 .ب3 4 الذرة: النماذج

 .ت3 5 الذرة: النماذج

 .ث3 6 الذرة: نماذج

 4 7 الذرة: تركيب

 1 8 الذرة: توزيع الكتروني

 6 9 المادة: تغيرات المادة 

 7 10 المادة: مفاهيم بديلة

 .أ8 11 العناصر

 .ب8 12 العناصر

 9 13 المادة: أنواع المادة

 50 14 المادة: خريطة مفاهيمية

 55 15 المركبات: الروابط

 .أ52 16 المركبات: االكاسيد

 .ب52 17 المركبات: االكاسيد

 53 18 المركبات: االحماض والقواعد

 54 19 المركبات: الحموض والقواعد

 51 20 المركبات: االمالح

 .أ56 21 المادة: علم الكيمياء

 .ب56 22 المادة: مفهوم المادة
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 كلية التربية

منوذج فحص معرفة املعلمني باحملتوى العلمي لوحدة املركبات 
 للصف السابع

 
وستبقى سرية  يتكون هذا الجزء من معلومات شخصية حول المعلم المشارك، ستستخدم ألغراض البحث فقط،

 ولن تنشر بشكل فردي يشير إلى صاحب المعلومة
 

 اسم المعلم/ـة المشارك/ـة ____________________________________________.أ 

 المدرسة ______________________________________________________.ب 

 أنثى□  ذكر       □الجنس:      .ج 

 المؤهل العلمي :  .د 

 )سنتان(   ب.  بكالوريوس          ج. بكالوريوس+ دبلوم تربية        د. ماجستيرأ.  دبلوم متوسط 
 

 التخصص في الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس:.ه 
 أ.  أحياء                     ب.  كيمياء                 ج.  فيزياء             د.  علوم عامة            

 و. غير ذلك. حدد ______________________      هـ. تعليم العلوم              
 

 التخصص في دبلوم التربية أو الماجستير ) إن وجد(:   .و 
 _____ك حدد__ج. إدارة تربوية      د. غير ذلأ.  تربية عامة              ب. أساليب تعليم علوم             

 

 __________________الصفوف التي تعلمها / تعلمينها: _______________________.ز 

 

 عدد سنوات الخبرة اإلجمالية : _________________________.ح 
    

 : _______________________سابععدد سنوات الخبرة في تعليم الصف ال.ط 
 
 

 أذكر الدورات التي شاركت بها، ومعلومات مختصرة عنها: .ي 
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3014ة التربية، نموذج فحص معرفة المعلمين بالمحتوى العلمي لوحدة المركبات الكيميائية للصف السابع. رنا داود.  جامعة بيرزيت، كلي  
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ة التالية فيما يتعلق بوحدة المركبات الكيميائية للصف السابع االساسي، علما بأن الرجاء االجابة على االسئل
 :2312االقتباسات هي من الكتاب المدرسي لعلوم الصف السابع الجزء الثاني الطبعة التجريبية المنقحة 

 
 بعد أن قرأت الطالبة حال التعريف التالي في الكتاب:  .0

 
 سألتك: أليست الخلية هي أصغر شيء؟ أيهما أصغر؟ بماذا ستجيب على تساؤل حال ؟ 

......................................................................................................................
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 
، والذي يقوم فيه الطلبة بتكرار  ، حول استنتاج مفهوم الذرةمن الكتاب المدرسي 2بعد ان انهيت النشاط في صفحة  .5

. ظل الطالب هاني مستمرا في التقطيع حتى حصل على جزء صغير جدا وقال لك: وأخيرا حصلت تقطيع قطعة معجون
 فسألته كيف؟ فقرأ لك الفقرة التالية من الكتاب:على الذرة. 

 
مما يدل على عدم وجود تصور عند هاني لحجم الذرة. ماهي المعلومات التي يمكنك أن تقدمها لهاني وتساعده على 

 تصور حجم الذرة؟
......................................................................................................................

......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 يذكر الكتاب مجموعة من النماذج التي وضعها العلماء للذرة. هي نموذج دالتون، نموذج ثومبسون، نموذج رذرفورد. .1
 ؟ وما أهميته؟العلمي ما المقصود بالنموذج . أ

.............................................................................................................
........................................................................................................... 

 رسما توضيحيا لها )الرجاء استخدام خلف الورقة(وارسم  هل تعرف نماذج أخرى للذرة؟ أذكرها . ب
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.......................................................................................................... 

3014جامعة بيرزيت، كلية التربية، نموذج فحص معرفة المعلمين بالمحتوى العلمي لوحدة المركبات الكيميائية للصف السابع. رنا داود.    
 



178 
 

أن التجارب التي قام بها رذرفورد أعطت نتائج لم يستطع نموذج ثومبسون  1صفحة  ذكر في الكتاب المدرسي . ت
 ان يفسرها. ما هي تلك النتائج؟ يمكنك الستعانة بالرسم للتوضيح

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.......................................................................................................... 
 
 
 
 

 للذرة؟ تصور العلماء حالياما هو تغير تصور العلماء للذرة، ابتداء من دالتون وحتى اليوم،  . ث
.............................................................................................................

