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صــلى اهللا عليــه    لقولــهًفإتباعــا ،اللهــم لــك الحمــد مــلء الــسموات ومــلء األرض، ومــلء مــا شــئت مــن شــيء بعــد

ســبحانه وتعــالى، الــذي   فإنــه يطيـب لــي أن أتقــدم بعــد شـكر اهللا،)لــم يــشكر النـاس لــم يــشكر اهللا  مــن (: وسـلم
العــون والمــساعدة، وفــي  ، بالــشكر والعرفــان لكــل مــن مــد لــي يــدالرســالةأمــدني بعونــه وتوفيقــه علــى إنجــاز هــذه 

 وطــرق تــدريس المنــاهج أســتاذ مــشارك فــيإبــراهيم حامــد األســطل / مقــدمتهم األســتاذ الفاضــل الــدكتور 
ًفكــان أســتاذا وأخــا ســاهم فــي  بكــل رحابــة صــدر، الرســالةالرياضــيات الــذي تفــضل بقبــول اإلشــراف علــى هــذه  ً

، فجـزاه  الرسـالةمرحلة من مراحـل  تذليل ما اعترضني من مشكالت، وكان له توجيهاته ونصائحه القيمة في كل
  .اهللا خير الجزاء، وبارك في عمره وعلمه وعمله

 عــــزو. د.أ :جزيــــل الــــشكر واالمتنــــان العظــــيم ، ألســــتاذي الفاضــــلين عــــضوي لجنــــة المناقــــشةكمــــا أتقــــدم ب
ِ، ولمـا  الرسـالةحفظهـم اهللا لقبولهمـا مناقـشة هـذه  عبـد الكـريم موسـى فـرج اهللا.  عفانـه و دإسماعيل

 .، مما زينها وحسنهاالرسالةمن العناية واالهتمام في تصويب هذه  أوليا
إتاحـة الفرصـة   إلى الجامعة اإلسـالمية ممثلـة فـي إدارتهـا وعمـادة الدراسـات العليـا علـىوأتقدم بالشكر والتقدير

ــا وللجهــود التــي بــذلت مــن أجــل تــسهيل مهمــة  لــي لنيــل درجــة الماجــستير مــن خــالل برنــامج الدراســات العلي
 .الرسالةالباحث في جميع مراحل 

هيئـة تـدريس،  مـن أعـضاء الرسـالةوات هـذه ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من سـاهم فـي تحكـيم أد
  .الرسالةهذه  ومشرفين تربويين، ومعلمين، على ما أبدوه من تعاون ومالحظات قيمة أسهمت في إثراء

ْوإلى إدارات المدارس، والمعلمين اللذين وافقا أن يكونا بطلين لهذا العمل دون حرج أو تردد َ َِ. 
وزوجتـــي  ، الكريمتـــانيا أطـــال اهللا عمرهمـــا، وإلـــى أختـــَلـــى والـــديكمـــا ال أنـــسى أن أتقـــدم بالـــشكر والعرفـــان إ

 .الرسالةوأوالدي الذين تحملوا الكثير من أجل أن أتمكن من إنجاز هذه 
أو مالحظـة أو  بـرأي الرسـالةكما أتقدم بوافر الشكر والتقدير وعظيم االمتنان لجميـع مـن سـاهم فـي إثـراء هـذه 

 .معاونة مخلصة
، فما كان مـن توفيـق فمـن اهللا، ومـا كـان مـن  الرسالةلي العظيم أن أكون قد وفقت في هذه وأخيرا أسال اهللا الع

 وعلى عبد اهللاوسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن  ، وصل اللهمخطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان
  .آله وصحبه أجمعين

" אא<"   
ou^fÖ]< <

< << <  





المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 د  

òa‰†Ûa@—‚Üß@@
 عنــد معلمــي  للمحتــوى الرياضــيالتعــرف إلــى واقــع المعرفــة البيداغوجيــةهــدفت هــذه الدراســة 

تقـــصي تلـــك المعرفـــة ، وركـــزت علـــى بوحـــدة الهندســـة المتعلقـــة الثـــامن األساســـيللـــصف  الرياضـــيات
  :، وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التاليبوحدة الهندسةالمتعلقة 

 ما المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي الصف الثامن األساسي بغزة ؟
  : ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية

ســة الواجــب توافرهــا لــدى معلمــي الــصف الثــامن مــا المعرفــة البيداغوجيــة لمحتــوى وحــدة الهند -
  ؟األساسي بغزة 

 بوحـدةما واقع المعرفة البيداغوجية عند معلمي الرياضيات للصف الثامن األساسي المتعلقة  -
  ؟الهندسة 

والمـنهج اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي  ولتحقيق هدف الدراسة ولإلجابة عن األسئلة السابقة،
 طبيعــة معتقــدات معلمــي اســتبانة للكــشف عــن :وهــي  أدواتأربــعاســتخدام لجــأ الباحــث إلــى و، الكمــي

قـام الباحـث باختيـار عينـة ف، الـصفية والمالحظـات  المعرفـيواالختبـار المقـابالت الفرديـة والرياضيات
المعتقـــدات  مـــن ذوي - اللـــذان وافقـــا علـــى اســـتكمال إجـــراءات الدراســـة – ةمعلمـــومكونـــة مـــن معلـــم 
 الـذين اسـتجابوا معلمينالفأكثر؛ في إجابات  % ٧٥جتماعية، ممن حصلوا على اال المعرفية البنائية

وبعــد ذلــك اجتــاز كــل .  ســؤال علــى شــكل اختيــار مــن متعــدد )٣٢( ل مــن خــال، المعتقــداتالســتبانة 
  )١١(  االختبـارساسـي، وتـضمن وحـدة الهندسـة للـصف الثـامن األ في محتوىًمعرفيا  ًاختبارامنهما 

وسـؤال واحـد يتطلـب ،  أسئلة مفتوحة تبـين طريقـة الحـل )٩( متعدد، و  يار منسؤال على شكل اخت
 .االختبارالوحدة، لم ترد فكرته في أسئلة   عنًمن المعلم أن يكتب سؤاال

أسـئلة   لذلك فقد تم إجراء مقابلتين فـرديتين شـفويتين مـع كـل معلـم فـي العينـة، تـضمنتضافةباإل
معتقــدات  علــم بتــدريس وحــدة الهندســة، وتــضمنت أســئلة حــولولــى قبــل بــدء الممفتوحــة؛ وأجريــت األ

الــصف الثــامن،  المعلــم المعرفيــة حــول أهــداف تعلــيم الرياضــيات، ومعرفــة محتــوى وحــدة الهندســة فــي
واســـتراتيجيات التعلـــيم  بألســـالي ضـــافةباإلكمـــا تـــضمنت المقابلـــة أســـئلة حـــول المنهـــاج، والمـــصادر، 

 .لوحدة الهندسة
المعلم  نتهاء المعلم من تدريس الوحدة، وتضمنت أسئلة مفتوحة، عن معرفةوأجريت الثانية بعد ا

) الخطـأ(البديلـة  بخصائص الطلبة، والصعوبات التي يواجهها المعلم في تعليم هذه الوحدة، والمفاهيم
المعلــم فــي تقيــيم فهــم   عــن الطــرق التــي يــستخدمهاةألســئل ةباإلضــافلــدى الطلبــة، وكيفيــة معالجتهــا، 

 .المذكورتين وتم إجراء تسجيل صوتي لكل من المقابلتين. حتوى وحدة الهندسةالطلبة لم
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و  ول، حــصص للمعلــم األســبعوفــي أثنــاء قيــام كــل معلــم بتــدريس وحــدة الهندســة، شــاهد الباحــث 
 ً سـمعياً تـسجيالىوأجـر.  دقيقـة لكـل معلـمتي وخمـس وأربعـينئامـ حصص للمعلم الثـاني، بمعـدل سبع

 كان الهدف منها مشاهدة ما ينفذ المعلم في غرفة الصف، كوضوح أهـداف ،لمشاهداتا  لهذهًبصريا
، والوســائل التــي يــستخدمها المعلــم، كمــا هــدفت هــذه المــشاهدات إلــى التــدريس واســتراتيجياتالتعلــيم 

 التحــصيل، واســتثمار قــدرات ين أي اهتمامــه بمتــد،واهتمامــه بخــصائص الطلبــة فحــص دقــة معرفتــه،
 مثلــة والتــشبيهات، وربــط، واســتخدامه لأل)الخطــأ(لــى توضــيح المفــاهيم البديلــة  إةباإلضــاف المتفــوقين،

 .الرياضيات بواقع الحياة، وطرق التقييم التي اعتمدها للتأكد من فهم الطلبة
 النظريـة أبعاد بعد ذلك قام الباحث بتفريغ البيانات، وكتابتها، وتجميع النتائج، ثم تحليلها، حسب

معرفــــة التعــــرف علــــى المحتــــوى، مــــن أجــــل البيداغوجيــــة للمعرفــــة العناصــــر ، وةاالجتماعيــــالبنائيــــة 
 .ياألساس وحدة الهندسة للصف الثامن البيداغوجية لمحتوى

الـصفية   بـين معتقـدات المعلـم، وأقوالـه، وممارسـاتهً كبيـراًلقد بينت نتائج الدراسة أن هنـاك توافقـاو
 ً بنائيــــاًن معلمــــاْيَمــــِلَعُنف كــــل مــــن المُوقــــد صــــ. م للــــتعلةاالجتماعيــــالمتعلقــــة بأبعــــاد النظريــــة البنائيــــة 

كمـا بينـت . مة في خمـسة أبعـاد منهـاثة أرباع العال إلى حصوله على ثالً بدرجة ما، استناداًاجتماعيا
 . في نوعيتها وقوتهاخرآلهذه المعتقدات تختلف من معلم  أن

الهندســة الواجــب توافرهــا  تحديــد أبعــاد المعرفــة البيداغوجيــة لمحتــوى وحــدة وخلــصت الدراســة إلــى
أمــا بالنــسبة لواقــع تلــك ،  )١٢ملحــق رقــم ( لــدى معلمــي الــصف الثــامن األساســي والمــشار إليهــا فــي 

 ر فـي دقـة المعلومـات التـيِّأن معرفـة المعلـم بمحتـوى الموضـوع تـؤثفقـد تبـين ، المعرفة عند المعلمين
  المقتـدر يطـرح أسـئلة مفاهيميـة أكثـر مـن التـي يطرحهـا، فـالمعلمسـئلةاألر في نوعية ِّيقدمها، كما تؤث

 .هدافاأل ر معرفة المحتوى في قدرة المعلم على تحديدِّمن ناحية أخرى تؤثو. ةاألسئلغيرها من 
كــان لديــه ) ٢م(و ) ١م(ن ْيَمــِلَعُالممــن  التــدريس، بينــت الدراســة أن كــل اســتراتيجياتوفــي مجــال 

 ٕتيجيات التدريس، وان اختلفا فـي مـستوى التنويـع، وأنعلى التنويع في استخدام أساليب، واسترا القدرة
 )الخطـأ( بهمـا؛ مـن حيـث معـارفهم الـسابقة والمفـاهيم البديلـةلديهما القدرة علـى معرفـة خـصائص طال

يواجهونهـا فـي  لديهم، وكيفية معالجتها من أجل إحداث تغيير مفـاهيم عنـد الطلبـة، والـصعوبات التـي
ن ظـروف الطلبـة؛ أل ستفادة من قدراتهم، واهتمـامهم بمعرفـةبينهم، واالتعلم الهندسة، والفروق الفردية 

  .ً كامالًالدراسة أنه من الصعب أن يكون المعلم بنائيانتائج  بينت كما، هذا يؤثر في تعليمهم
 والعمـــل علـــى ضـــرورة اطـــالع ،ًاتربويـــ وًبإعـــداد معلـــم الرياضـــيات معرفيـــاوقـــد أوصـــى الباحـــث 
 مــع إعــادة النظــر فــي ،التطــوير المعرفــي للطلبــةعلــى ة أو أثنــاء التأهيــل المعلمــين ســواء أثنــاء الخدمــ

  .َالتي تدرس في الكليات التربوية المساقات التربوية
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  أ  قرآن كريم 

  ب  اإلهداء 

  ج  شكر وتقدير 

  د  ملخص الدراسة 

  و  قائمة المحتويات

  ط  قائمة الجداول 

  ي   شكالاألقائمة 

  ك  قائمة المالحق

 :     ١٠-١  
  ٢  المقدمة

  ٧  مشكلة الدراسة

  ٧  أهداف الدراسة

  ٨  أهمية الدراسة

  ٨   الدراسةمبررات

  ٩   الدراسةحدود

  ١٠  مصطلحات الدراسة
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     ٣٦-١١  

  ١٢  الرياضيات 

  ١٤  الھندسة

  ١٧  النظرية البنائية
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 ،نــسانيمتــد الــتعلم علــى امتــداد حيــاة اإلنــسان مــن المهــد إلــى اللحــد وهــو فــي كــل مراحــل اإل

ــتعلم مــن حيــث الــشكل والمــضمون ومــن حيــث الطــرق واألســاليب والمخرجــات ، ولكــن يختلــف هــذا ال
 ندرسه في الكتب، بل أصبحت تطبيقاتهـا ً مجرداًلم تعد الرياضيات علماف، واآلثار الناتجة عن التعلم

التخطيط ما نقــوم بــدفعنــه اليوميــة وفــي كــل مكــان يمكــن أن نتجــه إليــ تــدخل فــي جميــع منــاحي حياتنــا
ت الــذي قــوفــي الو. منــا للرياضــياتهمــا، فإننــا نعتمــد علــى ف ء شــيءالــشرً قــرارا نتخــذ لعمــل مــا أو أن
 المعلومـات، وأصـبح ك أصـبح مـن الـصعب اسـتيعاب تلـ،حجم المعلومات بشكل هائـل يتضاعف فيه
ك يستعين بالحاسـوب الـذي يحتـوي علـى كميـات ضـخمة مـن المعلومـات النوعيـة، وبـذل العقل البشري

ُطلبــا مَنــا لألشــياء وحلنــا للمــشكالت أصــبح مهمف ن مــستوىإفــ ًلحــا فــي جميــع أمــاكن العمــل المختلفــة، ً
   .أ له من خالل حياته العملية والنظريةرالعقل من معالجة ما يط لكي يتمكن

يكـون   فـرد يحتـاج إلـى أنلات وحاجات واهتمامات مختلفة، ولكن كـردقإن الطالب يملكون 
ق لكـي حـالهـم وكـل الطـالب ل. سـةراالرياضيات في حياتـه الشخـصية والعمـل والدعلى استخدام ر ادق

للمـصادر، ويقومـون د  مـن االسـتخدام الجيـهممكـنُ تيل الرياضيات التـاوة وجمق همفرصة لفهم يكون ل
م التـي هتمثيـل مفـاهيم عة ويحلون المسائل بإبداع، ويتمكنـون مـناة وبرقالعمليات الحسابية بد ءابإجر

   .بأشكال مختلفة اهيكتسبون
 يبلة، تـــزود المعلـــم بأســـالـــئـــق التـــدريس أهميـــة فـــي توجيـــه المعلـــم إلـــى عمليـــة تعلـــم فعااولطر

  تعتمـــد علـــى تلقـــين المعلومـــات والكـــمي التـــدريس القديمـــة التـــقئـــا طرنالتـــدريس الحديثـــة واالبتعـــاد عـــ
   ). ١٩٣ : ٢٠٠٦، الهويدي( ها ًاجا لهائل منهال

علـــى ،  كالفيزيـــاء والكيميـــاءاألخـــرىبـــارزة بـــين المـــواد الدراســـية لـــذا تحتـــل الرياضـــيات مكانـــة 
وقـد ،  ( Burgin, 2000: 20 ) دورها في إعداد الدارسين للحيـاة العمليـةإلى إضافة ،سبيل المثال

، ( Knuth, 2002: 381 )" بلغـة العـالم" فيمـا توصـف اليـوم ، " ملكـة العلـوم  " ً عليها قديماأطلق
، المقبـل( حـدث اليـوم مـن تطـورات علميـة ومنافـسة عالميـة وثـورة المعلومـات وذلك ألهميتها فـي مـا ي

٨٨: ٢٠٠٦.(   
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ن يــرون أن الرياضــيات أصــعب المــواد الدراســية ي ال يــزال معظــم التربــوياألهميــةورغــم تلــك 
ًوتحمـــل فـــي طياتهـــا تسلـــسال منطقيـــا، ذلـــك ألنهـــا مجـــردة المفـــاهيم والعالقـــات، ً وتعليمـــاًتعلمـــا  ً فريـــداً

(Usisken, 2004: 32) .  
التـدريس،  ألصـول والخاصـة العامـة، المعرفـة يـشمل ًواسـعا، ًحقـال المعلـم معرفـة وتـشكل

 لمعرفة محتوى باإلضافة والتعلم، بالموضوع، المعلم ومعرفة والخبرة العملية، الشخصية، والمعتقدات
 ،واألغـراضالعامـة،  التربويـة األهـداف معرفة يشمل كما السياق، ومعرفة تعليمه، وكيفية الموضوع،

  .والقيم
 في الثمانينات؛ االهتمام هذا وازداد المعلم، بمعرفة الباحثين اهتمام طويل وقت منذ بدأ وقد

 واتخـاذه المعلـم، فـي معرفـة البحـث إلـى المعلم سلوك في البحث من التعليم، في البحث تحول حيث
 اتخـاذ تـشكل التـي رفـة والمعتقـداتبالمع تتعلـق أسـئلة وظهـرت الـصفي، العمـل فـي المناسبة القرارات
  .(Goos, 2004 : 280) القرار

 ممارسـاته علـى أثـر مـن ذلـك فـي لمـا المعلـم تفكيـر لدراسـة األبحـاث الحديثـة اتجهـت كمـا
 فـي العمليـة ممارسـته علـى ومعتقداتـه المعلـم، تفكيـر أثـر تجريبيـة تبـين دراسـات وهنـاك، التعليميـة
  (Collopy, 2003: 288)التعليم 

  
 معرفة الدراسات عن وأن ،انتباه موضع أنه من عادة، المعلم معرفة لدراسة الحاجة طلقوتن

 فهـم المعلـم لـدى أن يكـون يجـب فعـال، تعلـم إحـداث أجـل فمـن، قليلـة الفعال التعليم أجل من المعلم
 علـى تقـع نتيجـة خبـرة والمعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى هـي، الموضـوع مادة محتوى من بكثير أعمق
 لمحتـوى العميقـة معرفـة المعلـم وأن المحتـوى، ومعرفـة التعلم، ونظريات المفهوم، بين الداخلي هالوج

  ).٣٨: ٢٠٠٧، مريبع( خطته  في الموضوع دمج على تساعد المادة،
دوار المـــدارس وأدوار المعلمـــين أ العـــالم اهتمـــام غيـــر مـــسبوق بإعـــادة صـــياغة ًويـــشهد حاليـــا

فلـــم يعـــد دور المعلـــم مجـــرد حـــافظ للنظـــام وناقـــل ، بنائيـــة االجتماعيـــة البنائيـــة والأفكـــار علـــى ًاعتمـــادا
 الكبــرى األمريكيــة الــشركات إحــدى لبيئــة الــتعلم فعلــى ســبيل المثــال قامــت ً وميــسراًللمعرفــة بــل مرشــدا

دعيـت  ،  Future Schools عليهـا مـدارس المـستقبل أطلـقمـدارس حديثـة  م  بتأسـيس١٩٩١عام 
 إذ وقـد سـميت بهـذا ألنهـا غيـر تقليديـة  Break the Mold School بمدارس كـسر القالـب إحداها
   ).١٨: ٢٠٠٠، شحاتة (  في التعليم يوأفكار فيجو تسك تقوم على مبادئ البنائية أنها

 من المتعلم والمعلم ولكـي ًؤكد تغير دور كالت على التوجهات التربوية الجديدة التي ًواعتمادا
 تكون لديه الخلفيـة العلميـة الكافيـة عـن الكيفيـة التـي أنال بد  الدور على لعب هذا ًيكون المعلم قادرا
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ــتعلم ومهــارات تــدريس  يــتعلم بهــا المــتعلم واالطــالع بعمــق علــى المحتــوى التعليمــي ومعرفــة عمليــة ال
أن ،  تكـون مـن المـسلمات فـي الوسـط التربـويأنوالتي كادت ،  الشائعةاألمورالمحتوى وقد كان من 
 تحدد قدرتـه ، )Content Knowledge (CK) معرفة المحتوى( دته التعليمية تمكن المعلم من ما

 الكفـــاءة المطلوبـــة للمعلـــم ٕوانهـــا فـــي التعلـــيم األهـــموقـــد اعتبـــرت فـــي الـــسابق الجانـــب ، علـــى التـــدريس
ً هذه ليست هي الحقيقة المطلقـة فالكفـاءة التدريـسية تمثـل بعـدا آخـر أن إال، للتأثير على تعليم الطلبة

،  )Content Knowledge (CK) معرفـة المحتـوى(  وتأثيره بعد المادة التعليمية أهميتهي يفوق ف
 ،ةوأفكـار الطلبـ المنهـاج، ومعرفـة التـدريس، وكيفيـة المـادة، المعلـم بمحتـوى معرفة بين الدمج تم وقد

 Pedagogical Content )" المعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى  " تحـت مـصطلح التقيـيم؛ ووسـائل

Knowledge ) (PCK)   ، المنــصرمة علــى هــذه ً عامــاالثالثــينانــصب االهتمــام خــالل حيــث 
  .( Shulman,1987: 4 )  مهمة للتعليم الفعال أصبحتالمعرفة والتي 

 قياسـها ويمكـن معقـدة، معرفـة المعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى هـي أن إلـى  الباحـثشيريـو
اللغـة  تحلـي علـى تعتمـد التـي والطـرق تنتاجية،االسـ وغيـر المباشـرة الطـرق :منهـا طريقـة بـأكثر مـن
 وكذلك الخارطة الطرق، متعدد التقييم على تعتمد التي وتلك الذاتي، التأمل طريقة وكذلك الوصفية،
  (Hung, 2006: 23).  ةالمفاهيمي

المعرفـة  و(CK) بـالمحتوى المعلـم معرفـة مـن مختلفـة جوانـب حـول كثيـرة أبحـاث أجريـت وقد
 ,Goos )تدريـسه  علـى بالمـادة المعلـم أثـر إلمـام يدور حول ما منها (PCK)حتوى البيداغوجية للم

 (Rochelle, 2001)  الجديـدة المفاهيم بناء في وأثرها السابقة، المعرفة تدور حول  وأخرى(2005
 عنـد المعرفيـة أثـر المعتقـدات حـول وأخـرى، المـشكالت حـل طـرق حـول أبحاث أجريت لذلك إضافة

 تطـور جانـب ٕوالـى، ( Rainer, 2005)بالمعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى  عـرفتهمم علـى المعلمـين،
 ظلـت وقـد الـتعلم؛ أخـرى نظريـات ناحيـة مـن تطـورت بالمعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى ، االهتمـام
: رئيـسة هـي فكـرة على تقوم التي النظرية البنائية، جاءت حتى وتتطور، تتكامل والدراسات النظريات

  الـتعلم أسـاس علـى الجديـدة معـرفتهم يبنـي المتعلمـون إذ تراكميـة؛ بطريقـة تبنـى ناإلنـسا معرفـة أن
 حـددها كانـسيلر، مختلفـة رؤى علـى يـشتمل أن لكنـه يمكـن ،ًفرديـا ًمفهومـا ليـست والبنائيـة ،الـسابق

(Kanselaar, 2002: 19) فيما يلي :  
  .والحقيقة الطبيعة عن كالمعتقدات معرفية؛ معتقدات مجموعة - 
 .والعقل التعلم عن سيكولوجية معتقدات مجموعة  -
للمتعلمـين  كالـسماح لـدعمها الطـرق وأفـضل التـدريس، أصـول عـن تعليميـة معتقـدات  مجموعـة -

   .أهدافهم بتعريف
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 ًيكـون مركـزا أن ويجـب المتعلمين، من نشط معرفي بناء أنه على التعلم البنائية تصف كما
خبـرات بيئتـه  علـى ويعتمـد تعلمـه، مـسؤولية ويتحمـل ًامبـادر المـتعلم يكـون حيـث المـتعلم؛ حـول

)Renew, 2002: 32(.   

 ،الرياضـيات فـي تعلـيم والتجريبـي ، النظـري العمـل مـن للكثيـر ًمركزيـا كـان للتعليم البنائي والمنظور
مهمـة  أن إال الـتعلم والمتعلمـين، لفهـم مفيـدة بطـرق الرياضـيات معلمـي زودت البنائية أن من وبالرغم
 البنائيـة أن وبمـا .متوقـع تحـدي للـتعلم هـي البنائية الرؤية أساس على الرياضيات تدريس بناء إعادة
 بطـرق يـسهم أن يمكـن ذلـك نإفـ غرفـة الـصف، فـي الرياضـيات تعلـم فـي للتفكيـر ًمفيـدا ًإطـارا تـوفر
   (Bransford et al, 2000: 22).الصف الرياضيات في غرفة تعليم آلية لمنفعة هامة

وم الجديـــــد للكفـــــاءة التعليميـــــة يعنـــــي أن المعلمـــــين الفـــــاعلين بحاجـــــة المعرفـــــة أصـــــبح المفهـــــ
 فـي المـادة ًفـال يكفـي أن تكـون خبيـرا،  وليس فقـط معرفـة تلـك المـادة( PCK )البيداغوجية للمحتوى 

 :Brannsford et al, 2000 )  التعليمية بـل مـا يميـزك هـو القـدرة علـى مـساعدة اآلخـرين لتعلمهـا

 التعلـــيم ال تكمـــن فـــي المعرفـــة التـــي يحملهـــا المعلـــم بـــصورة شخـــصية بـــل كيـــف يـــتم ففعاليـــة ، (14
أظهرتـــه دراســـة مقارنـــه بـــين معلمـــي الواليـــات المتحـــدة وهـــو مـــا ، اســـتعمال هـــذه المعرفـــة فـــي الـــصف

معرفـــة الرياضـــيات "  ونـــشرتها فـــي كتـــاب بعنـــوان (Ma, 1999 ) والـــصين أجرتهـــا مـــا األمريكيـــة
" م المعلمــــــين ألساســــــيات الرياضــــــيات فــــــي الــــــصين والواليــــــات المتحــــــدة فهــــــ: االبتدائيــــــة وتعليمهــــــا

Knowing and Teaching Elementary Mathematics in China and The United 

States   والتـي كـان هـدفها تقـصي األسـباب وراء تـدني أداء طلبـة الواليـات المتحـدة فـي امتحـان   
Trends in International Mathematics and Science Study ( TIMSS ) لعـدة 

ـــصينيين ـــة ال ـــات ، ســـنوات وبراعـــة األداء للطلب ـــة معلمـــي الوالي ـــرغم مـــن أن معرف ـــى ال ـــه عل وجـــدت أن
يمتلكهـا نظـراؤهم الـصينيون اللتحـاقهم بمـساقات رياضـيات أكثـر المعرفة التـي المتحدة أعلى من تلك 

ًن أعمــق فهمــا لكــل مــن الرياضــيات  فيمــا كــان المعلمــون الــصينيوًإال أن فهمهــم كــان ســطحيا، ًتقــدما
  .وأساليب تعليمها

ن التعلــيم مهنـــة صــعبة كثيـــرة وأل، كبيــر فـــي نجاحــه فـــي مهنتــهٌوألن إصــالح المعلــم لـــه أثــر 
فلــيس هنــاك وســيلة ،  برنــامج مــستمر للتحــسين الــذاتي والنمــو المهنــيإيجــادالمطالــب كــان ال بــد مــن 

فــالمعلم الــذي تخــرج ،  القــراءة واالطــالع المــستمر القــدير المــتمكن ســوى،للوصــول للمعلــم ذي الكفــاءة
ًســرعان مــا يــصبح عاديــا أو ســيئا إذا مــا اقتــص،  للمعلمــين كمعلــم ممتــازإعــدادمــن برنــامج   علــى رً

 بــــدون اطــــالع علــــى تحــــسين مــــستواه وتطــــوير معلوماتــــه لمجــــاراة التطــــور ًتطبيــــق مــــا تعلمــــه ســــابقا
وبهــدف جعــل المعلــم ،  فعلــى ســبيل المثــال، )١٨: ٢٠٠٤، الــرويس( المعلومــاتي الهائــل فــي العــالم 

كــدول االتحــاد (  باســتمرار لممارســته المهنيــة فقــد تبنــت بعــض الــدول ًوراطــ للمعرفــة ومً ومنتجــاًمهنيــا
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ًمفهوما جديدا في نظامها التعليمي و هو التعلم )  والصين واليابان وماليزيا وكوريا وتايالند األوروبي
 وألنـه ، )١٧ : ٢٠٠٣، الخبتـي( ضمان استمرار تطـوير مهنـة التعلـيم وذلك ل" مدى الحياة للمعلم " 

 كيــف يكــون يحــددكمــا أنــه ال يوجــد كتــاب متخــصص ،  إلعــداد المعلــميعتمــد عليــهال يوجــد برنــامج 
،  كنا نسعى لتطوير تعليمنا وتحديثه بما يواكب متغيرات العصر فـي أهدافـهٕواذا، ً ممتازاًالمعلم معلما

  . تجارب وخبرات اآلخرينفحري بنا نستفيد من
، فــرغم منــاداة العديــد مــن التربــويين والبــاحثين بــضرورة تعلــيم الرياضــيات وفقــا للنظــرة البنائيــة

لتحقيــق عائــد أفــضل مــن تعلــم المــادة مــن وذلــك ، لمعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوىل المعلــم تمكــنوأهميــة 
ا القــدرة علــى االكتــشاف وحــل خــالل تحفيــز الطالــب علــى القيــام بأنــشطة تعليميــة يكتــسب مــن خاللهــ

إال أن تطبيقهــا لــم يحــظ بالقــدر المناســب مــن االهتمــام علــى المــستوى ، المــشكالت ومهــارات التفكيــر
ويرجـــع ذلـــك لـــسيادة التعلـــيم التقليـــدي الـــذي يتـــسم بـــسيطرة المعلـــم علـــى النـــشاط ، الميـــداني التطبيقـــي

لجــاهزة للطلبــة وعــرض الحلــول فهــو يــتحكم فــي ســير الحــصة عــن طريــق تقــديم المعلومــات ا، الــصفي
، ًوانطالقـا مـن الواقـع إلـى المـأمول فـي تعلـيم الرياضـيات، للمشكالت والمواقف أثناء الحصة الدراسية

فــان إعــداد معلمــين ذوي قــدرات عاليــة للقــرن الحــالي يتطلــب أن يعمــل هــؤالء المعلمــون علــى تعــديل 
 لمـــا يريـــدون ً عميقـــاًوأن يظهـــروا فهمـــا، بنائيـــة اجتماعيـــة التوجـــه/ معتقـــداتهم نحـــو معتقـــدات بنائيـــة 

  ).٤: ٢٠٠٥، لطيفةأبو (  إضافة لمعرفة الطرق الصحيحة والمناسبة للتدريس، تدريسه
  
 البيداغوجيـة للمحتـوى عـن المعرفـة  الكـشف " :بهـدف  الدراسـة هـذه جـاءت فقـد لـذا

 المعلـم معرفـة :حيـث مـن "األساسـي  الثامن الهندسة للصف وحدة الرياضي لدى المعلمين لتعليم
 والسياق، وذلك من والمصادر، والوسائل، والمنهاج، التدريس، وطرق واألهداف، الموضوع، بمحتوى
 عميـق مـن بينهمـا لمـا االجتماعيـة، البنائيـة النظريـة وعالقتهـا بالمعرفة البيداغوجيـة للمحتـوى، خالل

 التفكيـر إلـى والتوصـل م،الفهـ أجـل مـن والـتعلم الخبـرة الـسابقة، علـى منهمـا كـل العتمـاد الـصلة،
  .المنطقي

 أن ضـرورة على تؤكدان اللتين هيل، وفان بياجيه من كل نظريتي من ينهيتب يمكن ما وهذا
 المـستويات وهـذه العليا، المستويات تحقيق قبل الهندسي التفكير في دنيا مستويات في بالطال يمر

 الجديـد، المـستوى لتحقيـق ةمـالالز الـسابقة المعلومـات وصـحة دقـة علـى التركيـز أهميـة تظهـر
  .الجديد والتعلم السابقة المفاهيم بين الترابط تبين كما ،) الخطأ ( البديلة المفاهيم وتصحيح

علـى الـرغم مـن  ( بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي األدب التربوي الخاص أنكما 
 يكاد يخلو من الدراسات التـي )م الهندسةيالطلبة والمتعلمين في تعل الصعوبة التي يختبرها كل من
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 الباحــــث لــــم يجــــد ســــوى دراســــة واحــــدة عنيــــت بدراســــة المعرفــــة خاصــــة وأن، تعنــــي بتعلــــيم الهندســــة
 علـــى تعريـــف شـــولمان لبحـــث ًاعتمـــادا، البيداغوجيـــة لمحتـــوى الهندســـة فـــي الـــضفة الغربيـــة بفلـــسطين

 الطالـب، تفعيـل طلـبيت فإنـه هـذا األسـاس، علـى الـتعلم يـتم أسـباب صـعوبة تعلـم الهندسـة وحتـى
هذه الدراسة في أنهـا الدراسـة األولـى فـي  ةتبرز أهميو، متنوعة تعليم واستراتيجيات طرق واستخدام
 – فـي مـادة الرياضـيات  المعرفة البيداغوجيـة للمحتـوى، التي تبحث في  حسب علم الباحثفلسطين
  مـنكون الدراسة مهمة لكـل أن ت على أملالدراسة هذه بإجراء م الباحثاق ولذلك. الهندسة موضوع
 إذا قمنـا النـاي فـي أجهـايجني منهم الثمـرة التـي سـوف واحد  كلدركي ثي وواضعي المناهج حنيالمعلم
 عيستطيـ مناهجنـا وفـي إعـداد الـدروس وكـذلك وضـع  فـيالمعرفة البيداغوجية للمحتوى على زيبالترك

   .ةي والمستقبلةيم العلاةيالح  فيتهاي وأهماتياضي مادة الرةيويالطلبة إدراك ح
  

 אאW 
  : التالي الرئيس في السؤال الدراسة مشكلة تتحدد

 ما المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي الصف الثامن األساسي بغزة ؟ -
  : ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية

لــدى معلمــي الــصف الثــامن مــا المعرفــة البيداغوجيــة لمحتــوى وحــدة الهندســة الواجــب توافرهــا  -
  ؟األساسي بغزة 

مـــا واقـــع المعرفـــة البيداغوجيـــة عنـــد معلمـــي الرياضـــيات للـــصف الثـــامن األساســـي المتعلقـــة  -
  ؟بموضوع الهندسة 

  
א אאW 

سعت الدراســة فــ، اتياضــي الرسي تــدرري محاولــة لتطــومي هــذه الدراســة فــي إطــار تقــدتيــأجر
  :إلى الحالية
عرفة البيداغوجيـة لمحتـوى وحـدة الهندسـة الواجـب توافرهـا لـدى معلمـي  أبعاد المعلىلتعرف ا -

  بغزةالصف الثامن األساسي
 الثــامن األساســيواقــع المعرفــة البيداغوجيــة عنــد معلمــي الرياضــيات للــصف علــى لتعــرف ا -

 .بوحدة الهندسةالمتعلقة 
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 אאW 
 المـــواد عيـــ لجمسي وبطـــرق التـــدرةيراســـ مـــن أجـــل االرتقـــاء بالمنـــاهج الدةيـــفـــي ظـــل المحـــاوالت العالم

 مـن أجـل ةي بصفة خاصة، وفي ضوء المحاوالت المحل والهندسةاتياضي عامة وبالربصورة ةيالدراس
  : فيما يلياتهتكمن أهميالدراسة  ه أن هذرىي فإن الباحث ني،يفلسط  منهجريبناء وتطو

ات منهــاج الرياضــيات، مــن وحــد  تكــشف عــن معرفــة المعلمــين المهنيــة فــي تعلــيم وحــدة هامــةقــد -
  .الهندسةوهي وحدة 

 المعرفـة  ، التـي تبحـث فـيثم الباحـل حسب عفلسطينولى في تبرز أهميتها في أنها الدراسة األ -
  . الهندسة فرع –في مادة الرياضيات البيداغوجية للمحتوى 

اتــه، بتفكيــر المعلــم ومعتقد هتمــامن فــي مجــال التربيــة، علــى االيقــد تــساعد هــذه الدراســة المهتمــ -
من أجـل إجـراء  يقول، وما ينفذ نتباه لمدى التوافق بين ماوعمق معرفته بالمادة التي يعلمها، واال

 .زمة لتأهيل المعلمين المناسبالدورات، وورشات العمل الال
تفكيـر  تنميـة علـى وتركيزهـا الرياضـيات تدريس طرق تحسين في بالمساهمة الدراسة هذه قد تقوم -

 .به واالهتمام المتعلم
 

א אאW 
حـول  وبـالرغم مـن تنـوع الدراسـات. بالرغم مـن أهميـة عمـل المعلـم، وأثـره علـى تعلـيم الطالـب

 ًفلــسطينيا المعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى  أن الدراســات التــي تناولــت، إالً ومحليــاًعمــل المعلــم عالميــا
اســة فــي مجالهــا الــذي فقــد جــاءت هــذه الدر - حــسب علــم الباحــث– وتكــاد تخلــو منهــا ًمحــدودة جــدا

  .ً خاصاً اهتماماوالمعرفة البيداغوجية للمحتوىموضوع الهندسة،  حددناه، لتعطي
ـــائج التـــي أفرزتهـــا   ت َمِمُ أدوات خاصـــة صـــ نتجـــت عـــنولعـــل مـــن محـــددات الدراســـة أن النت

ًخصيـصا لهـذه الدراسـة، وعليــه فـإن تعمـيم نتــائج الدراسـة لـيس مقـصودا بذاتــه، ولعـل موثوقيـة النتــا ئج ً
فنتــائج الدراســة مرتبطــة بــشكل كبيــر بطبيعــة عينــة الدراســة . رتبط بمــدى صــدق وثبــات هــذه األدواتتــ

لذا ال يجوز تعميم تلك النتائج علـى معلمـين آخـرين أو ، ومدى تعاونهم مع الباحث في إتمام الدراسة
  .على موضوعات رياضية أخرى

 ذلــك يعــود لــصعوبة متابعــة فقــد اقتــصرت الدراســة علــى تقــصي وحــدة الهندســة فقــط، ولعــل  
معرفة وممارسات المعلمين في موضوعات رياضية متنوعة خالل الفترة الزمنية واإلمكانات المتاحة، 
كما أن االتجاه السائد في البحث التربوي المتعلق بمعرفة معلمـي الرياضـيات، يركـز علـى تخـصيص 
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ولعل اختيار وحـدة الهندسـة . موضوع معرفي واحد فقط للبحث، بهدف تقصي معرفة المعلمين بعمق
ّيعود ألهميتها في الرياضيات كموضوع موحد، ورابط قوي بين العديد من المجاالت ُ  .  

ُد تحقيــق الجوانــب الوجدانيــة فــي تعلــيم الرياضــيات أحــد الغايــات المهمــة التــي يــسعى إلــى َعــُيف
إذ انـصب ، تعلـيم الرياضـياتَإال أنها لم تحظ باالهتمام الكافي من قبل البـاحثين فـي مجـال ، تحقيقها

ًوهو ما يمثل نقطة ضعف وجانبا مـن القـصور بـين الفكـر والتطبيـق ، تركيزهم على الجوانب المعرفية
 أخـرى بمتغيـراتفالنجاح والرسوب ال يتأثران فقط بالقـدرات المعرفيـة بـل ، في مجال تعليم الرياضيات

، اســة الرياضــيات وعــزوف العديــد عنهــا الطــالب علــى درإقبــالوهــو مــا يفــسر عــدم ، أهمهــا الوجدانيــة
ونتيجـة مـا ، ّعرف بأنه الشعور بـالقلق مـن تعلـم الرياضـيات وظـاهرة الخـوف مـن الرياضـياتُوهو ما ي

فيـرى الباحـث ، ق أهـداف تعلـيم الرياضـياتيؤدي إليه هذا القلـق والخـوف مـن تـأثير سـلبي علـى تحقيـ
ٕواهمال ، لتي تعتمد على الحفظ واالستماعا أن السبب الرئيس في قلق الرياضيات هو طرق التدريس
، وعــدم بــذل المعلــم الجهــد المناســب والمــنظم، الفهــم وايجابيــة الطلبــة ونــشاطهم أثنــاء الحــصة الدراســية

) ٨: ٢٠٠١، عـصر( وعدم استخدامه المداخل واالستراتيجيات المناسبة لتحقيق األهـداف الوجدانيـة 
وهـذا أمـر ،  قلـق الرياضـيات والتحـصيل الدراسـي فيهـاوهو ما يؤدي إلى عالقة ارتباطيـه عكـسية بـين

يدعو لالبتعاد قدر اإلمكان عن األسلوب التقليدي القائم على العرض المباشر للمعـارف والمعلومـات 
الــذي يـصنع حيـاة فــي الموقـف التعليمــي نتيجـة اشــتراك ، واالقتـراب مـن أســلوب التعلـيم البنــائي النـشط

    .  الطلبة في التعليم
 

 אאW 
  :تقتصر حدود الدراسة بالحدود التالية

 بمدينـة  للمرحلـة اإلعداديـة جميـع مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـةعلـى الدراسة تقتصرا :الحد المكاني
 . رفح

  ).م٢٠١٣/٢٠١٤( تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي :الحد الزماني
 .معلمي الرياضيات للصف الثامن األساسي الدراسة على تقتصرا :البشريالحد 

المقـررة فـي الجـزء األول ) الهندسـة (  إن نتائج هذه الدراسة محددة بالوحدة الثانيـة :الحد الموضوعي
 / ٢٠١٣بحـــسب المنهـــاج الفلـــسطيني المقـــرر للعـــام الدراســـي ، مـــن كتـــاب الـــصف الثـــامن األساســـي

  . م٢٠١٤
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 אאW 
  :ًلتالية إجرائيا على النحو التاليتم تعريف المصطلحات ا

  Pedagogical Content Knowledge ( PCK )البيداغوجية للمحتوى معرفة ال -
ومعرفتـه ألصـول   مزيج من معرفة المعلم لمحتوى الهندسة، ومعرفته لفهـم الطلبـة للموضـوع،هي

 ومثــال علــى .بالهندســة التــدريس الــضرورية لمــساعدة الطلبــة علــى تعلــم المحتــوى الرياضــي الخــاص
المحتـــوى المعرفـــي فـــي هـــذه الدراســـة معرفـــة المعلـــم بالمفـــاهيم والتعميمـــات والخوارزميـــات والمـــسائل 

وكمثـــال علـــى المحتـــوى البيـــداغوجي أن يعـــرف المعلـــم أفـــضل األســـاليب . المتعلقــة بمحتـــوى الهندســـة
ة بأوضـح وأفـضل ال فـي تقـديم محتـوى الهندسـة للطلبـّواالستراتيجيات التدريسية التـي تـسهم بـشكل فعـ

الطرق، كما تتـضمن كـذلك معرفـة المعلـم بخـصائص طلبتـه واألخطـاء الـشائعة التـي يقعـون بهـا عنـد 
وتقـــاس تلـــك المعرفــة باســـتخدام أدوات مثـــل االختبـــار المعرفـــي والمقـــابالت ، دراســتهم لوحـــدة الهندســـة

  .الفردية والمالحظات الصفية
 

  : البنائيونو الرياضياتمعلم -
 المعتقـــدات المعرفيـــة البنائيـــة، أي الـــذين و ذو،ين يقومـــون بتـــدريس الرياضـــيات الـــذهـــم المعلمـــون

ومـــن لها، الرغبـــة فـــي الـــتعلم، ولديـــه معرفـــة ســـابقة يجـــب اســـتغال يعتقـــدون أن المـــتعلم نـــشط ، ولديـــه
  . لدى الطلبة، وتصحيحها)الخطأ(  البديلة  الكشف عن المفاهيمواجباته

  
  :الصف الثامن األساسي -

 حلــة األساســية مــن مراحــل التعلــيم التــي تبــدأ مــن الــصف األول حتــى الــصفأحــد صــفوف المر
 مـا  الـصفالعاشر وفي وكالة الغوث مـن الـصف األول حتـى التاسـع وتتـراوح أعمـار الطلبـة فـي هـذا

  .سنة ) ١٥ – ١٣ ( بين
  
  :التغير المفاهيمي -

 مــن مفــاهيم جديـدةتعــديلها فـي ضــوء إعطـاء و، هـو عبـارة عــن إعـادة بنــاء المفـاهيم الــسابقة للفـرد
 .أجل إنجاح األفكار الجديدة

  
  
  





المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ١١ 

  
  

אא 
אא 

  

  
  
  

 א 

 
 א 

 
 אא 

 
 אאאא 

 
 אאא 

  
  
  
  
  

 





المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ١٢ 

אא 
אא 

 بالحـديث عـن الرياضـيات اإلطـار النظـري مـن خـالل  الباحـثقـامًوفقا لموضـوع الدراسـة فقـد 
ــم الرياضــيات وأخيــرا تعــرض ، والنظريــة البنائيــة، والهندســة ــيم وتعل ًوالنظريــة البنائيــة االجتماعيــة وتعل

  .للمعرفة البيداغوجية للمحتوى
  

אW 
متهــا، وهــي ُأم تحتــل الرياضــيات مكانــه متميــزة بــين العلــوم األخــرى فهــي ملكــة العلــوم وخاد

ًالعلوم الدنيوية  كمـا يـسميها الـبعض، وتحتـل العلـوم الرياضـية مركـزا مهمـا فـي حـضارتنا اإلسـالمية،  ً
ًحيــث اهــتم بهــا المــسلمون اهتمامــا واضــحا ، ويظهــر ذلــك مــن خــالل النظريــات واألفكــار الرياضــية  ً

الفضل األكبر في تطور العلـوم المتطورة التي قدمها المسلمون ، نعم فقد كان للمسلمين اليد األولى و
الرئيــــسية، وعلــــى رأســــها الرياضــــيات، بكــــل علومهــــا المعقــــدة، ومنهــــا الجبــــر، الهندســــة، الحــــساب و 
ًاإلحصاء و غيرها من العلوم الرياضية المعقدة، وكان علماء المـسلمين مـن أهـل الرياضـيات أعالمـا 

  )١٦٢ : ٢٠٠١،الصادق.( يرالخوارزمي، الكندي، الطوسي ، البيروني، وغيرهم الكث: أمثال
  

ن تطور الرياضيات في القرنين الماضيين بـشكل كبيـر وسـريع؛ جعـل النظـرة التقليديـة إليهـا إ
غيـر مقبـول، حيـث ) الحـساب، الهندسـة، الجبـر، التحليـل ( على أنها مكونة مـن فـروع منفـصلة هـي 

رياضـيات مـن الحـساب ظهر مجموعة من العلماء نادت بوضع دراسة شاملة عن الرياضيات، وأن ال
البسيط إلـى أعلـى المـستويات المجـردة فـي الجبـر والهندسـة والتحليـل يمكـن تكاملهـا ووضـعها بإيجـاز 

وبذلك أصبح ينظر إلى الرياضـيات علـى أنهـا بنـاء ). المجموعة والبنية( بأنها دراسة الثنائي المرتب 
   ). ٦٠: ٢٠٠٣، بو زينةأ( فكري واحد متناسق أساسه المجموعة وحجر البناء فيه البنية 

ًهــي مــادة علميــة جديــدة دخلــت المــنهج المدرســي فجعلتــه عــصريا يالئــم التطــور  فالرياضــيات
المعاصر ويوضح األفكار العملية التـي يـسودها مفهـوم الرياضـيات المعاصـرة مـن المنظـور التربـوي، 

و موضــوعات فالرياضــيات المعاصــرة ليــست فقــط مــادة تــصاغ بلغــة جديــدة ذات مــصطلحات حديثــة أ
ًجديــدة فــي الرياضــيات بــل إن مفهومهــا يــشمل تطــور األهــداف والمحتــوى وطريقــة التــدريس أيــضا فــي 
كل متكامل يؤثر بعضه في البعض اآلخر ويتأثر به؛ ولهذا فان تناول الجديد بنفس األسلوب القـديم 

 ). ٢٣ : ٢٠٠٠، عقيالن(وبنفس النظرة واألهداف يفقد الجديد قيمته ويقلل من أثره 
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وقـــد كانـــت ردود الفعـــل للرياضـــيات الحديثـــة ســـلبية مـــن حيـــث انخفـــاض مـــستويات تحـــصيل 
الطــالب للمهــارات األساســية، إال أنــه كــان لهــا دور فــي اهتمــام المعلمــين وأســاتذة الجامعــات لتطــور 

 ٢٠٠٦، عبيد وآخرون(الفكر الرياضي وما يستحدث من مفاهيم وموضوعات ولغة رياضية متجددة 
 :١١.(   

 ســيقوم الباحــث بعــرض أهــداف كــل مــن التعلــيم األساســي والرياضــيات والهندســة وأهميــة تــدريس لــذا
  . الهندسة بصفة عامة وأهداف وأهمية تدريس الهندسة للصف الثامن األساسي

  :أهداف التعليم األساسي في فلسطين
ـــسطين كمـــا أوردتهـــا ـــيم األساســـي فـــي فل  ( لحـــاج أحمـــد افيمـــا يلـــي بعـــض مـــن أهـــداف التعل

٢١: ٢٠٠٤(   
ً الوصول بالطالب إلى مستوى من النمو االجتماعي والفكري يمكنه من أن يكون فردا قادرا علـى-١ ً 

 وعلــى خــدمتها، والــوالء لهــا وعلــى أداء واجباتــه وتحمــل. المــشاركة فــي حيــاة الجماعيــة مــشاركة بنــاءة
  .مسؤولياته كمواطن بقدر مستواه 

جــه الطالــب فــي ســلوكه و مواقفــه المختلفــة و يتجلــى  العمــل علــى تكــوين ضــمير أخالقــي متــين يو-٢
  .خالل تمثيل القيم األساسية كالصدق واألمانة والعفة والوفاء من
   تنمية حب االستطالع الفكري وتكوين عادات القراءة والمطالعة ومهارات التعليم المجدي و-٣

  .رعاية القدرات االبتكارية وتشجيعها 
انــب تربيــة العقــل، وذلــك بتــشجيع المهــارات اليدويــة لآللــة التــي تتــيح  االهتمــام بتربيــة اليــد إلــى ج-٤

  .ممارسة عمل منتج داخل المدرسة وخارجها للطالب
  .ٕ إشاعة جو االطمئنان واالستقرار في الحياة المدرسية واحاطة الطلبة بالحب والعطف والرعاية-٥
  أثناء الدراسة أو من خالل توفير فرص التعبير عن الذات في جميع مواقف الحياة المدرسية -٦

 النـــشاطات والتنظيمـــات المدرســـية، والعمـــل علـــى إشـــباع اهتمامـــات الطفولـــة وتوجيههـــا بمـــا يتفـــق مـــع
  . متطلبات البناء المتوازن للجانب االنفعالي من الشخصية 

  
  :أهداف تدريس الرياضيات في فلسطين

 عيراي يلبي طموحاتهم ويسة الرياضيات وفق منهاج فلسطينرالم يتح لطالبنا في فلسطين د
حاجــاتهم، فحتــى زمــن قريــب كــان المنهــاج المعتمــد هــو المنهــاج المــصري فــي قطــاع غــزة والمنهــاج 

فـــي الـــضفة الغربيـــة، ومـــع قـــدوم الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية بـــدأ االهتمـــام بـــضرورة إنجـــاز  األردنـــي



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ١٤ 

ت وورش العمـل إلـى راتمت المـؤراوبدأ التركيز على مبحث الرياضيات وتم عقد عـش منهاج فلسطيني
بمنهاج الرياضيات من خالل جعـل الرياضـيات مـادة أساسـية لطلبـة الـصفوف  أن توجت هذه الجهود

الـــضروري أن تــتم صـــناعة أهـــداف عامــة لتـــدريس الرياضـــيات فـــي  ، ولقـــد كــان مـــنالعلــوم اإلنـــسانية
 الخطــة كأهـداف عامــة لتـدريس الرياضــيات فـي فلــسطين فـي فلـسطين وقــد تـم وضــع خطـوط عريــضة

ـــــيم العـــــام ـــــسطيني األول للتعل ـــــوطني لمبحـــــث (  كمـــــا أوردهـــــا وهـــــي الـــــشاملة للمنهـــــاج الفل الفريـــــق ال
  : )٤: ٢٠٠٥الرياضيات، 

  . تشجيع وتعليم التفكير المنطقي االستنتاجي-
  . تعليم البرهان الرياضي والتركيز عليه-
  .سلوب النقاش والبحث في التوصل إلى النتائجن أ تشجي-
  .درة على اكتشاف األنماط وابتكارها تنمية الق-

مكانـه متميـزة بـين العلـوم األخـرى  لتحتـيتضح مما سبق ذكره مدى أهمية الرياضيات فهـي ف
  .  المجتمع وبها يرقى الفرد ويتقدمفهي ملكة العلوم وخادمتها، وهي ُأم العلوم الدنيوية

 
אW 

ًا، وتتـأثر بهـا فـي كـل مـا يحـيط بنـا فـي الفـضاء، ًتمتزج الهندسة بحياتنا اليومية امتزاجا شديد
بحــار، وأنهــار، وجبــال، : واألجــرام الــسماوية البعيــدة ونظامهــا وحركتهــا ، وفــي األرض بمــا فيهــا مــن

وســــهول، و وديــــان، وفــــي النباتــــات، وأوراقهــــا، وأزهارهــــا، وثمارهــــا ، وفــــي أشــــكال الحيــــوان وتناســــق 
تــأثر باألشــكال الهندســية، كــل ذلــك يــدعونا إلــى المــن أعــضائه، وحتــى اآلالت الموســيقية، ال تخلــو 

  .زيادة االهتمام بالهندسة
 :أهداف تدريس الهندسة 

  )٤٨ : ٢٠٠٩، كساب: ( في فلسطينمن أهداف تدريس الهندسة في جميع المراحل الدراسية      
فـي   اكتساب المعلومات المناسبة عن األشكال الهندسية في المستوى والفراغ؛ وذلـك ألهميتهـا - ١

 الفيزيقــي  إلــى جانــب ارتباطهــا بالعــالم،...التفاضــل والتكامــل، والمثلثــات : دراســات أخــرى مثــل
وذلــك علــى مراحــل متدرجــة، تبــدأ بالرســم والقيــاس وعمــل النمــاذج وفحــص . بالطالــبالمحــيط 

الحقــــائق الهندســــية بطــــرق عمليــــة، ثــــم التــــدرج منهــــا نحــــو الدراســــة االســــتنتاجية المبنيــــة علــــى 
  .والبرهان واالستداللالمسلمات 

تنميـــة فهـــم وتـــذوق الطريقـــة االســـتداللية كطريقـــة للتفكيـــر والبرهـــان، مـــع اكتـــساب المهـــارة فـــي  - ٢
 . تطبيق هذه الطريقة في المواقف الرياضية المختلفة
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ٕ واتاحـة الفرصـة لهـم لممارسـة التفكيــر الطـالبتـشجيع األصـالة والمبـادأة والتفكيـر المثمـر عنـد  - ٣
 . راسة الهندسةاالبتكاري من خالل د

  .دراسة أساليب التفكير المختلفة عند معالجة المسائل الهندسية - ٤

  :الصف الثامن األساسيأهداف تدريس الهندسة في 
 ( مـــا أوردتـــه الحـــاج أحمـــد عديـــدة منهـــاًفا حقـــق أهـــد يالمرحلـــةهـــذه  فـــي  تـــدريس الهندســـةإن

٢٣: ٢٠٠٤( :  
  :تكوين العقل وتنمية الذكاء وذلك يتحقق من خالل -١
  . ممارسة االستدالل بنوعية االستقراء واالستنباط-
  . تنمية الحدس-
  .تنشيط القدرة على المالحظة والتجريب والتخيل والتحليل والتركيب وأخذ المبادرة -
 كتـــساب معلومـــات رياضـــية مـــن أجـــل معرفـــة ضـــروريات الحيـــاة العمليـــة، ولمتابعـــة الدراســـة فـــي ا-٢

  .المراحل الالحقة 
  

  :لهندسةأهمية تدريس ا
 من فروع الرياضيات المدرسية، ولها أهميتهـا فـي الحيـاة، لمـا تـوفره مـن فـرص ًتعد الهندسة فرعا

؛ لكي ينظروا، ويقـارنوا، ويقيـسوا، ويخمنـوا األفكـار، ويبنـوا عالقـات جديـدة، ممـا يـساهم للطالبكبيرة 
حيـــث المحتـــوى والهندســـة لهـــا مـــن المميـــزات مـــن ، فـــي تـــوفير مجـــال خـــصب لتنميـــة التفكيـــر لـــديهم

 علــى أســاليب التفكيــر الــسليم، وينبــع ذلــك مــن الطــالب لتــدريس ًخــصبا ًوالطريقــة؛ مــا يجعلهــا مجــاال
  : خاصتين مهمتين، هما

  .ٕأن لغة الهندسة تمتاز عن اللغة العادية بدقة التعبير ووضوحه وايجازه -
لتأكيــد علــى  أن الهندســة مــن حيــث الموضــوع  لهــا مميــزات خاصــة فــي تنميــة التفكيــر؛ وذلــك با -

 .الناحية المنطقية، لوضوح عناصرها؛ وخلوها من العاطفة التي تؤثر في استخالص النتائج
  )١٦ : ٢٠٠٢، عياش( 

ًونظـــرا لمـــا يـــشهده العـــالم مـــن تغيـــرات تكنولوجيـــة ومعلوماتيـــة متـــسارعة تفـــرض علـــى األفـــراد أن 
رياضــية يكــون الفــرد مــن حيــث تتطلــب معظــم أنــشطة ســوق العمــل كفــاءات ، ًيكونــوا مثقفــين رياضــيا

ومــن ثــم فإننــا ننتظــر أن يحقــق جميــع ، ًخاللهــا قــادرا علــى التفكيــر وحــل المــشكالت وصــناعة القــرار
ًإذ لـم يعـد مقبـوال أن يكـون إتقـان المهـارات الحـسابية ، الخريجين مستويات عاليـة فـي األداء الرياضـي
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. (  يتـسلح بـه الخريجـون لمـستقبلهموالمعالجات الرمزية الجبرية وبعض الحقائق الهندسـية هـو كـل مـا
  . )٢٣ : ٢٠٠٥، الوهيبي

بالرياضـيات والمهتمـين بتربويـات  همية هذه االعتبارات طالب كثير من المتخصـصين ونتيجة أل
 ،الرياضـــــيات بإصـــــالح تعلـــــيم الرياضـــــيات بمـــــا يتناســـــب وطبيعـــــة الرياضـــــيات وأهميتهـــــا ووظائفهـــــا

ويمثـل صـدور وثـائق المـستويات التـي أصـدرها . تقدمـةومقتضيات عصر المعلومات والتكنولوجيـا الم
 National ( NCTM ) المجلـس الـوطني لمعلمـي الرياضـيات فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة

Council of Teachers of Mathematics  بداية ما أطلق عليـه حركـة اإلصـالح فـي تربويـات 
، لتـي يجـب أن يتعلمهـا جميـع المتعلمـينإذ قـدمت هـذه الوثـائق رؤى جديـدة للرياضـيات ا، الرياضيات

وكنتيجــة مترتبــة عليهــا تحــول معهــا تعلــيم ، كمــا قــدمت رؤى مماثلــة لتعلــيم هــذه الرياضــيات وتقويمهــا
: ٢٠١٠، بـدر( الرياضيات من ممارسات مستندة إلى أهـداف إلـى ممارسـات مـستندة إلـى مـستويات 

٦٥ .(   

 بعمـل تحـوالت جذريـة فـي ( NCTM 2000 )فقد أوصى المجلس الوطني لمعلمي الرياضـيات 
والتـشجيع ، تدريس الرياضيات وخاصة فـي التحـول نحـو التفكيـر واسـتخدام المنطـق واألدلـة الرياضـية

حيــث تــرتبط حلــول المــشكالت ، ًعلــى حــل المــشكالت بعيــدا عــن العمــل اآللــي فــي إيجــاد تلــك الحلــول
 ,NCTM)سمات الوثيقة المطورة لمعاييرومن أهم ، بنظرة بنائية تعتمد عل العمل والوسائل والتفكير

  : الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ما يلي( 5-7 :2000

 إعطـــاء األهميـــة الســـتخدام التقنيـــة فـــي تعلـــيم وتعلـــم الرياضـــيات، حيـــث صـــيغت كمبـــدأ أو هـــدف -
لتعلـــيم  كنتيجـــة منطقيـــة لرغبـــة الدولـــة فـــي إصـــالح حـــال اًأساســـي لتعلـــيم وتعلـــم الرياضـــيات، وأيـــضا

بالمدرسة، وقد عكست المعايير رغبـة التربـويين فـي حاجـة الطـالب لتعلـيم أفـضل وتعلـيم إضـافي فـي 
  . الرياضيات، وأيضا رغبة في تحسين تدريس الرياضيات بالمدرسة بطرق ذات فاعلية

وتهـــتم المعـــايير ، وحاجاتـــه  أهميـــة إعطـــاء فرصـــة للطـــالب فـــي الرياضـــيات، كـــل بحـــسب رغبتـــه-
كمـــا أعطـــت معـــايير المنـــاهج أساســـا ، البحـــث واالستقـــصاء وحـــل المـــشكالت واالتـــصالباالكتـــشاف و

للتغيــر والتحــديث ونــوع المقــررات التــي يجــب تقــديمها للمــتعلم؛ حتــى يمكــن عمــل بــرامج وموضــوعات 
  .جديدة، تستجيب الحتياجات العمل والدارسين



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ١٧ 

لـتعلم المدرسـي المرغـوب عملت على توصيف لطرق التدريس؛ حتى يكون لها تأثير على عمليـة ا -
ًإحداثــه فــي ســلوك المتعلمــين، وأعطــت دلــيال قويــا علــى حــدوث تحــسين حقيقــي لقــوة الرياضــيات لــدى  ً

  .الدارسين، وفي طريقة تجميع البيانات، وتقويم كل من أداء المتعلم وتقويم فاعلية البرامج المختلفة

علــيم الرياضــيات المدرســية ويؤكــد تقريــر المبــادئ والمعــايير علــى مــسلمة هامــة وضــرورية لت
إثــارة فكــر المــتعلم وتنميــة قدراتــه التفكيريــة وزيــادة الرغبــة فــي الــتعلم، وعلــى حــب االســتطالع : " وهــي

ٕوزيــادة قدرتــه علــى صــياغة العالقــات وادراكهــا وحــل المــشكالت الرياضــية وغيــر الرياضــية، وتوســيع 
 الرياضــــيات فــــي النهــــوض بــــالعلم فهمــــه ومدركاتــــه للرياضــــيات الوظيفيــــة، وتربيتــــه علــــى تقــــدير دور

   )١٧ : ٢٠٠٧، أبو عمرة ( . "والتكنولوجيا

فيتــضح ممــا ســبق ذكــره مــدى أهميــة تعلــيم الرياضــيات بــصفة عامــة والهندســة بــصفة خاصــة 
ـــالطرق واالســـتراتيجيات المـــستخدمة فـــي تعليمهـــا والحـــث علـــى اســـتخدام األدوات ، ومـــدى االهتمـــام ب

لمــا يــشهده العــالم مــن تغيــرات وذلــك ، ّالطــرق التقليديــة الغيــر فعالــةالمناســبة والبعــد فــي تعليمهــا عــن 
   . ًتكنولوجية ومعلوماتية متسارعة تفرض على األفراد أن يكونوا مثقفين رياضيا

  
 אא 

منــذ خمــسينات القــرن العــشرون هيمنــت النظريــة الــسلوكية علــى صــياغة طــرق التعلــيم والتــي 
المباشـر، والقـائم علـى النمـوذج التقليـدي فـي التعلـيم المتمركـز حـول المعلـم كانت تتم بأسلوب التلقـين 

كمصدر للمعرفة وناقـل لهـا، فـدوره إخبـار الطلبـة بالمعلومـات وسـردها لهـم، أمـا المتعلمـون أو الطلبـة 
فإن دورهم ينحصر بكونهم متلقين سلبيين ال دور لهم سوى االستماع واإلنـصات فـي أغلـب األوقـات 

  . )٢١: ٢٠٠٤، أبو عطايا(
أنهـــا تلـــزم المعلـــم عنـــد : ممـــا عـــرض النظريـــة الـــسلوكية للعديـــد مـــن االنتقـــادات الحـــادة، منهـــا   

تحــضير دروســه بكتابــة األهــداف التــي صــنفها بلــوم ورفاقــه، يتبعهــا مجموعــة مــن الخطــوات المتكــررة 
لديــه، إضــافة التــي يعيــدها كــل عــام ممــا يبعــده عــن اكتــساب الخبــرات مــع مــرور الــزمن وقتــل اإلبــداع 

لذلك فان معارضي تلـك النظـرة رأوا أنهـا لـم تنظـر لإلنـسان ككـائن حـي لـه خصائـصه، بـل تـم النظـر 
إليه كاآللة التي يمكن تغيير سلوكها، وأن سلوكيات اإلنسان هي صدى واستجابة للمثيرات الخارجيـة 

الغامــــدي، (تـــشجيعية ًمنكـــرة أن لإلنـــسان دوافـــع داخليـــة توجيهيـــة وأن الـــتعلم يحفـــز بتقـــديم محفـــزات 
١٢ : ٢٠٠٨.(  
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ًفقد بدأ االهتمام بالتعلم يأخذ منحى جديدا يضم أساليب تعلـيم تقـوم علـى إيجـاد بيئـة تعليميـة 
ب، ليصبح الهـدف، التعلـيم مـن ًتعلميه غنية بالخبرات، ومواقف تعليمية أكثر حيوية وتأثيرا في الطال

ِة كمنحـى جديـد فـي التعلـيم والتـي لـم تلـغ النظريـة أجل الفهم، وبدأ الميل نحـو تـضمين النظريـة البنائيـ
  ).١٥ : ٢٠٠٤محمد، ( المتعلم دورالسلوكية إال أنها طورت 

  :فيصنف التربويون البنائية كنظرية تعلم حسب طرحها لألفكار إلى ثالث فئات
 Jean التــي حــدد معالمهــا جــان بياجيــه Cognitive Constructivismالبنائيــة المعرفيــة  .١

Piaget 

ـــــة الـــــسيكولوجية الب .٢ ـــــي تحـــــدث عنهـــــا جـــــون Psychological Constructivismنائي  الت
 John Deweyديوي

  Vygotsky فيجوتـسكي التـي صـاغ أفكارهـا Social Constructivismالبنائية االجتماعيـة  .٣
 ).١٧ : ٢٠٠٣عبد الحليم، (

 NSSE, 2000: 7  ( National Society for the(وتـرى المنظمـة التربويـة األمريكيـة 
Study of Education إن للبنائيــة صــورتين مختلفتــين حــسب طــرح كــل منهمــا لبنــاء المعــاني 

  :واألفكار عند المتعلم هما
 وهـــي مـــا صـــورته بنائيـــة جـــان بياجيـــه Individual Constructivismالبنائيـــة الفرديـــة  .١

Jean Piaget وفون غليسر فيلد Von Gleserfeld. 

 فــي أفكــار فيجوتــسكي ت وهــي مــا ظهــرSocial Constructivismالبنائيــة االجتماعيــة  .٢
Vygotsky 

 أن تفكير اإلنسان عملية اجتماعية بالفطرة وأن الـتعلم لـيس Vygotskyحيث يرى فيجو تسكي 
ًعملية داخليـة بحتـة، كمـا أنـه لـيس شـكال سـلبيا للـسلوك، بـل بنـاء اجتماعيـا يأخـذ مكانـا متوسـطا بـين  ً ً ً ًً

تبر اللغة األداة األولية الممكنـة للتعلـيم، وأن الـسياق الـذي يحـدث فيـه اللغة والتفاعل االجتماعي، واع
  ).١٨ : ٢٠٠٤ الحشوة،(التعلم هو محور التعلم ذاته، وفيه يتم التركيز على اللغة والحوار 

وتعطـــي الثقافـــة الطفـــل أداة المعرفـــة التـــي يحتاجهـــا للتطـــور، وتحـــدد نـــوع ونوعيـــة هـــذه األدوات 
نمــــط ونــــسبة التطــــور، والراشــــدون كالوالــــدين والمعلمــــين قنــــوات ) اجيــــهلمــــدى أوســــع مــــن نظريــــة بي(
ولعـــــل أهـــــم مـــــا تـــــضمنته مالحظـــــات فيجـــــو تـــــسكي ، ألدوات الثقافـــــة بمـــــا فيهـــــا اللغـــــة) موصـــــلون(

Vygotsky مـا دعـاه بمنطقـة التطـور المثلـى Zone of Proximal والتـي تعـرف بالمـسافة بـين ، 
ل المـستقل للمـشكالت والمـستوى الكـامن لـه، وهـذه المـسافة مستوى التطور الفعلي للفرد والمحـدد بالحـ
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ًليــست فراغــا فيزيائيــا  ًPhysical space بــل فراغــا رمزيــا يخلــق مــن خــالل تفاعــل المتعلمــين مــع ،ُ ً ً
آخــرين أكثــر معرفــة، ويــصفها الــبعض بأنهــا المنطقــة أو الحيــز االجتمــاعي الــذي يــدعم الــتعلم ويميــز 

  . Goos, 2005 : 27 )(اء العمل بالتعاون مع اآلخرين  بين األداء الفردي واألداء أثن
 عمليــة Piagetًومــا يجعلــه مختلفــا عــن الطبيعــة الثابتــة الــواردة فــي مراحــل التطــور لــدى بياجيــه 

الــدعم التــي تقــدم للمتعلمــين التــي يمكــن أن تــصل إلــى مــا وراء النــضوج الفيزيــائي، إلــى المــدى الــذي 
 التطـور، فالطلبـة بمـساعدة الراشـدين والمعلمـين والبيئـة يمكـنهم أن تتقدم فيه عملية التعلم على عمليـة

يمكن ) ZPD -منطقة التطور المثلى(ًيتقنوا مفاهيم وأفكارا ال يمكنهم إتقانها بأنفسهم، وتلك المنطقة 
  :أن تتمثل بثالث صور مختلفة

 Teacher – studentوهـــو التفاعـــل بـــين المعلـــم والطالـــب : Scaffoldingالـــدعم  .١
interaction 

اون .٢  student – studentب أنفـسهم وهـو التفاعـل بـين الطـال:  Collaborationالتع
interaction وتظهــر عنــد العمــل مــع األقــران ضــمن مجموعــات تعاونيــة لبنــاء األفكــار أو 

 .إعادة بنائها واكتساب الخبرة

الناشـئة مـن وهو مزج المفـاهيم اليوميـة الحياتيـة النابعـة مـن الخبـرة : Interweavingالمزج  .٣
مجتمـــع الطفـــل مـــع تلـــك المفـــاهيم العلميـــة التـــي نقحـــت وأتقنـــت عبـــر الـــزمن لتـــشكل أنظمـــة 

 ).٢٣: ٢٠٠٢المنومي، (منطقية للفهم 

 ميــسر أو مرشــد يــزود المتعلمــين بالــدعم الــالزم عنــد Vygotskyالمعلــم فــي بنائيــة فيجوتــسكي و
ً وأكثـر تعقيـدا، وعنـدما تقـل تلـك الحاجـة الحاجة، للتأكيد على أن بناءهم للمعرفـة سيـستمر بـشكل أقـوى

للمــساعدة، يــسحب المعلــم بــبطء هــذا الــدعم الــذي يعــود الطالــب بحاجــة إليــه، ويــصبح بــشكل أكبــر ذي 
، ويتـدخل عنـدما يكـون Self – Directed and Self- Empowermentتوجيـه وتمكـين ذاتـي 

 : ٢٠٠٤الحــشوة، (ظــيم الــذات هنــاك تعــارض أو ســوء فهــم ظــاهر، أي أنــه يــسهل قــرارات األطفــال وتن
٢٣.(   

 المعرفـة فـي البنائيـة االجتماعيـة أنهـا نتـاج إنـساني تبنـى (Kim, 2001: 123)يصف كـيم 
ًاجتماعيــا وثقافيــا وينــشئ األفــراد معنــى مــن خــالل تفــاعلهم مــع بعــضهم الــبعض ومــع البيئــة التــي  ً

   .يعيشون فيها
معرفيــة واألفكــار الجديــدة، إذ أن فهــم فيتــضمن الــتعلم التفاعــل بــين مخططــات الطفــل وبنــاه ال

، أي فكــرة جديــدة يعنــي مــشاركتها فــي مخطــط مالئــم موجــود، أو بنيــة معرفيــة مخزنــة فــي الــذاكرة
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وبــسبب اخــتالف الخبــرات التــي يمتلكهــا األفــراد ومــا يمتلكونــه مــن معرفــة ســابقة عــن موضــوع مــا 
و مــا يــصفه الكامــل ن مــا يتعلمــه شــخص يختلــف عمــا يتعلمــه آخــر عــن ذات الموضــوع، وهــعــف

  ).١٩: ٢٠٠٥الكامل، (بالتفسير الفردي في فهم المعرفة وبناء المعنى 
إال أنــه فــي بعــض األحيــان تكــون األفكــار الجديــدة صــعبة ألي مخطــط موجــود فــي الــذاكرة  

ويــستحيل ربطهــا بــأي مخطــط، فتبقــى منعزلــة وغيــر مرتبطــة بــأي معرفــة ســابقة وهــو مــا يجعــل 
يحـاول المـتعلم حفـظ الفكـرة بـأي طريقـة، ويولـد مـا يـدعى ف. ل مـستحيلتينعمليتي المواءمـة والتمثـ

التعلم بالحفظ الذي يعتبر سبب أية أخطـاء فـي الرياضـيات، إذ كلمـا حـاول الطلبـة اسـتدعاء تلـك 
)  الخطـأ (المعرفة كان هنـاك تـذكر جزئـي وتـشويه للقـوانين، ويظهـر مـا يـدعى بالمفـاهيم البديلـة 

Misconceptionsن وجهـــة النظـــر البنائيـــة مهمـــة بدرجـــة حاســـمة للتعلـــيم والـــتعلم، إذ  التـــي مـــ
ُتشكل جزءا من ب نى الطالب المفاهيمية والمعرفية، التي ستتفاعل مع المفاهيم الجديدة وتؤثر فـي ً

، زيتـــون(ًالـــتعلم، وتـــصبح جـــزءا مـــن المعرفـــة الـــسابقة التـــي ســـيبني عليهـــا المتعلمـــون مفـــاهيمهم 
١٩٠: ٢٠٠٢.(  

ــ ك المفــاهيم فيــشير األدب التربــوي أن المعلــم وطــرق التعلــيم يمكــن أن يــشكال أمــا مــصادر تل
ًعنــد الطلبــة، خاصــة إذا لــم يكــن لــدى المعلــم نفــسه )  الخطــأ (البديلــة المــصدر الــرئيس للمفــاهيم 

الفهـــم الـــصحيح للمفـــاهيم أو عنـــدما يلعـــب المعلـــم دور المحاضـــر فـــي الحـــصة الـــصفية وال يمـــنح 
أو االستفسار نتيجة عدائيته لألسـئلة إضـافة لـدور اللغـة المـستخدمة فـي الطلبة الحق في السؤال 

التعلــيم، إذ أن هنــاك اختالفــات فــي اللغــة اليوميــة التــي يــستعملها الطالــب وتلــك المــستخدمة فــي 
ٕكمـــا أن التجـــارب الشخـــصية مـــن مالحظـــة وادراك، والخلفيـــة الثقافيـــة، وثقافـــة ، الـــسياق المدرســـي

علمـين تعنـد الم ) الخطـأ (البديلـة تعد من أسـباب نـشوء وتكـون المفـاهيم األقران ووسائل اإلعالم 
  ). ١٨: ٢٠٠٦الرمحي، (

األول أنها تتداخل مع الـتعلم : قد تكون مشكلة لسببين)  الخطأ (البديلة إال أن تلك المفاهيم 
كمـا إن ، ًنيـاًعندما يستخدمها الطلبة لتفسير خبرة جديدة، والثاني أن الطلبة يرتبطون بها عاطفيـا وذه

 االســـتعمال المـــستمر لهـــا مـــن قبـــل الطلبـــة وصـــالحيتها فـــي بعـــض األحيـــان لتفـــسير بعـــض الموافـــق
الحياتية، وعـدم اسـتخدام طـرق تقيـيم تظهرهـا، واللغـة المـستخدمة فـي صـياغتها تـؤدي إلـى ثبـات تلـك 

ًقد يقود التعلم أيضا تغييرا، المفاهيم عند الطلبة  أن المعرفة تعتمد علـى  في هذه البنى المعرفية، ذلكً
خبرة المتعلم، لذا فإن تغير الخبرة قد يقود لتعديل تلك المعرفة، ويظهـر مـا يـسمى بـالتغير المفـاهيمي 

Conceptual Change وهو ال يعني اسـتبدال فكـرة بـأخرى، بـل إعـادة بنـاء معقـد للمعرفـة الـسابقة 
   ). ٢٩ : ٢٠٠٤، الحشوة( ًمن أجل إنجاح األفكار الجديدة، وهي عملية بطيئة نسبيا 
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 مــساعدة الطلبــة علــى مواجهــة المفــاهيم ة طريقــ(Mestre, 2006: 39)فــيلخص ميــستري 
  : بما يأتي) الخطأ (البديلة 
باختيـار مـسألة مناسـبة يمكـن أن )  الخطـأ (البديلـة على المعلم أن يبحث بنفسه عن المفـاهيم  - ١

الــساذجة أو  ) الخطــأ (البديلــة اهيم تظهـر إذا كانــت صــعوبات الطلبـة قادمــة مــن اللغــة أو المفـ
  .كالهما

 .) الخطأ ( البديليطرح المعلم بعض األسئلة المعاكسة للمفهوم  - ٢
 .ٕيطلب من الطلبة إعادة الحل، والبحث عن نمط الخطأ واظهار التعارض - ٣

  
  :ويمكن إيجاز األسس التي تنعكس في النظرية البنائية بكافة فروعها كنظرية تعلم بما يأتي

أي أن المتعلم يبني معرفته بنفسه مـن خـالل خبراتـه والبيئـة المحيطـة : عملية بنائية نشطةالتعلم  -
ًممــا يــشكل لديــه إطــارا مفاهيميــا يعطــي معنــى لخبرتــه، وكلمــا مــر المــتعلم بخبــرة جديــدة عــدل مــا  ً

   .لديه من بنى معرفية ليشعر المتعلم باتزان تلك البنى لديه
 تعــرض لمــشكلة حقيقيــة ذات عالقــة بخبراتــه الحياتيــة، فــالتعلم يبنــي المــتعلم معنــى لمــا يتعلمــه إذا -

 .هو صناعة المعنى
يعيـد المــتعلم بنــاء معرفتــه مــن خــالل التفــاوض االجتمـاعي مــع اآلخــرين، فهــو ينــاقش معانيــه مــع  -

 .اآلخرين، وقد تتعدل تلك المعاني من خالل هذا التفاوض
لمعرفـــة بمثابـــة الجـــسر الـــذي تمـــر عبـــره المعرفـــة الـــسابقة أســـاس لـــتعلم ذي معنـــى، إذ تعـــد تلـــك ا -

المعرفــة الجديــدة إلــى عقــل المــتعلم، حيــث يعــاد تنظــيم المعرفــة الــسابقة للوصــول للمعرفــة الجديــدة 
ًوأحيانا تقف المعرفة الـسابقة حـاجزا أمـام مـرور المعرفـة الجديـدة ويظهـر مـا يعـرف بـالفهم البـديل  ً

)Hausfather and Rainer, 2005: 64.(  

  
وأسسها ودورها في إحداث تعليم كره يتضح مدى أهمية التعرف على النظرية البنائية مما سبق ذ

عنـــد الطلبـــة والطـــرق التـــي تـــساعد ) الخطـــأ( وأهميـــة التعـــرف علـــى مـــصادر المفـــاهيم البديلـــة ، ّفعـــال
.  عند طالبهم) الخطأ( المعلمين على تعديل المفاهيم البديلة  
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אאאאW 
ٕكانت النظرية التقليدية للرياضيات تـرى أنهـا تتكـون مـن مجموعـة ثابتـة مـن اإلجـراءات، وان 

 بكـم هائـل طالبهـمتعلمها يعني إخبار الطلبة كيف يطبقون تلك اإلجـراءات، فكـان المعلمـون يغرقـون 
ـــة الجافـــة التـــي ال تعنـــي لهـــم شـــيئا، وال ـــزة ًمـــن المـــسائل والتمـــارين الروتيني ـــدم لهـــم أي أفكـــار محف  تق

مناسبة، ويصرون على حل المسائل والتمـارين بطـرق معينـة، وال يـشجعون طلبـتهم علـى التفكيـر فـي 
حلول جديدة، أو ابتكار طرق حل تخصهم، وأدى ذلك إلى مـشكالت الحفـظ والتـدريب اآللـي، وعجـز 

 الفعالة التـي يتبعهـا المعلمـون الطلبة عن أداء المهارات األساسية بسبب أساليب ووسائل التعليم غير
وهــو مــا جعــل الرياضــيات مــادة غيــر محببــة ، والتــي ال تــستثير اهتمــام الطلبــة وحماســهم نحــو الــتعلم

  ).٢٨: ٢٠٠٦الرمحي، (للطلبة 
فيمـــا يـــرى البنـــائيون أن الرياضـــيات علـــم تجريـــدي مـــن إبـــداع العقـــل البـــشري، وأن حلهـــا هـــو 

ضـــية، ثـــم تختبرهـــا، تنقحهـــا أو تـــستبدلها، وهـــو مـــا يجعـــل حـــدس، فأنـــت تختـــرع وتوســـع األفكـــار الريا
 ،كــان فهــم الفــرد لطبيعــة الرياضــيات يــؤثر علــى فهمــه لهــا ولمــا، الرياضــيات تحمــل طبيعــة اجتماعيــة

فالطلبــة يتعلمــون الرياضــيات بــشكل أفــضل عــن طريــق العمــل والمــشاركة الفعالــة فــي األنــشطة التــي 
 يــشجعهم علــى المــشاركة فــي مناقــشة األفكــار الرياضــية، تتــيح لهــم تطبيــق مــا تعلمــوه بمــساعدة معلــم

ـــاء دراســـتهم للرياضـــيات، ـــداع أثن ـــستدعي اإلب ـــين الحـــين واآلخـــر بأعمـــال ت  وحـــل المـــسائل، يكلفهـــم ب
ًوانطالقا من هذه الرؤية فقد رأى الكثير من المهتمين بتعليم وتعلم الرياضـيات ضـرورة االسـتفادة مـن 

  ). ١٩: ٢٠٠١عصر، (مبادئ النظرية البنائية 
  

 ظهـــرت بـــوادر هـــذه االســـتفادة للمـــرة األولـــى بـــشكل رســـمي وصـــريح فـــي الواليـــات المتحـــدة
ـــيم ـــتم بهـــا تعل ـــة التـــي ي ـــر الطريق ـــاحثين لتغيي ـــرار التربـــوي والب ـــة مـــن خـــالل دعـــوة صـــناع الق  األمريكي

 (NCTM)ًفظهرت أوال وثيقة المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات ، الرياضيات المدرسية
 Curriculum and Evaluation Standards for School بعنـوان ١٩٨٩ والتي نـشرت عـام 

Mathematics  ،  ولكــون عمليــة اإلصــالح التربــوي عمليــة شــاملة وال تقتــصر علــى إعــداد معــايير
المنــــاهج الدراســــية، بــــل البــــد مــــن أن تمتــــد لتــــشمل الممارســــات الخاصــــة بالعمليــــة  خاصــــة بمحتــــوى
المعـــــايير المهنيـــــة لتعلـــــيم " وثيقـــــة  ) ١٩٩١( أصـــــدر المجلـــــس عـــــام  ب التقـــــويم،التعليميـــــة وأســـــالي

( وفـي عـام  " Professional Standards For Teaching of Mathematics"  "الرياضـيات 
 Assessment Standards for" أصــدر وثيقــة معــايير التقــويم للرياضــيات المدرســية ) ١٩٩٥

School Mathematics "ِ"  تأصــــدر وقــــد )NCTM(  عــــام )المبــــادئ  "وثيقــــة   )٢٠٠٠
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  Principle and Standards for School Mathematics" " والمعـايير للرياضـيات المدرسـية
أن تلــك الوثيقــة بمــا تحتويــه مــن مبــادئ ومعــايير تمثــل رؤيــة طموحــة للغايــة  )(NCTMت واعتبــر" 

منـاهج رياضـيات : عـدة عناصـر وهـي لتعليم وتعلم الرياضيات، وأن تحقيق تلك الرؤية يتطلـب تـوافر
واإلطالع يمكنهم الدمج بـين التعلـيم والتقـويم،  معدة وفق معايير جيدة، معلمون على قدر من الكفاءة

صــفوف دراســية مجهــزة بإمكانــات تقنيــة،  سياســات تعليميــة تــدعم وتعمــل علــى تحــسين عمليــة الــتعلم،
    (NCTM,2000:3)والتزام بالتميز والمساواة 

 بعـض التوجيهـات البنائيـة لتعلـيم (Martin and Deborah, 1991: 310 )تن وديبـوره يـوجز مـار
  :الرياضيات منها

أن يمــــنح المعلــــم الطلبــــة الفرصــــة إليجــــاد أفكــــار رياضــــية وافتراضــــات، والتحقــــق مــــن تلــــك  - ١
  .االفتراضات وتعميم واثبات األفكار

دســــــية والتــــــشبيهات أن ينــــــوع المعلــــــم بعرضــــــه للــــــدرس وللنمــــــاذج الحــــــسية واألشــــــكال الهن  - ٢
 .الرياضية

ينظم الطلبـة األفكـار مـع المعلـم أو مـع أقـرانهم مـن خـالل العمـل ضـمن مجموعـات صـغيرة  - ٣
 .ومن خالل مناقشات جماعية

 .استخدام األفكار الجديدة في سياقات متنوعة بهدف تعميق الفهم - ٤
هم لبنـاء بنـى اختيار مسائل حياتية من واقع الطلبة أو مفـاهيم رياضـية معروفـة ومألوفـة لـدي - ٥

 .معرفية جديدة
دور المعلـــم كميـــسر ومـــسهل يعيـــد صـــياغة األفكـــار ويـــدير المناقـــشة بـــين الطلبـــة، إال أنـــه  - ٦

يتجنب التعليق على صحة أو قيمة أفكار الطلبـة، ويـشجع علـى اكتـشاف األخطـاء الكامنـة 
 .والمفاهيم البديلة من أجل فهم أفضل

 كــان التركيــز منــصبا علــى معرفــة المعلــم للبنيــة ففــي الــستينات والــسبعينيات مــن القــرن الماضــي
الرياضية والمحتوى المعرفي فقط، وكان االفتراض أنـه إذا زودنـا المعلـم بـالمواد واألدوات للتغيـر فإنـه 

حيـث لــم يكـن هنــاك اهتمـام بقــضية ، سـيقوم بتحــسين تدريـسه، ولكننــا اآلن نـدرك خطــأ هـذا االفتــراض
ولعـــل مـــا قدمـــه ، ًإن إدراكنـــا لهـــذه القـــضية ال زال حـــديثافـــ. م بهـــاأن المعلـــم ســـيعلم بالكيفيـــة التـــي تعلـــ

 Pedagogical) من استخدام لمصطلح المعرفة البيداغوجية للمحتوىShulman (1986)شولمان 

Content Knowledge) مـا المعرفـة التـي يحتاجهـا المعلـم : جاء نتيجة لإلجابة عن السؤال التـالي
ت؟ وقــد أصــبح اســتخدام مــصطلح المعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى ليــتمكن مــن تعلــيم الطلبــة الرياضــيا

 Even) ً أو صــعباً لمــا يجــب أن نعرفــه ونفهمــه لجعــل موضــوع معــين فــي الرياضــيات ســهالًمرادفــا

and Tirosh, 2003: 138).  
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אאאW 
 بيـداغوجيا إلـى أن فكـرة جعـل ال( Gauthier et al, 2002: 10)أشـار جـوتير و آخـرون    

األمريكيـة علـى  ًعلما ظهرت منذ نهاية القـرن التاسـع عـشر، فقـد بـرزت فـي أوروبـا والواليـات المتحـدة
ًسواء، وكان غرضها المشترك أن تجعـل البيـداغوجيا علمـا تطبيقيـا ٍحد يرتكـز علـى علـم الـنفس الـذي  ً

  .ً أساسياًيعتبر علما
نـشغل هـذا التعلـيم بـصورة أساسـية بانتقــاء الـصناعة، فقـد ا  فقـد سـادت البيـداغوجيا تعلـيم عـصر

 .تقديمها ووسـائله، وشـاع الحـديث عـن المنـاهج، وتأهيـل المعلمـين، وتقيـيمهم المادة التعليمية، وطرق
لتحديــد األســباب التــي تــؤدي إلــى تبــاين  ّإن مراجعــة األدبيــات التربويــة التــي تناولــت التعلــيم الفعــالفــ

ـــاحي رئيـــسية ظهـــرُتالممارســـات التعليميـــة لـــدى المعلمـــين،   (قـــام  ،لموضـــوعاتتعلـــق بهـــذا  أربعـــة من
  :بتحديدها ) ٥-٤: ٢٠١٠ ،حوامدة
       سمات المعلمين وخصائصهم: ًأوال 

عن صفات المعلم الجيد، وذلك  ًقد ظهر هذا المنحى في النصف األول من القرن العشرين بحثا
:  شخـصية مثـل وجه الخـصوص بـسماتعلى  لالعتقاد السائد في تلك الفترة بأن نجاح المعلم يرتبط

 ويظهــر أن البواعــث الكامنــة وراء هــذا ،...واالهتمــام الحماســة، والــود، والعــدل، واالســتقبال الحــار،
  .اصطفاء المعلمين المنحى إدارية تتعلق بتحسين

  
  ّفعالية المعلمين والتدريس الفعال: ًثانيا 

ّالتـي يـستخدمها المعلـم الفعـال،  سيةيبحث هذا المنحـى فـي االسـتراتيجيات واإلجـراءات التدريـ
العــشرين، وتطــور ليتخــذ شــكل البحــث النــوعي،  وقــد بــرز هــذا المنحــى فــي العقــد الخــامس مــن القــرن

  .وسلوكياته الصفية، والتفاعل الصفي ّوهدفه التوصل إلى سمات المعلم الفعال،
  

        العمليات والنواتج: ًثالثا
طلبــتهم، وكيفيــة قيــاس  تبطــة بتعلــيم المعلمــين، وتعلــم فــي المخرجــات المرهــذا المنحــى يبحــث

 .هذه المخرجات واألشخاص المعنيين بقياسها، وأغراض ذلك القياس
  معرفة المعلم: ًرابعا 

الـسابع مـن القـرن العـشرين، وقـد  نشأ هـذا المنحـى فـي العقـد الـسادس، وبلـغ ذروتـه فـي العقـد
ما يعرفه المعلم، ومـا يحتـاج إلـى ( للمعلمين  عرفيةنمت حركة مهنة التعليم والتركيز على القاعدة الم

  .لهذه المعرفة ومصادر معرفته وكيفية تنظيمه) معرفته 



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٢٥ 

معرفـة المحتـوى، قـام  م بعد أن كانت المعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى تنـدرج تحـت١٩٨٧عام 
أنهـا تكـون معرفـة  بوضـعها كـصنف مـستقل مـن بـين سـبعة أصـناف يـرى ( Shulman) شـولمان

ومعرفـة المحتـوى، ومعرفـة المحتـوى  المعرفـة البيداغوجيـة العامـة، والمعرفـة المنهاجيـة،: لم؛ وهيالمع
البيئـات التعليميـة، ومعرفـة الفلـسفات واألهـداف  البيداغوجيـة، ومعرفـة خـصائص المتعلمـين، ومعرفـة

يبنـى علـى مـا ًالمتكامل من المعارف السابقة يجعل التعلـيم فنـا  العامة واألهداف الخاصة، وهذا الكل
  ( Pedagogy) وكيفيــة تعلمهــم لــه، وهــو مــا يطلــق عليــه البيــداغوجيا ينبغــي أن يتعلمــه الطلبــة
  .(Shulman, 1987: 8 ) التدريس كمرادف لمصطلح فن

المــدرس فــي إطــار وظائفــه؛  مجمــوع األعمــال التــي يــستخدمها" ف البيــداغوجيا بأنهــا ّعــرُت
  ( Gauthier et al, 2002: 11) "  سياق مدرسيوظائف نقل المعارف، والتربية لجماعة في

  
" المعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى علـى أنهـا  ّ فقد عرف(Shulman, 1987: 8 ) أما شولمان