............................................................................................................. 
............................................................................................................ 

 
 العبارة التالية:  1صفحة ورد في الكتاب المدرسي  .9

 
  ؟رأيك بهذه العبارةما 

......................................................................................................................
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 

 العبارات التالية: 4المدرسي صفحة ورد في الكتاب  .2

  
لم يعرض الكتاب أمثلة  لذرات ك لماذا حسب اعتقادالكترونا.  01وعند تطبيق القانون على المدار الثالث فانه يتسع ل 

 الكترونات؟ 1يتجاوز عدد الكترونات مدارها الثالث 
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

3014جامعة بيرزيت، كلية التربية، نموذج فحص معرفة المعلمين بالمحتوى العلمي لوحدة المركبات الكيميائية للصف السابع. رنا داود.    
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 ما الفرق بين التغيرات الفيزيائية، والتغيرات الكيميائية؟ مع ذكر أمثلة .1

......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 

سألك ، 1المدرسي  صفحة  في الكتاببعد قراءة الفقرة المجاورة الواردة  .7
ما الفرق بين التفاعالت النووية، والتفاعالت أحد الطلبة: أستاذ 

هل سندرس عن القنابل الذرية في هذه الوحدة؟ بماذا الكيميائية؟ 
 ستجيبه؟

......................................................................
......................................................................

......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 
 ال أن العناصر وسلوكها الكيميائي متنوع ومختلف تتألف من بروتونات والكترونات ونيوتروناتبرغم أن جميع الذرات  .1

 ما هو سبب وجود هذا التنوع الكبير في العناصر؟ . أ
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 ناصر؟ما هو سبب اختالف السلوك الكيميائي للع . ب
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 ا يمثل عنصر، مركب، مخلوطانظر الجدول التالي وحدد أيه .4
    

.................. ................... ................... ................... 
 

3014داود.  جامعة بيرزيت، كلية التربية، نموذج فحص معرفة المعلمين بالمحتوى العلمي لوحدة المركبات الكيميائية للصف السابع. رنا   
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01. 
 

يستخدم الكتاب المدرسي الخرائط المفاهيمية في عدة  
من "وحدة الحرارة  12دروس مثل الموجودة في صفحة 

رسم خريطة مفاهيمية لمفهوم المادة في حياتنا"،  ا
  استخدم خلف الصفحة(الرجاء )
 
 
 
 
 
 

 برابطة تساهمية. فما المقصود بكل منهما؟ مع اعطاء مثالترتبط العناصر لتشكل المركبات سواء برابطة أيونية، أو  .00
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 
 األكاسيد؟د بما المقصو . أ .05

......................................................................................................................
.................................................................................................................. ....

 ؟01في الكتاب المدرسي صفحة  المغنيسيوم إلجراء تجربة عن التأكسد باعتقادك تم اختيارلماذا ب. 
 ...................................................................................................................... 

 
، ما المقصود 51رسي صفحة توجد الصورة المجاورة في الكتاب المد .01

 بالقلويات؟ وما عالقتها بدرس الحماض والقواعد والمالح؟
.............................................................................
.............................................................................

............................................................................. 
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 المبتدئين في تعلم الكيمياءيعرف الكتاب األحماض والقواعد وفق التعريف التالي، كونه يناسب  .09

 
 عددها هل تعرف تعريفا )أو تعريفات( أخرى لألحماض والقواعد؟ 

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 

 ما هو طعمها؟و ما المقصود باألمالح؟  .02
......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 

 أ. عرف علم الكيمياء؟ .01
......................................................................................................................
.....................................................................................................................

 ثلة على أشياء ل تعتبر من الموادب. عرف المادة؟ أعط أم
......................................................................................................................

......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
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 ( استبانة آراء المعلمين1ملحق رقم )

 

 

 
 كلية التربية

 استبانة آراء املعلمني بعد استخدم الدليل

 
شخصية حول المعلم المشارك، ستستخدم ألغراض البحث فقط، وستبقى سرية ولن تنشر بشكل المعلومات ال

 فردي يشير إلى صاحب المعلومة
 

المعلم/ـة المشارك/ـة اسم 

_______________________________________________ 

 

 بعد قيامك باستخدام الدليل لتحضير درس )الذرة، العناصر، المركبات(، الرجاء االجابة على االسئلة التالية:

 

 ما هي الجوانب التي تشعر انها تغيرت في معرفتك بعد استخدامك للدليل؟ )االهداف، المنهاج، .1

 المحتوى العلمي، خصائص الطلبة، طرق التدريس، المصادر، السياق(

 

 

 

 

 

 

كيف ساعدك الدليل اليوم في التحضير والتخطيط لحصصك؟ وما هي الجوانب التي استفدت منها  .2

 اليوم ؟
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في دفتر التحضير قمت بتحديد أهدافك وخطوات التنفيذ وطرق التقويم. ما هي مبررات الختيار  .3

 االهداف، وخطوات التنفيذ، وطريقة التقويم؟
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( "تسهيل مهمة7ملحق رقم )  

 