إلـى معرفـة المحتـوى الدراسـي لتدريـسه، مـن أجـل  المعرفة التي تتعدى معرفـة المحتـوى الدراسـي لذاتـه
ًجعل المحتوى الدراسي سهال وقابال الل الشروحات، والتوضـيحات، والحـوارات، وضـرب للتعلم من خ ً

ًوغيرها من التمثـيالت التـي تجعـل المحتـوى قـابال لالسـتيعاب مـن الطلبـة  األمثلة، والعروض العملية،
البيداغوجيـة العامـة  وأضـاف إلـى ذلـك تعريـف المعرفـة".  وبيئـاتهم وخلفيـاتهمأفهـامهم علـى اخـتالف

مثـــل المنـــاحي العمليـــة إلدارة  عليهـــا عمليـــة تنفيـــذ التـــدريسالمبـــادئ األساســـية التـــي ترتكـــز " بأنهـــا 
الـصفي / االنتظـار، والنظـام االجتمـاعي  الصف، ومهارات التدريس، وزمن الـتعلم األكـاديمي، ووقـت

  ."والمدرسي، ومبادئ التفاعل في الصف 
 المعرفة البيداغوجية للمحتوى هـي تحويـل المحتـوى األكـاديمي إلـى محتـوى ويرى الباحث أن

تــدرس فــي مدرســة معينــة، ويوضــح هــذا القــول العالقــة الوثيقــة بــين  قابــل للــتعلم لــدى فئــة مــن الطلبــة
المعرفــي الــذي يعلــم والــذي يكــون مجــرد ويحتــاج إلــى معلمــين اكتــسبوا معرفــة  البيــداغوجيا والمحتــوى

 مفهومةالبيداغوجي حتى يكونوا قادرين على تحويل المفاهيم المجردة إلى مفاهيم واضحة و المحتوى
  .هم من توظيفها في حياتهم اليوميةلدى طلبتهم على نحو يمكن

أولهـــا فـــي معرفـــة  عناصـــر تكونهـــا وتـــشكلها، ويتمثـــل لهـــا لمعرفـــة البيداغوجيـــة للمحتـــوىاف
والمعرفـــة التركيبيـــة، وأمـــا  المعرفـــة الماديـــة: المحتـــوى الدراســـي، وتـــشمل نـــوعين مـــن المعرفـــة همـــا 

فــي معرفــة خــصائص الطلبــة  ة البيداغوجيــة للمحتــوى فيتمثــلالعنــصر الثــاني مــن عناصــر المعرفــ
وأسـاليب تعلمهـم، ودافعيـتهم للـتعلم، وحـاالتهم  كالفروق الفردية بيـنهم، وقـدراتهم، واسـتعداداتهم للـتعلم،

أثناء تعلمهم المحتـوى الدراسـي، وتقبـل آرائهـم، وتـشجيعهم علـى  النفسية، والصعوبات التي يواجهونها
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عــن خبــراتهم الذاتيــة، ويتمثــل العنــصر الثالــث فــي المعرفــة البيداغوجيــة  لتعبيــرالتفاعــل الــذهني وا
 ٕمعرفة أصول التدريس، وما يتعلـق بـاإلدارة الـصفية، وادارة الـتعلم، وكيفيـة التعامـل مـع العامة؛ وهي

التعليميـــة  الطلبـــة، واالســـتراتيجيات التدريـــسية، ومعرفـــة دور كـــل مـــن المعلـــم والمـــتعلم فـــي العمليـــة
تهيئتهــا والتخطــيط لهــا،  ميــة، وأمــا العنــصر الرابــع فهــو معرفــة بيئــات الــتعلم، ومفهومــه، وكيفيــةالتعل

( المحتـوى البيـداغوجي واسـتخدامه  والتباين فـي الممارسـات التعليميـة هـو انعكـاس للتبـاين فـي معرفـة
  ). ٥ : ٢٠٠٥الحوامدة، 
انظـر (: عة أنـواع هـي تلـك المعـارف إلـى سـبقـسم (Shulman, 1987: 8 )إال أن شولمان   

  .))١-٢ (شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  Shulmanأنواع المعرفة التي يحتاجها المعلم في التدريس حسب ): ١-٢(شكل 

 ,Ball et al)بــال وآخــرونقــام وقــد ،  بتعريــف تلــك األنــواع١٩٨٧ فــي Shulmanوقــام شــولمان 

 :كما يليتها من أجل التحديث  صياغةعادإب ( 391 : 2008

 Subject – Matter Knowledge أو Content Knowledge (CK) حتوىمعرفة الم - 

(SMK):   عرفها على أنها فهم المعلم لبناء المـادة التعليميـة، كإدراكـه المفـاهيم األساسـية والتعميمـات
ً، والطـرق التـي تـربط تلـك المفـاهيم والتعميمـات معـا، والفهـم الـشامل لتركيـب )خاصة في الرياضـيات(

  .تنظيم المعرفة فيها والمنطق الذي بنيت عليهالمادة وطريقة 

 المعرفة 

معرفة 
 المحتوى

المعرفة 
البيداغوجية 

 العامة

معرفة 
 المنھاج 

PCK المعرفة 
البيداغوجية 
  للمحتوى

معرفة 
خصائص 
 المتعلمين

معرفة 
السياق 
 التدريسي

داف  ة األھ معرف
 والقيم التربوية
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ويقـصد بهـا المبـادئ : General Pedagogical Knowledge المعرفة البيداغوجيـة العامـة -
 ترتكـز عليهـا عمليـة تنفيــذ التـدريس مثـل المنـاحي العمليـة إلدارة الـصف، ومهــارات األساسـية التـي

ومبـادئ  النظـام االجتمـاعي الـصفي والمدرسـي،التدريس، وزمن الـتعلم األكـاديمي، ووقـت االنتظـار، و
  .التفاعل في الصف

وتركـز علـى معرفـة المعلـم بالمنهـاج الرسـمي : Curriculum Knowledge معرفة المنهـاج - 
ومعرفـــة عناصـــره األساســـية، والنظريـــة التـــي تـــم بنـــاؤه عليهـــا، وطـــرق تنفيـــذ تقويمـــه، ومعرفـــة تنظـــيم 

  .ل االختبارات والوسائل والمواد التعليميةالخبرات واألنشطة، والتخطيط لها، وعم

وتـشمل  :Pedagogical Content Knowledge (PCK) المعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى -
معرفة المحتوى بصورة تمكن المعلم من تدريس المواقف الـصفية الفعليـة، فالمعرفـة المجـردة ال تكفـي 

 إيجـاد معرفـة هً العامة ال تجـدي نفعـا فعليـلشرح المفهوم وتدريسه وكذلك معرفة المعلم لطرق التدريس
ًتــشمل األمــرين معــا وهــي المعرفــة المــذكورة أعــاله والتــي يعتبرهــا شــولمان بأنهــا خلــيط مــن المحتــوى 

  .وطريقة التدريس وفهم تنظيم المحتوى وصعوبات تعليمه

 :Knowledge of Characteristics of the learnersالمعرفـة بخـواص المتعلمـين  -
معرفة المتعلقة بالمتعلمين من حيـث اهتمامـاتهم، وحاجـاتهم التعليميـة، والفـروق الفرديـة بيـنهم، وهي ال

 والتطبيـق غيـر )الخطـأ ( البديلـة التعليميـة، والمفـاهيم  وخبراتهم ومفاهيمهم السابقة سـواء الـساذجة أو
  .الصحيح للمعرفة لديهم

وهـي المعرفـة :  Knowledge of Educational Contextمعرفـة الـسياقات التعليميـة  - 
اإلدارة الــصفية، ومعرفــة المدرســة كمؤســسة اجتماعيــة وتميزهــا، وتقــدير التنــوع الثقــافي فــي المتعلقــة بــ

  .المجتمع الذي قدم منه الطالب

 :Knowledge of Educational Goals and Values  معرفة األهـداف التعليميـة والقـيم-

ً والخلفيــات التاريخيــة والمعــايير األخالقيــة وأثرهــا جميعــا علــى وتهــتم هــذه المعرفــة بالفلــسفات التربويــة
  .التعليم

 بنـى علـى مـا ينبغـي أن يتعلمـهُي ًهـذا الكـل المتكامـل مـن المعـارف الـسابقة يجعـل التعلـيم فنـا
فيـرى  .البيـداغوجيا كمـرادف لمـصطلح فـن التـدريس الطلبـة وكيفيـة تعلمهـم لـه، وهـو مـا يطلـق عليـه

أن معظم التأثيرات المهمة فـي معرفـة المعلمـين بمهنـتهم تتكـون  "( Ellison, 2007: 18)إيليسون  
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 محــددة مــن المعرفــة المــشتقة مــن االســتخدامات ًوتــصاغ داخــل الغرفــة الــصفية، ويتطلــب ذلــك أصــنافا
 مفـاده أن التعلـيم نـشاط ًإن القول السابق يوضـح مفهومـا" . التي يتوجب على هذه المعرفة أن تؤديها

فعندما يبدأ المعلـم حياتـه المهنيـة بالتـدريس فإنـه يمتلـك الرغبـة فـي  .ئة اجتماعية معقدةمقصود في بي
القيام بهذا العمل، ولكنه أيضا يحمل في فكره العديد من التصورات حـول ماهيـة التـدريس بتـأثير مـن 
خبرتـــه الـــسابقة كطالـــب فـــي المدرســـة، ومـــن تجاربـــه الخاصـــة، ومـــن اإلعـــداد الجـــامعي الـــذي حـــصل 

، ومــن البيئــة المدرســية التــي ســيمارس بهــا مهنتــه، ومــن أقرانــه فــي التــدريس، ومــن طلبتــه الــذين عليــه
  .سيقوم بتدريسهم

إن جميــع المــؤثرات الــسابقة تــدعو المعلــم ليعتقــد بأنــه يعــرف الكيفيــة التــي يــتم بهــا التــدريس، 
فين الرسـميين، فعنـد وعليه فإنه سيقاوم أي إرشاد أو توجيـه يقـدم لـه مـن قبـل اآلخـرين وبالـذات المـشر

 تفكــر بــه أو تدرســه دراســة أكاديميــة، وعنــد ً تقــوم بــه ولــيس شــيئاًأغلــب المعلمــين يعــد التــدريس شــيئا
ــم التــدريس مــن خــالل المحاولــة والخطــأ  األغلبيــة ال يعتبــر التــدريس مــشكلة حيــث يــستطيع الفــرد تعل

 Ball)  بصورة سلسة وبـسيطةالمهمة األساسية للتدريس هي فقط نقل المعلومات للطلبة باعتبار أن

et al, 2008 : 397 )  
فقــد ركــزت أغلــب الدراســات فــي الــستينيات مــن القــرن الماضــي علــى تعريــف معرفــة المعلــم 
بـــالمحتوى المعرفـــي للرياضـــيات مـــن خـــالل عـــدد المـــساقات الخاصـــة بالرياضـــيات التـــي درســـها فـــي 

 ,Fennema,1992(  ،)Alba, 2001( ،)Brewer ( ت الكثيـــر مـــن األبحـــاثتـــالجامعـــة، وأثب

ًعــدم وجــود عالقــة قويــة بــين مــا يعرفــه المعلــم مــن الرياضــيات وبــين تحــصيل الطلبــة مقاســا ) 1997
وبعد أن تغير االتجاه البحثي نحـو الوصـف أكـدت األبحـاث أن معرفـة المعلـم . باالختبارات المعيارية

غرفة الـصفية، وأن طبيعـة األثـر بالمحتوى المعرفي للرياضيات ال تؤثر بالقرارات التي سيتخذها في ال
 ,Alba( الذي تحدثه معرفة المعلم لمحتوى معرفي معين في الرياضيات ال زال غير واضح المعـالم

2001: 36)  
 معلمة األول األساسي ذات المعرفـة الغنيـة بأصـول التـدريس وفنونـه وصـاحبة المعرفـة ًفمثال

حة والمـسائل المقدمـة وتحـاور الطلبـة وتـشركهم الجيدة بحقائق الجمع والطرح تنوع في األمثلة المطرو
في الحصة بشكل كبيـر وواضـح ولكنهـا فـي المقابـل تحجـم عنـد تدريـسها لموضـوع الكـسور وال تـسلك 

وعنــدما تـــسأل مــن قبـــل الطلبـــة عــن مـــسألة ال تتوقــع أن تـــسأل عنهــا فإنهـــا تحـــول . نفــس الـــسلوكيات
 حــين يركــز المعلــم المعــد أكاديميــا بــشكل جيــد فـي. الـسؤال لمــسألة إثرائيــة وتتنــصل مــن اإلجابــة عنهــا

على فهم الطلبة للعمليات والعالقات الداخلية التبادليـة بـين المفـاهيم والتعميمـات الـواردة فـي المحتـوى 
  .المعرفي المخصص
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فال يوجد اتفاق عام بين الباحثين التربويين حول ماهية مكونات التدريس الجيـد للرياضـيات، 
اك المعلــم لماهيــة الرياضــيات تــؤثر فــي إدراكــه للكيفيــة التــي يجــب أن تقــدم بهــا، إن إدر " :إن القــولفــ

 ليـست مـا هـي أفـضل ًفالقـضية إذا... ٕوان الكيفية التـي يقـدم بهـا المعلـم الرياضـيات تـشير لمعتقداتـه 
   Hill et al, 2004 : 15 )  "(تدور حوله الرياضيات  طريقة للتدريس ؟ ولكن ما هي حقيقة ما

  
 إلـى أن طريقـة التـدريس التـي يتبناهـا معلـم )Thompson,1992: 21(ر تومـسون لـذا يـشي

فالرياضــيات عنــد العديــد مــن ، الرياضــيات تعتمــد بــشكل أساســي علــى مفهومــه لمــا تعنيــه الرياضــيات
العمليـات : المتعلمين فرع معرفي يتميـز بالدقـة فـي نتائجـه، وصـحة إجراءاتـه، وأن عناصـره األساسـية

ارزميات الجبرية، والنظريات الهندسـية، وهـم يـرون أن معرفـة شـخص مـا للرياضـيات الحسابية، والخو
المعرفـي،  تكافئ مهارته في إجراء الخوارزميات، و قدرتـه علـى تحديـد المفـاهيم األساسـية لـذلك الفـرع

 knowing (الرياضـــــياتوعليـــــه فـــــإن هـــــذا االتجـــــاه يـــــرى أن معرفـــــة الرياضـــــيات هـــــي ابتكـــــار 

mathematics is making mathematics( أي أن الرياضـيات نـشاط خـالق أو عمليـة منتجـة 
وعليـــه فـــإن مفهـــوم التـــدريس الجيـــد التـــابع لمثـــل هـــذه النظـــرة يتمثـــل بعـــرض . مولـــدة للمعرفـــة الجديـــدة

المفــاهيم واإلجــراءات بــصورة مختــصرة وواضــحة ومــنح الطلبــة الفرصــة الكافيــة لممارســة اإلجــراءات 
 األخـــرى لطبيعـــة الرياضـــيات فتنبـــع مـــن التحليـــل االجتمـــاعي للمعرفـــة أمـــا النظـــرة ،وتمييـــز المفـــاهيم
 علــى الممارســة المــستمرة لمختــصي الرياضــيات وممارســي تدريــسها، فيــصف هــؤالء ًالرياضــية معتمــدا

الرياضــــيات بأنهــــا نــــوع مــــن النــــشاطات الذهنيــــة، وبأنهــــا بنــــاء اجتمــــاعي يتعلــــق بالحــــدس والبــــراهين 
البـــراهين ودحـــضها يـــرتبط بـــالتغيرات الثقافيـــة واالجتماعيـــة، وعنـــد ودحـــضها، وأن التغيـــرات فـــي هـــذه 

 knowing mathematics is doing  (هـؤالء فـإن معرفـة الرياضـيات هـي العمـل بالرياضـيات

mathematics( ،ك الطلبــة بنــشاطات اومفهــوم تــدريس الرياضــيات فــي هــذه النظــرة يتمثــل فــي إشــر
ألة، يتطلب حل هذا الموقف التفكير بأنواعه، وجمع ذات مغزى وهذه النشاطات نابعة من موقف مس

المعلومـــات وتطبيـــق المعرفـــة واالكتـــشاف لألفكـــار الجديـــدة وتبـــادل تلـــك األفكـــار واختبارهـــا بالتأمـــل 
  . بطريقة الحل والنقاش مع بقية المجموعة

  
تصد  وجهة النظر الثانية قد تقودنا للنظر إلى المعلم بأنه مدير لألزمات ومفيرى الباحث أن

للمـــشاكل التـــي تحـــدث داخـــل الغرفـــة الـــصفية، فيتعامـــل المعلـــم مـــع التناقـــضات المختلفـــة فـــي الغرفـــة 
الصفية ويقوم بحلها وعالجها فهي ال تنكر أهميـة المفـاهيم واإلجـراءات الرياضـية بـل تـرى أن عمليـة 

ت ذات التــدريس ال يجــب أن تقتــصر علــى نقــل تلــك المعرفــة وممارســة اإلجــراءات بطريقــة آليــة ليــس
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معنــى للطلبــة، إن الــسؤال الــذي يــستمر الطلبــة فــي طرحــه علــى معلمــيهم مــا فائــدة الرياضــيات التــي 
؟ وغالبا ما يجيب المعلمون بأن هذه المادة مهمة في المـستقبل وأن ...ندرسها في واقعنا الذي نعيشه

 مـن مـشكلة ًسر جزءااستخداماتها تظهر في الفيزياء وفي العلوم األخرى، لعل مثل هذه اإلجابة قد تف
لعــل مــن المــسلم بــه أن مــا يعرفــه المعلــم أو يعتقــده، لــه أثــر كبيــر فــي مــا . الرياضــيات عنــد الطلبــة

سيدور في غرفة الـصف وفـي مـا سـيتعلمه الطلبـة، وأن مـا ال يعرفـه الـشخص ال يـستطيع أن يعلمـه، 
اج المدرسـي ومـا يـدور حولـه  مـن المنهـًولعل بناء برنامج إعـداد المعلمـين وتـأهيلهم وتـدريبهم انطالقـا

هــذا المنهــاج، يــساعد علــى تمكــين المعلمــين مــن امــتالك المعرفــة المهمــة التــي تلــزمهم لتنفيــذ المنهــاج 
  .بطريقة فاعلة

  
لقد أسهمت الجهود الحثيثة المختلفة في توضيح ماهية المعرفة التـي يجـب أن يمتلكهـا معلـم 

، وال ًعلم بالرياضـيات كحقـل معرفـي ضـرورية جـداإن معرفة الم. الرياضيات لكي يتمكن من التدريس
 عـن ً كثيـراًيكفي أن يعرف الرياضيات الواردة فـي المنـاهج المدرسـية فقـط، إنمـا يجـب أن يعـرف شـيئا

، فـالمعلم بحاجـة إلـى كـم هائـل مـن المعرفـة الرياضـية لكـي ًالرياضيات التي سيتعلمها الطلبة مستقبال
والكيفيــة التــي يتعلمــون، وأن  عرفتــه بالطلبــة وطــرق تفكيــرهمباإلضــافة لم، يــستمر فــي تــدريس طالبــه

   ).Mestre, 2006 : 14 (يعرف طرق التدريس ومبادئه
  

 ,Fennem, 1992(، )Thompson (سون وكارتر ب تم،أكد العديد من الباحثين مثل فينم

1992(، )Carter, 1990(ف  حداثـة هـذا المجـال مـن البحـث التربـوي، وأنـه مجـال معقـد غيـر معـر
 بـــشكل كـــاف، حيـــث أن معرفـــة المعلـــم منوعـــة، وكبيـــرة، ومتكاملـــة، ويمكـــن بـــشكل جيـــد، ولـــم يـــدرس

وصفها بأنها نظام عملـي وظيفـي، ال يمكـن فـصل بعـضه عـن الـبعض اآلخـر، كمـا أنـه يجـب األخـذ 
وقــام البــاحثون فــي مجــال معرفــة . بعــين االعتبــار أنــه ال يمكــن فــصل معرفــة المعلــم عــن اعتقاداتــه

 ًعتقاداتـه بأبحـاث منفـصلة ركـزت علـى جوانـب معينـة مـن المعرفـة واالعتقـادات، ولكـن قلــيالالمعلـم وا
   ).٧ : ٢٠٠٤، أبو موسى ( من الدراسات بحثت تلك الجوانب مجتمعة 

  
بدأ االهتمام بطبيعة المعتقدات وأثرها في أفعال الناس منذ بداية القرن الماضي، ثم عـاد فقد 

ستينيات مــــن القــــرن الماضــــي مــــن قبــــل علمــــاء الــــنفس المعرفيــــون االهتمــــام بــــذلك الموضــــوع فــــي الــــ
)Cognitive ( حيث درس هؤالء نظام المعتقدات والجوانـب المعرفيـة األخـرى، وفـي الثمانينيـات مـن

ولـم تعـرف المعتقـدات بـشكل ، بـين صـفوف التربـويين القرن الماضي تزايـد االهتمـام بنظـام المعتقـدات
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راسـات التـي تناولـت معرفـة المعلـم واعتقاداتـه، واعتمـد البـاحثون واضح وكاف في معظم البحوث والد
علــى معرفــة القــارئ لمعنــى كلمــة معتقــدات، وأحــد التفــسيرات التــي قــدمت لتبريــر عــدم الخــوض فــي 
توضيح معنى المعتقدات، صعوبة التفريق بين المعتقـدات والمعرفـة، ولقـد الحـظ العديـد مـن البـاحثين 

ومـن الحجـج التـي سـيقت فـي عـدم التفريـق بـين المعتقـدات ، تهم كمعرفـةأن المعلمـين يعـاملون معتقـدا
والمعرفـــة أن هـــذا التفريـــق جـــدلي بـــين التربـــويين وقيمتـــه فلـــسفية فقـــط، وأن البحـــث التربـــوي يجـــب أن 

 بهــا معتقــدات المعلمــين ومعــرفتهم فــي خبــراتهم وممارســتهم الفعليــة ينــصب علــى الكيفيــة التــي تــؤثر
(Hashweh, 2005: 288)  

  
لعل الخوض في مسألة التفريق بين المعتقدات والمعرفة بحاجة الستقصاء فلسفي مستقل قد 
يقـود لتوضـيح تلــك المـصطلحات ويـضع للبــاحثين لغـة تقنيـة يتحــدثون بهـا، وقـد نوقــشت تلـك المــسألة 

  . من هذا البحث بتفصيل أكبرالتاليمرة أخرى في الفصل 
  

ا، أو تعلــم مــا، فــي ســلوك المعلــم وتحــصيل فقــد انــصب االهتمــام علــى معرفــة أثــر تــدريب مــ
ثـم تحـول االتجـاه البحثـي الحـديث ، الطلبة، وكان الطموح للوصول لتعميمات نظريـة وعالقـات سـببية

نحو الفهم، والوصـف، والبحـث عـن المعنـي المـرتبط بـالفهم الـذاتي، والفهـم االجتمـاعي لحيـاة األفـراد، 
 داخـل َبدأ النظر للتـدريس نفـسه ومـا يفعلـه المعلـم فعليـامعتمدا على السياق الذي تواجد فيه، من هنا 

  . الصف من خالل الوصف الثري للموقف الصفي
  

 أوجــد لغــة تقنيــة للتربــويين للحــديث ١٩٨٦الــذي أطلقــه شــولمان عــام ) PCK(إن مفهــوم الـــ 
: بها، فهذا المصطلح يشير إلى أن معرفة المعلم منوعة ومتداخلة وتتضمن العديد من المعـارف هـي

معرفـة المعلـم بـالمحتوى المعرفـي لموضــوع معـين، ومعرفـة الطـرق الفعالــة فـي عـرض ذلـك الموضــوع 
 التــي تواجــه الطلبــة فــي ذلــك الموضــوع وخبــرة بمــا  علــى الطلبــة، وبــصيرة باإلشــكالياتًلجعلــه ســهال

   .للطلبة يحضره الطلبة معهم من أفكار حول الموضوع وذلك من خالل تكرار تدريس الموضوع نفسه
من خـالل ) PCK( مفاهيمي لما تعنيه المعرفة البيداغوجية للمحتوىالتصور البناء بلباحث    وقام ا

  ( Koehler & Mishra, 2009: 66)  )٢-٢(تمثيله بالخريطة المفاهيمية الموضحة في شكل 
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  ) PCK(تصور مفاهيمي لمعنى ): ٢-٢(شكل 
) المعرفة البيداغوجية للمحتـوى (  تلك المعرفة (Hashweh, 2005: 274)يعرف الحشوة ف

 Teacher المعلـــم البيداغوجيـــة انـــبعلـــى أنهـــا مجموعـــة مـــن المعـــارف أو الوحـــدات التـــي يـــدعوها 
Pedagogical Constructions TPC الخاصــة والشخــصية، الخاصــة بتعلــيم موضــوع معــين 

وفـي تـشبيه كيميـائي لتلـك المعرفـة والتـي طورهـا المعلـم الخبيـر كنتيجـة إلعـادة تعلـيم موضـوع معـين، 
والمعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى علـى أنهـا خلـيط مـن ) جمـع جـزئ(يرى أن تلك البنـى تـشكل جزيئـات 

ــا جديــدا ًالجزيئــات المختلفــة ولكنهــا ليــست مركب وهــو يــرى أن هــذا التعريــف قريــب الــشبه بمــا عرفــه . ً
   .١٩٨٥الباحث نفسه في دراسته األولى عام 

 هي معرفة شخصية وخاصـة PCKأن هذه المعرفة : لتعريف عدة مزاعم هييتضمن هذا اف
تتطور من خالل الخبرة، كما أنها مجموعـة مـن الوحـدات تـسمى ببنـى المعلـم البيداغوجيـة التـي تنـتج 
بشكل أساسي من التخطيط والتفاعل وما بعـد النـشاط لمراحـل التعلـيم ومـن العمليـة اإلبداعيـة المتـأثرة 

نيفات المعرفــة المختلفــة والمعتقــدات، وأن تلــك البنــى معرفــة متخصــصة بموضــوع، بالتفاعــل بــين تــص
ويفـسر ذلـك أن تلــك البنـى تــرتبط فـي الــذاكرة بموضـوع معــين عنـدما يعيــد المعلـم تعليمــه، وهـذا يفــسر 

المــــادة (ًســــبب اعتبــــار بعــــض البــــاحثين المعرفــــة البيداغوجيــــة للمحتــــوى جــــزءا مــــن معرفــــة المحتــــوى 
ًيمثــل كــل موضــوع فهرســا أو تــصنيفا فــي الــذاكرة يــساعد المعلــم علــى اســتدعاء البنــى ، إذ )التعليميــة ً

الفلــسفة واألهــداف، معرفــة : المرافقــة لــه عنــد الحاجــة، وقــد قــسم تلــك المعرفــة إلــى ســبعة مكونــات هــي
ـــــتعلم والمتعلمـــــين،  ـــــدات حـــــول ال ـــــة والمعتق ـــــة المنهـــــاج، المعرف ـــــة، معرف ـــــوى أو المـــــادة التعليمي المحت
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وهـو مـا سـيتم اعتمـاده . ، معرفـة الـسياق، معرفـة المـصادر)المعرفة البيداغوجيـة(يات التعليم استراتيج
  .في الدراسة الحالية

أن مفهوم المعرفة  (Muhal, Berry &Loughran, 2003: 15)يفترض موهال وزمالؤه 
ن البيداغوجيــة للمحتــوى المقــدم مــن قبــل شــولمان يتــضمن وجــود فهــم خــاص لــدى المعلمــين النــاجحي

لمعرفة المحتوى وأساليب التعليم يعتمدونها في تعليم المحتوى، ولديهم معرفة خاصة حـول المتعلمـين 
 يعــرف المعلمــون مــاذا: تــشكل تعلــيمهم لمحتــوى معــين، ويعتقــدون أن هــذا المفهــوم يجيــب علــى ســؤال

  .الناجحون ليعلموا بطرق يتحقق من خاللها فهم الطلبة؟
 حاجـة المعلمـين لهـذه المعرفـة (Griffin et al, 1996: 127)كمـا تؤكـد جـريفن وزمالؤهـا 

PCK ليتمكنــوا مــن جمــع كــل مــا يفهمــون حــول المتعلمــين، األنــشطة، األهــداف، المدرســة ليــساعدوا 
الطلبــة علــى الــتعلم، كمــا تــزعم أيــضا أن المعلمــين ذوي المعرفــة الغنيــة بتعلــيم المحتــوى يعملــون علــى 

  :ة في حياتهم الشخصية هيتكامل أربعة أنواع من أشكال المعرف
  . حفظ األهداف العريضة الخاصة بموضوع التعلم بوضوح-
  . سهولة فهم ماذا يعرف مختلف الطلبة وماذا يستطيعون أن يفعلوا-
  . معرفة عالية بمحتوى المنهاج-
 . يغيرون استراتيجيات التعليم لمساعدة المتعلمين-

   فة ومعتقدات المعلمين يمكن اقتراح نموذج حول معرت ضوء البحوث والدراسات التي أجريفيو
 للعناصــر المختلفــة التــي قــد تــسهم فــي تــشكيل النظــام المعرفــي اإلعتقــادي عنــد معلــم  )٣-٢شــكل ( 

  )  ١٣ : ٢٠٠٤، أبو موسى( الرياضيات
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ة الرياضـيات يشير إلى أن المخزون المعرفـي لمـاد) ٣-٢(يؤكد الباحث على أن الشكل رقم 
وأصـــول تدريـــسها العامـــة يـــشكل األســـاس الحقيقـــي لنظريـــات معلمـــي الرياضـــيات ومعتقـــداتهم فـــي مـــا 
يتعلــق بمهمــاتهم التعليميــة، حيــث تنبثــق مــن هــذه النظريــات معرفــة خاصــة أي البيــداغوجيا الخاصــة 

دريـسية سـواء فـإن العمليـات الذهنيـة الخاصـة باتخـاذ القـرارات الت، بتدريس موضوع ما في الرياضـيات
عند تحضير الدروس أو عند الممارسة الفعلية في داخل الغرفة الـصفية، تحكمهـا المهمـات التعليميـة 
ٕومتطلباتها، وادراكات وتصورات المعلمـين حـول تلـك المهمـات فـي ضـوء معـرفتهم الخاصـة للمحتـوى 

ــم فــي الغرفــة الــص، المعرفــي وأصــول تدريــسه فية وتفاعلــه مــع فالــسلوك التعليمــي الــذي يمارســه المعل
ويجـدر األخـذ بعـين االعتبـار جميـع . الطلبة يدل على مجمل النظام اإلعتقادي والمعرفي عند المعلـم

الظروف الخارجية التي قد تقيـد معلـم الرياضـيات وتحـد مـن قدرتـه علـى تنفيـذ مـا يعتقـده أو مـا يكـون 
  .ًقد خطط له مسبقا

 وتزودنـا برؤيـة حـول الـتعلم )Constructivist( إن هذه األفكار تنطلق من النظرية البنائيـة
والتعليم وتقويم تحصيل الطلبة، وتتبنى فكرة أن الطالب ال يتعلم إال مـن خـالل المـشاركة واالكتـشاف 

  ).Alba,2001: 38( الموجه وحل المسألة

ـــ ـــدة، والخبـــرات، ف التعلم يحـــدث عنـــدما يفهـــم ويمثـــل الطلبـــة بـــصورة نـــشطة المعلومـــات الجدي
معــانيهم الخاصــة حــول مــا يتعلمونــه، وهــذه النظــرة نقلــة مــن مجــرد تــدريس الرياضــيات وعنــدما يبنــون 

كتجميـــع مـــن الحقـــائق واإلجـــراءات إلـــى اعتبـــار تـــدريس الرياضـــيات مجموعـــة متكاملـــة مـــن األدوات 
  .الثقافية والمعرفية التي تكون معنى في المواقف المختلفة

ــم الرياضــيا تتحقــق النظــرة الــسابقة، توضــح وثيقــة معــايير إولكــي  ,NCTM)ت عــداد معل

وبالذات المعايير المتعلقة باإلعـداد المهنـي لمعلـم الرياضـيات، أنـواع المعرفـة التـي يجـب أن  (1991
ٌ، ولكـي يحـدث تعلـم ذو معنـى فـي الغـرف الـصفية، ً فعاالًس تدريساِيمتلكها معلم الرياضيات لكي يدر ُ ْ َ

ــم فــي كــل مــن المحتــوى فالمعيــار الثــاني تنــاول وجــوب تطــوير برنــامج إعــداد  المعلمــين معرفــة المعل
  :في الصف ويتضمن هذا المعيار معرفة المعلم بـ) Discourse( الرياضي وطريقة الخطاب

 . المفاهيم واإلجراءات والتعميمات والروابط بينها-
 . العديدة للمفهوم أو اإلجراء الرياضي)Representations( التمثيالت -
 . الرياضي وحل المسألة واالتصال الرياضي الطرق المنوعة للتفكير-
 نظــرتهم ومعتقــداتهم حــول طبيعــة الرياضــيات، إســهامات الرياضــيات فــي ين طــرق تطــوير المعلمــ-

ٕالثقافات المختلفة، واسهام الثقافات المختلفة في تطور الرياضيات، والتغيـرات فـي طبيعـة الرياضـيات 
 .وطرق تدريسها نتيجة لوفرة عامل التكنولوجيا
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 . الرياضيات المدرسية المتوفرة في مناهج الرياضيات ومقرراتها-
 الطبيعــة المتغيــرة للرياضــيات المدرســية وعالقتهــا بالموضــوعات المدرســية المختلفــة وتطبيقاتهــا فــي -

 .  المجتمع
كمــا تنــاول المعيــار الثالــث معرفــة المعلــم للطلبــة حيــث أنــه يجــب علــى برنــامج اإلعــداد أن    

البحــث التربــوي المتعلــق بالكيفيــة التــي يــتعلم بهــا الطلبــة، وأثــر الفئــة : لــم بكــل مــنيطــور معرفــة المع
ـــة االقتـــصادية  ـــة فـــي تعلمهـــم، وأثـــر الحال ـــد الطلب العمريـــة والقـــدرات واالهتمامـــات والخبـــرات التـــي عن

  .واالجتماعية في تعلم الرياضيات، وطرق دعم الطلبة لضمان مشاركة مستمرة من جميع الطلبة
يار الرابع فتـضمن تطـور معرفـة المعلـم وقدراتـه علـى اسـتخدام وتقيـيم كـل مـن المـواد أما المع  

التعليميــــة والمــــصادر التعليميــــة بمــــا فيهــــا التكنولوجيــــا، وطــــرق تقــــديم وعــــرض المفــــاهيم واإلجــــراءات 
ٕالرياضــية، واالســتراتيجيات التدريــسية ونمــاذج اإلدارة الــصفية، وطــرق تحفيــز وادارة الخطــاب الــصفي 

  . ن مجتمع رياضي داخل الصف، وطرق تقييم فهم الطلبةوتكوي
  

مما سبق يمكن القول إن هذه المعايير قد قادت البحث التربوي في مجال الرياضـيات خـالل 
العقد الماضي وال يزال أثرها قائما حتى ساعتنا هذه، ويظهر ذلك مـن خـالل الكـم مـن األبحـاث التـي  

  .ستند إليهُ يً مرجعياً فكرياًم أو إطارا للحكًتنشر وتعتمد تلك المعايير أساسا
سهم فــي تعزيــز االستقــصاء فــي مجــال معرفــة المعلــم واعتقاداتــه وممارســته تــ سة الحاليــالدراســةولعــل 

  .) ١٣ : ٢٠٠٤، أبو موسى () ٤-٢شكل  (  النموذج التاليوهذا ما يؤكد عليه
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 مــدى العالقــة الوثيقــة بــين معتقــدات المعلــم ىإلــ) ٤-٢(الــشكل رقــم مــن خــالل يؤكــد الباحــث 
 وعالقة كل ذلك بمعرفة المعلم بالرياضـيات كمبحـث ومعرفته بطرق تنفيذ المنهاج وبمعرفته بالمنهاج

 بأهــداف المنهــاج وفلــسفته وطــرق تقــويممعرفــة المعلــم العالقــة بــين فالــشكل الــسابق يلخــص ، معرفــي
ــــدات ــــة وعالقتهــــا بالمعتق ــــى ، تحــــصيل الطلب ــــة بمعن ــــدات بعناصــــر المعرف ــــاط المعتق آخــــر مــــدى ارتب

  .البيداغوجية للمحتوى
  
تــضح الحاجــة للتعــرف علــى المعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى وأهميتهــا تمــن خــالل مــا ســبق ف
ـــة فـــي الطـــرق التـــي يباعتبارهـــا  ـــة التطـــورات الحديث ـــة لمواكب ـــم بهـــا ُمعرفـــة مناســـبة إلـــى درجـــة كافي عل
لكــي يــستطيع أن يــصل ، لــم بالمهــارات واالســتراتيجيات األساســيةحتــى يتــسلح المع، طالبهــمالمعلمــين 

لـذا قـام الباحـث فـي ، المعلم بالطالب للتغلب على المشاكل الحياتية التـي تواجهـه فـي العـصر الحـالي
 بعــرض نبــذه بــسيطة عــن الرياضــيات والهندســة والتعلــيم األساســي فــي فلــسطين وعــرض هــذا الفــصل

ور المعلــم فـي النظريــة البنائيـة االجتماعيــة وأثــر تلـك النظريــة علــى أسـس ومبــادئ النظريـة البنائيــة ود
التعــرف علــى بعــرض مفهــوم المعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى والباحــث وقــام ، تعلــيم وتعلــم الرياضــيات
والحـديث عـن عالقـة ، ّ ودوره فـي التعلـيم الفعـالّ صـفات المعلـم الفعـالبعرضو، عناصر تلك المعرفة
  التعلـيمرق واسـتراتيجياتط علىمعتقدات تلك الوأثر ، رفة البيداغوجية للمحتوىمعتقدات المعلم بالمع

   .ُالتي يعلم بها المعلم طالبه
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אא 
אאא 

W 
إلـى واقـع المعرفـة البيداغوجيـة عنـد معلمـي الرياضـيات للـصف التعـرف  الدراسـة هـذه هـدفت
 وحـدة بمحتـوى المعلمـين، معرفـة فـي أنهـا تبحـث ، كمـا بوحـدة الهندسـة المتعلقـة الثـامن األساسـي

 بالمعرفـة البيداغوجيـة لوحـدة المعلمـين معرفـة فـي وكـذلك تبحـث األساسـي، نالثـام للـصف الهندسـة
  والوسـائل، والمتعلمـين، واألهـداف، التـدريس، الوحدة، وأساليب محتوى بمعرفة يتعلق فيما الهندسة،
 عنـد المعلمـين، المعرفيـة المعتقـدات اسـتبانة مـن كـل تحليـل علـى نتـائج اعتمـادا والـسياق، والمنهاج،

 والمـشاهدات الفرديـة، والمقـابالت األساسـي، الثـامن وحـدة الهندسـة للـصف محتـوى عرفـةممقيـاس و
 تـم لـذلك .لمحتـوىبالمعرفـة البيداغوجيـة ل المهنيـة المعلمـين معرفـة التوصـل إلـى أجـل مـن الـصفية؛
  : السابقة إلى محورينالدراساتتقسيم 

   والتعليم التعلم في المعرفية المعلمين معتقداتأثر ب تتعلق دراسات :المحور األول
   لمحتوىل بالمعرفة البيداغوجية تتعلق دراسات :الثانيالمحور 

  :وفيما يلي تفصيل لتلك الدراسات
אאW א  א א א  א 

א: 
 ) (Brown, 2004دراسة براون ) ١

 لـــــــة الروضـــــــة فـــــــي منطقـــــــة مـــــــدورنت هـــــــذه الدراســـــــة علـــــــى مجتمـــــــع معلمـــــــين لمرحيـــــــأجر
)Midweren ( وهي دراسة من النوع العالقي)Co-Relational( هدفت إلى اختبـار وجـود عالقـة 

بـين شـعور المعلـم بكفاءتـه الذاتيــة ومعتقداتـه حـول أهميـة تــدريس الرياضـيات مـن جهـة، والممارســات 
 تـم حيـث، ثناء قيامهم بالتدريس أًمعلماعشرين لقد تم في الدراسة متابعة و .التدريسية من جهة أخرى

جمــع البيانــات فــي هــذه الدراســة عــن كفــاءة المعلمــين ومعتقــداتهم حــول أهميــة الرياضــيات باســتخدام 
 أهميـة الرياضـيات عنـد ً بأن المعلمين األكثر كفاءة سـيثمنون عاليـا القائلة الفرضيةاختبار. استبانتين

  تــشير نتــائجفقــد توصــلت الدراســة إلــى ،قــل كفــاءة المعتقــدات أكثــر مــن أولئــك األةســتبانالاســتجابتهم 
 أن المعلمين األكثر كفاءة فـي عينـة الدراسـة أثبتـوا أنهـم يمتلكـون اسـتراتيجيات حيث ،عكس ذلكإلى 

ولـم ترصــد مثـل هــذه . ٕتدريـسية عاليــة المـستوى، وادارة صــفية فعالـة وتفــاعال مـع طالبهــم بـشكل كبيــر
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هذه النتيجة تؤكد قلـة االنـسجام بـين معتقـداتهم وممارسـتهم، إن . المالحظات على استبانه المعتقدات
إن المزاوجــة بــين الكفــاءة العاليــة للمعلــم وامتالكــه لمعتقــدات : وقــد اختبــرت الدراســة الفرضــية التاليــة

عالية الجودة سيقود لتوافق ممارسات هذا المعلم مع ما جاء فـي المعـايير الخاصـة بالممارسـات ذات 
ــ. المعلــمالجــودة العاليــة عنــد   عــدم وجــود ارتبــاط ذي معنــى بــين الممارســات مــن تولكــن النتــائج أثبت

جهـــة والكفـــاءة وامـــتالك مـــستوى عـــالي مـــن المعتقـــدات مـــن جهـــة أخـــرى ممـــا يؤكـــد عـــدم صـــحة هـــذه 
إن هذه النتيجة تدعو إلجراء المزيد من البحث الكتشاف العوامل األخرى المؤثرة . الفرضية إحصائيا

لشخــصية والعوامــل الخارجيــة والبيئــة المدرســية وغيرهــا مــن العوامــل المتعلقــة علــى الممارســات مثــل ا
  . بالممارسات التدريسية

  
   (Carlson, 2004) دراسة كارلسون) ٢

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فهـم معلمـي المرحلـة الثانويـة لموضـوع االحتمـاالت حيـث أكـد 
حيـث تـم اختبـار معرفـة .  تـدريس االحتمـاالتفيها الباحث الحاجة إلى معرفة وابتكار طرق فعالة فـي

المعلمـين بموضـوع االحتمــاالت والمعاينـة واســتراتيجياتهم التدريـسية وقــدرتهم علـى دعــم معرفـة الطلبــة 
 فيمــا يتعلــق بــالتفكير االحتمــالي ضــمن ســياق عــرض )Pre- Calculus(بمــساق مــا قبــل الحــسبان 

: األولــىت نتــائج الدراســة نتيجتــين رئيــسيتين أظهــر. مــسائل تتــضمن أخــذ عينــات تتبــع التوزيــع األســي
 Heuristic(التعــــــرف علــــــى بنــــــاء جديــــــد أســــــماه الباحــــــث القيــــــاس المــــــساعد علــــــى الكــــــشف 

Measurement (، حيـث عـرف هـذا المـصطلح علـى أنــه إسـتراتيجية قائمـة علـى القياسـات العلميــة 
.  خـالل تحـسين أداة القيـاسللتجارب والتـي يقلـل فيهـا التبـاين مـن خـالل تقليـل الخطـأ البـشري أو مـن

حيــث يعتقــد ، أظهــرت نتــائج الدراســة تجــانس تطبيــق المعلمــين مــع اإلســتراتيجية للمهمــة المعروضــة
هــؤالء المعلمــون بأنــه يمكــن أن يوجــد متغيــر وحيــد وأن إيجــاد قيمــة هــذا المتغيــر هــو هــدف التجربــة 

 االحتمــــاالت محــــدود وأنهــــم  تــــشير النتــــائج إلــــى أن معرفــــة المعلمــــين بموضــــوع:الثانيــــة. العــــشوائية
حيث يعرف المعلمـون بـأن االحتمـاالت تتعلـق بجمـع البيانـات، ،يظهرون عدم ارتياحهم من الموضوع

ولكــنهم ال يــدركون كيــف يأخــذون عينــة مــن توزيــع احتمــالي، وعليــه فــإن التبــاين يجــب أن يتمثــل فــي 
 أظهـرت الدراسـة وجـود مؤشـرات وقـد، المعادالت المستخدمة لتوقع نتائج خـارج إطـار العينـة المختـارة

ــــى موضــــوع االحتمــــاالت  ــــدريب عل ــــد مــــن الت ــــة، ولكــــنهم بحاجــــة للمزي ــــة المعلمــــين تطوري ــــأن معرف ب
وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحث لتطوير برنامج تـدريبي فعـال لـدعم . واستراتيجيات تدرسيها

  .تدريس موضوع االحتماالت
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  )٢٠٠٤، النمراوي( دراسة ) ٣
 الرياضيات فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي للمنحـى وراسة الستقصاء مدى تقبل معلمهدفت الد

اتبـع الباحـث . ٕومـدى تغيـر معتقـداتهم وامكانيـة تطبـيقهم لهـذا المنحـى. البنائي في تدريس الرياضـيات
أســـلوب البحـــث النـــوعي لإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة، وقـــد تـــم بنـــاء برنـــامج تـــدريب للمعلمـــات عينـــة 

دلت نتائج الدراسة على أن ثـالث معلمـات مـن المعلمـات األربـع عينـة .  المنحى البنائيالدراسة على
 للمنحـى ًالدراسة قد تقبلن المنحى البنائي في تدريس الرياضيات، أما المعلمة الرابعة فلـم تظهـر تقـبال

داغوجيا  نحــو بيــَّ فــي معتقــداتهنَّالبنــائي، كمــا دلــت نتــائج الدراســة علــى أن تلــك المعلمــات قــد تحــولن
كمـــا أظهـــرت الدراســـة وجـــود العديـــد مـــن . الرياضـــيات مـــن المنحـــى الـــسلوكي إلـــى المنحـــى البنـــائي

المعيقــات فــي تطبيــق المنحــى البنــائي فــي تــدريس الرياضــيات مثــل زخــم الموضــوعات الرياضــية فــي 
ات الكتــاب المدرســي، وازدحــام الغــرف الــصفية، وتركيــز الطلبــة وأوليــاء أمــورهم علــى نتــائج االمتحانــ

  .ٕالتحصيلية، والتزام المعلمين بأعباء دراسية وادارية
  
   ( Hammerman, 2003 )دراسة همرمان ) ٤

 معلمـين نتيجـة اشـتراكهم أربعـةوصف تغييرات معتقـدات وممارسـات هدفت هذه الدراسة إلى 
عي في برنامج تطوير مهني قائم علـى أفكـار النظريـة البنائيـة، واسـتخدم الباحـث منهجيـة البحـث النـو

وقام بجمع البيانات قبـل وأثنـاء وبعـد نهايـة البرنـامج التـدريبي، وتوصـل الباحـث إلـى إحـداث تغييـرات 
 توافــق بــين وجــودًفــي معتقــدات ثالثــة مــن المعلمــين األربعــة الــذين تــم دراســتهم ، وتوصــل أيــضا إلــى 

توصـل . خـر المعتقدات والممارسات البنائية عند بعض المعلمين، وعدم حدوث ذلك عند البعض األ
ًالباحث، أيضا إلى أن المعتقدات السابقة عنـد المعلمـين تـؤثر فـي مـدى تملكهـم للـسلوكيات البنائيـة ، 
واستنتج الباحث أن البنائية تعنـي أشـياء مختلفـة للمعلمـين المختلفـين، وحـث علـى المزيـد مـن البـرامج 

  .القائمة على أفكار النظرية البنائية لتوضيحها
  
   ( Hendrix, 2003 )دراسة هيندركس ) ٥

ـــة الثانويـــة قبـــل  إلـــى اختبـــار الدراســـةهـــدفت هـــذه  طبيعـــة معتقـــدات الطلبـــة المعلمـــين للمرحل
 للـــسؤال عـــن تاســـتبيانا  الباحثـــةاســـتخدمتوقـــد . الخدمـــة نحـــو الرياضـــيات وكـــذلك نحـــو فهمهـــم لهـــا

وقورنــت تلــك اتجاهــات ومعتقــدات الطلبــة المعلمــين للمرحلــة الثانويــة قبــل الخدمــة نحــو الرياضــيات، 
 تـم وقـد، االستجابات مع مجتمع أكبر من الطلبـة فـي كليـة التربيـة خـارج مجتمـع الرياضـيات التربويـة

توظيف البيانات التي خلص لها من االستبانات كقاعدة معلومات إلجـراء مقـابالت شخـصية، هـدفت 
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للمرحلـــة المقـــابالت للبحـــث عـــن كثـــب فـــي موضـــوع معتقـــدات واتجاهـــات الطلبـــة معلمـــي الرياضـــيات 
الثانويــة، ســاهمت المقــابالت التــي أجريــت مــع ســبعة مــن الطلبــة فــي تطــوير نمــوذج الختبــار العالقــة 

ـــم نحـــو الرياضـــيات وفهمـــه لهـــا ـــدات الطالـــب المعل ـــين معتق -Interaction(ســـمي هـــذا النمـــوذج . ب

Enriched Learning Community (IELC) ( والــذي ركــز علــى مــا عــرف باســم مجتمــع 
سـاهم هـذا النمـوذج فـي .  فـي البيئـة التعليميـة للفـرد)Community of Interactions(التفـاعالت 

توضــيح الكيفيــة التــي يطــور بهــا الطلبــة المعلمــون تفكيــرهم الرياضــي، كمــا أظهــرت المقــابالت التــي 
أجريت مع ثالثـة مـنهم فـي فهـم الكيفيـة التـي تـرتبط بهـا المعتقـدات نحـو الرياضـيات مـع فهـم الطالـب 

دلــت نتــائج الدراســة علــى أن أنــواع التفــاعالت فــي عمليــة البنــاء االجتمــاعي تــؤثر وقــد . المعلــم لهــا
بشكل كبير على التعلم المفـاهيمي للرياضـيات، باإلضـافة إلـى أن هـذه األنـواع مـن التفـاعالت فوتـت 

 نتـائج الدراسـة فـي فـساهمت. الفرصة على الطلبة المعلمين في الحصول على فهم واسـع للرياضـيات
 البنــاء البحثــي الخــاص بالكــشف عــن الكيفيــة التــي يــؤثر فيهــا كــل مــن بنــاء المعتقــدات والبنــاء تنميــة

المفاهيمي للرياضيات للطلبة المعلمين، كم شملت الدراسة الطبيعـة الدوريـة والمعقـدة ألثـر المعتقـدات 
ي حـــول الرياضـــيات فـــي بنـــاء نمـــوذج لمجتمـــع التفـــاعالت التـــي تـــساعد علـــى التطـــور والنمـــو المعرفـــ

خاطبـت الدراسـة النظريـة البنائيـة فـي أفكارهـا منطلقـة مـن أن فقـد ، وتشجع البناء االجتمـاعي للمعرفـة
  .العمليات وراء المعرفية ذات أثر في التعلم والتعليم

  
  )Hsieh, 2002 (دراسة هيسه ) ٦

هدفت هـذه الدراسـة لمعرفـة تـأثير المعتقـدات البنائيـة علـى تغييـر طـرق تفكيـر المعلمـين نحـو 
 معلمـــة خبيـــرة تـــدعى لفقامـــت الدراســـة حـــو، م معـــرفتهم البيداغوجيـــة للمحتـــوىيوتنظـــ، الـــتعلم والتعلـــيم

ــتعلم، وكيــف حولــت ) لــسنة واحــدة ( شــاركت فــي ورشــة عمــل برنــامج ) ألــن( حــول النظــرة البنائيــة لل
داغوجيـة المادة ونظريات التعلم إلى ممارسات تعليمية صفية، فهدفت الدراسة إلى تحليـل المعرفـة البي

لمحتوى العلوم لمعلمة للمرحلة االبتدائيـة فـي درس تحـوالت المـادة بعـد التحاقهـا بورشـة العمـل وكيـف 
  :أثر ذلك في تعليمها من حيث 

بناء إطار عمل لمعلم خبير حول الميكانيكا ومفهوم حاالت المادة وفيه تم التركيز علـى  .١
  .للميكانيكا وحاالت المادة الثالث) ألن(فهم المعلم 

إيجــاد المهــارة المــستخدمة نحــو تعلــم بنــائي األســاس فــي الممارســات الــصفية وقــد تــم فيــه  .٢
 .ًمشاهدة المهارات التعليمية استنادا لألفكار البنائية
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 أســـابيع ٦تـــم جمـــع المعلومـــات مـــن خـــالل مقـــابالت مـــع المعلمـــة ، ومـــشاهدات صـــفية علـــى مـــدار 
أظهـــرت النتـــائج أن . ها المعلمـــة للمـــادةلحـــصص العلـــوم ودراســـة الخارطـــة المفاهيميـــة التـــي وضـــعت

المعلمـــة أقـــدمت علـــى ذكـــر مباشـــر لمبـــادئ أساســـية فـــي الفيزيـــاء، واعتبـــرت مواضـــيع الوحـــدة تطبيقـــا 
ًلقانون نيوتن الثاني، كمـا صـنفت مباشـرة حـاالت المـادة الـثالث واعتبـرت حـاالت المـاء مثـاال عليهـا، 

  :ي اآلتي كذلك أظهرت الدراسة االستعمال الماهر للمعلمة ف
  . ربط معرفة الطلبة السابقة مع المفاهيم الجديدة .١
 . لبناء مفاهيم جديدة) الخطأ ( البديلة تحدي ومواجهة المفاهيم  .٢
 .التركيز على التعليم البحثي من خالل إشراك الطلبة جميعهم في العمل .٣
 تعلـيم الطلبـة التطبيق الماهر الستراتيجيات التعليم من اجل إحداث التغيير المفاهيمي وتقييم .٤

  .من حين آلخر
  
   ( Knuth, 2002 )دراسة كنوث ) ٧

توظيف البرهان كأداة لتـدريس الرياضـيات، وفـي هـذه الدراسـة اختبـر هدفت هذه الدراسة إلى 
 للرياضـيات فـي المرحلـة الثانويـة للبرهـان الرياضـي، جمعـت البيانـات ًعلمـاستة عـشر م إدراكالباحث 

الشخـــصية واالســـتجابات المكتوبـــة للمهمـــات التـــي قـــدمها الباحـــث مـــن خـــالل سلـــسلة مـــن المقـــابالت 
دلـــت نتـــائج الدراســـة علـــى أن المعلمـــين يميـــزون األدوار المتنوعـــة للبرهـــان . للمعلمـــين حـــول البرهـــان

 المعلمين كيفية توظيـف البرهـان كـأداة لتـدريس الرياضـيات، كمـا إدراكالرياضي، وما كان غائبا عن 
 العديـــد مـــن المعلمـــين يمتلكـــون آراء وتـــصورات محـــدودة حـــول طبيعـــة دلـــت نتـــائج الدراســـة علـــى أن

  .البرهان في الرياضيات حيث أظهروا نقصا في فهم مكونات البرهان الرياضي
  
   (Shuhua, 2002 )دراسة شهوا ) ٨
هدفت هذه الدراسـة معرفـة أثـر المعتقـدات البنائيـة فـي اكتـساب معلمـين قبـل الخدمـة للمعرفـة    

اســتخدمت الدراســة تقييمــات بديلــة لزيــادة فهــم معلمــين رياضــيات قبــل الخدمــة ، محتــوىالبيداغوجيــة لل
أجرت الباحثة الدراسـة علـى طلبتهـا فـي مـساق تعلـيم المعلمـين . لمفهوم المعرفة البيداغوجية للمحتوى

مــن اجــل تقيــيم تعلــيم طلبتهــا، ومعرفــة كيــف تــتم تهيئــة معلمــين قبــل الخدمــة فــي محتــوى الرياضــيات 
رســــة وطــــرق التعلــــيم ، اســــتخدمت اســــتبانة لفحــــص معــــرفتهم بالمعرفــــة البيداغوجيــــة للمحتــــوى والمما

والمعتقــدات فــي تعلــيم الرياضــيات مــن دراســة ســابقة لهــا كامتحــان قبلــي لطلبتهــا فــي مــساقي أســاليب 
الرياضـــيات وحـــل المـــشكالت فـــي بدايـــة ونهايـــة الفـــصل الـــسابق، ثـــم جعلـــت الطلبـــة يـــشاركون فـــي 
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 مجموعــات صــغيرة ثــم كمجموعــات كليــة خــالل الفــصل، ودراســتهم إحــدى فــصول اســتجاباتهم ضــمن
دراسة سابقة لهـا فـي المعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى، ثـم طلبـت مـنهم كتابـة ثـالث مراحـل لتـأملهم مـن 

فــي نهايــة الفــصل تــم توزيــع االســتبانة مــرة أخــرى كامتحــان بعــدي لتحديــد مــدى . القــراءات وتعلمهــم
ي معتقداتهم ومعرفتهم بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى ومهـارات تعلـيم الرياضـيات التغيير المفاهيمي ف
أظهرت الدراسة أن المعلمين قد اكتسبوا معرفة لتعليم مفهوم الكـسور باسـتخدام . لمعلمين قبل الخدمة

نماذج حسية لجعل الرياضيات ذات معنى بالنسبة للطلبة ، إضـافة لتـصحيح المفـاهيم البديلـة للطلبـة 
الـــتأمل وربطهــا بحيــاة الطالــب وخبرتــه، وتطبيــق أنــشطة متعــددة مــن اجــل فهــم الطلبــة، كمــا أظهــرت ب

الدراســـة أن معتقـــدات المعلمـــين التعليميـــة لهـــا اثـــر كبيـــر علـــى اكتـــساب معلمـــي قبـــل الخدمـــة معرفـــة 
  .بيداغوجية للمحتوى غنية

  
   ) Standen, 2002(دراسة ستاندن ) ٩

ــــوفر إطــــارا مناســــبا للطبيعــــة الشخــــصية هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى أن مفهــــ وم التوجيهــــات ي
وأكــدت علــى أن المعتقــدات عــن الــذات، والعالقــات، والمعرفــة، والتغيــر، ، لمعتقــدات، وخبــرات المعلــم

ونـــتج عـــن الدراســـة أن توجيهـــات . كانـــت ذات أهميـــة فـــي تـــشكيل الطبيعـــة الجوهريـــة لتكيـــف المعلـــم
ــــة شخــــ ــــرتهم، بطريق ــــي بنــــت خب ــــين المعلمــــين، هــــي الت ــــديناميكي ب ــــرابط ال ــــة الت صية، وضــــمنية مبين

وان توجيهــات الفــرد شــكلت بواســطة المعتقــدات الجوهريــة، وكــذلك مــن خــالل . المعتقــدات والخبــرات
  . التحديات واإلمكانيات التي قدمتها أمزجة األعمار المختلة بطرق متنوعة وشخصية

 غيـــر المحتمـــل أن يـــنجح المعلـــم كمـــا وجـــدت الدراســـة أن نمـــاذج، وأســـباب التغيـــر معقـــدة؛ لـــذلك مـــن
  .المهني أثناء الخدمة، إذا اعتمد على نموذج واحد من التغيرات المقترحة في األدب

  
  ) ٢٠٠٠(دراسة شحادة ) ١٠

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة آثار المعتقـدات المعرفيـة للمعلمـين علـى تعلـيمهم، إذ أظهـرت أن لـدى 
أعلـــى مـــن التجـــريبيين مـــن حيـــث عـــدد التـــسهيالت واألنـــشطة المعلمـــين البنـــائيين اســـتراتيجيات تعلـــيم 

ونوعيتهـــا ، واألســـئلة المطروحـــة ونوعيتهـــا ، كمـــا امتـــاز المعلمـــين البنـــائيون بقلـــة األخطـــاء  البديلـــة 
ن معتقــــدات المعلمــــين ونظــــرتهم للعمليــــة التعليميــــة تــــؤثر فــــي ممارســــاتهم وأ، مقارنــــة مــــع التجــــريبيين

ً بحثـا عـن المفـاهيم البديلـة التـي يحملهـا أكثـرالمعلمـين البنـائيين كـانوا ظهرت الدراسة أن فأ، التعليمية
والفعاليــة فــي اســتخدامها إلحــداث التغيــر المفــاهيمي ،  إضــافة لغــزارة اســتراتيجياتهم التعليميــة،طلبــتهم

ً وظهـر ذلـك جليـا لـدى طلبـتهم إذ وجـدت .ًالمطلوب، كمـا أنهـم كـانوا أكثـر تقـديرا لهـذه االسـتراتيجيات
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حثـــة أن نـــسبة طلبـــة المعلمـــين البنـــائيين الـــذين يحملـــون مفـــاهيم صـــحيحة أعلـــى مـــن نـــسبة طلبـــة البا
  .التجريبيين وتحصيلهم كان أفضل

  
  Archer, 1999 ) ( دراسة آرشر ) ١١

 بمعتقـدات المعلمـين المعرفيـة، وارتباطهـا الخبـرات الـسابقة معرفة أثرهدفت هذه الدراسة إلى 
 بينـت الدراسـة أن معلمـي المرحلـة وقـدالحس حركية عـن كيفيـة التـدريس،  بمعتقداتهم ًأيضاووالنظرية 

االبتدائيــة، والثانويــة ذكــروا أن خلفيــة الطلبــة البيئيــة هامــة جــدا؛ فالوالــدان اللــذان ال يهتمــان بمــا يفعلــه 
  .أبناؤهما في المدرسة، وينظمان هؤالء األبناء، فإنهم يقعون في مشاكل سلوكية في المدرسة

تــائج الدراســة نفــسها، أن معتقــدات المعلمــين المعرفيــة عــن الرياضــيات، وكيفيــة انعكاســها كمــا بينــت ن
علــى خبــراتهم التعليميــة فــي المرحلــة االبتدائيــة تــرتبط مــع الحيــاة اليوميــة، وهــي طريقــة إيجــاد معنــى 

تـار وقـد اخ. لألشياء في الحيـاة اليوميـة، كمـا تـرتبط بـشدة مـع اللغـة، وتنـدمج المعتقـدات مـع الخبـرات
معلمـــو المرحلـــة االبتدائيـــة العمـــل الـــذي عكـــس أنـــشطة ممتعـــة وهامـــة خـــارج المدرســـة وفـــي المرحلـــة 
الثانوية يرى المعلمون أن الرياضيات محتوى ذاتي، وكـان دورهـم قيـادة الطلبـة خـالل البنـاء المنطقـي 

، وجـدت ثم أن معظم معلمي الرياضيات يرون الرياضيات كـاحتواء ذاتـي، وعالقـات منطقيـة. المنظم
كمـــا أن معلمـــي المرحلـــة االبتدائيـــة، والثانويـــة يعتقـــدون أن خبـــرة المنهـــاج . فـــي الـــداخل بـــشكل مجـــرد

  .تعطي الطلبة حافزا لالستمرار في الدراسة
  

אאאאאאW 
  : من حيث أغراض الدراسة وأهدافها-١

يجــابي للمعتقــدات البنائيــة والبنائيــة االجتماعيــة علــى تجمــع الدراســات الــسابقة علــى األثــر اال
أظهــرت األثــر االيجــابي للمعتقــدات البنائيــة فــي ممارســات ) ٢٠٠٠شــحادة،  ( التعلــيم والــتعلم فدراســة
ثــر  أ(Heiseh, 2002)، (Shuhua, 2002 ) ً كــال مــندراســة أظهــرت مــافي ،المعلمــين التعليميــة

 علــى إمكانيــة ) (Shahua, 2002 وأكــدت دراســة، لمحتــوىتعلــيم االمعتقــدات البنائيــة علــى معرفــة 
أثـر المعتقـدات البنائيـة ومـن الدراسـات التـي بينـت . تغيير معتقدات المعلمين لمعتقـدات بنائيـة التوجـه

 Standen, 2002 (  ،(Knuth, 2002)( : الدراســــات التاليــــةالمعلمــــينعلــــى تعلــــيم 
(Hammerman, 2003 ) ،(Hendrix,2003) ،)٢٠٠٤، النمــراوي(، ( Carlson, 2004) ،

Brown ,2004) (    
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بالنسبة للدراسة الحاليـة فقـد هـدفت التعـرف علـى أثـر معتقـدات المعلمـين البنـائيين االجتمـاعيين علـى 
  .المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمين الصف الثامن األساسي

  
  :منهج الدراسة من حيث -٢

وذلـــك مـــن أجـــل التعـــرف علـــى أثـــر ة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي اســـتخدمت جميـــع الدراســـات الـــسابق
  .معتقدات المعلمين البنائيين على معرفة المحتوى

ـــساب ، )وصـــفي(كمـــي وكيفـــي : ن الدراســـة مـــن جـــزئييتكونـــت هـــذهبينمـــا  الجـــزء الكمـــي تـــضمن احت
فيما يمثـل ، تًالعالمات التي تم تجميعها لكل معلم من العينة بناء على إجابته على استبانة المعتقدا

واختــار الباحــث منهجيــة دراســة الحالــة ، الجــزء الكيفــي فــي اعتمــاد الدراســة منهجيــة البحــث الوصــفي
  .للوقوف على أكبر كم من التفاصيل الممكنة لما يفعله المعلمون في غرفة الصف

  
  :بالنسبة لعينة الدراسة -٣

  دراســــة مثــــل )ل الخدمــــة قبــــ ( بعــــض الدراســــات الــــسابقة تناولــــت العينــــة مــــن الطلبــــة المعلمــــين

(Hammerman, 2003 )دراسة و ( Hendrix,2003 ) ودراسة ( Shuhua, 2002)  
    ) (Brown, 2004والـبعض اآلخـر مـن الدراسـات تناولـت العينـة مـن المعلمـين الخبـراء مثـل دراسـة 

 )  دراسةو) (Hsieh, 2002 دراسـة و)٢٠٠٤، النمـراوي( دراسـة   و(Carlson, 2004) دراسـةو
Knuth, 2002 )دراسة  و)Standen, 2002 ( دراسـة  و) دراسـة و)٢٠٠٠، شـحادة (Archer, 

1999)  
أمــا الدراســة الحاليــة فكانــت كمعظــم الدراســات الــسابقة والتــي تناولــت فــي العينــة المعلمــين الخبــراء فــي 

  .تدريس طالب الصف الثامن األساسي
  
  :بالنسبة لألدوات -٤

  :ً في كل دراسة وذلك تبعا للمتغيرات وهي كاآلتيتنوعت أدوات الدراسة المستخدمة
 )ودراســـة  ( Hendrix,2003 ) معظـــم الدراســـات الـــسابقة اســـتخدمت االســـتبيان مثـــل دراســـة

Shuhua, 2002) ودراسة )Standen, 2002 (  ودراسة ) ودراسة )٢٠٠٠، شحادة (Archer, 

1999) .  
ودراســة  ( Hammerman, 2003)ة  وبعــض الدراســات اســتخدمت المقــابالت الفرديــة مثــل دراســ

Hsieh, 2002)( ودراسة ( Knuth, 2002 ).  
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 ودراســــة ) (Brown, 2004  وبعــــض الدراســــات اســــتخدمت المــــشاهدات الــــصفية مثــــل دراســــة 
(Hsieh, 2002).    

أما بالنسبة للدراسة الحالية فهي استخدمت استبيان المعتقدات واالختبار المعرفـي والمقـابالت الفرديـة 
  . الصفيةحظاتوالمال

األثـر   عـن عـن الدراسـات الـسابقة فـي أنهـا تحـدثتزتيـ الباحـث أن هـذه الدراسـة قـد تمرييو
باإلضـافة إلــى إظهارهـا األثــر ، اإليجـابي للمعتقــدات البنائيـة والبنائيــة االجتماعيـة علــى التعلـيم والــتعلم

وأكـدت ، عرفـة تعلـيم المحتـوىوعلى م،  التعليميةاإليجابي للمعتقدات البنائية على ممارسات المعلمين
  .على إمكانية تغيير معتقدات المعلمين لمعتقدات بنائية التوجه

  
     : المحور األولالذي استفاده الباحث من دراسات

النظريـــة البنائيــة والبنائيـــة  اســـتفاد الباحــث مـــن الدراســات الـــسابقة فــي التعـــرف علــى لقــد - ١
 . وأثرها على معتقدات المعلمين،االجتماعية

  . ء بعض من أدوات الدراسة الحالية مثل استبيان معتقدات المعلمينبنا - ٢
  .مقارنة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة مع الدراسات السابقة - ٣
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אאW א  אא: 
   ) ٢٠١١ ، سعاد( دراسة ) ١

 لمعلمـــي الرياضـــيات البيداغوجيـــةستوى المعرفـــة هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مـــ
 فتمثلـــت فـــيأداة الدراســـة فقـــام الباحـــث باختيـــار العينـــة التـــي طبقـــت عليهـــا ، بمرحلـــة التعلـــيم الثـــانوي

لجــأ الباحــث الســتخدام ،  الــسنة األولــى ثــانويصــفوفرســون َدُ لمــادة الرياضــيات الــذين يًمعلمــاثمــانين 
وخلـــصت ، وى المعرفـــة اليبداغوجيـــة لمعلمـــي الرياضـــياتاالختبـــار المعرفـــي للكـــشف عـــن مـــست أداة

الدراسة إلى انـه رغـم أهميـة المعرفـة البيداغوجيـة لمعلمـي الرياضـيات، إال أن هـذه المعـارف تجـاوزت 
وفــي ظــل . مــستوى المعرفــة األساســية إلــى المــستوى الثــاني األكثــر تعقيــدا والمتميــزة بــالتطور والدقــة

ي يشهدها النظام التربوي الجزائري، فإن فاعلية معلـم الرياضـيات فـي اإلصالحات التربوية الحالية الت
هـــذا المجـــال أمـــر حاســـم لتـــدريس عـــادي، حتـــى يمكنـــه االســـتجابة لحاجـــات التالميـــذ وخصائـــصهم، 

، اف التربويـــة، ولخــصائص المحـــيط ككـــلولخــصائص مـــادة الرياضــيات، والعلـــوم الرياضـــية، ولألهــد
 تعد تنحـصر فـي مجـرد تنفيـذ مناسـب للعمـل المقـرر، بـل هـي وخلصت أيضا إلى أن مهنة التعليم لم

فالمدرســـون يمارســـون قـــرارات مهنيـــة معقـــدة، إنهـــا . إبـــداع لنـــشاطات مهنـــة التـــدريس بأشـــكال جديـــدة
تظــاهرات لكفــاءاتهم ولمــسؤوليتهم والتــي تعبــر عــن الفــرق بــين العمــل المقــرر والعمــل المنجــز المتــأثر 

  . البيداغوجية المكتسبة من طرفهمبعدة عوامل أساسية، أهمها المعرفة
  
    )٢٠١٠، حوامدة( دراسة ) ٢

الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى مـــــدى معرفـــــة معلمـــــي اللغـــــة العربيـــــة للمحتـــــوى هـــــذه هـــــدفت 
( ولتحقيق هدف الدراسـة قـام الباحـث باختيـار ، البيداغوجي، من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

وقد لجأ الباحث الستخدام المقابلـة ،  القصدية كعينة للدراسةمعلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة ) ٣٠
 ًكــأداة لتحقيــق أهــداف الدراســة وأظهــرت النتــائج تباينــا فــي المعرفــة البيداغوجيــة العامــة لــدى معلمــي

وذلـك وفـق  ومعلمات اللغة العربية، من حيث المحتوى الدراسي لدى معلمي ومعلمـات اللغـة العربيـة،
الفهـم ال لمجـرد إنهائـه  سي وسيلة ال غاية، والمحتوى الدراسي يـدرس مـن أجـلالمحتوى الدرا: ما يلي

يــشكلها كمــا يريــد لتحقيــق األهــداف،  فــي وقــت محــدد، والمحتــوى الدراســي أداة طيعــة فــي يــد المعلــم
الطلبـة وتقبـل آرائهـم ومراعـاة مـشاعرهم، و  والمحتوى الدراسي عنصر مـن عناصـر المنهـاج، واحتـرام

 التعلميـة، ومفهـوم المعلـم –ودوره في العمليـة التعليميـة  يفية حصوله، ومفهوم المتعلممفهوم التعلم وك
وقـد ، ّتدريس اللغة العربية، وضـبط الـصف، وخـصائص المعلـم الفعـال ودوره، و مدى وضوح أهداف

، بــصورة عامــة أوصــى الباحــث بتطــوير معرفــة المعلمــين البيداغوجيــة للمحتــوى الدراســي وللمحتــوى
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و بتطــوير البــرامج التدريبيــة ، العــام منــاهج المدرســية بمــا يتفــق مــع المحتــوى البيــداغوجيوبتطــوير ال
وبإجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة علـى ، المحتوى البيداغوجي العام للمعلمين الجدد لتعريفهم على

 .أخرى  )مباحث( مواد 
  
   ) ٢٠٠٩، حباس(دراسة ) ٣

 تحــــصيلعلــــى  ) PCK( داغوجيــــة للمحتــــوى البيمعرفــــة أثــــر الالدراســــة بحــــث هــــذه هــــدفت 
لطلبــة، وقــد تــم اختيــار موضــوع تعلــيم الكثافــة لطلبــة الــصف الــسابع ليكــون محــور البحــث، وقــد تــم ا

بالمعرفـــة البيداغوجيـــة ّوالـــذي بـــين بـــأن معرفـــة المعلـــم ) Hashweh,2005(اعتمـــاد نمـــوذج الحـــشوة 
االسـتراتيجيات، ومعرفـة األهـداف، سـبعة عناصـر هـي معرفـة المحتـوى، ومعرفـة  محتوى تتكون منلل

واســــتخدم فــــي . ومعرفــــة خــــصائص الطلبــــة، ومعرفــــة المنهــــاج، ومعرفــــة الــــسياق، ومعرفــــة المــــصادر
الدراســة اختبــاران كتابيــان، أحــدهما يقــيس معرفــة المعلــم بكيفيــة تعلــيم موضــوع الكثافــة للــصف الــسابع 

الدراســة مــن جميــع معلمــي العلــوم ّوتكــون مجتمــع . بعناصــرها الــسبعة، واألخــر يقــيس تحــصيل الطلبــة
للـــصف الـــسابع األساســـي الـــذين يعلمـــون فـــي المـــدارس الحكوميـــة الفلـــسطينية فـــي مديريـــة ضـــواحي 

ً معلمـــا ومعلمـــة المـــشاركة فـــي )٢٩( معلمـــا ومعلمـــة، وقـــد قبـــل مـــنهم )٣٧(القـــدس، والبـــالغ عـــددهم 
لبــا وطالبــة للمــشاركة فــي  طا)٧٦٨(اختبــار المعلمــين، باإلضــافة إلــى جميــع طلبــتهم البــالغ عــددهم 

لمحتوى، بالمعرفة البيداغوجية لوبينت نتائج الدراسة ضعف معرفة المعلمين . اختبار تحصيل الطلبة
، وهذا ناتج عـن ضـعفهم فـي معرفـة العناصـر الـسبعة  %٤٩.٨حيث بلغ متوسط معدالت المعلمين 

. هـداف وخـصائص الطلبـةجميعها، إال أن المؤثر األكبـر هـو ضـعفهم الـشديد فـي معرفـة كـل مـن األ
محتــوى تعــود لمتغيــرات الجــنس لل بالمعرفــة البيداغوجيــةولــم يتبــين وجــود فــروق فــي معرفــة المعلمــين 

والتخــصص و الخبــرة الكليــة والخبــرة فــي تعلــيم الــصف الــسابع، ولكــن وجــد فــروق دالــة إحــصائيا فــي 
لعلمـــي، وأوصـــت الدراســـة محتـــوى تعـــود لمتغيـــر المؤهـــل الل بالمعرفـــة البيداغوجيـــةمعرفـــة المعلمـــين 

لمحتـــوى، وكـــذلك بانتهـــاج سياســـة ل بالمعرفـــة البيداغوجيـــةبـــضرورة تـــدريب المعلمـــين لزيـــادة معـــرفتهم 
تــشجع المعلــم علــى تكملــة دراســته العليــا، باإلضــافة إلــى وضــع معــايير لتعيــين المعلمــين الجــدد تأخــذ 

  .لمحتوىل بالمعرفة البيداغوجيةبعين االعتبار معرفتهم 
  
   ( Kramarski, 2009)رسكي اة كرامدراس) ٤

هــدفت هــذه الدراســة إلــى مقارنــة أثــار البــرامج الداعمــة للتفكيــر مثــل برنــامج التفكيــر الخطــابي 
Reflection Discourse Training (R_D) ـــــــذاتي ـــــــامج االســـــــتجواب ال -Self وبرن
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Questioning Training ( S_Q )ت  علــى المعرفــة البيداغوجيــة للمعلمــين فــي حــل المــشكال
قيــاس المعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى المتعلــق بحــل المــشكالت : الرياضــية مــن خــالل شــقين إحــداهما

قيـــاس مـــا وراء المعرفـــة المتعلقـــة بمعرفـــة ومعتقـــدات المعلمـــين الخاصـــة بالمعرفـــة : الرياضـــية والثـــاني
 األساسـي فـي معلم من معلمي التعلـيم ) ٦٢( شارك في هذه الدراسة . اإلجرائية والشرطية، التقريرية

معلــم للتــدريب ) ٣٠( و(R_D)معلــم مــنهم للتــدريب علــى برنــامج  ) ٣٢( تــم اختيــار ، مدرســة) ١٦(
 وجمــــيعهم شــــارك فــــي برنــــامج التنميــــة المهنيــــة التــــي ترعاهــــا حكومــــة الكيــــان (S_Q)علــــى برنــــامج 

 الــــصهيوني لمــــدة ثــــالث ســــنوات بغــــرض تعزيــــز المعرفــــة الرياضــــية والمعرفــــة البيداغوجيــــة لمعلمــــي
وكانــت عمليــة التقيــيم تــتم كــل عــام فــي جميــع لمراكــز التنميــة  ، NCTM رًالرياضــيات تبعــا لمعــايي

وفـي بدايـة ، المهنية من خالل اختبارات الحكومة الموحدة على أساس الموضـوعات التـي تـم دراسـتها
 سـنوات عدد: الدراسة لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في المتغيرات التالية

الخبرة لمعلمي الرياضيات في معرفة المعرفة الرياضية والمعرفة البيداغوجية للمحتوى التي تم تقيمهـا 
 كـان أكثـر فاعليـة لتطـوير (S_Q)وقد أشارت النتائج إلـى أن برنـامج ، من قبل اإلجراءات الحكومية

، (R_D)ية مــن برنــامج وتعزيــز مــا وراء المعرفــة الرياضــ، المعرفــة البيداغوجيــة لمحتــوى الرياضــيات
تـدريس  المعتقـدات حـول فـي تطـوير بـين المجمـوعتين فـروق توجـد الًوأشـارت النتـائج أيـضا إلـى أنـه 

  .طريقة العرض باستخدام حل المشكالت في الرياضيات
  
   (Blum and Krauss, 2008)دراسة بلوم وكراوس ) ٥

ليــا مــن خــالل امتحانــات هــدفت هــذه الدراســة لوصــف معرفــة المعلمــين األلمــان للمرحلــة الع
ـــــصا ـــــل مـــــشروع ،  لهـــــذا الغـــــرضًمـــــصممة خصي ـــــين مـــــن قب ـــــة دراســـــتين معمقت ـــــتلخص هـــــذه الورق ف

COACTIV  (Cognitive Activation in Classroom )  وأخـرى حــول أداء صــفوف 
PISA ) األلمانية من اجل وصف المعرفـة المهنيـة لمعلمـي )وهي صفوف المرحلة الثانوية األلمانية 

  .لثانوية األلمان اعتمادا على هاتين الدراستينالمرحلة ا
 التنـشيط المعرفـي فـي COACTIV ( Cognitive Activation in Classroom)فمـشروع 

 وهـو يبحـث فـي ٢٠٠٦-٢٠٠٢ مـن (DFG)الصف تم تأسيسه من قبل مؤسسة األبحاث األلمانيـة 
ـــــصفوف  ـــــيم معلمـــــي الرياضـــــيات لل ـــــة لألعـــــوام PISAتعل  ومـــــن أهـــــداف  ،٢٠٠٤-٢٠٠٣ األلماني

المشروع تحديد مفهوم المعرفة المهنية لمعلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية ، وبناء امتحانات معتمدة 
 ومعرفـــة المحتـــوى لـــديهم (PCK)تفحـــص معرفـــة أولئـــك المعلمـــين بالمعرفـــة البيداغوجيـــة للمحتـــوى 

)CK .(   إضــافة المتحانــات المعرفــة تلــك تــم تطــوير مجموعــة واســعة مــن األدوات( board 
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battery of instruments)الدافعيــة،  التــي كــان ضــمن أهــدافها معرفــة الــسير الذاتيــة للمعلمــين ،
يعد هذا الدمج بين الدراستين اكبر تحليل للبيانات حـول المعلمـين . وتنظيم الذات، المعتقدات المهنية

 COATIVمــشروع يــتم فــي الورقــة اســتعراض أداة ، ودروســهم وكــذلك طلبــتهم ألول مــرة فــي ألمانيــا
 Subject-specificلفحص معرفة المعلمين المهنية بالتركيز على المعرفـة المتخصـصة بموضـوع 

knowledgeتكــــون : وبالنــــسبة لبنــــاء االختبــــار.  باعتمــــاد أعمــــال شــــولمان كإطــــار نظــــري للدراســــة
 )١٣( (PCK) منهــا لفحــص المعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى )٢٢( بنــد ، )٣٥(االختبــار األداة مــن 

 البنــود التــي اختــصت فــي المعرفــة content Knowledge (CK)بنــد لفحــص معرفــة المحتــوى 
 جوانـب فيهـا اعتبـرت مهمـة فـي الحـصول علـى تعلـيم رياضـيات )٣(البيداغوجية للمحتوى تم اعتماد 

  .معرفة المحتوىولدى الطلبة ) الخطأ ( معرفة المفاهيم البديلة  ،الرياضيةمعرفة المهام  :ناجح وهي
ًتــــم بنــــاء ثالثــــون بنــــدا مــــن هــــذا النــــوع لتغطيــــة مواضــــيع ذات صــــلة بــــالمحتوى كــــالجبر والهندســــة 

 الجـديرة بالمالحظــة أن ةفكانـت النتيجـ. والخوارزميـة ولتحديـد المهـارات اإلجرائيـة والمعرفـة المفاهيميـة
  :باآلتيويمكن تلخيص النتائج ، معرفة المحتوى تدعم بقوة تطور المعرفة البيداغوجية للمحتوى

ــيم المعلــم .١ ــم يظهــر أي COACIVفــي بيانــات ، يبــدو تطــور المعرفــة وكأنــه يتوقــف بعــد تعل  ل
  .ارتباط ايجابي بين أنواع المعارف والخبرة المهنية لدى المعلمين

فالمعرفـة البيداغوجيـة ، هناك عالقة وثيقـة بـين معرفـة المحتـوى والمعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى .٢
 . من المعرفة بالمحتوىللمحتوى بحاجة ألساس متين

  
  )٢٠٠٨، حامدة(دراسة ) ٦

وحــدة الحركــة بالمعرفــة البيداغوجيــة ل توثيــق معرفــة معلمــي العلــوم إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
 للــصف الثــامن األساســي، ولرصــد "Pedagogical Content Knowledge PCK" الموجيــة

ــــة لمعرفــــة المعلمــــين  ــــة، ابالمعرفــــة البيداغوجي ــــة نمــــوذج الحــــشوة وحــــدة الحركــــة الموجي تبعــــت الباحث
)Hashweh,2005(، اســتخدمت الباحثــة المــنهج الكيفــي فــي تطبيــق الدراســة، حيــث تكونــت عينــة 

ّالدراســة مــن معلمــين اثنــين يدرســان الــصف الثــامن األساســي ويحمــالن معتقــدات بنائيــة اجتماعيــة،  َ ِّ
المقـــابالت الفرديـــة ، بانةاالســـت: لجـــأت الباحثـــة الســـتخدام ثـــالث أدوات لتحقيـــق هـــدف الدراســـة وهـــي 

وقد خلصت الدراسة في النهاية إلى وجود ضـعف فـي ، )المشاهدات الصفية ( والمالحظات الصفية 
المعلمـين، حيـث كانـت معرفـة  عنـد وحدة الحركة الموجيـة فـي الجانـب التطبيقـيل  البيداغوجيةمعرفةال

يقـــة عـــرض المحتـــوى وكيفيـــة تقديمـــه ِّالمعلمــين بـــالمحتوى والمـــادة النظريـــة جيـــدة نوعـــا مــا، إال أن طر
ِّللطـالب كــان ضــعيفا نظــرا الخـتالف الــسياق والخبــرة والبيئــة التعليميــة لكـل مــن معلمــي العينــة، وعــدم ٍّ ً 



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٥١ 

معرفتهمــا الكافيــة بالمــصادر وطــرق وأســاليب التــدريس المناســبة لعــرض المحتــوى، خاصــة وأن المــادة 
 وهــذا بــدوره يثبــت أهميــة كــل عنــصر مــن .المطروحــة فــي المحتــوى بعيــدة كــل البعــد عــن تخصــصهما

ومــن نتــائج الدراســة . ٌّلمحتــوى وأن كــل منهــا يتــأثر ويــؤثر علــى اآلخــرالبيداغوجيــة لعناصــر المعرفــة 
خلـــصت الباحثـــة إلــــى أن معرفـــة المعلمـــين بتعلــــيم التخـــصص بحاجـــة إلــــى تطـــوير، وخرجـــت بــــأهم 

  :التوصيات التالية
اء والمفــاهيم البديلــة، وأيــضا توضــيح المقــصود بالمعرفــة تعريــف المعلمــين أثنــاء الخدمــة بــأهم األخطــ

تــضمين مــساقات حــول اســتراتيجيات التغييــر ، لمحتــوى والمعتقــدات البنائيــة االجتماعيــةالبيداغوجيــة ل
ّلمحتــوى فــي بــرامج إعــداد المعلمــين وبــرامج تأهيــل المعلمــين البيداغوجيــة لالمفــاهيمي وحــول المعرفــة 

  .ّ تعيين المعلمين في الوظائف بمراعاة التخصصإعادة النظر في، قبل الخدمة
  
   )٢٠٠٨، العدوى( دراسة ) ٧

بالمعرفــــة  الدراســــة إلــــى وصــــف معرفــــة معلمــــي رياضــــيات بنــــائيين اجتمــــاعيين  هــــذههــــدفت
تــألف مجتمــع الدراســة مــن ، محتــوى وحــدة الجبــر فــي منهــاج الــصف الثــامن األساســيالبيداغوجيــة ل

ن األساســي فـي المــدارس الحكوميــة والخاصــة الفلــسطينية فــي جميـع معلمــي الرياضــيات للــصف الثــام
ــائيين  تــم اختيارهمــا ) معلــم ومعلمــة(محافظــة رام اهللا، أمــا عينــة الدراســة فكانــت معلمــي رياضــيات بن

تــم اســتخدام أربعــة أدوات بحثيــة لإلجابــة ، ًاعتمــادا علــى إجاباتهمــا علــى اســتبانة المعتقــدات المعرفيــة
ي اســـتبانة المعتقـــدات المعرفيـــة لتحديـــد عينـــه الدراســـة، واختبـــار فحـــص  ســـؤال الدراســـة تمثلـــت فـــعـــن

مقـــابالت فرديـــة، إضـــافة إلـــى ، المحتـــوى لإلطـــالع علـــى معرفـــة العينـــة بـــالمحتوى التعليمـــي للوحـــدة
وقـد خلـصت ، األدوات لهـدف الدراسـةومشاهدات صفيه لعينه الدراسة، وقد تـم التحقـق مـن صـالحية 

ولــة لكــن غيــر كافيــة بتعلــيم وحــدة الجبــر، إذ مــا زالــت بعـــض بعرفــة مق متمتلــكالدراســة أن المعلمــة 
وأن ، الجوانــب فــي معرفتهــا بحاجــة للتطــوير واإلثــراء خاصــة فــي مجــال التــشبيهات والمفــاهيم البديلــة

لمحتـوى وحـدة الجبـر، لكنهـا لـم تكـن غنيـة بمـا يجـب بالمعرفـة البيداغوجيـة  معرفة جيدة يمتلكالمعلم 
، وانـب لديـه بحاجـة للتطـوير واإلثـراء كالمعتقـدات والـسياق واسـتراتيجيات التعلـيمإذ ال زالت بعض الج

وبشكل عـام مـال كـال المعلمـين العتمـاد التعلـيم التقليـدي رغـم اعتقادهمـا بغيـر ذلـك، علـى الـرغم مـن 
بعض القصور الذي ظهـر لـدى كـال المعلمـين إال أن األمـر الجيـد هـو أنـه يمكـن البنـاء علـى جوانـب 

كمــا أظهــرت الدراســة أن . تــي ظهــرت فــي معرفتهمــا لتحــسين معرفتهمــا بتعلــيم محتــوى الوحــدةالقــوة ال
وحــدة الجبــر ألســباب بالمعرفــة البيداغوجيــة لًمعرفــة المعلــم كانــت نوعــا مــا أفــضل مــن معرفــة المعلمــة 
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عي، الخبـرة التعليميـة، عـدد مـساقات الرياضـيات التـي تـم االلتحـاق بهـا أثنـاء التعلـيم الجـام: عدة منها
  .المعرفة بالمحتوى

ًلمحتـوى اعتمـادا المعرفـة البيداغوجيـة لوقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد مـن الدراسـات حـول 
على تعريف الحشوة في مواضيع رياضية أخرى غير الجبر، كما خلصت الدراسة أنـه يمكـن الخـروج 

سابقة ونتـائج الدراسـة الحاليـة بمعرفة بيداغوجية خاصـة بتعلـيم الجبـر بعـد أن اتـضح مـن الدراسـات الـ
أن خطوات تعليم الجبر واحدة في كل العالم، وأن ما يضفي عليها صفة الخصوصية لكـل معلـم هـو 

  .كيفية تطبيق تلك المعرفة في غرفة الصف
  
   (Hung, 2008)دراسة هيونج ) ٨

ــ سادس هــدفت هــذه الدراســة بحــث المعرفــة بالمفــاهيم الرياضــية لــدى معلمــي الــصفين الخــامس وال
ومعــرفتهم حــول صــعوبات تعلــم األطفــال ومعــرفتهم بالمعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى الرياضــي اليــومي 

 ومعرفتهم بصعوبات ةكما تتحرى الدراسة إمكانية وجود عالقة بين معرفة المعلمين للمفاهيم الرياضي
 مـــن معلمـــي  معلـــم)٢٠١(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن . تعلـــم الطلبـــة والمعرفـــة البيداغوجيـــة للمحتـــوى

معــدل .  مدرســة حكوميــة شــرق وجنــوب وشــمال ووســط تــايوان)٣٩(الــصفوف الخــامس والــسادس مــن 
 ســــــنة ومعــــــدل ســــــنوات تعلــــــيم صــــــفوف الخــــــامس والــــــسادس ١٢.٩٢الخبــــــرة التعليميــــــة للمــــــشاركين 

تم جمع المعلومات من خالل مقابالت غير رسـمية عـن الممارسـات التعليميـة وتـصنيفها . سنة٩.١٥
 مــشكالت رياضــية مختلفــة اســتخدمت فــي دراســة ســابقة وكــل ٨ير اســتبانة تكونــت مــن كمــا تــم تطــو

  :مشكلة لها ثالث مقاييس
  .مقياس للمفاهيم الرياضية األساسية لموضوع معين  )١
 مقياس لصعوبات تعلم الطلبة  )٢
 .مقياس لمعرفة الممارسات التعليمية  )٣

ين كانت اقل من المعـدل أي أن القليـل أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المعرفة المفاهيمية للمعلم
مــن معلمــي صــفوف الخــامس والــسادس كانــت لــديهم معرفــة كافيــة بموضــوع الــتعلم وأوضــاع تعلميــه 

كمــا أظهــرت النتــائج أيــضا أن معرفــة المعلمــين المهنيــة بمــستوياتها المختلفــة ال تــؤثر بــشكل . مختلفــة
وقــد فــسر الباحــث هــذه الظــاهرة . تعليميــةمباشــر علــى معــرفتهم بــصعوبات تعلــم الطلبــة والممارســات ال

ـــديهم معرفـــة Lampertباعتمـــاد نتيجـــة ســـابقة توصـــلت لهـــا الباحثـــة المبـــرت  ـــذين ل  أن المعلمـــين ال
بينمــا المعلومــات التــي تــم الحــصول . محــدودة بالمــادة التعليميــة ال يمكــنهم إعــادة بنائهــا أثنــاء تعلــيمهم
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لشديد لالعتماد على الكتب التعليميـة واإلرشـادية فـي عليها من المقابالت أشارت إلى ميل المعلمين ا
  .ٕالتعليم الصفي واهمال صعوبات التعلم

  
    )٢٠٠٧، خصاونة والبركات( دراسة ) ٩

 ١٥٢(  المعرفة الرياضية والمعرفة البيداغوجية الخاصة بها لـدى تقصي الدراسة هدفت هذه
ــــة )  ــــين إلمــــام، المعلمــــين/ مــــن الطلب ــــة كمــــا كــــشفت عــــن العالقــــة ب ــــة الرياضــــية والمعرف هم بالمعرف

  .وعالقة بعض المتغيرات بكل منها، البيداغوجية في الرياضيات
يقــيس احــدهما المعرفــة الرياضــية الالزمــة لتــدريس الــصفوف ، تــم جمــع البيانــات مــن خــالل اختبــارين

 وذلــــك بعــــد التأكــــد مــــن، ويقــــيس الثــــاني المعرفــــة البيداغوجيــــة للمحتــــوى الرياضــــي، الثالثــــة األولــــى
( وقد أظهرت نتائج الدراسة أن طلبة معلم الصف لـم يحققـوا درجـة اإلتقـان . خصائصها السيكومترية

وكـــان الوســـطان الحـــسابيان ألدائهـــم علـــى كـــل مـــن االختبـــارين ، علـــى كـــل مـــن االختبـــارين % ) ٨٠
وسجلت النتائج عالقـة إيجابيـة متوسـطة بـين كـل مـن عالمـاتهم  % ). ٥٠( بمستوى عالمة النجاح 

والمـسار األكـاديمي فـي الثانويـة العامـة ، وكان متغير المعدل التراكمي في الجامعـة، ى االختبارينعل
، مــن أكثــر المتغيــرات قــدرة علــى التنبــؤ بمعرفــة عينــة الدراســة فــي الرياضــيات وبيــداغوجيا الرياضــيات

  . وذلك من بين مجموعة من المتغيرات الديموغرافية لطلبة معلم الصف
      
   ) ٢٠٠٧، مريبع ( دراسة) ١٠

وحــــدة ل بالمعرفــــة البيداغوجيــــةالرياضــــيات  فــــي معرفــــة معلمــــي البحــــث  هــــذه الدراســــةهــــدفت
معرفــة المعلــم : علــى مجــالين واســعين للمعرفــة؛ األول األساســي، وقــد ركــزت الثــامن للــصف الهندســة

بمحتــوى وحــدة والثــاني هــو معرفتــه  بأهــداف  التعلــيم، ومعتقداتــه حــول الــتعلم، والتعلــيم والمتعلمــين،
عـن طريـق اختيـار معلمـين اثنـين، مـن  وتـم ذلـك، ألساسي، وأصول تدريـسهااللصف الثامن  الهندسة

 لجــأت الباحثــة الســتخدام ثــالث أدوات لتحقيــق هــدف، المعتقــدات المعرفيــة البنائيــة االجتماعيــة ذوي
بينـت  لقـد، ) الـصفية المـشاهدات( المقابالت الفردية والمالحظات الصفية ، االستبانة: الدراسة وهي 

المتعلقـة  بأبعـاد  نتائج الدراسة أن هناك توافقا كبيرا بين معتقدات المعلم، وأقواله، وممارسـاته الـصفية
الموضـوع تـؤثر  وخلـصت الدراسـة إلـى أن معرفـة المعلـم بمحتـوى ،النظريـة البنائيـة االجتماعيـة للـتعلم
فـالمعلم المقتـدر يطـرح  األسـئلة التـي يطرحهـا،كمـا تـؤثر فـي نوعيـة  في دقة المعلومـات التـي يقـدمها،

معرفـة  المحتـوى فـي قـدرة المعلـم  من ناحية أخرى تؤثر .غيرها من األسئلة من أسئلة مفاهيمية أكثر
) ٢م(و ) ١م(وفــي مجــال أســاليب التــدريس، بينــت الدراســة أن كــال المعلمــين  .تحديــد األهــداف علــى
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ٕريس،  وان اختلفـا فـي مـستوى دأسـاليب، واسـتراتيجيات التـكان لديـه القـدرة علـى التنويـع فـي اسـتخدام 
معــارفهم الــسابقة والمفـــاهيم  التنويــع، وأن لــديهما القــدرة علـــى معرفــة خــصائص طالبهمــا؛ مـــن حيــث

إحـــداث تغييـــر مفـــاهيم عنـــد الطلبـــة، والـــصعوبات التـــي  البديلـــة لـــديهم، وكيفيـــة معالجتهـــا مـــن أجـــل
قـــدراتهم، واهتمـــامهم بمعرفـــة  لفرديـــة بيـــنهم، واالســـتفادة مـــنفـــي تعلـــم الهندســـة، والفـــروق ا يواجهونهـــا
المعلمين بينت الدراسـة أن هنـاك تـدنيا  ومن ناحية معرفة، في تعليمهم الطلبة؛ ألن هذا يؤثر ظروف

بينــت الدراســة أنــه مــن الــصعب أن  ذلــك وعــالوة علــى، فــي معرفــة المعلمــين فــي الهندســة بــشكل عــام
أن ) فـان هيـل والنظريـة البنائيـة االجتماعيـة   نظرية(بتت كلتا النظريتينأثويكون المعلم بنائيا كامال، 

( وفي الوقت نفسه تركز النظريات الـثالث . التعلم عملية للغة التي يستخدمها المعلم دورا أساسيا في
 على معرفة المعلم العميقة بمحتوى الموضوع، ومـدى،  )، وفان هيل)PCK(البنائية االجتماعية، و 

  .  دقيق لطالب بالخبرة السابقة على نحوا إلمام
  

  ( Tumuklu and Yesildere, 2007 )دراسة توموكلو و يسيدير ) ١١
كفـــاءات معلمـــي مـــا قبـــل الخدمـــة فـــي المعرفـــة البيداغوجيـــة تحديـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى 

تعـــرض المعلمـــين تـــم جمـــع البيانـــات عـــن طريـــق وقـــد ، لمحتـــوى الرياضـــيات فـــي التعلـــيم األساســـي
فــي التعلــيم رياضــيات معلــم )  ٤٥ (والبــالغ عــددهم  )أســئلة مفتوحــة ( أربــع مــشاكل لمــشاركين فــي ا

وفقـــا لنتـــائج و. وقـــد تـــم تحليـــل اســـتجابات المرشـــحين علـــى أســـاس معـــايير محـــددة مـــسبقا. األساســـي
المعرفـــة الرياضـــية عنـــد المعلمـــين المـــشاركين موجـــودة ولكـــن غيـــر كافيـــة لتـــدريس الدراســـة تبـــين أن 

. الرياضـيات علـم الرياضـيات وعلـم تـدريساضيات وأكدت نتائج الدراسة على وجود اختالف بين الري
علــى معلمــين الرياضــيات فــي المرحلــة األساســية تثقيــف : ومــن التوصــيات التــي خلــصت بهــا الدراســة

  .محتوى البيداغوجية للمعرفةلل والجوانب التربوية يةرفة الرياضأنفسهم في المع
  

  ) Wong and Lai, 2006(يه دراسة ونغ ول) ١٢
فقد بحثت . هدفت هذه الدراسة معرفة العالقة بين معرفة المحتوى والمعرفة البيداغوجية للمحتوى

الدراسة العناصر التـي تـؤثر فـي التعلـيم الفعـال فـي الرياضـيات لـدى معلمـي قبـل الخدمـة للرياضـيات 
 مــنهم تخصــصهم األساســي تعلــيم )١٢( معلــم طالــب ، )٢٤(فتكونــت عينــة الدراســة مــن ، االبتدائيــة

تــــم جمــــع البيانــــات مــــن نمــــاذج تعلــــيم .  اآلخــــرين تخصــــصهم الرياضــــيات فرعــــي)١٢(رياضــــيات و 
أمـــا الجــزء المــسحي فيهــا فقـــد اســتخدم فيــه اســتبانة لجمـــع ، للرياضــيات فــي دروس ســابقة ومقــابالت
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هجيـة دراسـة الحالـة معلومات عن خلفية العينة وتحصيلهم في معرفـة المحتـوى ، كـذلك اسـتخدمت من
  :أما النتائج كانت كاآلتي، ومشاهدات مباشرة لممارسات المشاركين ومناقشات قبلية

ن الطلبـــة الـــذين تخصــصهم الرياضـــيات فرعـــي كانـــت معـــرفتهم إ: المعرفــة البيداغوجيـــة للمحتـــوى )١
وبشكل عام ، بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى أفضل من الطلبة ذوي التخصص الرئيس رياضيات

ظهــر الطلبــة المعلمــين فــي الــسنوات األعلــى معرفــة بالمعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى أفــضل مــن ا
طلبـــة الـــسنوات األقـــل وهـــو مـــا يثبـــت أن معرفـــة المعلـــم الطالـــب بالمعرفـــة البيداغوجيـــة للمحتـــوى 

 .تتحسن سنة عن سنة
عالقـــة ذات ، لـــم تظهـــر الدراســـة :العالقــة بـــين معرفـــة المحتـــوى والمعرفـــة البيداغوجيــة للمحتـــوى  )٢

  .معنى بينهما للمعلمين الذين تخصصهم الفرعي أو الرئيس رياضيات على حد 
فـي كـال التخصـصين الفرعـي والـرئيس لمعلمـي : فروق الجنس فـي المعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى )٣

  .الرياضيات الطلبة لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في كال التخصصين
لم يكـن هنـاك فـروق فـي معرفـة المحتـوى للعينـة بـاختالف : فروق التخصص في معرفة المحتوى )٤

  .التخصص
لـــم يكـــن : االرتبـــاط بـــين أداء ممارســـة المعلـــم والمعرفـــة البيداغوجيـــة للمحتـــوى ومعرفـــة المحتـــوى  )٥

هناك فروق ذات داللة إحصائية فـي ممارسـة المعلـم بـين المعلـم الطالـب فـي التخـصص الفرعـي 
ناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة المعلـم ومعرفتـه أو الرئيس للرياضيات، بينما كان ه

 .يبالمعرفة البيداغوجية للمحتوى إذ كان هناك ارتباط ايجابي عال
 

  ) Chick and Baker, 2005(راسة شيك وباكر د) ١٣
، هدفت هذه الدراسة لفحص معرفة معلمي المرحلـة األساسـية بالمعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى

فقــد ، المفــاهيم البديلــة لــدى الطلبــة وتــصنيفها وتحديــد الطــرق المناســبة لمواجهتهــاعــن طريــق دراســة 
طلـب مـن المعلمـين أن يـصفوا رد فعلهـم لــبعض األوضـاع المفترضـة أن تتـضمن األخطـاء والمفــاهيم 

معلمين استراليين خالل الدراسة كان المعلمـون يعلمـون  ) ٩( شارك في الدراسة . البديلة لدى الطلبة
ً عـــام ليـــست جميعـــا فـــي تعلـــيم الـــصف ٢٢-٢خـــامس أو الـــسادس، خبـــرتهم التعليميـــة مـــن الـــصف ال

ـــسادس ـــة للمحتـــوى وتمـــت  .الخـــامس أو ال ـــة اســـتبانة حـــول المعرفـــة البيداغوجي ـــام المـــشاركون بتعبئ ق
وبعـــد اســـترجاع االســـتبانة تـــم تجهيـــز أســـئلة للمقـــابالت لتوضـــيح ، مقـــابلتهم حـــول إجابـــاتهم المكتوبـــة

وتــم اســتخالص نتــائج الدراســة مــن إجابــات المعلمــين حــول بنــود أربعــة ، المكتوبــةغمــوض اإلجابــات 
كــل بنــد يفتــرض انــه أحــد حلــول . صــممت لفحــص ردود فعــل المعلمــين ألخطــاء الطلبــة ومفــاهيمهم
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ًالكسور مثال تم طرح المشكلة اآلتية وفي بند ، الطلبة التي دعت المعلمين إلى تحديد استجاباتهم لها
  : حل مفترض لطالبعلى أساس أنها

   
11 7 4 7 2

20 10 10 10 5
  

 فاعتبر المعلمون أنـه، السؤال لهذه المسألة كان حول ما يعتقده المعلم حول فهم أو عدم فهم الطالب
ٌمثــال لخطــأ وال بــد مــن أي يكــون المعلــم قــد تعــرض لــه إمــا أثنــاء التــدريب أو مــن خــالل ممارســاته 

 التــي اســتخدمت مــن قبــل المعلمــين فــي عــالج أخطــاء الطلبــة كمــا تــم تحديــد االســتراتيجيات .الــصفية
  :ومن نتائج الدراسة .م الخطأ من خالل تحليل االستبانةوالمفاهي

فالنتــــائج تظهــــر أن المعلمــــين قــــد :  بالنــــسبة التجاهــــات المعلمــــين للتعامــــل مــــع المفــــاهيم البديلــــة-
  .يستخدمون أكثر من إستراتيجية واحدة

 . إجرائية اعتمد على طبيعة البندإما أن تكون مفاهيمية أو:  المعلمين بالنسبة لطبيعة تفسيرات-
ظهـرت بعـض الجوانـب مـن معرفـة تعلـيم المحتـوى مـن :  بالنسبة لالختالفات في إجابـات المعلمـين-

  .خالل االستبانة والمقابالت حيث اختلفت طرق إجابة المعلمين لنفس الخطأ لدى الطلبة
  

   (Huillet, 2005)دراسة هيوليت ) ١٤
هــدفت هــذه الدراســة لتحليــل المعرفــة المهنيــة للمعلمــين المــوزامبيقيين حــول نهايــة االقترانــات 
الذي هو جزء من مشروع أكبـر يهـدف لفحـص معرفـة معلمـين المدرسـة العليـا حـول نهايـة االقترانـات 

  .وكيفية تطورها من خالل مشاركتهم في مجموعة البحث 
ًمنهم بحثا حول جانب معين من مفهوم النهايات انـسحب احـدهم  معلمين أجرى كل )٦(تمت مقابلة 

منهجيــة الدراســة بــشكل عــام تــضمنت إجــراء ثــالث مقــابالت لكــل . قبــل الــشروع فــي إجــراءات الدراســة
معلــم وجلــسات فرديــة وحلقــات بحــث دوريــة، تــم فيهــا مناقــشة أبحــاثهم الشخــصية أو جانــب معــين مــن 

حتـى ال يـشعر المبحوثـون أن .  توثيـق عالقـة الباحـث بـالمعلمينالمقابلة األولى هدفت إلـى، النهايات
ســلك فيــه الباحــث ، كمــا تــم إجــراء حــوار حــول مفهــوم النهايــة. الباحــث يختبــر معــرفتهم حــو النهايــات

مقــابالت فرديــة تركــز علــى تعــرض المبحــوثين للمفهــوم فــي المعاهــد التــي تلقــوا فيهــا تعلمــيهم إضــافة 
وخــالل المقابلــة تــم تعــريض ، وتعلــم نهايــات االقترانــات فــي المدرســةألفكــارهم الشخــصية حــول تعلــيم 

 عـــنٕالمعلمـــين لتعريفـــات مختلفـــة واعطـــاءهم مهـــام متعـــددة حـــول أوضـــاع مختلفـــة للنهايـــات وســـؤالهم 
 فــي تعلــيمهم الثــانوي، لــم يطلــب مــنهم حــل المهــام إنمــا بعــض هايــستخدمونالتــي التعريفــات أو المهــام 

  :ج الدراسة اآلتيومن نتائ. منها تطوع لحلها
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خــالل المقــابالت تــم ســؤال المعلمــين مــا هــي :  النتــائج المختــصة بمفــاهيم الطلبــة وصــعوبات الــتعلم-
الــصعوبات التــي يواجههــا الطلبــة أثنــاء دراســة مفهــوم النهايــة ؟ وكيفيــة تفــسر تلــك الــصعوبات؟ اثنــان 

لمـين وثالثـة آخـرين اسـتخدموا من المعلمين اللذين علما النهايات في المدرسـة اسـتخدموا خبـرتهم كمع
خبرتهم كطالب، كما أشاروا أن الصعوبات لدى الطلبة تكمن في فهم التعريـف خاصـة وأن التعريـف 

 .يحوي حروف يونانية
ًبدا واضحا للباحث من خـالل المحادثـة أن معرفـة :  النتائج حول معرفة المعلمين حول الرياضيات-

  .ًالمعلمين حول الرياضيات ضعيفة جدا
التــالي أظهــرت النتــائج ضــعف المعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى للمعلمــين المــوزامبيقيين حــول مفهــوم وب

  . النهاية
  

   ) ٢٠٠٤، أبو موسى( دراسة ) ١٥
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف إلـــى واقـــع المعرفـــة البيداغوجيـــة عنـــد معلمـــي الرياضـــيات 

سعت إلى تحديد النمـاذج التدريـسية التـي للصف العاشر األساسي المتعلقة بموضوع االقترانات، كما 
باختيار عينـة قـصديه قام الباحث ولتحقيق هدف الدراسة يستخدمونها في تدريسهم لوحدة االقترانات، 

من المعلمين والمعلمات ذوي خبـرات ومـؤهالت متنوعـة بحيـث يظهـر أفـراد الدراسـة أكبـر قـدر ممكـن 
لجـأ الباحـث السـتخدام ثـالث أدوات لتحقيـق ، مـاتمـن المعلمـين والمعل) ١٠(تـم اختيـار . من الفروق

 . المقابالت الفردية والمالحظات الصفية، االستبانة: هدف الدراسة وهي 
ووضحت نتائج الدراسـة المعرفـة التـي يمتلكهـا المعلمـون والمعلمـات لموضـوع االقترانـات بأنهـا معرفـة 

ئج أن معـــرفتهم بـــالتمثيالت المختلفـــة كمـــا بينـــت النتـــا. مجـــردة، وأنهـــا معرفـــة إجرائيـــة عاليـــة المـــستوى
القترانـــات معرفـــة متقنـــة، وكـــان لـــديهم القـــدرة علـــى ربـــط اإلجـــراء الحـــسابي المتمثـــل فـــي بنـــاء جـــدول 

  . لالقتران مع التمثيل الهندسي بشكل فعال
الموضـوع  وقد رصد بعض الضعف في قدرتهم على توظيف االقترانات في حل المـسائل، أو اعتمـاد

صـــة بحـــل المـــسألة، كمـــا لـــوحظ ضـــعف فـــي قـــدرتهم علـــى ربـــط موضـــوع االقترانـــات كإســـتراتيجية خا
وأوصـت . بالواقع الحياتي، في حين وجدت قـوة فـي معرفـة سـلوك االقترانـات مـن نـوع كثيـرات الحـدود

 الدراســـة بـــإجراء المزيـــد مـــن البحـــوث النوعيـــة باســـتخدام أدوات الدراســـة أو باســـتخدام أدوات مـــشابهة،
 للكشف عـن النمـاذج التدريـسية التـي ) Raymond,1997(عتماد نموذج ريموند وبإجراء دراسات با

المرحلـة الثانويـة، ممـا قـد يـؤدي  يستخدمها المعلمون في تدريسهم موضوع معين في الرياضيات  في
إلى الوصول إلى تصور أفضل للنموذج التدريسي الستخدامه في تطـوير النمـاذج التدريـسية لمعلمـي 
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وصــت الدراســة بتقــصي البيئــة الثقافيــة فــي المدرســة وأثــر تلــك البيئــة علــى تكــوين كمــا أ، الرياضــيات
        .معتقدات ومعرفة المعلمين وأثر مثل تلك البيئة على ممارسة المعلمين

  
   (Durand, 2004 )دراسة ديوراند ) ١٦

ات  إلى تحديد مستوى معرفة الطلبـة المعلمـين للمحتـوى المعرفـي للرياضـي هذه الدراسةهدفت
فــــي المرحلــــة الثانويــــة بمــــا فــــي ذلــــك المعرفــــة اإلجرائيــــة والمعرفــــة المفاهيميــــة والمعرفــــة البيداغوجيــــة 

مــن الطلبــة المعلمــين الــذين ) ١٥(للمحتــوى المتعلــق بموضــوع األعــداد النــسبية، شــارك فــي الدراســة 
اســتبيان يدرســون مــساقا فــي طــرق تــدريس األعــداد النــسبية وطــرق تمثيــل تلــك األعــداد، تــم اســتخدام 

لجمـــع بيانـــات كميـــة ومـــن ثـــم اختيـــار ثالثـــة مـــن الطلبـــة المعلمـــين إلكمـــال البحـــث، اســـتخدم الباحـــث 
المقـــابالت لتحديـــد مـــستوى معرفـــة المعلمـــين، حيـــث وثقـــت المقـــابالت وعمـــل نظـــام ترميـــز للتحليـــل 

 اإلجرائيـة النوعي، دلت النتائج علـى أن الطلبـة المعلمـين يمتلكـون معرفـة عاليـة فيمـا يتعلـق بالمعرفـة
الخاصــة باألعــداد النــسبية وكــذلك فيمــا يتعلــق بــالتمثيالت الخاصــة بهــا، كمــا أظهــر الطلبــة المعلمــون 

ـــة، ورصـــدت الدراســـة ضـــعفاًمـــستوى متوســـطا ـــة المفاهيمي ـــق بالمعرف  فـــي مـــستوى المعرفـــة ً فيمـــا يتعل
 كمـا ًبهم مستقبالهيمي قد يتوقعونه من طاليتطرقوا ألي خطأ مفاالبيداغوجية للمحتوى حيث أنهم لم 

  .أن منحاهم في تصحيح أخطاء طالبهم ال يتعدى مراجعة الطلبة بالخوارزمية
  

   (Fi, 2004 )دراسة فاي ) ١٧
هــدفت الدراســة لتقيــيم معرفــة المحتــوى الرياضــي والمعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى والممارســات 

 وقــد تــم، وضــوع االقترانــات المثلثيـةالتـي يــسلكها الطلبـة المعلمــون للمرحلــة الثانويـة قبــل الخدمــة فـي م
ــى: جمــع البيانــات علــى مــرحلتين ــة األول ) ١٤(تعلــق جمــع البيانــات فــي المرحلــة األولــى بـــ : المرحل

 ،معلمــا للرياضــيات ممــن أنهــوا مــساقين علــى األقــل فــي أســاليب تــدريس الرياضــيات ومــساقا تــدريبيا
معرفــة بموضــوع االقترانــات المثلثيــة، الختبــار فــي ال: تعــرض جميــع المــشاركين فــي المرحلــة األولــى

ميم واختبار في المعرفة البيداغوجية للمحتوى خـاص بموضـوع االقترانـات المثلثيـة والـذي تـضمن تـص
  .الطالب المعلم من قبل رسم خارطة مفاهيميةل ةنشطأبطاقات و

الدراسـة، حيـث  تم اختيار خمسة طلبة معلمين ليشكلوا األساس للمرحلة الثانية مـن :المرحلة الثانية 
، اختير هؤالء الخمسة بناء على التحليل األولي للبيانات التي تم الحصول عليها فـي المرحلـة األولـى

 تــم مقابلــة كــل فــرد مــرتين حيــث،  اختيــر األفــراد الخمــسة بطريقــة تظهــر أكبــر فــرق ممكــن بيــنهموقــد
بموضــوع االقترانــات ، وقــصد مــن تلــك األداة البحــث بعمــق عــن معــرفتهم أداة شــبه رســميةباســتخدام 
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المثلثيـــة، وطـــرقهم بالتـــدريس، تـــم توثيـــق وتحليـــل البيانـــات باســـتخدام التقنيـــات النوعيـــة مثـــل تحليـــل 
 فــي بعــض الموضــوعات ضــعيفدلــت النتــائج علــى امــتالك المعلمــين لفهــم وقــد . المحتــوى، والمقارنــة

دوريـة االقترانـات حيـث أن  العكـسية لكـل مـن الجيـب وجيـب التمـام واالقتراناتومثل القياس بالراديان 
وهـذه النتيجـة تتفـق مـع % ٥٠إجابات معظم أفراد الدراسة على اختبار معرفة المحتوى كان أقـل مـن 

ـــة الرياضـــية التـــي تعـــرض فـــي  ـــد مـــن حقـــول المعرف ـــأن معرفـــة المعلمـــين فـــي العدي ـــائج األبحـــاث ب نت
علمـين تركـزت علـى المثلـث المدارس ضعيفة وهي أقل من المتوقع وأن أغلـب الخـرائط المفاهيميـة للم

القائم وعلـى رمـز االقتـران، كمـا لـوحظ عـدم اهتمـام المعلمـين بالمعرفـة الـسابقة عنـد عرضـهم للمعرفـة 
  .الالحقة

  
   ( Hill et al, 2004 )  دراسة هيل وزمالئه) ١٨

، هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر معرفة المعلمـين علـى زيـادة تحـصيل الطلبـة فـي الرياضـيات
 طالـب صـف ثالـث، أمـا المعلمـين )١٧٧٣( طالـب صـف أول )١٤٩٠(بة المشتركين كـان عدد الطل
 )٨٩(،  مدرســـة)١١٥( معلـــم لـــصف ثالـــث جمعـــوا صـــمن )٣٦٥( معلـــم لـــصف أول )٣٣٤(فكـــانوا 

تـم االطـالع ،  مدرسة لـم تـشارك فـي أي منهـا)٢٦(ومدرسة منها شاركت في برنامج إصالح التعليم 
 كمـا تـم فحـص ٢٠٠٤-٢٠٠٣ وحتى العـام الدراسـي ٢٠٠١لعام على سجالت تحصيل الطلبة من ا

عينة يفترض أنهـا تمثـل ( خصائص الطلبة المشاركين في الدراسة ومقارنة مع عينة التمثيل الوطني 
وجـد أن هنـاك اخـتالف بـسيط بينهـا وبـين عينـة الدراسـة، ) ًتمثيال صـادقا لـشريحة الطلبـة فـي الـوطن 

مــدى كــاف مــن األطفــال والمــدارس والــسياقات التعليميــة للخــروج كمــا وجــد أن عينــة الدراســة تــضمنت 
كمــا تـم اختيــار الطلبــة مــن خلفيــات ،  معقولــة حــول أثــر معرفــة المعلمـين علــى تحــصيل الطلبــةةبنتيجـ

كـــان معـــدل الخبـــرة التعليميـــة ، اجتماعيـــة مختلفـــة ومـــدارس مـــن بيئـــات وسياســـات اجتماعيـــة مختلفـــة
مــات بــأدوات مــسحية متعــددة حيــث تــم جمــع المعلومــات حــول تــم جمــع المعلو. ســنة) ١٢(للمعلمــين 

فيمـا جمعـت المعلومـات حـول المعلمـين مـن خـالل ، والوالـدين ومقـابالت، الطلبة من خالل التقييمـات
 مــرة خــالل الــسنة الدراســية وتــدول حــول )٦٠(أداتــين أساســيتين همــا اســتبانة التقريــر اليــومي تعبــئ 

يات والمـــادة التـــي يـــتم تغطيتهـــا يوميـــا إضـــافة للممارســـات الـــزمن اليـــومي المخـــصص لتعلـــيم الرياضـــ
 التعليميـــة التـــي تـــم اســـتخدامها لتعلـــيم المحتـــوى أطلـــق عليهـــا اســـم مقيـــاس المعرفـــة المتخصـــصة فـــي

واألداة األخــرى هــي اســتبانة حــول الخلفيــة ، الرياضــيات والمهــارات المــستخدمة فــي تعلــيم الرياضــيات
لتــي خلــصت إليهــا الدراســة أن معرفــة المعلمــين الرياضــية كــان لهــا أهــم النتــائج ا. التعليميــة للمعلمــين

ــادة تحــصيل الطلبــة فــي الــصفوف األول والثالــث بــضبط متغيــري الطلبــة  ارتبــاط هــام ذوي معنــى بزي
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ٕهــذه المعرفــة تلعــب دورا هامــا حتــى فــي التعلــيم االبتــدائي وانهــا تتنبــأ بتحــصيل . ومــستوى المعلمــين ً ً
أكـــدت النتـــائج علـــى أن ، علـــم لمعرفـــة متخصـــصة فـــي تعلـــيم المحتـــوىالطلبـــة، كمـــا أكـــدت حاجـــة الم

تحصين المعرفة الرياضية عنـد المعلمـين وتقـديم بـرامج لمعلمـي مـا قبـل الخدمـة يـساعد علـى تحـسين 
  .تحصيل الطلبة 

  
  Langrall et al, 2004 )( دراسة النجرل وآخرون ) ١٩

هـــي مـــن أهـــم المكونـــات لمعرفـــة هــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى إن معرفـــة طـــرق التـــدريس العامـــة 
كمـــا . المعلـــم، وتتـــضمن معرفـــة تنظـــيم غرفـــة الـــصف، ومعرفـــة بنـــاء الـــدرس، وطـــرق التعلـــيم العامـــة

ـــدروس، وتقـــديم تفـــسيرات واضـــحة ـــم الخبيـــر . تتـــضمن معرفـــة تخطـــيط ، وتنظـــيم ال وأن معرفـــة المعل
ستخدم االسـتدالالت مـن تختلف عن معرفـة المعلـم المبتـدئ، إذ أن المعلـم الخبيـر يعـرف النمـاذج، ويـ

  .نشطة لألً سطحياً، ووصفاً حرفياًنشطة التي يراها أكثر من المبتدئين الذين يقدمون تفسيرااأل
والمعلمـــون الخبـــراء يفهمـــون الحاجـــة لتحويـــل محتـــوى المـــادة إلـــى أشـــكال تكـــون ذات قـــوة تدريـــسية، 

اســته لمقارنــة المعلمــين الخبــراء وفــي در. وتكيفيــه مــع القــدرات المتنوعــة، والخلفيــات المتنوعــة للطــالب
مـــع ذوي الخبـــرة، وجـــد تميـــز رئيـــسي لـــصالح المعلمـــين الخبـــراء لتطـــوير فهـــم الطـــالب، وحـــثهم علـــى 

  .التعلم
  

   )Reitano, 2004(دراسة ريتانو ) ٢٠
هــدفت هــذه الدراســة معرفــة التغييــر المفــاهيمي حــول المعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى للمعلمــين 

( دراســة والبــالغ عــدهم عــشر معلمــين قبــل الخدمــة ينتقلــون مــن ســنتهم النهائيــة المــشاركين فــي هــذه ال
ًكطالب لسنتهم األولى للتعليم، فقد استمرت الدراسة اثنا عشر شـهرا، سـتة أشـهر كانـت فـي ) الرابعة 

تـــم اســـتخدام الخارطـــة المفاهيميـــة ، دراســـة تأهيـــل المعلمـــين، والـــستة أشـــهر األخـــرى لمعلمـــين مهنيـــين
 مـع التفكيـر بـصوت عـال أثنـاء Video Stimulated Recallفيـديو السـترجاع المثيـر وأشـرطة ال

فقــد أظهــرت النتــائج . ًالمــشاهدة لتحديــد الفهــم لــدى المعلمــين المبتــدئين علــى مــدى اإلثنــى عــشر شــهرا
وتــضمنت تلــك ) PCK(حاجــة المعلمــين لمعرفــة مهنيــة محــددة وفهــم للمعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى 

 تأكيــد المعلمــين علــى أهميــة ربــط المعرفــة الجديــدة أظهــرت كمــا ، فــي تفكيــر المعلمــينًارالمعرفــة تغييــ
  .بالسابقة واستخدام الخبرة الحياتية لتعزيز المعرفة التي يتم تعليمها في الصف
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   ,2003)الحربي( دراسة ) ٢١
، ن معظــم دول العــالم تعــاني مــن ضــعف أداء طلبتهــا فــي الهندســةأهــدفت هــذه الدراســة إلــى 

 ضـعف الطلبـة مـن ( TIMSS) والعلوم تحليل لنتائج الدراسة الدولية الثالثة للرياضياتفما نتج عن 
األمريكيين فـي الـصفين الرابـع، والثـامن يعكـس افتقـار المنهـاج المطبـق إلـى المحتـوى المطلـوب، كمـا 

تفكيــر، أن تركيــزه علــى الموضــوعات اإلجرائيــة بــشكل أساســي، حيــث لــم يكــن الطلبــة ناشــطين فــي ال
فقــط مــن الطلبــة مــن إيجــاد  % ١٠حيــث تمكــن ) بنتــر كــار(والتعليــل فــي الرياضــيات، وهــو مــا أكــده 

 لعــام (NAEP)الزاويــة الثالثــة للمثلــث عنــد معرفــة الــزاويتين األخــريين فــي امتحــان التقــويم الــوطني 
لموجــودة أن ضــعف الطلبــة فــي الهندســة يرجــع للمــشكالت ا و.يــات المتحــدة األمريكيــة فــي الوال١٩٨٨

وقـد بينـت نتـائج الدراسـة عنـد تحليـل وحـدة مبـادئ الهندسـة المـستوية، باسـتخدام المـنهج . في المنهاج
، أن هنـــاك ارتباطـــا )فـــان هيـــل(، و )بياجيـــه ( ، وعلـــى أســـاس نظريتـــي )تحليـــل المحتـــوى( الوصـــفي 

، )فـان هيـل(ات وثيقا بين محتوى وحدة مبادئ الهندسة المستوية والمـستوى األول والثـاني مـن مـستوي
ٕواهمــال المــستوى الثالــث باإلضــافة لــذلك فهنــاك قــصور فــي مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين الطلبــة، وفــي 

  .واالقتصار على حل التمارين فقط االهتمام بالمتفوقين،
تبين من ذلك أثر المنهاج فـي عمليـة الـتعلم والتعلـيم، فالمنهـاج يمكـن أن يكـون أداة تطـوير، ويمكـن ف

 أن الكثيـــر مـــن مـــشاكل  بينـــت الدراســـاتأكـــدت الدراســـة أن هنـــاك مـــن مـــشاكل؛ إذ أن يكـــون ســـبب
ب في الهندسة ترجع إلى المنهاج، إما بسبب تركيـزه علـى أنـشطة، وأسـئلة متدنيـة المـستوى فـي الطال

ب يرجـع كما أن ضعف كل مـن المعلمـين والطـال. التفكير الهندسي، أو بعدم مراعاته الفروق الفردية
وبنــاء علــى ذلــك، فقــد أوصــت الكثيــر مــن الدراســات . الهندســة التــي تعلموهــا فــي الكليــةلقلــة مــساقات 

باالهتمام أكثر بموضوع الهندسة عند وضع المنهاج؛ كأن توضع وحـدة الهندسـة فـي بدايـة المنهـاج، 
 نـشطة، واألسـئلة بحيـث تـشمل المـستويات العليـا مـن التفكيـر ولـيس المـستويات الـدنيا فقـطوبتنويع األ

  .المستقبل وا بتجديد، وتطوير المناهج بحيث تفي بمتطلبات المجتمع،وأيض
  

  )Shuhua et al, 2003 (دراسة شهوا وزمالئها ) ٢٢
حيـث ،هدفت هذه الدراسة للتعرف علـى العالقـة بـين معرفـة المحتـوى والمعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى 

ياضي لـدى كـل مـن معلمـي الواليـات بينت الدراسة وجود قصورا في المعرفة البيداغوجية للمحتوى الر
فالدراســـة هـــي دراســـة مقارنـــة تـــم إجراءهـــا فـــي مـــدارس حكوميـــة فـــي ، المتحـــدة والمعلمـــين الـــصينيين

ـــات المتحـــدة والـــصين خـــالل عـــام دراســـي واحـــد كـــان عـــدد المـــشاركين  ـــم رياضـــيات )٢٨(الوالي  معل
 معلم رياضيات )٣٣( مدرسة في أربع مقاطعات في تكساس )١٢(لصفوف خامس حتى الثامن في 
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 مدرســـة فـــي أربعـــة مـــدارس فـــي مقاطعـــات الـــصين تـــم جمـــع )٢٢(لـــصفوف الخـــامس والـــسادس مـــن 
البيانـــــات مـــــن خـــــالل اســـــتبانتين احـــــدهما عـــــن تعلـــــيم الرياضـــــيات واألخـــــرى عـــــن المعتقـــــدات حـــــول 

فاإلســــتبانات صــــممت باللغــــة ، الرياضــــيات إضــــافة إلــــى مقــــابالت ومــــشاهدات صــــفية إلفــــراد العينــــة
 مــشكالت صــممت )٤(فاســتبانه تعلــيم الرياضــيات تكونــت مــن ، زيــة ثــم ترجمــت إلــى الــصينيةاالنجلي

معلمـين  ) ٥( بعـد مراجعـة االسـتبانة وتحليلهـا تـم اختيـار و .لفحص معرفة المعلمين بتعلـيم المحتـوى
تــم . ومــستويات اإلجابــة علــى االســتبانات، ســنوات الخبــرة، ًمــن كــل بلــد بنــاءا علــى الخلفيــة التعليميــة

إجــراء مــشاهدات صــفية للمعلمــين للتأكــد أن تعلــيمهم يطــابق إجابــاتهم علــى االســتبانة كمــا تــم تــسجيل 
ًالمشاهدات الصفية سمعيا وبصريا بعد كل مشاهدة كان هنـاك مقابلـة مـن اجـل الكـشف عـن المعرفـة  ً

ت المعلمــين ًوقــد تــم تحليــل البيانــات كيفيــا إلجابــا، البيداغوجيــة للمحتــوى للمعلــم وأهميتهــا فــي تعليمــه
ـــيم الرياضـــيات ــــ ، علـــى المـــشكالت األربعـــة المتـــضمنة فـــي اســـتبانة تعل ـــم تـــصنيفها ل  صـــنف )١٨(ت

وتجميعهــا حــسب العناصــر األربــع المعتمــدة فــي الدراســة للمعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى، وتــم اعتمــاد 
خــتالف فــي وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة ا، هــذه العناصــر األربعــة فــي تحليــل المــشاهدات والمقــابالت

 ومـــن خـــالل فحـــص .المعرفـــة البيداغوجيـــة للمحتـــوى بـــين معلمـــي الواليـــات المتحـــدة ومعلمـــي الـــصين
المعرفــــة البيداغوجيــــة للمحتــــوى الرياضــــي وتحليــــل المعتقــــدات التــــي حــــصل عليهــــا مــــن االســــتبانة 

عناصــر مفقــودة فــي معرفــة المعلمــين فــي كــال الجهتــين معلمــي هنــاك والمــشاهدات الــصفية، وجــد أن 
  .لواليات المتحدة والصين بناء على األربع جوانب التي تم فحصها للمعرفة البيداغوجية للمحتوىا
  

  )٢٠٠٣، الصباغ( دراسة ) ٢٣
استقــصاء اســتراتيجيات تنميــة التفكيــر والبرهنــة التــي يــستخدمها َُأجريــت هــذه الدراســة بهــدف 

ألقـل، وال تقـل خبرتـه عـن خمـس  على شهادة البكالوريوس علـى اًيكون المعلم حاصال(معلمون مهرة 
والتـي ) سنوات، وأن يكون قد حـصل علـى تقريـرين اثنـين بدرجـة ممتـاز فـي الـسنوات الخمـس األخيـرة

 تـم اختيـار ثالثـة مواقـع ،)NCTM, 2000(تتفق مع وثيقة المبادئ والمعايير للرياضـيات المدرسـية 
ث معلمـــات رياضـــيات بالمرحلـــة مختلفـــة وفـــق إســـتراتيجية العينـــة القـــصدية، وشـــارك فـــي الدراســـة ثـــال

كانـــت الباحثــة مالحظـــة مـــشاركة، واعتمــدت الدراســـة علـــى . األساســية وطالبـــاتهن مـــن المواقــع ذاتهـــا
بهـدف وصـف المواقـف واألنـشطة، وقـد كانـت األدوات . أدوات المالحظة، والمقابلـة، وتحليـل الوثـائق

 فقــرة ٍأربــع وعــشرينرياضــي مكــون مــن لتفكيــر الًا لكمــا اســتخدمت الدراســة اختبــار. مــن تطــوير الباحثــة
وقد أظهرت الدراسة العديـد مـن النتـائج منهـا، أن . اختيار من متعدد لقياس مظاهر التفكير الرياضي

المعلمـات قـد امـتلكن بعـض االسـتراتيجيات التـي تطــور التفكيـر لـدى الطالبـات وأخفقـن فـي  بعــضها، 
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موقــع، فقــد بينــت النتــائج حاجــة المعلمــة فــي وتفاوتــت درجــة امــتالك تلــك االســتراتيجيات بــاختالف ال
الموقــع الثالــث إلــى العديــد مــن االســتراتيجيات التــي تقــود إلــى اســتقاللية المــتعلم وتطــور قدرتــه علــى 
التفكيــر والبرهنــة، أمــا المعلمــة فــي الموقــع الثــاني فقــد أظهــرت رؤيــة أوســع وقــدرة أكبــر علــى توظيــف 

نــة مقارنــة مــع بقيــة المعلمــات، كمــا أظهــرت الدراســة عــدم اســتراتيجيات تنميــة وتطــوير التفكيــر والبره
وجـــود فـــروق فـــي اتجاهـــات الطالبـــات فـــي المواقـــع الـــثالث، وقـــد رصـــدت اتجاهـــات ايجابيـــة وتقـــدير 

وأوصـت الدراسـة القـائمين علـى . الطالبات ألهمية الرياضيات في الحياة، وتثمين ما تقدمه المعلمـات
رامج التأهيل والتدريب ما يؤكد علـى أهميـة البرهـان الرياضـي تأهيل المعلمين وتدريبهم بأن تتضمن ب

وتثمينـــه، وضـــرورة توظيـــف االســـتراتيجيات التـــي تنمـــي التفكيـــر والبرهنـــة فـــي الموقـــف الـــصفي، كمـــا 
  .أوصت معلمي الرياضيات أن يهتموا بجوانب التفكير في المواقف التعليمية التعلمية

  
  Collopy, 2003 )(دراسة كولوبي ) ٢٤

 هــذه الدراســة إلــى أن مــواد المنهــاج يمكــن أن تكــون أداة تطــوير وظيفيــة فعالــة؛ فمــواد هــدفت
إضــافة لــذلك . المنهــاج هــي جــزء مكمــل لعمــل المعلــم اليــومي، وبــشكل خــاص مــرتبط بقــوانين التعلــيم

وأن . رفــة الموضــوع خــالل الــسنة المدرســية للتــدريس، ومحتــوى معً مــستمراًفهــي موجــودة لتقــدم دعمــا
عنــدما يمارســون الخبــرات التعليميــة فــي غرفــة الــصف، يمكــن أن يطــوروا معتقــدات جديــدة، المعلمــين 

ــداًوفهمــا معرفــة الكمــا أن مــواد المنهــاج صــممت إليــصال محتــوى المعرفــة بموضــوع الــدرس، و. ً جدي
  . وهذا يمكن أن يسهل عمل المعلم،محتوىالبيداغوجية لل

  
  ) ٢٠٠٣ ،المقدادي(دراسة ) ٢٥

 التربيــة العمليــة إلعــداد معلــم الرياضــيات فــي الجامعــة مــساق إلــى تقــويم هــدفت هــذه الدراســة
 مـــن الطلبـــة المعلمـــين الـــذين شـــملتهم  )٢٣ ( حـــصة صـــفية عنـــد) ٢٣(تـــم حـــضور حيـــث األردنيـــة، 
خلصت الدراسة إلى نتائج خاصة بواقع التدريس الـصفي الـذي يمارسـه الطالـب المعلـم، وقد الدراسة، 

خدام أســلوب الحــوار والمناقــشة فــي غرفــة الــصف وكانــت تلــك المناقــشة ومــن تلــك النتــائج شــيوع اســت
 لمـستوى يمكـن وصـفه بـالحوار ىمبنية علـى توجيـه األسـئلة، ولكنهـا كانـت مـن النـوع البـسيط ولـم ترقـ

 تلك األسئلة كانت األداة الفاعلة في خلق حوار بين الطالب ،الذي يقود لرفع المستوى الفكري للطلبة
مــن تلــك األســئلة مــن النــوع %) ٩٢(ي الــصف، كمــا بينــت الدراســة  أن نــسبة كبيــرة المعلــم والطلبــة فــ

فقـــط مـــن األســـئلة التـــي %) ٨(التركيـــزي الـــذي يهـــدف إلـــى شـــد انتبـــاه الطالـــب للـــشرح فـــي حـــين أن 
يطرحها الطالـب المعلـم هـي مـن النـوع الـذي يهـدف إلـى مـساعدة الطالـب الـذي قـدم إجابـة خاطئـة أو 
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كمـــا وضـــحت ). النـــوع التـــشجيعي(اإلجابـــة الـــصحيحة للـــسؤال المطـــروح ناقـــصة فـــي الوصـــول إلـــى 
فــي ) معرفــة وحــسابات أو فهــم واســتيعاب(مــن األســئلة تقــيس قــدرات عقليــة دنيــا %) ٨٧(الدراســة أن 

فقــط تقــيس قــدرات %) ٣(مــن األســئلة فقــط تقــيس قــدرات عقليــة متوســطة و %) ١٠(حــين أن هنالــك 
مثـل بعـدم التعليـق علـى إجابـة زمـيلهم فـي تد فعـل طلبـة الـصف تكما بينـت الدراسـة أن ر. عقلية عليا

  . من الحاالت% ٧٢
  

   (Singmuang, 2003 )دراسة سنجموانج ) ٢٦
 إلــى وصــف معرفــة معلمــي المرحلــة المتوســطة قبــل الخدمــة فــي تايالنــد  هــذه الدراســةتهــدف

ات طالبهــــم حــــول دراكــــإبــــالمحتوى المعرفــــي لموضــــوع القــــسمة واألعــــداد النــــسبية وكــــذلك معــــرفتهم ب
 ،الموضــوع وذلــك فــي ضــوء ممارســاتهم الــصفية فــي البيئــة التعليميــة التــي يتطلبهــا المنهــاج الــوطني

الدراسة اختير أربعة من المعلمين قبل الخدمـة حيـث تـم اختيـارهم بنـاء علـى معـرفتهم بالمـادة وللقيام ب
عرفــة عاليــة بكــل مــن المــادة  الطلبــة، حيــث اختيــر أحــدهم ممــن يتمتــع بمبإدراكــاتالمعرفيــة ومعــرفتهم 

مـــا الثـــاني فقـــد كـــان علـــى معرفـــة عاليـــة بالمـــادة العلميـــة وقليـــل المعرفـــة إٔالعلميـــة وادراكـــات الطلبـــة، 
 الطلبـة وقليـل المعرفـة بالمـادة العلميـة، أمـا األخيـر بإدراكـات الطلبة، والثالث عـالي المعرفـة بإدراكات

تـم مالحظـة المعلمــين األربعـة لمــدة . دراكـات الطلبــةٕفقـد كـان قليــل المعرفـة بكــل مـن المـادة العلميــة وا
ثالثة أسابيع خالل تدريـسهم لوحـدة القـسمة والكـسور العـشرية وتمثيـل الكـسور بـصورة عـشرية وقـسمة 

 مقــابالت رســمية قبــل تــدريس الوحــدة وبعــدها، كمــا أنــه أجريــت مقــابالت غيــر وقــد تــم إجــراء. الكــسور
تـــم جمـــع المـــواد واألدوات المـــستخدمة فـــي التـــدريس  وكـــذلكرســـمية ودوريـــة قبـــل كـــل درس وبعـــده، 

ــ. تــم كــذلك مقابلــة المدرســين المتعــاونين والمــشرفين التربــويينوالعــادي،  أظهرت النتــائج بــأن جميــع ف
المعلمـــين يركـــزون علـــى اإلجـــراءات والحـــسابات عنـــد تدريـــسهم للوحـــدة، و ال يركـــزون علـــى المعرفـــة 

ارة فــي المحتــوى المعرفــي قــد اســتخدموا أمثلــة أكثــر تنوعــا المفاهيميــة، وظهــر أن المعلمــين األكثــر مهــ
أمـا المعلمـون األكثـر . من غيرهم، وكان بإمكانهم تكوين أسئلة وأمثلة جديدة من خـالل أسـئلة الطلبـة

معرفــة بإدراكــات الطلبــة فقــد اســتخدموا معــرفتهم بفاعليــة خــالل الحــصص، وأخيــرا تبــين بــأن المعلمــين 
  . بالموضوع من ذي قبلًصبح المعلمون جميعا أكثر معرفة وعمقايتعلمون من تدريسهم، فقد أ

  
   (Penso,2002)دراسة بنزو ) ٢٧

فقـد تـم ، هدفت هذه الدراسة لتقييم معرفة الطلبة المعلمين في جانب معرفـة صـعوبات تعلـم طالبهـم
فحــــص المعرفــــة البيداغوجيــــة للمحتــــوى لــــدى الطلبــــة المعلمــــين تخــــصص أحيــــاء خــــالل ممارســــاتهم 
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ركــزت الدراســة علــى تقيــيم قــدرة الطلبــة المعلمــين لمعرفــة صــعوبات . ليميــة أثنــاء التــدريب العملــيالتع
 معلــم طالــب ٤٠تــم جمــع البيانــات مــن خــالل مــذكرات . تعلــم طلبــتهم وتــشخيص مــصادرهم المقترحــة

 فـي المرحلـة األولـى تـم مـشاهدة الطلبـة المعلمـين: شاركوا في مساق من مرحلتين  للممارسة التعلميـة
وفــي المرحلــة الثانيــة يقــوم الطلبــة ) معلمــين أثنــاء الخدمــة  ( ( Mentors)لمعلمــين مرشــدين لهــم 

ًوتـم تحليـل البيانـات كميـا وكيفيـا وقـد أظهـرت الدراسـة . أنفسهم بالممارسة التعلمية وكتابة مالحظـاتهم ً
  :النتائج اآلتية 

حيـث تعـرف الطلبـة . لطلبةوجود فروق بين المرحلتين في التعرف على صعوبات التعلم لدى ا )١
 علـــى االمعلمـــون علـــى صـــعوبات الـــتعلم فـــي معظـــم الـــدروس التـــي قـــاموا بمـــشاهدتها وتعرفـــو

  .ًالصعوبات فقط في نصف الدروس التي قاموا بتعليمها فعليا
 .تشخيصهم لمصادر صعوبات تعلم الطلبة واسترجاعها كانت ذاتها في المرحلتين  )٢
نـوع ، خـصائص الطلبـة المعرفيـة وفهمهـم: ة فئـاتتم تـصنيف مـصادر الـصعوبات حـسب أربعـ )٣

 .طرق تعليم المعلمين والعوامل المؤثرة في الدرس كالمعرفة السابقة، المحتوى
وقــد أشــارت الدراســة إلــى . ًإال أن خــصائص الطلبــة اعتبــرت المــصدر األكثــر تكــرارا فــي الــصعوبات

 دور اســتراتيجيات التعلــيم الهادفــة الحاجــة لتحــسن معرفــة المعلمــين التربويــة وزيــادة معــرفتهم ألهميــة
  .لتعريض الطلبة المعلمين لصعوبات التعلم لدى الطلبة ومساعدتهم على التعامل معها بفاعلية

  
  ( Lianghuo et al, 2001 )دراسة ليانغو وآخرون ) ٢٨

هـــدفت الدراســـة علـــى معرفـــة الطـــرق التـــي يطـــور معلمـــو الرياضـــيات فـــي ســـنغافورة معـــرفتهم 
والمعرفـة ، المعرفـة البيداغوجيـة للمنهـاج: فقسمت الدراسة تلـك المعرفـة إلـى ثالثـة أقـسام، البيداغوجية

 مدرسـة ثانويـة فـي )١٥٢(البيداغوجية للمحتـوى والمعرفـة بطـرق التعلـيم وقـد تـضمن مجتمـع الدراسـة 
تكونــت عينــة الدراســة ،  جمــيعهم كــانوا متخصــصين فــي تعلــيم الرياضــيات١٩٩٩ســنغافورة فــي العــام 

 مدارس ثانوية تم اختيارها من ضـمن مجتمـع الدراسـة وهـي خلـيط مـن عينـة طبقيـة عـشوائية )٦(من 
وترافـــق ذلـــك مـــع االختبـــار العـــشوائي ، وعينـــة عنقوديـــة لتمثـــل العينـــة بـــشكل جيـــد لمجتمـــع الدراســـة

أن : وقـد أظهـرت الدراسـة ،ثم استخدام استبانة ومشاهدات صفية ومقابالت لجمـع البيانـات، للمدارس
وأن أهـــم المـــصادر التـــي يطـــور بهـــا ، مـــصادر متعـــددة يطـــور بهـــا المعلمـــون معـــرفتهم المهنيـــةهنـــاك 

الخبـرة التعليميـة الذاتيـة والتأمـل : المعلمون معرفتهم بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى في المرتبة األولى
دريب قبـل الخدمـة الت: والتبادل غير الرسمي بين الزمالء والتدريب أثناء الخدمة، وفي المرتبة الثانية 

الخبــرة المدرســية كطالــب وقــراءة المجــالت : واألنــشطة المهنيــة المنظمــة، وفــي المرتــب األقــل أهميــة 
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وفي تعليم الرياضيات بشكل خاص وكحالـة اسـتثنائية وجـد أن الخبـرة كطلبـة احتلـت ، المهنية والكتب
 التبـادل غيـر حتـوى أكثـر مـنالمصدر األهم الذي يطور المعلمون معـرفتهم بالمعرفـة البيداغوجيـة للم

ويؤكد الباحث أن معظم المعلمين الذين تمت مقابلتهم في الدراسـة صـرحوا بعـد ، الرسمي مع الزمالء
الدراسة أنهم غيروا من استراتيجيات تعليمهم، إذ بـدءوا بتـضمين التكنولوجيـا فـي تعلـيمهم، كمـا طبقـوا 

الــرغم مــن أن المعلمــين الخبــراء يملكــون وعلــى . اســتراتيجيات مختلفــة لحــل المــشكالت فــي تعلــيمهم
مـستوى أعلـى مـن الخبــرة فـي محتـوى، إال أن كــال مـن الخبـراء والمبتــدئين يواجهـون ذات التحـدي فــي 

  .تمثيل المادة بشكل يجعلها قابلة للتعلم
  

   )Rowan et al , 2001(دراسة روان وزمالئه ) ٢٩
وجيــة للمحتــوى المــستخدمة فــي تعلــيم هــدفت هــذه الدراســة تــصميم أداة لقيــاس المعرفــة البيداغ

دراسة اثر المعرفة البيداغوجية للمحتوى على تحصيل الطلبـة دراسـة رائـدة فـي لوقد كان . الرياضيات
مـن بعـض ، هذا المجال المبرر األول للتفكير فـي الدراسـة، تـم تقيـيم اسـتبانة مـسحية متعـددة الغايـات

بقــت فــي ثــالث مــدارس ابتدائيــة مــشاركة فــي اكبــر ط، بنودهــا قيــاس معرفــة المعلمــين بتعلــيم المحتــوى
بــرامج مكثفــة إلصــالح المــدارس فــي أمريكــا، حــصر قيــاس تلــك المعرفــة فــي موضــوعين مــن منهــاج 

وفـي بدايـة العمـل تـم تعريـف مجـالين فـي المعرفـة البيداغوجيـة ، المدرسة االبتدائية اللغـة والرياضـيات
فــي بنــود االســتبانة تــم تقــديم حــوارات . كيــر الطلبــةمعرفــة تف،معرفــة المحتــوى : للمحتــوى لقياســها هــي

  .واقعية ألوضاع صفية لها إجابة صحيحة واحدة من بين إجابات متعددة 
 بعــض األســئلة عــنبالنــسبة لتحليــل الدراســة كــان محــدودا لــصغر حجــم العينــة وهــو مــا جعــل اإلجابــة 

ال لــم يكــن ممكنــا التحقــق هــل مــث، المتعلقــة بالمعرفــة فــي المعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى غيــر ممكنــة
تـم تطبيـق االسـتبانة ، المعلمون ذو المعرفة عالية بالمحتوى يملكون معرفة عالية أيضا بتفكير الطلبة

 )١٢٣( لفحص صدق االسـتبانة وزعـت علـى ١٩٩٩على عينة استطالعية في صيف وخريف عام 
 اســـتبانة كـــان )١٠٤(نـــت االســـتبانات المـــسترجعة كا، معلـــم مدرســـة ابتدائيـــة فـــي ميتـــشغان وتكـــساس

مجموعــة جزئيــة مــن ، هنــاك نمــوذجين مختلفــين مــن االســتبانة مــن اجــل الحــصول علــى نتــائج أكثــر
 نمـوذج )٢٩(  A معلـم قـام بتعبئـة نمـوذج )٣٨(العينة طلـب منهـا اإلجابـة علـى نمـوذجي االسـتبانة 

B  ٣٣( كــال النمــوذجين فــي اللغــة وفــي الرياضــيات )٢٩(و( معلمــا أتمــوا نمــوذج A و )أتمــوا )٢٤ 
 كــال النمــوذجين واجهــت مــصممي الدراســة العديــد مــن المــشكالت منهــا كتابــة بنــود )٢٦(و Bنمــوذج 

االستبانة، وصغر حجم العينة كمـا أن الدراسـة لـم تـسفر عـن الكثيـر وهنـاك العديـد مـن األمـور يجـب 
اغوجيـة للمحتـوى فحصها بدقة لـم تـستطيع الدراسـة اإلجابـة عـن أسـئلة كثيـرة بخـصوص المعرفـة البيد
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المقياس التي تم بنـاؤه لـيس ، والتي أمل الباحثون أن تقوم عليها دراسات وأبحاث أخرى لإلجابة عنها
  . إال خطوة أولى يمكن البناء عليه وتطويره من اجل تحسين تعلم الطلبة

 
   ( Miller, 2000 )دراسة ميلر ) ٣٠

 معلمــين أثنــاء تدريــسهم أربعــة هــدفت الدراســة إلــى فحــص اســتراتيجيات تدريــسية يــستخدمها
موضــــوع اإلحــــصاء لطلبــــتهم، وانطلــــق الباحــــث مــــن االفتــــراض بــــأن المعرفــــة والفهــــم حــــول موضــــوع 

ومـن نتـائج هـذه الدراسـة أن . اإلحصاء يمكن بناؤه من قبل التالميذ إذا تـوفرت الفـرص الالزمـة لـذلك
اسـتخدام أو ( عليها بشكل ثنائي االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في الصفوف المشاركة ال يحكم

، لكن لوحظ استخدام ألفكار النظرية البنائية بـشكل متفـاوت ، حيـث قـام الطلبـة ببنـاء ) عدم استخدام
  :معارفهم وفهمهم للمفاهيم اإلحصائية بدرجات متباينة ، حيث ظهرت الممارسات الصفية التالية

 جات متفاوتة ّجميع المعلمين دعموا بناء المعرفة عند طلبتهم وبدر.  
 كل معلم استخدم استراتيجيات تدريسية متنوعة ومتعددة لدمج طلبته في عملية التعلم. 

ًوتوصل الباحث أيضا إلى أن زيـادة عـدد الطلبـة فـي الـصفوف مـن األمـور التـي تعيـق تطبيـق 
  .المعلمين الستراتيجيات تدريسية بنائية في غرفهم الصفية 

  
  ( Parker et al, 2000 ) دراسة باركر وآخرون) ٣١ 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عـن كيفيـة اكتـساب مجموعـة مـن المعلمـين المبتـدئين معرفـة 
مـن خـالل إعـدادهم، حيـث تـم بيـان كيفيـة حـدوث عمليـة اكتـساب المعرفـة لـدى  المحتوى البيداغوجية

 نــة الدراســة مــنالمبتــدئين أثنــاء تعلمهــم لمبــادئ القــوى الفيزيائيــة فــي العلــوم، تكونــت عي المعلمــين
العليـا فـي  مجموعتين من الطالب المسجلين في مساق السنة األولى التي تقـود إلـى شـهادة الدراسـات

 والمجموعـة الثانيـة ثالثـون ًطالبـا  )٤٤( التربية في التدريس األساسي، وبلغ عـدد المجموعـة األولـى 
ة لمـساعدة عينـة الدراسـة بموضـوع الدراسـ معلمـا، وقـد تـم تـصميم مجموعـة مـن األنـشطة التـي تتعلـق

تـؤثر فـي الطفـو والرسـوب وكـذلك لتطـوير واكتـشاف  فـي توليـد أفكـار تتعلـق بالعوامـل التـي يمكـن أن
للطفــو وبعــضها اآلخــر للرســوب، كمــا تــم إجــراء  فرضــياتهم حــول تخــصيص بعــض الموضــوعات

 باإلضـافة الشخـصية لمالحظـات الطـالب علـى النـشاط مقابالت وتوجيه أسئلة استهدفت االنعكاسات
: و أظهـرت نتـائج الدراسـة. الـتعلم نفـسها بعـين االعتبـار إلـى اخـذ كـل مـن مخرجـات المـساق وعمليـة

طــالب المجمــوعتين حــول الطفــو والرســوب وخــصوصا فيمــا يتعلــق  عــدم الثبــات علــى المعلومــة لــدى
 معرفــة يــشير إلـى وجـود ضــعف فـي معرفــة المـادة الدراســية، وأظهـرت أن بفكـرة القـوى الفيزيائيــة ممـا
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ســلبا فــي معرفــة المحتــوى البيداغوجيــة نظــرا لوجــود ضــعف فــي فهــم المــادة  المــادة الدراســية أثــرت
   .الدراسية

  
   )Seabrooks et al, 2000(دراسة سيبروكس وزمالئها ) ٣٢

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى فوائــد وحــدود العالقــة اإلرشــادية عبــر االنترنــت فــي 
ـــة خاصـــة ـــات المتحـــدةبـــرامج تحـــضير تربوي ـــم اســـتخدام ، فـــي الوالي  Internet Classroom)ت

Assistant) لتـــسهيل عمليـــة العالقـــة اإلرشـــادية الفعليـــة والتـــي تهـــدف لتطـــوير المعرفـــة البيداغوجيـــة 
 طالــب متخــرج مــن جــامعتين )١٣( طالــب غيــر متخــرج و )١٧(شــارك فــي هــذه الدراســة . للمحتــوى

لطلبة غير المتخرجين الذين كانوا في بدايـة سـنتهم األولـى مشاركتين ، وقد ارشد الطلبة المتخرجون ا
فــي برنــامج التعلــيم الخــاص تــم إجــراء مــسح قبلــي وبعــدي ، كمــا تــم اســتخدام التفاعــل عبــر االنترنــت 

فـأظهرت النتـائج . والتواصل عبر الفيديو لجمع وجهـات نظـر المـشاركين حـول تطـور مهـارات التعلـيم
القة اإلرشادية كانت خبرة ايجابيـة دعمـت مهـارات الفريـق ولهـا آثـار أن المشاركين وافقوا على أن الع

وقـد أفـادت هـذه العالقـة كـل مـن معلمـي قبـل الخدمـة وأثنـاء . ايجابية علـى التواصـل ومهـارات التعلـيم
ٕالخدمة، إذ منحت الفرصة للمبتدئين ، كما زادت في بناء الثقة في التعليم ، واضـافة لمـنحهم معلمـي 

معلمــين المبتــدئين الــشعور باإلعجــاب حــول مهنــتهم وقــدرتهم علــى تعلــيم طلبــتهم علــى قبــل الخدمــة وال
الـرغم مـن أن المعلمـين المرشـدين فـي الدراسـة لــم يظهـروا أي كـسب للممارسـة التعليميـة الفعالـة، فــإن 
األبحاث حول اإلرشـاد تظهـر أن هـذه العمليـة لهـا تـضمين مفيـد لمعلمـي قبـل الخدمـة ومعلمـي الـسنة 

  .األولى
  

   )Ma, 1999(دراسة ما ) ٣٣
المعرفـة البيداغوجيـة والمعرفـة بموضـوع التعلـيم للتعرف على العالقة بين هدفت هذه الدراسة    

 "  وتعليمهــا الرياضــيات االبتدائيــةمعرفــة" لمحتــواه  ففــي دراســتها التــي نــشرتها فــي كتــاب تحــت اســم 
Knowing and Teaching Elementary Mathematics تحـــسين التعلـــيمذكـــرت انـــه ل 
  .الرياضي للطلبة يجب تحسين معرفة وفهم المعلمين للرياضيات المدرسية

 كان ثبات األداء المتدني لطلبة الواليات المتحدة في االمتحانات الوطنيـة والعالميـة كمـا فـي امتحـان 
TIMSSت  وحسن األداء للطلبة الصينيين قد أثارها فشرعت في البحث في فهـم المعلمـين للرياضـيا

 ً معلمـا)٧٢(و مـن الواليـات المتحـدة ً معلمـا)٢٣(فقامت بـإجراء دراسـة مقارنـة لــ ، المدرسية االبتدائية
 مقابالت فردية مع المعلمين وقـدمت لهـم أربـع الباحثةأجرت ، من الصين بدرجات مختلفة من الخبرة
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المـساحة لـشكل الضرب بأكثر من منزلة، قسمة الكسور، القطر و، الطرح باالستالف: مشكالت وهي
وقد خصصت الفصول األربعة األولى فـي كتابهـا لـشرح مطـول لكيفيـة حـل وتفـسير كـل معلـم . مغلق

 حـــول فهـــم كـــال مـــن معلمـــين تبـــصريهفكانـــت نتـــائج هـــذه المقـــابالت زودت بنظـــرة . تلـــك المـــشكالت
النتـائج لـم تكـن ف، الواليات المتحدة والصين التجاهاتهم التعليمية وتفسيراتهم لهذا النوع من المشكالت

 : مشجعة على سبيل المثال في مسألة
3 1
1
4 2
  

إيجـاد  فشل الجميع فـي ًمن معلمي الواليات المتحدة في حل المسألة بنجاح وتقريبا% ٤٣فنجح فقط 
  .تفسير صحيح لمعنى القسمة على كسر

) الخبـراء والجـدد( لمتحـدة كما وجدت انه على خالف نظرائهم الصينيين فإن معلمي الواليات ا
 كمــا وجـــدت أن ً ولــيس مفاهيميــاًلــذا تعلــيمهم إجرائيــا، يفتقــدون الفهــم العميــق ألساســيات الرياضــيات

معلمــي الواليــات المتحــدة قــد يحملــون معرفــة أكثــر حــول الرياضــيات اللتحــاقهم بمــساقات رياضــيات 
لتـــي يعلمونهـــا ســـطحي، وخلـــصت متقدمـــة ولـــديهم فهـــم لمفـــاهيم متقدمـــة، إال أن فهمهـــم للرياضـــيات ا

  . أعمق لكل من الرياضيات وأساليب تعليمهاًالدراسة إلى أن معلمي الصين يحملون فهما
  

אאא אאא: 
، ( PCK )ى لمحتـوبالمعرفـة البيداغوجيـة ل المتعلق الثانيالمحور  في الدراسات صتخل قد

 المعرفـة فئـات حيـث مـن الثمانينـات، فـي بـدأ أن نـذ م(PCK) مفهـوم تطـورعـن  لمحـةإعطائها  في
 معرفـة علـى أنهـا تـشتمل تفاوتهـا،  رغـم( PCK )حـول  الدراسـات بينـت فقـد، عليهـا تاشـتمل التـي

 وعرضـت وأسـاليب، ووسائل استراتيجيات، من تتضمنه بما البيداغوجية معرفةالو الموضوع، محتوى
 أنـه :أحـدثها كـان اآلن، حتـى الثمانينـات فـي بـدأ أن  منـذ( PCK ) مفهـوم تعريـف تطـور الدراسات

تـضمنت  جزئيـة، فئـات سـبع علـى اشـتمل والـذي ، المعلمـين ومعـارف معتقـدات، بـين نتيجـة تفاعـل
، والمعرفـة البيداغوجيـة المعلـم، ومعتقـدات الطلبـة، وخـصائص واألهـداف، المحتـوى، مـن كـل معرفـة

 صـعوبتها، رغـم(PCK)  تقيـيم طـرق بينـت كمـا .والـسياق ادر،والمـص المنهـاج، لمعرفـة باإلضـافة
  :وذلك من خالل ما يلي. التقييم هذا تواجه التي والتحديات

  : من حيث أغراض الدراسة وأهدافها-١
 معرفتهم اشتملت ، حيثالبيداغوجية للمحتوى معرفةال تلعبه الذي الهام الدور الدراسات  بعضبينت 

 التدريس، بطرق لمعرفتهم المادة، باإلضافة بمحتوى معرفتهم وعلى تعلمين،والم والتعليم، التعلم، عن
   :وذلك في الدراسات التالية، الذات ومعرفة
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)Seabrooks et al,2000( ،( Parker et al, 2000 ) ، ( Rowan et  al, 2001) ،

(lianghuo et al, 2001)،) Reitano,2004(،  )٢٠٠٧، مريبـع ( ، )٢٠٠٤، أبـو موسـى( ، 
 ، )٢٠٠٩، حبـــــــاس( ،)٢٠٠٨، حامـــــــدة (، )٢٠٠٨، العـــــــدوى(  ، )٢٠٠٧، خـــــــصاونة والبركـــــــات(
  . )٢٠١١، عباسي (  ، )٢٠١٠، حوامدة(
 مـن ونوعيتهـا المطروحـة، واألسـئلة األنـشطة علـى المحتوى تؤثر معرفة أن الدراسات  بعضبينتو 

 تتـصف معلومـات إلـى تقـود التنظـيم وضـعيفة المحـدودة، ذوي المعرفـة المعلمـين فـان أخـرى ناحيـة
 لهـا أن يعتقـد والتـي كالطلبـة، الهندسـة فـي خطـأ مفـاهيم يحملـون من المعلمين الكثير أن كما بالقلة،
 معـارف ًسـلفا يعـرف أن المعلـمأن علـى ، فقـد بينـت الدراسـات التاليـة ،بالطال على تعلم ًسلبيا ًتأثيرا

   :عليها والتغلب المواجهته المفاهيم البديلة، عن للكشف ويسعى الطلبة،
)Ma, 1999( ،(Penso, 2002) ،(Singmuang, 2003)، ) Shuhua et al, 2003( ،

(Pitts, 2004) ،( Fi, 2004) ،( Durand, 2004) ،(Huillet, 2005) ،(Chick and 

Baker, 2005)  ،)Wong and Lai,2006( ،(Blum and Drauss, 2006) ،(Huang, 

2008) ،(Tumuklu and Yesildere, 2007 ) ،(Kramarski, 2009 )  

، )٢٠٠٣ ،المقـدادي( ًة كـال مـندراسـ بينـت فقـد التـدريس، واسـتراتيجيات بأسـاليب، يتعلـق يمـاوف
(Langrall et al, 2004 )، تعلـيم، أسـاليب السـتخدام القـدرة البنـائيين لـديهم المعلمـين بـأن 

 إلـى يـؤدي األسـاليب فـي التنويـع اهـذ وأن بهـم،تعلـيم طال فـي تقليديـة وغيـر متنوعـة، واسـتراتيجيات
   .االنجاز تحسين
 كمـا .بوالطـال المعلمـين مـن كـل أداء علـى المنهـاج أثـر الدراسـات بينت فقد بالمنهاج، يتعلق وفيما
 تبـين المتعلمـين؛ حيـث لـدى مشاكل يسبب أن ويمكن تطوير، أداة يكون أن يمكن المنهاج أن بينت
 تركيـزه إمـا بـسبب للمنهـاج، يعـود الهندسـة فـي علمـينوالم الطـالب، ضـعف أن الدراسـات بعـض مـن
 نهاية في الهندسة وضع وحدة بسبب أو الرياضي، التفكير في المستوى متدنية وأنشطة أسئلة، على

 بـسبب أو الجامعـة، الكليـة أو فـي المعلمـون يدرسـها التـي الهندسـة مـساقات قلـة بـسبب أو المنهـاج،
 ,Collopy) :الدراسـاتومـن هـذه ، الهندسـة تـدريس فـي لـمالمع يواجهـا التـي والـصعوبات المـشاكل،

   ).٢٠٠٣، الحربي( ودراسة ، (2003
أظهــرت الدراســات ضــعف معرفــة المعلمــين بموضــوعات مختلفــة فــي الرياضــيات مثــل االقترانــات وقــد 

واالحتمـــاالت والبرهـــان وغيرهـــا مـــن المواضـــيع األساســـية، وأن المعلمـــين أثنـــاء عملهـــم بمهنـــة التعلـــيم 
ة لتــدريب نــوعي مميــز، يراعــي تــدريب المعلــم علــى معرفــة المــادة التعليميــة وعلــى طــرق تــدريس بحاجــ
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،  Carlson, 2004 (،( Knuth, 2002 )( :كمـا فـي دراسـات موضـوعات خاصـة فـي الرياضـيات
    .)٢٠٠٤، أبو موسى( 
  
  :منهج الدراسة من حيث -٢

وذلـــك مـــن أجـــل التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدمت جميـــع الدراســـات الـــسابقة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي 
  .معتقدات المعلمين البنائيين على معرفة المحتوى

ـــساب ، )وصـــفي(كمـــي وكيفـــي : ن الدراســـة مـــن جـــزئييبينمـــا تكونـــت هـــذه الجـــزء الكمـــي تـــضمن احت
فيما يمثـل ، ًالعالمات التي تم تجميعها لكل معلم من العينة بناء على إجابته على استبانة المعتقدات

واختــار الباحــث منهجيــة دراســة الحالــة ،  فــي اعتمــاد الدراســة منهجيــة البحــث الوصــفيالجــزء الكيفــي
  .للوقوف على أكبر كم من التفاصيل الممكنة لما يفعله المعلمون في غرفة الصف

  
  :بالنسبة لعينة الدراسة -٣

لت العينـة بعض الدراسات السابقة تناوو،  تناولت العينة من المعلمين الخبراء السابقةالدراساتمعظم 
ــــــة المعلمــــــين  ــــــل الخدمــــــة ( مــــــن الطلب ــــــل ) قب  ودراســــــة  )٢٠٠٧، خــــــصاونة والبركــــــات( دراســــــةمث

(Tumuklu and Yesildere, 2007 ) ودراسة )Wong and Lai,2006( ودراسـة ( Fi, 

 .(Penso, 2002)ودراسة  ،(Singmuang, 2003)ودراسة  (2004

بقة والتــي تناولــت فــي العينــة المعلمــين الخبــراء فــي أمــا الدراســة الحاليــة فكانــت كمعظــم الدراســات الــسا
  .تدريس طالب الصف الثامن األساسي

  
  :بالنسبة لألدوات -٤

 الكثير فإن أخرى ناحية منًتنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في كل دراسة وذلك تبعا للمتغيرات 
 القبلي، االختبار أو ت،االستبيانا كالمقابالت أو للدراسة واحدة أداة استخدمت الدراسات، هذه من

 من أنواع ثالثة استخدم  منهاًجدا والقليل ،االستبانات كالمقابلة، أداتين استخدم منها وعدد والبعدي،
البيداغوجية للمعلمين، لذا كان هدفها  كل من الدراسات السابقة أثارت أهمية المعرفة ف.األدوات

 ) ٢٠١٠، حوامدة( إال أن . شكالت معينةوجود أخطاء ومبينت التعرف على هذه المعرفة، والتي 
اقتصر في دراسته على المقابلة فقط للتعرف على المعارف البيداغوجية للمعلمين، وهي أداة غير 

في الدراسة الحالية إلى استخدام أربعة  الباحث لجأبينما ، كافية لمعالجة موضوع في غاية الدقة
  .عرفي و المقابالت الفردية و المالحظات الصفيةاستبيان المعتقدان واالختبار الم: أدوات وهي 
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علــى أهميــة أدوار المعلــم ومعــايير   تأكيــد األدب التربــوي والدراســات الــسابقةويــرى الباحــث
الدراســات واألبحــاث الــسابقة التــي تتعــرف   فــيً واضــحاً هنــاك قــصوراأنالمعلمــين الوطنيــة، كمــا تبــين 

يات، وكــشفت الدراســات الــسابقة عــن معانــاة الميــدان واقــع المعرفــة البيداغوجيــة لــدى معلمــي الرياضــ
 بوجــه عــام الرياضــيات المتعلقــة بــالمحتوى البيــداغوجي لمعلمــي التربــوي مــن الــنقص فــي الدراســات

  .والهندسة بوجه خاص
  

     :الثاني المحور الذي استفاده الباحث من دراسات
وعينـة الدراسـة وأدوات  عفـي طريقـة اختيـار مجتمـ اسـتفاد الباحـث مـن الدراسـات الـسابقة لقـد - ١

  .الدراسة، وفي طريقة تحليل البيانات
  . وأسئلة المقابالت، االختبار المعرفيبناء بعض من أدوات الدراسة الحالية مثل  - ٢
 .مقارنة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة مع الدراسات السابقة - ٣

אאאאW 
 الـتعلم عـن المعرفيـة المعلمـين بمعتقـداتين المتعلقـ  الـسابقينالمحـورين فـيقد خلصت الدراسـات 

  :بما يلي،  (PCK)ى لمحتوبالمعرفة البيداغوجية ل ووالتعليم

  أظهـرت  الدراسات العربية والمحلية، وبالرغم من العديد من الحركـات التجديديـة،وجد الباحث أن
 التعلم والتعلـيم الـصفي، فاألسـلوب ًنتائج هذه الدراسات أن المنحى السلوكي ما يزال مسيطرا على

الطلبة ينفرون من  ً انتشر في الغرف الصفية مما جعل كثيرا مناالعتيادي المتمركز حول المعلم
 . الرياضيات ، وتدنت قدراتهم ومستوياتهم المفاهيمية في الرياضيات

 تـــدريس لمتعلقـــة بمعرفـــة ومعتقـــدات المعلمـــين بـــالمنحى البنـــائي فـــي  ا معظـــم الدراســـاتتأظهـــر
ــــي،الرياضــــيات ــــسلوكي ف ــــى المنحــــى ال ــــائي عل ــــيم   تفــــوق المنحــــى البن ــــم وتعل ــــة تعل تطــــوير عملي

الرياضــيات، حيــث أشــار العديــد مــن هــذه الدراســات إلــى أهميــة التوجــه نحــو المنحــى البنــائي فــي 
تــــدريس الرياضــــيات، وكــــشف عــــن وجــــود اتجاهــــات إيجابيــــة نحــــو المنحــــى البنــــائي فــــي تــــدريس 

ًلبــة والمعلمــين، وظهــر أن للمنحــى البنــائي أثــرا فــي زيــادة تحــصيل الطلبــة ، الرياضــيات عنــد الط
 .وامتالكهم لقدرات مفاهيمية في تعلم الرياضيات

 المعلمـين وأن المـادة، تدريـسهم كيفيـة فـي تـؤثر المعلمـين معتقـدات أن الدراسـات الـسابقة تؤكـد 
 إلحداث التجريبيين المعلمين من أكثر ومعدون السابقة، بهمطال على معارف مطلعون البنائيين
 ها،دوتحديـ البديلـة، المفـاهيم اكتـشاف علـى قـدرة لـديهم أن كمـا ب،لـدى الطـال مفـاهيمي تغيـر

  .والتعليم التعلم، في االستراتيجيات من أكبر متعددة، وعدد أنواع واستخدام
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 سـتمرارية معظم الدراسات السابقة تؤكد أهمية دراسـة معتقـدات المعلمـين وممارسـاتهم، وتوصـى با
 ولعــل تلــك التوصــيات مــن المحفــزات علــى شــروع الباحــث فــي ،دراســات نوعيــة فــي هــذا المجــال

 .خوض غمار هذا الموضوع

  أكــدت الدراســات الــسابقة علــى حداثــة هــذا النــوع مــن الدراســات وأنــه ال توجــد نظريــة تربويــة حــول
تخدام منهجيــات مثــل هــذا النــوع مــن الموضــوعات وكانــت توصــي بــإجراء المزيــد مــن البحــث باســ

 .متنوعة للوصول لفهم أكبر للموضوع والعمل على بناء نظرية تربوية حول الموضوع

 بارقة تظهر الدراسات السابقة األثر االيجابي للخبرة على المعرفة البيداغوجية للمحتوى كما تقدم 
 .ا لديهموتطويرهالبيداغوجية للمحتوى أمل حول إمكانية تعريف المعلمين المبتدئين بالمعرفة 

 أصــال اختلفــت نتــائج الدراســات فــي تحديــد وجــود عالقــة ســواء ايجابيــة أو ســلبية أو عــدم وجودهــا 
إذ يـرى الـبعض إن معرفـة المحتـوى الجيـدة ، البيداغوجيـة للمحتـوىبين معرفـة المحتـوى والمعرفـة 

  . فيما يرى آخرون العكسالبيداغوجية للمحتوىال تعنى بالضرورة معرفة جيدة بالمعرفة 

  لوحظ أن الدراسات الحديثة في مجال معرفة المعلمين ومعتقداتهم وممارساتهم تميـل  للتخـصص
في بحث موضوع رياضي معين، وتبحـث بعمـق عـن عالقـات بـين المعرفـة والمعتقـدات مـن جهـة 

 .وبين الممارسة من جهة أخرى

  وقديمــة نــسبيا، لــوحظ أن الدراســات علــى المــستوى المحلــي أو العربــي فــي هــذا المجــال قليلــة جــدا
وتـأتي هـذا الدراسـة ، وجميع تلك الدراسات أوصت بإجراء المزيد من الدراسات في نفس الموضوع

لتسهم في إكمال البناء البحثي في الموضوع وتثري الدراسات المحلية فـي مجـال معرفـة المعلمـين 
ع معرفـــة واقـــومعتقـــداتهم وممارســـاتهم لكـــي يـــستفاد مـــن مثـــل هـــذه الدراســـة المتوجـــة للبحـــث عـــن 

وممارســـة المعلمـــين فـــي الميـــدان فـــي تطـــوير بـــرامج إعـــداد لهـــم أثنـــاء الخدمـــة، فقـــد حاولـــت تلـــك 
ٕ ومعتقدات المعلمين، موظفة لتلك الغاية أدوات متنوعة، وان إطـالع الدراسات بحث قضية معرفة

 .ٕالباحث على تلك األدوات أدى لتنوير بصيرته واثراء الدراسة الحالية

 ســـات الـــسابقة بـــشكل عـــام عـــزز ثقـــة الباحـــث فـــي المنهجيـــة المـــستخدمة فـــياالطـــالع علـــى الدرا 
 للمعرفــة فيمــا يتعلــق بــالطرق التــي اتبعهــا البــاحثون فــي التأكــد مــن صــدق ًالدراســة الحاليــة، ونبعــا

، وثبات األدوات وطرق التحليل للبيانات، فكانت تلك الدراسات كالمنارة فـي طريـق البحـث الحـالي
 الدراسات السابقة في كتابة اإلطار النظري للدراسـة الحاليـة وتحديـد طريقـة فقد استفاد الباحث من

  .التحليل
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  ـــرتهمتبـــين أن  الدراســـات المتعلقـــة بمعتقـــدات المعلمـــين، بينـــت أن هـــذه المعتقـــدات تـــؤثر فـــي خب
 لمحتــوىالبيداغوجيــة لمعرفــة لالــصفية، وفــي تطــورهم الــوظيفي، وهــي إحــدى المكونــات األساســية ل

، وأن المعلمين ذوي المعتقدات البنائية، مطلعون علـى معـارف طالبهـم الـسابقة، وهـم  عند المعلم
معــدون إلحــداث تغيــر مفــاهيمي، أكثــر مــن التجــريبيين، ولــديهم الحــساسية والقــدرة علــى اســتنتاج 
المفـــاهيم البديلـــة، وعلـــى اســـتخدام اســـتراتيجيات متنوعـــة؛ بـــسيطة ومعقـــدة فـــي التعلـــيم، أكثـــر مـــن 

كما أن التعليم بالنسبة للتجريبيين هو حل خوارزميات، وأنمـاط حـل محـددة، ، ريبيينالمعلمين التج
بينمــا يقــول البنــائيون بــأن التــدريب مهــم لكنــه غيــر كــاف، وأن معتقــدات المعلــم عــن الرياضــيات 

 .انعكست على خبراتهم التعليمة

  فـي جوانـب التقيـيم  أخـرىتتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في الهدف وتتفق مـع
التــي اتبعــت لكنهـــا تميــزت عـــن الدراســات الـــسابقة  بأنهــا أعمــق واشـــمل ذلــك أنهـــا درســت ســـبعة 

 :أال وهــــي، (Shulman, 1987) تقــــسيمجوانــــب للمعرفــــة البيداغوجيــــة للمحتــــوى بنــــاء علــــى 
، اســـتراتيجيات التعلـــيم، معرفـــة خـــصائص الطلبـــة، معرفـــة المنهـــاج، معرفـــة المحتـــوى، المعتقـــدات

 إضافة السـتخدامها للمـرة األولـى أداة مـستقلة لفحـص المحتـوى ،ومعرفة السياق، رفة المصادرمع
 علـى حـد –الدراسات السابقة تمت في مجتمعات مختلفة عـن البيئـة الفلـسطينية ً كثيرا من كما أن

 .قطاع غزة_  أما الدراسة الحالية فقد أجريت في السياق االجتماعي الفلسطيني–علم الباحث 

 زت هذه الدراسة عـن الدراسـات الـسابقة بأنهـا تعرضـت للعناصـر الـسبعة للمعرفـة البيداغوجيـة تمي
، اســتبانة المعتقــدات( باإلضــافة الســتخدامها أربــع أدوات بحثيــة رئيــسية وهــي ، ًللمحتــوى مــشتملة

مع اسـتخدام أداة تحليـل لمـا ، ) الصفية المالحظاتالمقابالت الشفوية و ،  معرفة المحتوىاختبار
 . الصفية عند عينة الدراسةالمالحظاتحدث في 

 وبطريـــق تقنـــين أدوات الدراســـة ، اســـتفاد الباحـــث مـــن الدراســـات الـــسابقة فـــي بنـــاء أدوات الدراســـة
والتعرف على منهـاج ذلـك مـن الدراسـات واإلجـراءات المتبعـة فـي ، اب صدق وثبات األدواتبحس

مـا قدمتـه مـن دعـم نظـري فـي كتابـة اإلطـار باإلضـافة ل. جمع البيانات وتحليـل النتـائج ومناقـشتها
   .النظري

  
 البيداغوجيـة للمحتـوى الرياضـي لـدى المعلمـين لتعلـيم المعرفـة فـي لتبحـث الدراسـة هـذه تـأتي لـذا
، االسـتبانة :وهـي األدوات، مـن أنـواع أربعـة اسـتخدام تـموقـد ، األساسي الثامن الهندسة للصف وحدة

  .منها في أي القصور تالفي أجل من الصفية والمالحظات وية،الشف والمقابالت  المعرفي،واالختبار
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אאא 
אאאא 

 أدوات وكـــذلك نتهـــا،يِّدراســـة وع لمـــنهج الدراســـة، وألفـــراد مجتمـــع الً هـــذا الفـــصل وصـــفاتنـــاول
 لإلجـراءات التـي قـام بهـا ً عرضـاتـضمني إعـدادها، وصـدقها وثباتهـا، كمـا وطـرق لمستخدمة االدراسة

 الباحـث هـايالتـي اعتمـد عل واألسـس حليـلالتطـرق  ًرايـ وأخقها،ي وتطبالدراسة تاو أدنيالباحث في تقن
   :اآلتيةتويات الدراسة وسيتم في هذا الفصل عرض مح .اسةرلداأدوات  ليفي تحل

  . مجتمع الدراسة-
  . عينة الدراسة-
   أدوات الدراسة-
  . إجراءات الدراسة-

אאW 
الجزء الكمي تضمن احتساب العالمات التـي تـم ، )وصفي(كمي وكيفي : نتكونت الدراسة من جزئيي

فيما يمثـل الجـزء الكيفـي فـي ، ًتجميعها لكل معلم من العينة بناء على إجابته على استبانة المعتقدات
واختــار الباحــث منهجيــة دراســة الحالــة للوقــوف علــى أكبــر ، اعتمــاد الدراســة منهجيــة البحــث الوصــفي

  .كم من التفاصيل الممكنة لما يفعله المعلمون في غرفة الصف
   

אאW 
مــدارس ساســي، فــي تكـون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي الرياضـيات، للــصف الثــامن األ        

ـــة بمحافظـــة رفـــح للعـــام الدراســـي  ـــة الغـــوث الدولي ـــى ، ٢٠١٤ / ٢٠١٣وكال ـــم الحـــصول عل ـــذين ت وال
رفــح البــالغ عــددهم   فــي محافظــة  بوكالــة الغــوث التربيــة والتعلــيمدائــرةوعنــاوينهم مــن مكتــب  أســمائهم،

   .ً معلما ومعلمة ولديهم خبرة تعليمية)٢٧(
  

אאW 
مـن بـين  اللذان وافقا على استكمال إجراءات الدراسة – ين اثنينَمِلَعُعينة الدراسة من م      تكونت 

ممـن ، جتماعيـة مـن ذوي المعتقـدات المعرفيـة البنائيـة اال- اسـتبانة المعتقـدات  معلمين أفـرزتهمسبعة
 كـلدراسة حالـة  ذكورة حيث تمتمستبانة الل تفريغ االمات خالفأكثر من العال % ٧٥حصلوا على 

   .نهمام
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אאאW 
الثــامن  الرياضــيات للــصف للمحتــوى لمعلمــيلبيداغوجيــة امعرفــة ال للكــشف عــن الدراســةسعى تــ      

، وذلــك لالطــالع  أدواتأربعــةالباحــث اســتخدم  فقــد ذلــك، ولتحقيــق وحــدة الهندســة المتعلقــة باألساســي
  :وهي  البيداغوجية للمحتوى المعلمينعلى أكبر قدر من معرفة

  :استبانة لقياس معتقدات المعلمين حول التعلم، والتعليم، والمتعلمين -١
  :االختبار المعرفي -٢
  :ت الشفويةلمقابال ا-٣
  : الصفية المالحظات-٤

  :وفيما يلي وصف أدوات الدراسة
Wא،אאאאF١ JE 

، قائمــة علــى ً بنــدا)٣٢( مــن  فــي صــورتها النهائيــةعتقــدات المعلمــينتكونــت اســتبانة قيــاس م
جتماعيــة، ولكــل بعــد أربعــة أســئلة، متعــدد، والتــي فحــصت ثمانيــة أبعــاد للبنائيــة اال طريقــة اختيــار مــن

مــة القــصوى للبعــد مــة واحــدة، وبــذلك تكــون العالمــات، والــدنيا عالالقــصوى للبعــد أربــع عال مــةوالعال
  .مات عال)٤(ا مة، والدنيعال )١٦(
  :بناء االستبانة -١

 والـذي اسـتخدمها ،) ( Hashweh, 1996 تم االستعانة فـي بنـاء االسـتبانة بدراسـة الحـشوة 
كمـا اسـتخدمت فـي دراسـة أخـرى حـول ، نفي دراسـة مـسحية عـن معتقـدات معلمـي العلـوم الفلـسطينيي

،  )١٩٩٨مسالمة، " ( المحتوىيم ية تعلفأثر المعتقدات المعرفية عند المعلمين على معرفتهم في كي"
و  ) ٢٠٠٧، مريبــــع( ً فــــي دراســــة  كــــال مــــن داةوتــــم تطويرهــــا مــــرة ثالثــــة تحــــت إشــــراف مــــصمم األ

  :سئلةستبانة على نمطين من األوتحتوي اال . )٢٠٠٨، العدوي(
 أوافــق ال و أوافــقال أوافــق بــشدة، أوافــق،: يحــوي عبــارة واحــدة، وضــعت لهــا أربعــة بــدائل وهــي: ولاأل
  . منهاً، وعلى المعلم أن يختار واحداًتاتاب

مـع أ،   أتفق بـشدة مـع أ ، أتفـق:ي وضعت لهما أربعة بدائل كالتال)أ و ب ( ينيحوي عبارت: والثاني
طريقـــة طـــرح   وذلـــك حـــسب،أتفـــق بـــشدة مـــع ب، وعلـــى المعلـــم أن يختـــار واحـــدة منهـــا وأتفـــق مـــع ب

أتفـــق بـــشدة مـــع أ ،  جـــاب أوافـــق بـــشدة، أومـــات، إذا أالحيـــث يحـــصل المعلـــم علـــى أربـــع ع. الـــسؤال
 أوافــق، أو أتفــق مــع ب، ال متــين إذا أجــابمــات إذا أجــاب أوافــق، أو أتفــق مــع أ، وعالث عالالوثــ

عتبــار أن الخــذ بعــين امــع األ. مــع ب  أوافــق بــشدة، أو أتفــق بــشدةمــة واحــدة فقــط إذا أجــاب الوعال
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 ٤ × ٣٢ هـي التي قد يحـصل عليهـا المعلـم القصوى ةملذلك فإن العال. ود العكسيةنهناك بعض الب
  .  عالمة٣٢=  ١×  ٣٢مة الدنيا هي مة، والعال عال١٢٨= 

المعلمـين  عـن طريـق اختيـار ستبانة إلى تحديد عينـة الدراسـة، بحيـث تـم ذلـكهدفت هذه االو
ة مـــثـــة أربـــاع العالمـــة، أي ثال عال)١٢٨(مـــة فمـــا فـــوق مـــن أصـــل  عال )٩٦(حـــصلوا علـــى  الـــذين

ود فــي خمــسة بنــ أو أكثــر ١٢/١٦مــع التركيــز علــى ضــرورة حــصول المعلــم علــى  ا فــوقفمــ القــصوى
بنــود االســتبانة التــي تقــيس أبعــاد  ) أ – ١( يمثــل ملحــق ، قــل مــن بنــود المعتقــدات الثمانيــةعلــى األ

مفتـاح اإلجابـة علـى )  د – ١( فيمـا يمثـل ملحـق ،  فـي صـورتها النهائيـةالنظرية البنائيـة االجتماعيـة
  .انةاالستب

  
  :صدق االستبانة -٢
  : صدق المحكمين) أ

  األســتاذ كــل مــن صــدقهاقــد تــم فحــصوالتــي ، بــالرغم مــن أنــه لــم تتغيــر أهــداف االســتبانة
 مـن )٤( و  جامعـة بيـر زيـت الفلـسطينية مـن–الـدكتور فطـين مـسعد واألستاذ الدكتور ماهر الحشوة 

حــــث بعــــض الــــصياغات علــــى بنــــود ونتيجــــة لتعــــديل البا،  )دارســــي الماجــــستير فــــي نفــــس الجامعــــة
 ٤( ملحـق رقـم ( فـي قطـاع غـزة عرضـها علـى مجموعـة مـن المختـصين ب الباحـث فقد قام، االستبانة

ت إلـى كـل بعـد االفقر  انتماءدىاس ومي المقتامناسبة فقر م حولهم إبداء مالحظاتهد طلب منقو، ))
والمالحظــــات تــــم تعــــديل  الــــصياغة، وفــــي ضــــوء التعــــديالت ، وكــــذلك وضــــوحالثمانيــــةمــــن األبعــــاد 

  .االستبانة
  

  : االتساق الداخليصدق ) ب
 لالستبانة عن طريق حساب معامل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن االتساق الداخليقد تم إيجاد 

وقـام الباحـث . وذلـك للتعـرف علـى قـوة معامـل االرتبـاط، فقرات االستبانة مع الدرجـة الكليـة لالسـتبانة
حيـث تـم حـساب معـامالت بيرسـون بـين ، ام صدق االتساق الـداخليبحساب صدق االستبانة باستخد

 اتــضح أن (SPSS)ومــن خــالل اســتخدام برنــامج ، يان واالســتبيان ككــلكــل فقــرة مــن فقــرات االســتب
   .  ًجميع فقرات االستبيان كانت دالة إحصائيا

 ولقــد قــام الباحــث بحــساب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة
  .يوضح ذلك ) ١ – ٤(  األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول توالمجاال
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  )  ١ – ٤( جدول 

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى لالستبانة وكذلك الدرجة 
  الكلية

٨البعد  ٧عد الب ٦البعد  ٥البعد  ٤البعد  ٣البعد  ٢البعد  ١البعد  المجموع  
                  ١ المجموع

                ١ ٠.٦٥٣ ١البعد 
              ١ ٠.٤١٥ ٠.٨٧٩ ٢البعد 
            ١ ٠.٦٨٥ ٠.٤٩٥ ٠.٨٦٢ ٣البعد 
          ١ ٠.٦٢٥ ٠.٤٣٢ ٠.٣٩٨ ٠.٦٧٨ ٤البعد 
        ١ ٠.٥٥٥ ٠.٦٣١ ٠.٥١٤ ٠.٤١٥ ٠.٧٤٥ ٥البعد 
      ١ ٠.٥٢٥ ٠.٦٠١ ٠.٥٢٦ ٠.٤١٣ ٠.٣٩٩ ٠.٦٥٣ ٦البعد 
    ١ ٠.٤٩٩ ٠.٥١٣ ٠.٥٢٣ ٠.٤٩٩ ٠.٥٥٤ ٠.٣٨٩ ٠.٨٥٢ ٧د البع

  ١ ٠.٥٤٤ ٠.٥١٨ ٠.٥٠٠ ٠.٤٩٨ ٠.٤٩١ ٠.٥١٥ ٠.٤٩١ ٠.٨١٢ ٨البعد 
 ٠.٣٦١ تساوي  )٣٣(  ةي ودرجة حر٠.٠٥ عند مستوى داللة ةيالجدول) ر (مةيق
  ٠.٤٦٣ تساوي  )٣٣(  ةي ودرجة حر٠.٠١ عند مستوى داللة ةيالجدول) ر (مةيق

  
الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية يتضح من 

وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع  ) ٠.٠١( ًلالستبانة ارتباطا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  .بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي

  
  :ثبات االستبانة -٣

 مجتمــع خــارج معلــم ومعلمــة )٣٥(ونــت مــن تــم تطبيــق االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية تك
اسـتخدم الباحـث طريقـة كرومبـاخ ألفـا لحـساب معامـل وقـد ، الدراسة مـن أجـل حـساب ثبـات االسـتبانة

وهـي قيمـة عاليـة  ) ٠.٨٦٦( حيث حصل معامل كرومباخ ألفا على قيمة تـساوي ، الثبات لالستبانة
   . الدراسةمجتمع علىتطمئن الباحث إلى تطبيق االستبانة 
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WאאWF٢ JE 
، األساسـيللـصف الثـامن الهندسـة معرفة المعلمين بمحتوى وحدة   لقياساالختبار اهدف هذ

، بمــا تتــضمنه مــن الهندســةهــدف إلــى تحديــد مــستوى معرفــة المعلمــين المــشاركين بمحتــوى وحــدة وي
  . صفوف تعتمد على هذه الوحدةحقة فيسابقة ضرورية لتعليم الوحدة، ومعرفة ال معرفة

  : المعرفياالختباربناء  -١
  بعــد تحليــل وحــدة الهندســة الــواردة فــي كتــاب الفــصل األول للــصفاالختبــارقــام الباحــث بإعــداد هــذا 

فقـــام ، )مفـــاهيم، تعميمـــات، مهـــارات، مـــسائل( لعناصـــر المعرفـــة الرياضـــية األربعـــة الثـــامن األساســـي
 ىاحتــووقــد ،  ))١٠( ملحــق رقــم (  الخــاص باالختبــار المعرفــيالباحــث بإعــداد جــدول المواصــفات 

  ســؤال منهــا قائمــة علــى طريقــة اختيــار)١١(،  فــي صــورته النهائيــة ســؤال)٢١(   علــىاالختبــارا هــذ
بحلهــا مــع إظهــار  لة يقــوم المعلــمئ أســوتــسعة، ألربعــةمــن متعــدد، بحيــث يختــار المعلــم أحــد البــدائل ا

الوحـدة، لـم تـرد فكرتـه فـي أسـئلة  من المعلـم أن يكتـب سـؤال عـنخطوات الحل، وسؤال واحد يتطلب 
  .ريقة الحل طإظهار  معلتسعة المفتوحة ااألسئلةويقوم بحل . االختبار

  
  :الهندسة وحدة محتوى  تحليل-٢

 وحـدة( الهدف من تحليل المحتوى هو رصد عناصر المعرفة الرياضـية الموجـودة فـي الوحـدة الثانيـة 
  ).الجزء األول ( الصف الثامن األساسي من كتاب ) الهندسة 

  . التعرف على عناصر المعرفة الرياضية في الوحدة الثانية:هدف التحليل) أ
  .)مفاهيم، تعميمات، مهارات، مسائل( صنفت عناصر المعرفة الرياضية إلى :فئة التحليل) ب
  ).وحدة الثانية (  الوحدة الثانية :عينة التحليل) ج
  . م اتخاذ الفقرة لتحليل المحتوى ت:وحدة التحليل) د
  

 :ليصدق التحل
 وذلـــك اتياضـــي الرسي فـــي طـــرق تـــدرني المختـــصني علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــليـــ عـــرض التحلتـــم

  .لي ومحتوى التحللي في عناصر التحلهميإلبداء رأ
 :ليثبات التحل

درجــة  لتأكــد مــنو ا )ًومــاي ٣٠(  فــي وحــدة الهندســة مــرة أخــرى بعــد ةي المــادة الدراســليــ إعــادة تحلتــم
  : وهي باستخدام معادلة هولستيليثبات التحل
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 ws2
v
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  :حيث ،

v : معامل الثبات  
   عدد مفردات االتفاق بين التحليلين:س ص

  تحليل األولالعدد مفردات : س
  عدد مفردات التحليل الثاني: ص

   %٩٢ة ثبات عالية تصل إلى يبين درج ) ٢ – ٤( وجدول رقم 

  األول الجزء الثامن للصف ندسةھال وحدة محتوى تحليل ثبات قياس  )٢ – ٤( جدول 

عناصر المعرفة 
  الرياضية

عدد فقرات التحليل 
  )س ( األول 

عدد فقرات التحليل 
  )ص ( الثاني 

عدد فقرات االتفاق 
  )س ص ( 

معامل الثبات
  )ر ( 

   %٨٨  ١١  ١٢  ١٣  المفاهيم

   %١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  تعميماتال

   %٨٩  ١٣  ١٥  ١٤  المهارات

   %٨٤  ١٦  ٢٠  ١٨  المسائل

   %٩٢  ٦٥  ٧٢  ٧٠  المجموع

  

  : المعرفياالختبارصدق  -٣

  : المحكمينصدق ) أ
  شـــهادةون يحملـــ مـــنهمأربعـــة:  محكمـــينتـــسعة، تـــم عرضـــه علـــى االختبـــارولدراســـة صـــدق 

تـدريس  يحملون شهادة الماجستير في أساليب ممن وخمسة في أساليب تدريس الرياضيات، الدكتوراه
. )٤ملحـق رقـم  ( محتوى، وتدريس الوحدةاللهم خبرة في من  و يعملون كمشرفين تربيونالرياضيات،

 ، وقــرروا أنهــا مناســبة لقيــاس معرفــة المعلمــين،األســئلةحظــاتهم علــى مال ء المحكمــونوقــد أبــدى هــؤال
  .زم عليهاعديل الالإلى الصعب، ومن ثم أجري الت وتتدرج من السهل
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  : االتساق الداخليصدق ) ب
 عن طريق حـساب معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن لالختبار االتساق الداخليقد تم إيجاد 

وقــام الباحــث . وذلــك للتعـرف علــى قــوة معامــل االرتبــاط، لالختبــار مــع الدرجــة الكليــة االختبــارفقـرات 
حيـث تـم حـساب معـامالت بيرسـون بـين ، داخلي باستخدام صـدق االتـساق الـاالختباربحساب صدق 

  :التالي ) ٣ -٤(  كما في جدول ، ككلواالختبار االختباركل فقرة من فقرات 
  
  ت االختبار ومجموع درجات االختبارا فقرمن  كل فقرةنيمعامالت االرتباط ب  )٣ – ٤( جدول 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط لسؤالا مستوى الداللة  معامل االرتباط لسؤالا
٠.٠١ ٠.٤٤٥ ١١ ٠.٠١ ٠.٥٤٥  ١  
٠.٠١ ٠.٥١٤ ١٢ ٠.٠١ ٠.٤٣٥  ٢  
٠.٠١ ٠.٦١٢ ١٣ ٠.٠٥ ٠.٤١٦  ٣  
٠.٠١ ٠.٤٧٧ ١٤ ٠.٠١ ٠.٦٠٥  ٤  
٠.٠١ ٠.٤٤٠ ١٥ ٠.٠١ ٠.٤١٣  ٥  
٠.٠١ ٠.٥٧٤ ١٦ ٠.٠١ ٠.٦٣٢  ٦  
٠.٠٥ ٠.٣٥٩ ١٧ ٠.٠٥ ٠.٣٩٨  ٧  
٠.٠٥ ٠.٣٩٨ ١٨ ٠.٠٥ ٠.٤٠١  ٨  
٠.٠٥ ٠.٣٢٤ ١٩ ٠.٠٥ ٠.٣٩٥  ٩  
٠.٠٥ ٠.٣٣٩ ٢٠ ٠.٠٥ ٠.٣٢٨  ١٠  

 ٠.٣١٥ تساوي  )٢٣(  ةي ودرجة حر٠.٠٥ عند مستوى داللة ةيالجدول) ر (مةيق
  ٠.٤٠٥ تساوي  )٢٣(  ةي ودرجة حر٠.٠١ عند مستوى داللة ةيالجدول) ر (مةيق

 ختبـارالل ةيات كل فقرة والدرجة الكل درجنيأن معامالت االرتباط ب ) ٣ – ٤ (  من جدول رقمنيتبي
  .اسهي لقوضعت ت االختبار صادقة لماا ، وبذلك تعتبر فقر)٠.٠٥( دالة عند مستوى المعرفي

  
  : المعرفياالختبارثبات  -٤
   :ةي التجزئة النصفقةيطر

ـــام ـــات ريبتقـــد الباحـــث ق ـــار ثب ـــاالختب ـــةيد العرا باســـتخدام درجـــات أف ـــالغ (  ةي االســـتطالعن الب
،  )وهـــذا عـــدد المعلمـــون الـــذين وافقـــوا علـــى اإلجابـــة لالختبـــار المعرفـــي،  معلـــم ومعلمـــة٢٥عـــددهم 

 ةي التجزئـة النـصفقـةي باسـتخدام طراالختبـار ثبـات ري تقـدتـمحيـث ، ةي التجزئـة النـصفقةيطرباستخدام 
ودرجـــات األســـئلة ) رات فقـــ١٠ ( ةيـــ درجـــات األســـئلة الفردني بـــرســـونيب  معامـــل ارتبـــاطجـــاديوذلـــك بإ



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٨٣ 

، ًعلما بأن السؤال الحادي والعشرون يعتبـر سـؤال مفتـوح ( ، المعرفيلالختبار) رات فق١٠ ( ةيوجالز
،  )٠,٦٩٦(  تـساوي ني النـصفني معامـل االرتبـاط بـمـةي وقـد كانـت ق)فاإلجابة عنه اختيـاري للمعلـم 

  :اآلتية باستخدام المعادلة ح،يون للتصحا بر- رمانيباستخدام معامل سب االختبار  طولليتم تعد

=  معامل الثبات 
v 2

1 v
 الثبـات تـساويمعامـل  مـةي وكانـت ق،معامل االرتباط= v: حيث أن ، 

  . لالختباردي وتدلل على ثبات جًا،ي ودالة إحصائةي عالمةيق وهي ) ٠,٨٢١(
  
   :االختبار المعرفيزمن  -٥

 ) ٥٠ ( بأخــذ الوســط الحــسابي للــزمن الــذي اســتغرقه أقــل معلــماالختبــار تــم احتــساب زمــن 
.                    دقيقة ) ٥٥( االختبار زمن يكون وبذلك ، في العينة االستطالعيةدقيقة ) ٦٠ (  وأكثر معلمدقيقة

  
WאאאW 

وملحــق رقــم   )  أ -٣( ملحــق رقــم ، )األولــى والثانيــة ( مقــابالت الداد أســئلة بإعــقــام الباحــث 
 مــن خــالل االطــالع علــى وذلــك باشــتقاق أســئلة المقــابالت، بمــا يناســب هــدف الدراســة ) ب – ٣( 

( بعـــض الدراســــات الـــسابقة حــــول المعرفـــة البيداغوجيــــة لمحتــــوى الرياضـــيات مثــــل دراســـة كــــل مــــن 
ومــن خــالل عقــد ورشــة عمــل ، واالطــالع علــى األدب التربــوي،  )٢٠٠٧،  و مريبــع٢٠٠٨، العــدوي

 وقـد حاولـت أسـئلة المقـابالت الـدخول إلـى . على مجموعة من المحكمين تلك األسئلةومن ثم عرض
  .للمعلمة في محاولة لجعل المعرفة التي يعتمدها واضحة وصريحة/ العقل المعرفي للمعلم 

  
  :العينة االستطالعية
ّ مــع معلــم مــن خــارج عينــة الدراســة قبــل إجرائهــا مــع )األولــى والثانيــة  ( ابالتمقــتــم إجــراء ال

اســـتبانة أحـــد المعلمـــين الـــذين حـــصلوا علـــى أعلـــى الـــدرجات فـــي مقيـــاس المعرفـــة و( عينـــة الدراســـة 
وقــد تــم إعــادة صــياغة ، وفحــص مــدى مالئمــة أســئلتها، للتــدرب علــى إجــراء المقــابالت، )المعتقــدات 

وقـد تـم التأكـد مـن صـدق محتـوى أسـئلة المقابلـة عـن ، ة وضـوح الـسؤال المطـروحبعض األسئلة لزيـاد
   ).  ٤ملحق رقم ( عرضها على سبعة محكمين طريق 

بأنها ذات أسئلة مفتوحة، حيث يمكن للمعلم أن يـسترسل ) األولى والثانية ( مقابالت التكمن أهمية و
سـؤال   إضـافةً إعادتـه، كمـا يمكنـه أيـضا عنهـا، ويمكـن للباحـث تغييـر صـيغة الـسؤال، أوجابـةاإل في

إمكانية الدقـة  كما أن التسجيل الصوتي يضفي. جاباتاإل لتكرار ًمر، أو حذف سؤال منعاإذا لزم األ
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، كمـا المعلمـة/ المعلـم ن إجابـاتد مـ أكثـر مـن مـرة للتأكـعـادةاإلفي جمع المعلومات، بـسبب إمكانيـة 
  .ًابقا سذكر

  
אWאאW 

 عينـة الدراسـة، وسـجل أغلـب ة المعلم والمعلمكل من حصة صفية عند )١٤(اهد الباحث ش
، واحتفظ الباحث بـدفتر مالحظـات لرصـد )CD(على أشرطة كاسيت أو على أشرطة  الحصص إما

 حـصص عنـد كـل معلـم ومعلمـة مـن  سـبعورحـضقـام الباحـث بوقـد ، الحصص التي تمت مـشاهدتها
 رصــد معرفــة المعلــمبهــدف  ،الثــامن األساســي للــصف لوحــدة الهندســةسهم يــ الدراســة أثنــاء تدرعينــة

وأساليب التدريس التـي يـستخدمها، والوسـائل المـستخدمة، وحركـة المعلـم،   ومحتوى الوحدة،باألهداف
أن مــن ، كمــا األهــداف ل قــدراتهم، وكيفيــة قيــاس تحقــقالطلبــة، وكيفيــة اســتغال ه بخــصائصتــومعرف

ت، ثــم ســتبانة، وأثنــاء المقــابالســات المعلــم الــصفية بإجاباتــه فــي االف المــشاهدات مقارنــة مماراهــدأ
 وتـــم ،وممارســـاته بأبعـــاد النظريـــة البنائيـــة، لمعرفـــة مـــدى اتـــصافه بأبعـــاد تلـــك النظريـــة مقارنـــة أقوالـــه،

 ) (CD(شـريط فيـديو  ، حيث بلـغ عـدد الحـصص المـسجلة علـىفيديوتسجيل معظمها على أشرطة 
ـــِ لوححـــصتين علـــى الكاســـيت ، وحـــصتين ْتَلِجُ صـــفية، كمـــا ســـصحـــص)  ١٠ ـــل َظ ت فقـــط مـــن قب

 فـي النقـاش الـصفي مـع الطلبـة فـي بعـض ً كـان الباحـث مـشاركا وقدالباحث على أوراق خاصة لذلك
 فـي آخـر عـشر دقـائق تينهذه الحصص، وساهم في بعض الحصص بالشرح، وحدث ذلك في حـص

   .من الحصة
معرفــة المعلــم بــالمحتوى،  نعلومــات مباشــرة عــنهــا تــوفر مَأ الــصفية المالحظــات ومــن أهميــة
معلومــات حقيقيــة  تــوفر تجاباتهم، كمــاب، واســال، وعــن المعرفــة بــالطالمعلمــة / وعــن معتقــدات المعلــم

 هــذه ،المعلمــة / المعلــم ضــافة لطــرق التقيــيم التــي يــستخدمهانــشطة، باإلعــن أســاليب التــدريس، واأل
  . السمعي البصريالمعلومات حقيقية وموثقة لمرافقتها التسجيل

للمــشاهدات، إذ أن  ي طـول الفتــرة الزمنيـةن فـ الـصفية تكمــالمالحظــاتان أهميـة مـن ناحيـة أخــرى فـو
 أربـعقـضاء الباحـث فتـرة  قـل داخـل غـرف الـصف لكـل مـشترك، يعنـي حصص على األسبعحضور 

ـــااســـ ـــم والمعلمـــة، ًعات تقريب ـــباإل). دقيقـــة ٢٤٥(  أي مـــا يقـــارب ،عنـــد كـــل مـــن المعل ى أن ضـــافة إل
كتبــه يالبــصري، الــذي يــدعم مــا  ر وهــو البعــد آخــًداعــُيــضفي ب) الفيــديو( التــسجيل الــسمعي البــصري 

 المالحظــاتذ فــي ِفــُوالتحليــل لمــا ن مكانيــة إعــادة الفــيلم للتأكــد،ضــافة إلالمــشاهدات، باإل الباحــث عــن
  . )٧ملحق رقم  ( الصفية
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אאאW 
Wאאא،אאF١ JE 

  : تطبيق االستبانة
معلمـي الرياضـيات، للــصف  المكـون مـن جميــع ســتبانة علـى مجتمـع الدراســة توزيـع االمقـد تـ   

 ً معلمـا)٢٧(الذين بلغ عـددهم و، مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة رفحي، في ساسالثامن األ
مــديرا المنطقــة ، وموافقــة  فــي تلــك المؤســسةوالتعلــيم  التربيــةدائــرةفقــة ومعلمــة بعــد الحــصول علــى موا

 ثـم تـم ،)١١ملحـق رقـم  ( ًسـابقاث المدارس، كما أشـار إليـه الباحـ مدراءالتعليمية بالمحافظة وموافقة 
وحـــصر المعلمـــين الـــذين حـــصلوا علـــى أعلـــى الـــدراجات عـــن ، جمـــع االســـتبانات المـــستردة وتفريغهـــا

  .االستبانة
تبـين   استبانة المعتقدات وترميزها حسب المصطلحات التـي وتحليلباحث بعملية تفريغام الق
  :التالي ، والنظرة التقليدية في التعليم كما تظهر في الجدولجتماعيةاال النظرة البنائية الفرق بين

  
  جتماعية، بالنظرة التقليدية للتعلممقارنة أبعاد النظرة البنائية اال ) ٤-٤ (جدول رقم 

جتماعية للتعلمنظرة البنائية االال  النظرة التقليدية للتعلم 
لمتعلم نشط ولديه دافع للفهم، وهو يبني ا

ير المتعلم سلوكه إذا ما تم تعزيزه إيجابييغ .لتحقيق ذلك المعرفة  

 يطور المتعلم عدة أفكار بنفسه، ويستخدمها في
.فكار الجديدةاستيعاب األ     

كثيرة حول الرياضيات  ً يمتلك المتعلم أفكاراال
التعلم، والمعرفة السابقة هامة فقط كمتطلب  قبل

.سابق  
 تتناقض مع) البديلة(فكار السابقة الكثير من األ

.فكار العلميةاأل   يوجد إدراك لوجود مفاهيم بديلةال 

 حيان عمليةتعلم الرياضيات في كثير من األ
 نىُتغيير مفاهيم، وهذا يتطلب تغييرات في ب

. الذهنيةالطالب  

تعلم الرياضيات عملية تدريجية، وتتمثل في 
.أو تعاظم معرفة المتعلم بشكل تراكمي ازدياد  

الطرق المثلى للتعليم تتطلب مواجهة المفاهيم 
.البديلة  

الطرق المثلى للتعليم تتطلب إهمال المفاهيم 
.إن وجدت البديلة  

 جتماعي، فالعمل الفردي ضرورة للتفاعل االالواألقران جتماعي مع المعلمين، التفاعل اال
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  معنى مشترك، وللحصول علىادإليجضروري 
.الدعم الضروري  

.همهو األ  

.توجد أهمية للحوار في التعلم  . أهمية تذكر للحوار في التعلمال 
  مفاهيم مترابطة تستخدم في:المعرفة الهامة

.ستيعاباال  
ت  حقائق، وقوانين، ومعادال:المعرفة الهامة
.بتسترجع عند الطالو تحفظ  

  
 نقـاط لكـل إجابـة بنائيـة اجتماعيـة تامـة فـي ٤واحتـساب ، تـم تفريـغ االسـتبانات المـستردةوقد 

فقـد كـان المجمـوع للبعـد الواحـد أربـع فقـرات ممـا ،  نقطة لألقل من ذلك١، ٢، ٣الفقرات ثم احتساب 
  . نقطة لإلجابة البنائية االجتماعية التامة١٦يعني الحصول على 

 نقطة فـي كـل بعـد فـي االسـتبانة بنـائي التوجـه أي أن كـل مـن ١٦ / ١٢بر كل من حصل على اعت
  نقطــة يكــون ذا توجــه بنــائي اجتمــاعي فــي االســتبانة ككــل١٢٨ نقطــة مــن أصــل ٩٦حــصل علــى 

  .) ( Hashweh, 1996وذلك حسب ما جاء في دراسة 
  

WאאW 
  :االختبارتطبيق 

مـــع االلتـــزام بـــالزمن المحـــدد ،  علـــى عينـــة الدراســـة فـــي ظـــروف مالئمـــةبـــاراالختتـــم تطبيـــق 
َوذلك قبل تدريس وحدة الهندسة من قبل المعلمين، للمقياس وبوجود الباحث ُِ َِ   . في مدرسة كل معلم، َ

  :وحدة الهندسة على أساس  معرفة المحتوى لاختبار تحليلقام الباحث بو
  .)المتساوي األضالع المتساوي الساقين و( المثلث معرفة  -
  . وحاالت التطابق، التطابق معرفة-
  . التباين وخصائص المتباينة معرفة-
  . متباينة المثلث معرفة-
  . نظرية فيثاغورث وعكس نظرية فيثاغورث معرفة-
  . القدرة على البرهان الهندسي-
ـــسابقة، التـــي تتطلـــب الوحـــدة معرفتهـــا، ومعلومـــات ال- علـــى هـــذه  تمـــدحقـــة تع معرفـــة المعلومـــات ال
  .لوحدةا

لتحديــد مــدى معرفــة المعلــم بــالمحتوى التعليمــي ،  دون إعطــاء عالمــةاالختبــاروقــد تــم االطــالع علــى 
  .التي قد يحملها المعلم) الخطأ( إضافة للمفاهيم البديلة ، وتحديد نقاط الضعف والقوة لديه، للوحدة
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  : كاآلتياالختبارتم تصنيف إجابات 
  .تمت اإلجابة عن السؤال يشكل كاملإذا : إجابة صحيحة تامة -
 .إذا لم ينه المعلم حل السؤال حتى نهايته): خاصة في األسئلة المفتوحة ( إجابة غير مكتملة  -
ــــر صــــحيحة  - ــــة غي ــــار المتعــــدد ( إجاب ــــة ): خاصــــة فــــي االختي ــــة عــــن اإلجاب ــــت اإلجاب إذا اختلف

ًالصحيحة اختالفا مطلقا ً.  
 

WאאאW 
  : المقابالتتطبيق

والجـزء الثـاني بعـد ، تـم إجـراء الجـزء األول قبـل تـدريس الوحـدة، قسمت المقابالت إلى جزأين
َ علــى كــال مــن المعلمــين ،تــدريس الوحــدة َُِ  وفــي بعــض األحيــان تــم إجــراء مقــابالت )عينــة الدراســة ( ً

 راسبعـد الحـصة لالستفـومقـابالت ، المعلمـة لـسير الحـصة/ قصيرة قبل الحصة لمعرفة خطة المعلم 
  :وهذا بعض التفصيل لجزئي المقابالت، للمعلمة/ عن أسباب تصرفات معينة للمعلم 

  
   ) أ- ٣ملحق رقم  (  : األولىمقابلةال
َالمعلمــين  بهــدف مقارنــة إجابــة الهندســةفرديــة شــفوية ســابقة لتــدريس وحــدة وهــي مقابلــة     بمــا َُِ

لتعرف ونــت مــن أســئلة مفتوحــة عــن المجــاالت الخاصــة بــا تكوقــد،  عنــه فــي اســتبانة المعتقــداتاأجابــ
،  الخاصـة بتعلـيم الرياضـياتواألهـداف، الهندسـة بمحتـوى وحـدة تـهالمعلـم التربويـة، ومعرفة إلى فلـسف

، راء تـسجيل صـوتي لهـا إجـ وقـد تـم.والمنهـاج، والمـصادر والتخطـيط، م،يوأساليب واستراتيجيات التعل
مـرة للتأكـد  ستماع أكثر منل إعادة االوتحليلها فيما بعد، من خالتمكن الباحث من تفريغها، يبحيث 

  .دقيقة ) ٤٠ -٣٥( وقد استغرقت المقابلة ، المعلمة / من إجابات المعلم
  

   )  ب- ٣ملحق رقم  (  :المقابلة الثانية
َالمعلمـــين مقابلـــة فرديـــة شـــفوية بعـــد انتهـــاء وهـــي  بهـــدف مقارنـــة إجابـــة ، مـــن تـــدريس الوحـــدةَُِ

َالمع َلمـــين ُ تكونـــت مـــن أســـئلة مفتوحـــة عـــن المجـــاالت الخاصـــة وقـــد ، بمـــا تـــم مـــشاهدته فـــي الـــصفِ
عنهـا، وكيفيـة   لـديهم، وكيفيـة الكـشفالخطـأاهيم فـالمعلـم بخـصائص الطلبـة، والم لتعرف إلـى وعـيبا

وكل ما له أثر فـي  ،ومعالجتها، وطرق التقييم، ونتائج تعليم الوحدة من وجهة نظر المعلم مواجهتها،
وقد اسـتغرقت المقابلـة ، لها كسابقتها راء التسجيل الصوتيإج وقد تم ملية التدريس كما يراها المعلمع
  .دقيقة ) ٥٠ -٤٥( 
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  :يةالسس الت على األًاعتمادا ولىلمقابلة الشفوية األقام الباحث بتحليل ا
  . المعتقدات، وفلسفة التعليم-
  . أهداف تعليم الرياضيات-
  .هندسة معرفة محتوى وحدة ال-
  . معرفة المنهاج، والمصادر-
  . استخدام استراتيجيات التعلم-

  
  :تية على أساس الجوانب اآلتم التحليلبالنسبة للمقابلة الشفوية الثانية فقد و

  . معرفة واهتمام المعلم بخصائص الطلبة-
  .عند الطلبة، والصعوبات التي يواجهونهاالخطأ  معرفة المعلم بالمفاهيم -
  .ق التقييم المستخدمة ماهية طر-

ثــم تفريغهــا والوقــوف علــى المعرفــة التــي يعتقــدها المعلــم وتــصنيفها ، ًوقــد تــم تــسجيل المقــابالت ســمعيا
  .حسب هدف الدراسة

 
אWאאW 

ـــواعا الـــصفية، حـــسب المالحظـــات المعلومـــات الناتجـــة مـــن  وتفريـــغتحليـــلســـيتم  ـــةألن   التالي
 ,Shulman)  شــولمان نيف الدراســة تــصهــذه وســتعتمد ،)PCK( حتــوىللمعرفــة البيداغوجيــة للم

  :األنواع التالية، والذي يضم المعرفة البيداغوجية للمحتوىفي تحليل  ( 1987
WאאW 

 قــــةفكــــار الرئيــــسة فــــي وحــــدة الهندســــة، وعالتــــضمن هــــذا الجــــزء فحــــص معرفــــة المعلــــم باأل
فــــي  خــــرى، ســــواء فــــي الهندســــة أو فــــي الرياضــــيات أوه الوحــــدة، بالمواضــــيع األالمواضــــيع فــــي هــــذ

  :وذلك من خالل، خرى كالعلومالمواضيع األ
  :فكار الرئيسة في الوحدةاأل) ١

ومناسبتها  فكار بالنسبة لموضوع الدرس، وتسلسلها،حيث تم التحليل على أساس شمولية األ
  .قةإضافية ذات عال فكاروع، وتطرق المعلم أللمستوى الطلبة، ومستوى تعمق المعلم بالموض

  :خرىقة موضوع الهندسة بالموضوعات األعال) ٢
 شير الباحــــث هنــــا إلــــى ذكــــر المواضــــيع التــــي تطــــرق إليهــــا المعلــــم، والمرتبطــــة بموضــــوعيــــ

مـشابهة  والحـل؛ حيـث تـرتبط هـذه الوحـدة بوحـدات الهندسة، والتي يتوجب اسـتخدامها مـن أجـل الفهـم
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والمثلــث  نظريــة فيثــاغورس، ونظريــات التطــابقًكالــصف الــسابع مــثال كف الــسابقة مــرت فــي الــصفو
كحــــل ًكالــــصف التاســــع مــــثال المتــــساوي الــــساقين، وبوحــــدات أخــــرى ســــتمر فــــي الــــصفوف القادمــــة 

كما ترتبط بمواضيع أخـرى فـي الرياضـيات كـالجبر، . المعادالت والمتباينات والشكل الرباعي الدائري
ضــافة إلــى أنهــا تــرتبط بمواضــيع علميــة أخــرى كالفيزيــاء،  باإل،والتناســب نــسبةالووالوســط الحــسابي، 

  .وموضوع اللغة العربية كموضوع أساسي يساعد الطالب على فهم المقروء حياء،والكيمياء، واأل
 

WאאW 
فكــــار المــــراد ترســــيخها، وكيفيــــة تعريــــف الطلبـــــة تــــضمن هــــذا الجــــزء معرفــــة المفــــاهيم واألي

  :وذلك من خالل، وارتباط وحدة الهندسة بحياة الطالب هداف،ألبا
  :فكار المراد ترسيخهاالمفاهيم واأل) ١

 فكــار التــي اهــتم المعلــم بترســيخها، ووضــوحها، ومــدىهــداف، واألتــم فــي هــذا البنــد ذكــر األ
الـدرس  يـةهداف فـي بداب باألضافة لتعريف الطالباإل. التركيز عليها، ومتابعتها، والتأكد من تحققها

  .ستنتاج أو برهنة النظريةل الدرس، أو عند االهداف من خالأو توضيح األ
  :ارتباط وحدة الهندسة بالحياة) ٢

مـن  تم التحليـل هنـا علـى أسـاس ربـط الموضـوع بواقـع الحيـاة اليوميـة؛ سـواء كاسـتخدام أمثلـة
ــــع  ــــة اســــتخدامها فــــي واق ــــان أهمي ــــة أو بي ــــع، أو اســــتخدام وســــائل مــــن البيئ ــــة، أوالواق ــــاة اليومي  الحي

  .باحتياجات الفرد لها في حياته، أو بتأثير تعلمها على تسهيل الحياة اليومية لدى الفرد
 

WאאW 
 ب الــسابقة، وبأهميــة معرفــةتــضمن هــذا الجــزء معرفــة وعــي المعلــم، واهتمامــه بمعرفــة الطــال

  : وذلك من خاللواجهونها في تعلم وحدة الهندسةالفروق الفردية بينهم، والصعوبات التي ي
  :ب السابقةمعرفة الطال) ١

 هميــة المعرفــة الــسابقة للــدرس،وعيــه أل: بــه مــن حيــثحظــة معرفــة المعلــم بطالوتــضمنت مال
صـــحة  ب، واســـتخدامها لبنـــاء الـــتعلم الجديـــد عليهـــا، كمـــا تـــضمنت التأكـــد مـــنوفحـــصها لـــدى الطـــال

اسـتخدامها فـي الـتعلم  ، وتصحيحها، ثـمالخطأحث عن المفاهيم البديلة المعلومات السابقة لديهم، والب
  .شارة إلى بعض الجوانب ببعض التفصيلالجديد، وتضمنت اإل
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  :الفروق الفردية بين الطلبة) ٢
 يبــين التحليــل هنــا وعــي المعلــم بمفهــوم الفــروق الفرديــة عــن الطلبــة، و مــدى اهتمامــه بهــا،

والـضعفاء، كمـا  ساس، وتحديـد المتفـوقين أو الموهـوبين، على هذا األوقدرته على التعامل مع الطلبة
الـضعفاء، ومـساعدة الطـرفين  ل المعلـم لقـدرات، ومواهـب الطلبـة المتفـوقين، فـي مـساعدةيبين اسـتغال

  .على رفع مستواهم
  :الصعوبات التي يواجهها الطلبة في تعلم الهندسة) ٣

 اكل التــي يواجههــا كــل مــن المعلــم، والطلبــة،حظــة الــصعوبات، والمــشيهــتم التحليــل هنــا بمال
نــشطة، واأل ســتراتيجيات،ســاليب، واإلأثنــاء تعلــيم وحــدة الهندســة، كمــا يهــتم التحليــل بــالتعرف علــى األ
ـــــب علـــــى هـــــذه الـــــصعوبات، ومال ـــــي يـــــستخدمها المعلـــــم للتغل  ســـــاليب،األ حظـــــة إذا كانـــــت هـــــذهالت

  .فاهدنشطة، مناسبة وتحقق األستراتيجيات، واألواإل
  :، ومعالجتهاالخطأالكشف عن المفاهيم ) ٤

، الخطـــأ حظـــة اهتمـــام وقـــدرة المعلـــم علـــى الكـــشف عـــن المفـــاهيمركـــز التحليـــل هنـــا علـــى مال
  .واهتمامه بمعالجتها

  :معرفة ظروف الطلبة) ٥
 حظة اهتمام المعلـم بـالتعرف علـى ظـروف الطلبـة، واسـتخدام هـذه المعرفـة فـيوتضمنت مال

  .عليميتحسين مستوى الطالب الت
  

אWאאאאW 
 ســتراتيجيات المتنوعــة فــي التــدريس،ســاليب، واإلتــضمن هــذا الجــزء فحــص معرفــة المعلــم باأل

 مثلــــة،األ نــــشطة المناســــبة، وكيفيــــة تنفيــــذها، واســــتخداموالوســــائل المــــستخدمة، ومعرفتــــه باختيــــار األ
  :وذلك من خالل، سير الحصةوالتشبيهات، وطرق التقييم المختلفة، وكيفية 

  :معرفة المعلم بطرق تدريس متنوعة، واستخدامها) ١
 ســاليب التــي يــستخدمها المعلــم فــي تــدريس الهندســة، مــنالتعــرف علــى األ: تــضمن هــذا البنــد

 فـادةوكيفيـة اإل ٕحيث تنوعها، ومناسبتها للدرس، ووضوحها، واعدادها، وفعاليتها، وتكرار استخدامها،
  .منها
  : التدريس المستخدمةوسائل) ٢

ـــد مال ـــوفر تـــضمن هـــذا البن ـــة فـــيوســـائل أو عـــدم توفرهـــا، واســـتغالالحظـــة ت  ل قـــدرات الطلب
  .تجهيزها، ووضوحها، ووفائها بالغرض، واستخدامها في الوقت المناسب، وبالقدر المناسب
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 ٩١ 

  :نشطة التي يستخدمها المعلم األ) ٣
 ريقــة تنفيــذها، باســتخدام الــورق، أونــشطة إذا كانــت فرديــة أو جماعيــة، وطحظــة األتمــت مال

بمــساعدة أو  ، طــول مــدتها، أو تقطعهــا واحتوائهــا علــى مناقــشة، فــي البيــت أو فــي المدرســة،الــسبورة
  .هداففكار، وتحقيق األحظة فعاليتها في توضيح األبدون مساعدة، ثم تمت مال

  :مثلة والتشبيهاتاستخدام األ) ٤
ات، مـــــن حيـــــث مـــــصدرها المعلـــــم أو الطالـــــب، مثلـــــة والتـــــشبيهحظـــــة اســـــتخدام األمالتمـــــت 

 ب علــــى ذكرهــــاهــــدف، حــــث المعلــــم الطــــاللل والموقــــف، ومــــساهمتها فــــي تحقيــــق اللــــشك ومناســــبتها
  .واستخدامها

  :طرق التقييم) ٥
حظــــة طــــرق التقيــــيم التــــي يــــستخدمها المعلــــم، وتنوعهــــا، واســــتمراريتها، وتــــضمنها مالتمــــت 

  .، والوظائف، وغيرهاسئلةنشطة، واألغير تقليدية؛ كاأل شكالأل
  :سير الحصة) ٦

المعرفـة  ويتضمن كيفية بدء المعلم بالدرس، والتقـديم لـه، مدتـه، قـدرة المعلـم علـى الـربط بـين
خـــرى، مـــن فكـــرة أل نتقـــالب، واال وخطـــوات تقـــديم الـــدرس، ومـــشاركة الطـــال،الـــسابقة، والـــتعلم الجديـــد

  .هدافوالتوصل لتحقق األ
 

WאW 
 يتحـــدث هـــذا البنـــد عـــن كيفيـــة ترتيـــب مواضـــيع وحـــدة الهندســـة فـــي كتـــاب المنهـــاج، وكفايـــة

فــي كتــاب   عــن ارتبــاط هــذه الوحــدة بوحــدات أخــرىًمحتــوى وأســئلة وأنــشطة الوحــدة، ويتحــدث أيــضا
  :وذلك من خالل، المنهاج

  :ترتيب الوحدة في كتاب المنهاج) ١
 وى وحـدة الهندسـة فـي كتـاب المنهـاج، وترتيـبحظة معرفة المعلـم بمحتـتضمن هذا البند مال

صـــفوف  قتهـــا بمواضـــيع فـــيضـــافة، وعالالمواضـــيع فـــي الكتـــاب، وقدرتـــه علـــى التبـــديل والحـــذف واإل
  .ًحقة أيضاقة، وفي صفوف السابقة ذات عال

  :كفاية محتوى المادة ) ٢
  هداف، منأل لتحقيق اً كان كافياإذاحظة كيفية تقديم المعلم للمادة، تضمن هذا البند مال
والتــــشبيهات  ســــئلة، ومــــستواها،قــــات، واألنــــشطة، والعالســــتراتيجيات، واألحيــــث محتــــوى المــــادة، واال

  .ت، والربط بالواقع، وطرق التقييموالتمثيال
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  :ارتباط الوحدة بوحدات أخرى في كتاب المنهاج) ٣
  الكتـابقـة فـيحظـة فيمـا إذا قـام المعلـم بـربط هـذه الوحـدة بوحـدات أخـرى ذات عالتمت مال

كــالعلوم،  المقــرر، أو بربطهــا بمواضــيع أخــرى فــي الرياضــيات؛ كــالجبر، أو ربطهــا بمواضــيع أخــرى؛
  .واللغة

 
WאW 

 تحـــدث هـــذا البنـــد عـــن المـــصدر الرئيـــسي لموضـــوع وحـــدة الهندســـة وهـــو الكتـــاب المدرســـي،
  : وذلك من خاللكالمكتبة، والوسائل التعليمية: ستخدام مصادر أخرىال ضافةباإل
  :معرفة الكتاب المدرسي) ١

 حظـة اسـتخدام المعلـم للكتـاب المدرسـي، ومـدى التزامـه بـه، وتقـديم أو تـأخير أووتضمن مال
  .همية، أو إضافة معلومات غير متوفرة في الكتاببين مواضيع الوحدة حسب األ تبديل
  :معرفة مصادر أخرى كالمكتبات) ٢

 خــرى غيـر الكتـاب المدرســي؛ كالمكتبـات، أو النــشرات، أوحظـة اسـتخدام المعلــم وسـائل أمال
  .ء، أو أي مصدر آخر يمكن أن يدعم تعليم المعلمالزمال
  :زمة لتعليم الوحدةدوات الالمعرفة الوسائل واأل) ٣

 حظـــة الوســـائل التـــي اســـتخدمها المعلـــم فـــي تـــدريس الوحـــدة، كالـــسبورةتـــم فـــي هـــذا البنـــد مال
إعــداد  حظــةكمــا يــتم مال. دوات الهندســيةمات، وأوراق العمــل، واألوالطباشــير، والرســومات، والمجــس

. في البيـت ٕب، واذا تم إعدادها في الصف أوقبل الطالمن هذه الوسائل، إن كان من قبل المعلم أم 
  .هدافحظة دقتها، ودورها في تحقيق األثم مال

  
WאW 

 زمـةالال س هـذه الوحـدة، ومعرفتـه بالمـدةتضمن هذا الجزء معرفـة مـدى تخطـيط المعلـم لتـدري
  : وذلك من خالللتدريسها، حسب الوقت المتاح، وخصائص الطلبة

  
  :التخطيط لتدريس الوحدة) ١

 اشــتمل هــذا البنــد التعــرف علــى تخطــيط المعلــم للوحــدة، وتخطيطــه للــدرس بمــا يتــضمنه مــن
  .استراتيجيات، ووسائل، وأساليب تدريس، وأوراق عمل، وتقييم
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 ٩٣ 

  :زم لتدريس الوحدةمعرفة الوقت الال) ٢
ـــى ـــع المـــدة عل ـــدريس الوحـــدة، وتوزي ـــم لت ـــذي رصـــده المعل ـــى الوقـــت ال  ويتـــضمن التعـــرف عل

  .زم لكل منها حسب أهمية المواضيع، والوقت الال أم الًمواضيع الوحدة، إن كان مناسبا
ًوقد تم تسجيل المشاهدات سمعيا وبصريا   . حسب هدف الدراسةوقد تم تفريغ البيانات وتصنيفها، ً

 
אאאאW 

  :لإلجابة عن تساؤالت الدراسة قام الباحث بالخطوات التالية
 :التالية  تم القيام بالخطواتا الجامعة، وأخذ الموافقة عليهإلدارة الرسالةد تقديم موضوع بع
للـــصف كــذلك معلمــي الرياضــيات  و، دائــرة التعلــيم–المــسئولين فــي وكالــة الغـــوث  أخــذ موافقــة  - ١

ــــدات عقــــيهــــا، مــــن أجــــل توزيــــع اســــتبانة المعتفالثــــامن  الرياضــــيات للــــصف الثــــامن  ى معلمــــيل
  .في الدراسة من أجل مشاركتهم، األساسي

وكالـة الغـوث الدوليـة بمدينـة يات في مـدارس ضدات على معلمي الرياقتوزيع استبانة قياس المعت - ٢
 .رفح

جتمـاعيين، اال  تحديـد المعلمـين البنـائيينبانات، وتصحيحها، وتفريغ نتائجهـا، ومـن ثـمتسجمع اال - ٣
  .تالعالمان اثنين ممن حصلوا على أعلى ْيَمِلَعُثم اختيار م

 حظــاتهم علــى محكمــين ممــن لهــم خبــرة فــي الموضــوع، وأخــذ مالمقيــاس معرفــة المحتــوىعــرض  - ٤
  .صدق المقياسللتأكد من 

  .وى المقياس للتأكد من مستعيةستطالة االن على العيتطبيق مقياس معرفة المحتوى - ٥
مقيـاس معرفـة  إلجـراءزمة معهما ن تم اختيارهما، والقيام بالترتيبات الاليين اللذَمِلَعُتصال بالم اال - ٦

أجـــل  القيـــام بزيـــارة المدرســـة مـــنتـــم ت والمـــشاهدات بعـــد أخـــذ موافقتهمـــا، ثـــم  والمقـــابالالمحتـــوى
  .التعرف عليهما، وأخذ موافقة مديريهما

ــِلَعُلكــل مــن المالهندســة وحــدة ل مقيــاس معرفــة المحتــوى إجــراء  - ٧  تــم ين ، بحــسب الترتيبــات التــيَم
  .االتفاق عليها معهما

بالمعرفـة البيداغوجيـة  بتدريس الوحدة، والمتعلقـة المعلمة / ولى قبل بدء المعلم إجراء المقابلة األ - ٨
 .، مع إجراء التسجيل السمعي لهاللمحتوى

التفـــاق علـــى الحـــصص التـــي سيحـــضرها  األســـبوعي، واةالمعلمـــم والحـــصول علـــى جـــدول المعلـــ - ٩
 .لحصص ا لغاية تسجيلأجهزة التسجيل السمعي والبصري مع تجهيز ،الباحث

  . حضور المشاهدات الصفية مع إجراء تسجيل سمعي بصري لها -١٠
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  ، بعــد انتهــاءللمعرفــة البيداغوجيــة للمحتـوى إجـراء المقابلــة الثانيـة، والمتعلقــة بمعرفــة المعلـم  -١١
  .ًوحدة، مع إجراء التسجيل السمعي لها أيضاالمعلم من تدريس ال

ما يقـول   تفريغ المعلومات التي تم الحصول عليها من التسجيل الصوتي، للتعرف على كل -١٢
ـــه  ـــسفته التربويـــة، ومعتقداتـــه، ومعرفت ـــم عـــن فل ـــيم، والوســـائلباألهـــدافالمعل التـــي  ، وطـــرق التعل

عمليــة   المعلــم والطالــب أثنــاء كــل مــنيواجهــاب، والــصعوبات التــي الــيــستخدمها، وخــصائص الط
 . التعلم والتعليم، والمنهاج، والمصادر، وطرق التقييم التي يعتمدها المعلم

 المعلومــات التــي تــم رصــدها بواســطة التــسجيل الــسمعي البــصري، لتــسجيل مــا قــام بــه تفريــغ -١٣
 ســئلةتــدريس، واســتخدام وســائل، وأالهــداف، واســتراتيجيات س مــن توضــيح لأليدرتــأثنــاء ال لمعلــما

 ،الخطـــأ ومـــستواها وأنواعهـــا، وتقـــديم للـــدرس، واهتمـــام بالمعرفـــة الـــسابقة، والبحـــث عـــن المفـــاهيم
 التــي يــستخدمها، وربــط الــدرس بواقــع الحيــاة، ثــم تــصنيف التمثــيالتوتــصحيحها، والتــشبيهات و

  .)PCK  ( المعرفة البيداغوجية للمحتوىالمعلومات حسب عناصر
 قــل، ووضــعت، والمــشاهدات مــرتين علــى األمــن المقــابالتــم تفريغهــا  قــراءة النــصوص التــي -١٤

ين َمـِلَعُ الـسبعة لمعرفـة المرجتماعيـة، وبالعناصـحظات أولية تتعلق بأبعـاد النظريـة البنائيـة االمال
  .)PCK (بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى

 نـصرة، وبكـل عيـجتماعتجميع العبارات المتعلقة بكـل بعـد مـن أبعـاد النظريـة البنائيـة االتم   -١٥
اســـــتبانة ؛ األربعـــــة األدوات فـــــي بالمعرفـــــة البيداغوجيـــــة للمحتـــــوىمـــــن عناصـــــر معرفـــــة المعلـــــم 

  .ت الشفوية، والمشاهدات الصفية لكل معلموالمقابال،  ومقياس المعرفة،المعتقدات
 "الدراسـة،   علـى سـؤالاإلجابـة تحليل المعلومات التي تم جمعها في البنـد الـسابق مـن أجـل  -١٦

   ".اغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي الصف الثامن األساسي بغزةما المعرفة البيد
 .تفسير النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات المناسبة -١٧
  

 لكـل  الـصفية والمـشاهدات الشفويةوقد تم مقارنة نتائج االستبانة ومقياس المعرفة والمقابالت
ًة للمحتـوى بنـاء علـى إجاباتهمـا عـن واسـتخالص معرفتهمـا بالمعرفـة البيداغوجيـ، من المعلم والمعلمـة
ووصـــف تلـــك المعرفـــة ، والمالحظـــات التـــي تـــم تـــسجيلها مـــن المـــشاهدات الـــصفية، أســـئلة المقـــابالت

  .وذلك من خالل ما سيتم عرضه في الفصل التالي، لإلجابة عن سؤال الدراسة لكل منهما

 





المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٩٥ 

 
אא 

אא 
 
 
 

אאWא 
 
 

אאWאא 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  





المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٩٦ 

  

אא 
א 

  

  

  
 אאF١E 
 
 
 אאF٢E 
 
  
  
  
  
  
  

  

  

 





المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٩٧ 

אא 
א 

 لرياضــيات البنــائيين بالمعرفــة البيداغوجيــة معلمــين اتناولــت هــذه الدراســة البحــث فــي معرفــة
 ٢٠١٣ المقرر للعام الدراسـي ساسي من المنهاج الفلسطينيوحدة الهندسة للصف الثامن األ محتوىل

معرفـة عـرض نتـائج المعتقـدات المعرفيـة باإلضـافة لعـرض نتـائج   فـي هـذا الفـصلوسيتم ، ٢٠١٤/ 
جابــة علــى ؛ مــن أجــل اإلن خــالل أدوات الدراســةمــ للمحتــوى  بالمعرفــة البيداغوجيــةالمعلمــة والمعلــم

  :ًوفيما يلي عرضا لنتائج الدراسة، الدراسة أسئلة
مـا المعرفـة البيداغوجيـة لمحتـوى وحـدة الهندسـة  : والذي يـنص علـىولإلجابة عن السؤال األول

  ؟الواجب توافرها لدى معلمي الصف الثامن األساسي بغزة 
وجيـة لمحتـوى وحـدة الهندسـة الواجـب توافرهـا لـدى معلمـي قام الباحث بتحديد المعرفة البيداغ

والتـي ورد الحـديث عنهـا ، ( Shulman, 1987 )ًبناء على أبعاد شولمان ، الصف الثامن األساسي
 : وذلك من خالل،)٢٩ ص– ٢٧ص ( في اإلطار النظري 

، ) ٢٠٠٨، العـــدوي(  كـــل مـــن ةألدب التربـــوي والدراســـات الـــسابقة مثـــل دراســـاالطـــالع علـــى ا -
  .)٢٠٠٤، أبو موسى( و ) ٢٠٠٧، مريبع(

 .تحليل وحدة الهندسة من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي للفصل الثاني -
  . في مجال التدريسة الباحثخبر -
(  فــي صــورتها األوليــة وعرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين قــام الباحــث بوضــع تلــك األبعــاد -

ٕ والتي قام الباحث باألخـذ بهـا واجـراءات الحظات بعض المونوقد أبدى المحكم،  )٤ملحق رقم 
   ). ١٢ملحق رقم ( ووضعها في التعديالت المناسبة 

   
ـــاني ـــسؤال الث ـــة عـــن ال ـــىولإلجاب ـــذي يـــنص عل مـــا واقـــع المعرفـــة البيداغوجيـــة عنـــد معلمـــي   : وال

  ؟ الهندسة بوحدةالرياضيات للصف الثامن األساسي المتعلقة 
  :قام الباحث بالخطوات التالية

אאF١E 
  :لمحة عن المعلمة

عملـت ،  رياضـيات مـن كليـة التربيـةستحمل بكـالوريو، المعلمة في الثامنة والثالثين من العمر      
وتعمــل اآلن كمعلمــة رياضــيات فــي ، كمعلمــة رياضــيات فــي المــدارس الحكوميــة لمــدة خمــس ســنوات

لتابعــة لمــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة بمدينــة رفــح وذلــك منــذ اإلعداديــة لالجئــين ا" د " مدرســة بنــات 
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ً ســواء فــي المــدارس  تــسع ســنوات فـي تعلــيم الــصف الثــامن األساســيوقــد قــضت منهــا، ثمـاني ســنوات
  .  الحكومية أو وكالة الغوث

א 
WאאאאW 

 اســــتبانة: ثــــة، وهــــيات الثالدول اســــتخدام األمــــن خــــال) ١ م(تــــم تحديــــد معتقــــدات المعلمــــة 
  : الصفية، على النحو التيوالمالحظاتت الشفوية، المعتقدات المعرفية، والمقابال

  .ل استبانة المعتقدات المعرفيةكما تظهر من خال) ١ م( معتقدات المعلمة -أ
  .ت الشفويةل المقابالكما تظهر من خال) ١ م( معتقدات المعلمة -ب
  . الصفيةالمالحظاتل كما تظهر من خال) ١ م( معتقدات المعلمة -ج
  
 JאאF١EאאאאW 

مقارنـة أبعـاد النظريـة وذلـك مـن خـالل ، )١م (سنكشف في هذا البند عـن معتقـدات المعلمـة 
بانة المعتقـــدات حـــسب مـــا أجابـــت فـــي اســـتو)  )٤-٤( جـــدول أنظـــر ( الثمانيـــة جتماعيـــة اال البنائيـــة
  .المعرفية

 بــأن ســبب ضــعف التحــصيل وعــدم اســتيعاب الطالــب هــو وجــود أفكــار) ١م (تعتقــد المعلمــة 
الـسابقة،   أفكـارهًفكـار، وأن الطالـب لديـه نزعـة لفهـم مـا حولـه مـستخدماجزئية، وعـدم ربطهـا ببـاقي األ

ســابقة عــن   لديــه معرفــةالطالــب أن ًوهــي تــرى أيــضا. هتمــام بمــا يجــري فــي رأس المــتعلميجــب اال لــذا
بالمعلومـــات  الرياضـــيات قبـــل تدريـــسه، وذلـــك بـــسبب تفاعلـــه مـــع البيئـــة، ويجـــب ربـــط الـــتعلم الجديـــد

  .المتوفرة عند الطالب
 فكــاروتــرى أن أحــد الحــواجز الهامــة التــي تمنــع الطلبــة مــن تعلــم الرياضــيات هــي حملهــم أل

مـن  جـب أخـذها فـي الحـسبان، والتعامـل معهـافكار الرياضية المقبولة، لـذا ي تنسجم مع األومفاهيم ال
فكـار باأل ، واسـتبدالهاالبديلـةأجل إظهار محدوديتها، ومناقشة الطالب لمساعدته على تغيير المفـاهيم 

  .الرياضية المقبولة، حتى يستطيعوا استيعاب المفاهيم الجديدة
معنـــى  ى إيجـــاد يـــدعم الـــتعلم، ويـــساعد علـــنـــهأل فـــي مجموعـــات مهـــم؛ ةوهـــي تـــرى بـــأن عمـــل الطالبـــ

لذلك فهـي  ضافةباإل. ستيعابقران يقود إلى زيادة الفهم واالن التعاون مع األمشترك لما يدرسونه، أل
علـى معرفـة مـا  سـتيعاب، ويـساعد المعلـمترى أن الحوار يساعد على الفهم العميـق، ويثـري الفهـم واال

هــم فــي التعلــيم األ مــا تــرى بــأنك.  أهــم مــن تغطيــة المنهــاجةيفكــر بــه الطالــب، وأن تعميــق فهــم الطالبــ
  .هو مساعدة الطلبة على الربط بين المفاهيم، والحقائق، واستنتاج القوانين
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 بــأن المــتعلم نــشط ، ويبنــي المعرفــة، وأن لديــه معلومــات ســابقة تعتقــد) ١م  ( المعلمــةتبـين النتــائج أن
 قــران، والمعلمــين، مــن األ بــالتعلمتعتقــديجــب البنــاء عليهــا، كمــا فالرياضــيات قبــل تعليمــه إياهــا  عــن

بــين  قــات، وربــطعالالقــوانين، وفهــم الوتــرى أن الحــوار مهــم للــتعلم، وأن المعرفــة الهامــة هــي اســتنتاج 
  . المفاهيم والحقائق

 مـن جهـة ،المـذكورة ربعةاألأبعاد البنائية لذلك فإن إجاباتها تبين أن لديها معتقدات قوية في 
  تعــديلها وعليهــا إعــادة النظــر فيهــا عنــد الطلبــة، بديلــة مفــاهيم أخــرى فــإن معتقــداتها المتعلقــة بوجــود

عنــد ) خطــأ(مفــاهيم بديلــة  فــي بعــدين متعلقــين بوجــود ١٦/ ١٠ نهــا حــصلت علــىأل تبــدو غيــر قويــة
  .) ج – ١(  ملحق ِ من قبل المعلمينهتمام باكتشافهاالطلبة واال

  
 JאאF١EאאW 

 وحـدة بالمعرفة البيداغوجيـة لمحتـوىعن معرفتها ) ١م ( مقابلتين للمعلمة قام الباحث بإجراء
أن هـــدفها مـــن تعلـــيم ) ١م( بينـــت .  للفـــصل الدراســـي األولساســـيفـــي الـــصف الثـــامن األ الهندســـة

 وسـائل،  عـن طريـق اسـتخدامة، وتركـز علـى فهـم الطالبـةمـشوقة للطالبـ الرياضيات هو جعل الحصة
ستفيد منهــا فــي تــ ذافهــم مــات المــادة، وةفهــم الطالبــتأركــز علــى أن : " قالــت وربــط المــادة بالحيــاة حيــث

  ".احياته
ت أنــا برأيــي أنــه إذا اســتنتج: "  مــن قولهــاًوتهــدف إلــى اســتنتاج القواعــد والنظريــات؛ اقتباســا

وهـذا مـا أكدتـه   أفـضل،نشطة العملية يؤدي إلى فهـموترى أن استخدام األ". نساهت القانون لن ةالطالب
  ". على فهم النظرية بالضبطةالنشاط العملي يساعد الطالب: " بقولها

 الــتعلم،  فــيًهــل، والفــروق الفرديــة مهمـة جــداأن المعرفــة الــسابقة، ومعتقـدات األ) ١م( وتـرى 
التاسـع فـي الـصف  عند قيـامي بتـدريس النـسب المثلثيـة ":مثلة من واقعها التعليميوضربت بعض األ

النـسب "بتدريسها قبل البـدء بـدرس   يعرفن نظرية فيثاغورس، فقمت، وجدت أن الطالبات الساسياأل
الــسابقة عــن الموضــوع مــن أجــل البنــاء عليهــا، ة ، وبينــت أهميــة التأكــد مــن معلومــات الطالبــ"المثلثيــة

  تـؤثرانهـألهـل ، ومعتقـدات األاومراعـاة ظروفهـ  التعليمـي،ا علـى أسـاس مـستواهةوالتعامل مع الطالبـ
  .افي تعليمه

 وتـرى أن .لهـاكما أنها توجه أسئلة من مختلف المستويات للطالبات في بداية الحصة، وخال
وتـرى  .قـراناأل  بـالحوار كطريقـة تعلـم، وبـالتعلم مـنتعتقـدلعمل في مجموعات يعمق الفهم، لذا فهـي ا

وكـذلك  أفـضل، لم بـشكلأن استخدام أسـاليب تـدريس واسـتراتيجيات متنوعـة تـساعد علـى الفهـم، والـتع
العمـل،  كـالحوار، وأوراق هـداف؛فإن استخدام طرق تقييم متنوعة يـساعد علـى معرفـة مـدى تحقـق األ
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قـات بـين الهندسـة، كما ترى أن هنـاك عال .ةنشطة العملية، وملف الطالبستنتاج، واألستقراء، واالواال
الطــــب، وكالبنــــاء   كثيــــرة؛خــــرى؛ كــــالجبر، وبــــين الهندســــة، ومواضــــيع أخــــرىوفــــروع الرياضــــيات األ

  .ءواإلحصاوالرياضة، 
فيجـب  ، أو غيـر واضـحة، لـذا إن وجـدتبديلة مفاهيم ةأنه قد يكون عند الطالب) ١م (وترى 

قالــت يكــون عــن طريــق الرجــوع إلــى ، البديلــةتغييرهــا، وعنــدما ســئلت عــن كيفيــة تغييــر هــذه المفــاهيم 
تـــذكر طـــرق البحـــث عـــن المفـــاهيم  ولـــم. مالمفهـــوم، أو عـــن طريـــق إعطـــاء مثـــال يثبـــت خطـــأ المفهـــو

  .البديلة، كما لم تبين أنها تهتم بالبحث عن المفاهيم الخطأ
 طريقة الحـل  يحبون يحبون الهندسة، وال بشكل عام الطالباتحظاتها نستنتج أن الومن مال

تفكيـر نمـط  ٕنها تحتاج إلى برهان، والىستصعب الهندسة، ألت ةالطالب: بالذات، حيث قالت البراهينب
التقليديـة التـي أدت إلـى  وتعتقد أن الـسبب فـي ذلـك قـد يكـون أسـاليب التـدريس، وطـرق التقيـيم. أعلى

 بـأن تـدريس وحـدة الهندسـة، والبرهـان بـشكل صـحيح،) ١م (وأضـافت . ساسيمشاكل في المفهوم األ
  .يحتاج لوقت أطول بكثير من الوقت المتاح في الواقع

  للمـتعلم، ويجـب التأكـدً بأن المعرفة السابقة مهمة جداتعتقد )١م (ت أن بينت نتائج المقابال
 نـشطة باألي هـتتعلم أفـضل إذا مـا قامـتـ ةكما ترى أن الطالبـ. من وجودها قبل البدء بالتعليم الجديد

. الـشروحات  بـالحوار، والنقـاش كطريقـة تعلـم، وعـرضتعتقـدالعملية؛ وتقبل الحل بأكثر من طريقـة، و
واستراتيجيات التـدريس  من ناحية أخرى فهي ترى أن التنويع في طرق. قرانن األ بالتعلم متعتقدكما 

  .يساعد إحداث تعلم أفضل
 وتـــرى أن المفـــاهيم فـــي الرياضـــيات بـــشكل عـــام، وفـــي الهندســـة بـــشكل خـــاص، هـــي مفـــاهيم

ـــة عـــن العالمترابطـــة، وذكـــرت بعـــض األ ـــينكمـــا ذكـــرت أن هنـــاك عال. شـــكالقـــات بـــين األمثل  قـــة ب
  .نسانوبينت أهمية الهندسة في حياة اإل. خرى كالجبرالمواضيع األالهندسة، و

  
 JאאF١EאאW 

الـصف  وحـدة الهندسـة فـي ل)١م ( مـشاهدات صـفية للمعلمـة سـبعةحـضور لقد قـام الباحـث ب
)  فيـديو(ل سـمعي بـصري ، رافقهـا تـسجيً دقيقة تقريبا)٣٥(كانت مدة كل مشاهدة  ، ساسياأل الثامن

 نـشطةنـشطة العمليـة؛ علـى أسـاس أن األتهدف من تعليمها إلى ربط النظريات باأل) ١م (، تبين أن 
نــشطة ألالتنفيــذ   ظهــر أنهــا تحــدد هــدف الــدرس، وتعطــي الفرصــة للطالبــات كمــاالعمليــة تعمــق الفهــم،

واســتقراء قــوانين، وبرهــان؛  العمليــة، مــن إعــداد وســائل، ورســم، وحــل، وشــرح، ونقــاش، العمليــة، وغيــر
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والحل، والشرح، وعمل الوسـائل، وملـف  حيث تم استنتاج القوانين، وتبين أنها تعتمد النقاش، والرسم،
  .هداف لقياس تحقق األةالطالب

الطــرق الجبريــة  خــرى كــالجبر؛ حيــث اســتخدمتوتحــاول أيــضا ربــط موضــوع الهندســة بالمواضــيع األ
مثلـة أل اسـتخدامها مـن خـال  لموضـوع الهندسـة بالحيـاةًهرت ربطـاا أظكم. في إيجاد الزوايا المجهولة

عـــن طريـــق توجيـــه  تحقـــق الهـــدف بتحديـــد هـــدف الـــدرس، ثـــم قيـــاس مـــدى) ١م  (وتعتقـــدمـــن البيئـــة، 
ـــذ األاأل ـــة، وحـــل أوراقســـئلة، وتنفي ـــة والفردي ـــشطة الجماعي ـــوح، وشـــروحات ن ـــى الل  العمـــل، والحـــل عل

  . الطالبات
بأهميــة تعتقــد الرياضــيات كمــا  بــأن لــدى الطالبــات معرفــة ســابقة عــن تعتقــد أنهــا تبــينكمــا 

مـن أجـل التأكـد مـن تـوفر المعلومـات  الحوار في التعلم، حيث كانت توجه أسئلة في بداية كل حصة
ورفضتها، وعالجت بعضها، وأهملت الـبعض  ،البديلةحظت بعض المفاهيم زمة، أو صحتها، فاللالا

كمـا كانـت توجـه أسـئلة علـى مـدار الحـصة كلمـا  علم الجديد بالسابق،عملت على ربط التفقد . خراأل
 (تمـت مـشاهدتها الحـوارات فـي مختلـف المواضـيع التـي  دعت الحاجة لـذلك، حيـث أجـرت عـددا مـن

فــي أغلــب مجموعــات  قــران حيــث نفــذت العمــل فــيمــن األ بــالتعلم) ١م (تعتقــد كمــا ).  ٥ ملحــق رقــم
  .ًانت مجهزة الطالبات مسبقا لذلكحيث أنها ك، موضوعات وحدة الهندسة

 ، فأوكلـــتة نــشطةبــأن المتعلمــتعتقــد ) ١م (تبــين مــن المــشاهدات الــصفية أن المعلمــة وقــد 
 معلومــات ســابقة عــن الرياضــيات، فوجهــت ة بأنــه لــدى الطالبــتعتقــد و.  مــن المهمــاتًعــددا للطالبــات
 حظـت وجـود مفـاهيمالجديـد، والالمعلومات السابقة عن الموضـوع، واسـتخدمتها فـي الـتعلم  أسئلة عن

ـــالتعلم مـــن األتعتقـــد حيـــان، كمـــا واجهتهـــا فـــي بعـــض األوخاطئـــة عنـــد الطالبـــات، ورفـــضتها،   قـــرانب
 بـالربط وقامـت. بالتنويع فـي طـرق التعلـيم وكـذلك طـرق التقيـيمتعتقد وبالحوار كطريقة تعلم، لذا فهي 

  .خرىاألفروع الرياضيات كالجبر، وكذلك مع المواضيع  الهندسة وبين
  

WאF١Eאא( PCK ) 
مـن  بالمعرفـة البيداغوجيـة للمحتـوى) ١م( وصـف معرفـة المعلمـة ب في هـذا البنـد  الباحثقام

 عرضي وسـ الـصفية،والمالحظـاتت الـشفوية ، المقابالالمعرفياالختبار : ث وهيالثال دواتل األخال
  :يالتائج حسب الترتيب التالن الباحث

 االختبـــارل مـــن خـــال ، كمـــا تظهـــربالمعرفـــة البيداغوجيـــة للمحتـــوى) ١م ( وصـــف معرفـــة المعلمـــة-أ
  .المعرفي للمحتوى
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ت ل المقــابال، كمــا تظهـر مــن خـالبالمعرفـة البيداغوجيــة للمحتـوى) ١م ( وصـف معرفـة المعلمــة -ب
  .الشفوية

 المالحظات لمن خال ، كما تظهربيداغوجية للمحتوىبالمعرفة ال) ١م ( وصف معرفة المعلمة -ج 
  .الصفية

  
 JאF١EאאW 

 المعرفـــي االختبـــارعلـــى ) ١م (فـــي هـــذا الجـــزء وصـــف إجابـــات المعلمـــة ســـيعرض الباحـــث 
ــإبراز المواضــيع التــي أجابــت عليهــا بــشكل كامــل، مــع اإل ،للمحتــوى شــارة إلــى بعــض المآخــذ علــى ب
ســـئلة المتعلقـــة بالمواضـــيع إجابـــات صـــحيحة وكاملـــة علـــى األ) ١ م ( المعلمـــةفقـــد أجابـــت .إجاباتهـــا

  :تيةاآل
  .)المتساوي الساقين و المثلث المتساوي األضالع ( المثلث معرفة  -
  . وحاالت التطابق، التطابق معرفة-
  . التباين وخصائص المتباينة معرفة-
  .كس نظرية فيثاغورسع معرفة -
  . القدرة على البرهان الهندسي-
ـــسابقة، التـــي تتطلـــب الوحـــدة معرفتهـــا، ومعلومـــات ال- علـــى هـــذه  حقـــة تعتمـــد معرفـــة المعلومـــات ال
  .لوحدةا

  :تيةسئلة المتعلقة بالمواضيع اآلوأخطأت في األ
  . متباينة المثلث معرفة-
   . نظرية فيثاغورس معرفة-

لكـن يؤخـذ عليهـا الخطـأ . جيـدة بمحتـوى وحـدة الهندسـة بأنهـا) ١م (لمعلمة لذا يمكننا وصف معرفة ا
 فـي الخطـأ ًوأيـضا معرفـة، )إيجاد العالقة بين أكبر ضلع وأصـغر ضـلع  (  متباينة المثلثمعرفةفي 

  .ٕ وايجاد العالقات في التطبيق العملي على تلك النظريةيثاغورسفنظرية 
 JאF١Eאאא

אאW 
 شـــــــولمان تـــــــصنيفحـــــــسب بالمعرفـــــــة البيداغوجيـــــــة للمحتـــــــوى  ةتـــــــضمنت معرفـــــــة المعلمـــــــ

(Shulman, 1987 ) هــداف، محتــوى الموضــوع، واأل: معرفــة كــل مــن: ســبع فئــات جزئيــة هــي
  .وخصائص الطلبة، والمنهاج، والمصادر، والسياق وأساليب التدريس،
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WאאאאW 
  . وعالقة موضوع الهندسة بالموضوعات األخرىفكار الرئيسية،تضمن هذا البند األ

  :فكار الرئيسيةاأل) ١
المثلــث ت الخاصــة بهــذا العنــوان، ذكــرت علــى أســئلة المقــابال) ١م  ( المعلمــةعنــدما أجابــت
 متباينــــة المثلــــث،  وخــــصائص المتباينــــةالتبــــاين،  المثلــــث المتــــساوي األضــــالعالمتــــساوي الــــساقين و

  .نظرية فيثاغورس وعكس نظرية فيثاغورس، وخصائصها
  

  :الموضوعات األخرى الهندسة، وبين موضوعقات بين العال) ٢
 العالقة موجودة بين الهندسـة والجبـر فـي الرياضـيات وفـي بعـض  إن:)١م  (أجابت المعلمة

   .فهي مفتاح العلوم األخرى، خرىالعلوم األ
  

WאאW 
  :وذلك من خالل، هداففكار الرئيسة المراد ترسيخها، وتحقق األتضمن هذا البند األ

  :فكار الرئيسة المراد ترسيخهااأل) ١
واألشـياء إنها تهدف من تعليم هذه الوحدة إلى الربط بـين النظريـات، ): ١ م (أجابت المعلمة

ـــ.  اليوميـــة منهـــا فـــي الحيـــاةســـتفادةواال يـــة،العمل   والنتـــائج للنظريـــات،ةكمـــا تهـــدف إلـــى برهنـــة الطالب
النظريـــــات والنتـــــائج واســـــتخدامها، عـــــن طريـــــق التعـــــرف علـــــى  والقواعـــــد الهامـــــة واســـــتنتاج القـــــوانين

  .من وجهة نظر المعلمة، والخصائص المتعلقة بالمتباينات خاصة ألهميتها للطالبات
  :دافهتحقق األ) ٢ 

: تيـــةاآلهـــداف مـــن تعلـــيم وحـــدة الهندســـة، قالـــت إنهـــا حققـــت األ) ١م (المعلمـــة بعـــد انتهـــاء 
المثلـث المتـساوي الـساقين والمثلـث المتـساوي األضـالع وخـصائص  :الطالبـات علـى كـل مـن تعرفت"

ونظريــة فيثــاغورس وعكــسها ، وعلــى المتباينــة وخصائــصها ومتباينــة المثلــث وتطبيقاتهــا. كــل منهمــا
  .ية تطبيقهما بطريقة سليمة ومرنةوكيف
 

WאאW 
التـي  مثلـة والتـشبيهات، وطـرق التقيـيمسـتراتيجيات، واألسـاليب، واالاشتمل هـذا البنـد علـى األ

  . في تدريس هذه الوحدةتستخدمهاأنها ) ١م  ( المعلمةذكرت
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  :ستراتيجياتساليب واالاأل) ١
 اســتخدامه يــساعد علــى حيــثريقــة اســتنتاج القــانون،  طتــستخدم هــابأن) ١م (المعلمــة  أكــدت

  طريقــة عمــل المجموعــات، ولعــب:وكــذلك بــالتنويع فــي أســاليب، واســتراتيجيات التــدريس مثــل .حفظــه
ســـئلة، والنقـــاش تـــستخدم األإنهـــا نـــشطة العمليـــة الفرديـــة والجماعيـــة الـــصفية والبيتيـــة؛ ثـــم واأل دوار،األ

وتنــوع فــي اســتخدام طــرق . طالبــات، قبــل البــدء بالــدرس الجديــدال لتتأكــد مــن المعلومــات الــسابقة عنــد
وتـستخدم تـشبيهات مـن . ن هذا يساعد على تقبل المادة وعلى التذكرأل الحل فليس هناك حل وحيد؛

  . فالمتباينة تشبه ميزان البقال عندما يكون راجحواقع الحياة اليومية؛
  
  :طرق التقييم) ٢

  : للمادة، وهياستيعابهن طرق لتعرف مدى الطالبات بعدة) ١م (تقيم المعلمة 
ســـئلة، بحيـــث تكـــون شـــاملة بتنويـــع مـــستويات األ) ١م  ( المعلمـــةمتحانــات الكتابيـــة؛ حيـــث تهـــتم اال-

علــى فحـص المفــاهيم، واســتخدامها فــي  ، وتركــز)تراعــي الفـروق الفرديــة فهــي  ( المــستويات لمختلـف
  .)خطوات الحل إلى نهايته  بعتتت(  النهائي للجواب لطريقة الحل ال الحل، وتهتم

  . المناقشة، والحوار بين المعلمة، والطالبات-
  . ملف الطالب، الذي يحفظ فيه أنشطته، وحلوله، وأوراق العمل-
  .أنشطة مشتركة ونقاش، وحل مسائل، واستنتاجات الطالبات:  عمل المجموعات، ويتضمن-
  

אWאW 
 تــــؤثر فــــي  التــــيعوامــــلوال معرفــــة المعلومــــات الــــسابقة الــــضرورية يــــشتمل هــــذا البنــــد علــــىف
  :وذلك من خالل، التدريس

  :المعرفة السابقة) ١
جـد أن الـدرس فعنـدما ت للـتعلم الجديـد، ًأن المعرفة الـسابقة ضـرورية جـدا) ١م (المعلمة ترى 

 نتقــل، ثــم تهارحم بــشوقــتمعرفــة غيــر متــوفرة عنــد الطالبــات، ، وهــذه المعرفــة ســابقةســتخدام ال يحتــاج
) ١م  ( المعلمـةكـرتذلتـدريس هـذه الوحـدة حـسب مـا  زمـةأمـا المعلومـات الـسابقة الال. الجديدلدرس ل

   :فهي
التعـرف علـى حـاالت ، )خاصـة األعـداد الـصحيحة ( جمع وضرب األعـداد الحقيقيـة معرفة 

ات بعـض األعـداد ومعرفة مربعـ، وحل معادالت من الدرجة األولى، التطابق وتطبيقها بطريقة سليمة
  . عند مجموعة من الطالباتوذكرت أن هذه المعلومات لم تكن متوفرة إال. الطبيعية
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  :عوامل تؤثر في تعليم الطلبة) ٢
 وجــود فــروق فرديــة بــين الطلبــة، وتــرى أن العمــل فــي مجموعــات،علــى ) ١م ( المعلمــة تؤكــد

. المـستويات مـن جميـعالبـات فـع الط، ويرنالضعفاء، يقلل مـن هـذه الفـروق بيـنهالبات هتمام بالطواال
نظريــة ونمطيــة،   الهندســي، التــي قــد يكــون ســببها طــرق تــدريسالبرهــانصــعوبة فــي البــات الط جــدوت

. عــن طــول المنهــاج  ضــيق الوقــت النــاتجًأدت إلــى مــشاكل تعليميــة، ونقــص فــي المعلومــات، وأيــضا
بـــالرجوع  وتقتـــرح معالجتهـــا. ســـباب، قـــد تعـــود لـــنفس األبديلـــةقـــد يحملـــن مفـــاهيم البـــات وتـــرى أن الط

المثلــث متــساوي األضــالع للتعريــف أو بطــرح مثــال يبــين خطــأ المفهــوم؛ فــإذا اعتقــدت الطالبــات أن 
  . وخصائصهالمثلث المتساوي الساقين، بينت أنها ترجع لتعريف  مثلث متساوي الساقينليس

  
WאW 

وتسلـــسل  تـــوى المـــادة، والتزامهـــا بترتيـــبيـــشتمل هـــذا البنـــد علـــى طريقـــة عـــرض المعلمـــة لمح
  .خرى، وبالحياةقة هذه الوحدة بالوحدات والمواضيع األالوحدة، ومعرفتها بعال

  :طريقة عرض محتوى الوحدة، والتزام المعلمة بمحتواها وتسلسلها) ١
المثلـــــث محتـــــوى الوحـــــدة بتسلـــــسل واختـــــصار؛ فقـــــد ذكـــــرت بعـــــرض ) ١ م (قامـــــت المعلمـــــة

ـــساقين و المثلـــث المتـــساوي األضـــالع ـــة، المتـــساوي ال ـــاين وخـــصائص المتباين ـــث، التب ـــة المثل ، متباين
وذكـــــرت أن الموضـــــوعات المكونـــــة للوحـــــدة كافيـــــة  .نظريـــــة فيثـــــاغورس وعكـــــس نظريـــــة فيثـــــاغورس

 وتحتاج إلى إثراء خاصة في موضوع نطرية فيثاغورس وعكـس  كافية غيرنشطةاأللكن ومترابطة، و
ترتيب الموضوعات، أو تـضيف معلومـات حـسب  تتقيد بالكتاب، فقد تبدل ما قالت إنها الك. النظرية
  .الحاجة

  
  :خرى وبالحياةأضيع ا بمووحدة الهندسةقة عال) ٢

رتبط تـــو.  الـــسابع فـــي الـــصف بوحـــدة الهندســـةوحـــدة الهندســـة تـــرتبط): ١م  ( المعلمـــةقالـــت
والمنطــق، والمتتاليــات،   المثلثيــة،ترانــاتقاالة، الــدائرة، والنــسب المثلثيــ: حقــة مثــلهندســية ال بمواضــيع

، هــي ثــاثواألوملحقاتهــا،  وتــرتبط بالحيــاة اليوميــة فــالبيوت التــي نــسكنها،. ت، والتكامــلوالمتسلــسال
والبـائع واسـتخدامه للميـزان كاسـتخدام ، لعـب الرياضـة؛ يتـضمن أشـكال هندسـية، وم هندسيةمجسمات

رتبط بكـل مـن الفيزيـاء، تـ الهندسـيةشكال لك فإن موضوع األإضافة لذ، الطالب للمتباينة وخصائصها
  .والكيمياء
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خـرى التـي األ ، والمصادرالهندسةيتحدث هذا البند عن المصدر الرئيس لمعلومات موضوع 

  ( المعلمـةقالـت  الوحـدة، حيـث هـذهدوات المستخدمة في تعلـيم الوسائل واألًيمكن استخدامها، وأيضا
وتـستخدم بـشكل  ،وحـدة الهندسـة لمعلومات ًإنها تستخدم بشكل رئيسي الكتاب المدرسي مصدرا): ١م

المعلومــات، إذ تطلــب مــنهن  جزئــي المكتبــة؛ حيــث تنــصح الطالبــات باســتخدام المكتبــة للتوســع فــي
والطباشــــير  ســـتخدامها الـــسبورةال ضــــافةباإل. بحـــاث المتعلقــــة برياضـــيين مـــشهورين بعـــض األًأحيانـــا

  .ملونة، وأوراق العمل، واستخدام وسائل من تحضير الطالبات، وأمثلة من الواقعال
  

WאW 
  ( المعلمـةزمـة لتدريـسها، حيـث قالـتيتضمن هذا البند التخطيط لتدريس الوحـدة، والمـدة الال

ـــا): ١م ـــشطة فـــي البيـــت، واعـــداد وســـائل ًإنهـــا تحـــضر كتابي ـــذ أن  يمكـــنٕ، وتطلـــب مـــن الطالبـــات تنفي
ٕواعــداد  نــشطة،اســتخدامها وعرضــها، كمــا تــستخدم العمــل فــي المجموعــات مــن أجــل تنفيــذ بعــض األ

: ثم ذكـرت. ستنتاجاتواال وسائل يمكن استخدامها، ثم عرضها من قبل الطالبات، وتقديم الشروحات
 ح،تـدريس هـذه الوحـدة بـشكل صـحي  لتدريس هذه الوحدة، وقالت إنً حصة تقريبا١٩تحتاج إلى أنها 

  .المنهاج يحتاج لوقت أكثر بكثير من الوقت المحدد له حسب
 بأهميـــة الرياضـــيات بـــشكل عـــام، تعتقـــد) ١م  ( المعلمـــةت أنل المقـــابالمـــن خـــالفقـــد وجـــد الباحـــث 

الكثيـر  وأنهـا تعـرف. ةخاص فـي الحيـاة، وتهـتم بـربط مواضـيع الهندسـة بحيـاة الطالبـ والهندسة بشكل
، كما بينت أنها تنـوع الهندسة والعلوم األخرىقات بين لتفاصيل والعالدة وأهدافها؛ واوحمحتوى ال عن

المجموعـات،  التعلـيم؛ والتقيـيم؛ كاسـتخدام المناقـشة، اسـتنتاج القـوانين وعمـل في طرق، واستراتيجيات
بخـصائص الطالبـات،  تهـتم) ١م  ( المعلمـةت أن مـن المقـابالًوتبـين أيـضا. نشطةواأل وأوراق العمل،
، والــصعوبات التـي يواجهنهـا، والفــروق البديلـةالمعلومـات الـسابقة، وتميــز المفـاهيم  عرفــةفهـي تهـتم بم

  .بينهن الفردية
 JאF١Eאא

אאW 
 ، أثنـاء تعليمهـا وحـدة الهندسـة، تـم)١ م( حـصص صـفية للمعلمـة سـبع بحـضور ثقام الباح

  ونظريـة فيثـاغورسالمتباينـة وخصائـصها، بوحدة الهندسة ونتائجها تدريس النظريات المتعلقة لهاخال
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: وهــي ) PCK( بالمعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى ) ١م  ( المعلمــة لعناصــر معرفــةًوســنعرض وصــفا
  .ف، طرق التدريس، خصائص الطلبة، المنهاج، المصادر والسياقداهالموضوع واألمعرفة محتوى 

WאW 
، الخـــــصائص، فكـــــار التاليـــــة، والتـــــي تـــــضمنت؛ المفـــــاهيمبتعلـــــيم األ) ١م  ( المعلمـــــةقامـــــت

ــــيم ســــابق ذات عالً جديــــداًالحقــــائق، ســــواء أكانــــت تعلمــــا وقــــاتالعال المقارنــــات،  قــــة أم مراجعــــة تعل
 ساســي، وتمــتمن األبتعليمهــا مــن وحــدة الهندســة للــصف الثــا) ١م  ( المعلمــةبالمواضــيع التــي قامــت

  :وذلك من خالل، مشاهدتها من قبل الباحث
  :المفاهيم) ١

كمعلومـات سـابقة ،  التطـابق والتـشابه والمعادلـةبمراجعة مفهوم كل مـن) ١م  (ت المعلمةقام
كـتعلم  ،والمتباينـة، والمثلث المتساوي األضـالع، المثلث المتساوي الساقينضرورية، ثم بتعليم مفهوم 

  :ً فمثال،جديد
ت ، حيــث ســألللطالبــاتمفهــوم التطــابق عــن طريــق توجيــه أســئلة ) ١م  (ت المعلمــة راجعــ:التطــابق
 : (رىخــأ توقالــ. ت التطــابق حــاالبــة بعــض مــن طالتمعنــى التطــابق، ثــم ذكــر عــن )١م  (المعلمــة

يمكــن أن تكــون  " :)١م  (ت المعلمــة وأضــاف،) ع متــساويةضــالاأل يمكــن أن تكــون تطــابق المثلثــات
 أن التطابق ليس للمثلثـات فقـط تأضافو، همات مثلثين وطبقتأمسك ، ثم"متساوية المتناظرةع ضالاأل

  . مؤكدة على حاالت تطابق المثلثات األربعة،  الهندسية جميعهاشكال لألً، بل هو أيضا
ــشابه  ت حــاالالطالبــات رت، فــذك"متــى يكــون عنــدنا مثلثــات متــشابهة؟): " ١م  (ت المعلمــة ســأل:الت
  .التشابه

ــةا ت ، حيــث ســألللطالبــات عــن طريــق توجيــه أســئلة المعادلــةمفهــوم ) ١م  (ت المعلمــةراجعــ :لمعادل
الطالبات أنهـا عبـارة عـن عالقـة تـدل علـى تـساوي بـين  ت، ثم ذكرالمعادلةمعنى  عن )١م  (المعلمة
  .كميتين

ــساقين ــساوي ال ــ ؟المثلــث متــساوي الــساقين متــى يكــون ):١م  (ت المعلمــةســأل :المثلــث المت  رتذكف
ثـم ، وذكرت أخرى أنه مثلث فيه زاويتان متساويتان، إحدى الطالبات أنه مثلث فيه ضلعان متساويان

 وقامـت، قامت المعلمة بمناقشة الطالبات بالحاالت األخرى والتي يكون فيها المثلث متساوي الساقين
لحـاالت التـي يكـون االعمـل التعـرف علـى  أن هدف ورقة) ١م  ( المعلمةبتوزيع ورقة العمل، ثم بينت

بــين الطالبــات أثنــاء تنفيــذ النــشاط ، تراقـــب ) ١م  ( المعلمـــةتجولــتف، فيهــا المثلــث متــساوي الــساقين
 النـــشاط قامـــت باإلجابـــة عـــنوعنـــد انتهـــاء الوقـــت المحـــدد للنـــشاط  عمـــل الطالبـــات، وتتحـــدث إلـــيهن،

( لـــث المتـــساوي الـــساقين  بمـــشاركة الطالبـــات وذلـــك الســـتنتاج الحالـــة الثالثـــة مـــن حـــاالت المثول،األ
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إذا كـان العمـود النـازل مـن :  التـاليسـتنتاجاال كتابة قامت ب، ثمفي الكتاب المدرسي ) ) ٣( نظرية 
ثــم قامــت ، فــإن المثلــث متــساوي الــساقين، رأس مثلــث إلــى القاعــدة المقابلــة ينــصف هــذه القاعــدة

ثــم  ). ٨م ملحــق رقــ (ل المرافقــة بحــل بعــض األمثلــة والتــدريبات مــع الطالبــات باالســتعانة بورقــة العمــ
 وذلـــك باســـتكمال العمـــل مـــع ،قامـــت باســـتكمال الحـــاالت التـــي يكـــون فيهـــا المثلـــث متـــساوي الـــساقين

، تراقـب  الثـانيبـين الطالبـات أثنـاء تنفيـذ النـشاط) ١م  ( المعلمـةتجولـتف ،الطالبات على ورقة العمل
 النـــشاط قامـــت باإلجابـــة عـــند للنـــشاط وعنـــد انتهـــاء الوقـــت المحـــد عمـــل الطالبـــات، وتتحـــدث إلـــيهن،

(  بمــشاركة الطالبــات وذلــك الســتنتاج الحالــة الرابعــة مــن حــاالت المثلــث المتــساوي الــساقين ،الثــاني
إذا كـــان منـــصف زاويـــة :  التـــاليســـتنتاجكتابـــة اال قامـــت ب، ثـــمفـــي الكتـــاب المدرســـي ) ) ٥( نتيجـــة 

ثم قامت بحل بعـض األمثلـة ، اوي الساقينفإن المثلث متس، ًا على القاعدةيالرأس في مثلث عمود
   ).٨م ملحق رق (والتدريبات مع الطالبات باالستعانة بورقة العمل المرافقة 

ت ، حيـث سـألللطالبـات عن طريق توجيه أسـئلة المتباينةمفهوم عن ) ١م  (سألت المعلمة: المتباينة
(  عــن عالقــة تــدل علــى التبــاين الطالبــات أنهــا عبــارة ت، ثــم ذكــرالمتباينــةمعنــى  عــن )١م  (المعلمــة

  .بين كميتين) عدم التساوي أو االختالف 
  : التعريفات)٢

، المتباينـة، المثلـث المتـساوي الـساقين، محور التماثل: بتعريف كل من) ١م  ( المعلمةقامت
   .األعداد الفيثاغورثية، الوتر، المثلث القائم الزاوية

  .ى قسمين متطابقينهو خط مستقيم يقسم الشكل إل: محور التماثل
  . هو مثلث فيه ضلعان متساويان في الطول:المثلث المتساوي الساقين

  . هي عالقة تدل على االختالف بين كميتين:المتباينة
  )ْ  ٩٠( =  هو مثلث إحدى زواياه قائمة :المثلث القائم الزاوية

  . قائم الزاوية هو الضلع الذي يقابل الزاوية القائمة وهو أكبر أضالع المثلث ال:الوتر
  . على أنها ثالثة أعداد تشكل أضالع مثلث قائم الزاوية:األعداد الفيثاغورثية

  : الخصائص)٣
  : المتباينةبتعليم بعض خصائص) ١م  ( المعلمةقامت

  :التباين وخصائص المتباينة
فأجابـت ، وذلـك بـدأت بالـسؤال عـن تلـك الخـصائص، قامت المعلمة بتعليم بعض خصائص المتباينة

، والتعـدي، والقـسمة علـى عـدد موجـب، والـضرب بعـدد موجـب، والطـرح، خاصية اإلضـافة: لطالباتا
 ، ثـم )٨م ملحـق رقـ ( بتوزيـع ورقـة العمـل وقامـت، وخاصية جمـع الطـرفين المتنـاظرين فـي متبـاينتين
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) ١م  ( المعلمةتجولتف، خصائص المتباينةالعمل التعرف على  أن هدف ورقة) ١م  ( المعلمةبينت
وعنـد انتهـاء الوقـت المحـدد  ن الطالبات أثناء تنفيذ النشاط، تراقب عمل الطالبات، وتتحدث إلـيهن،بي

ـــة عـــنللنـــشاط   بمـــشاركة الطالبـــات وذلـــك الســـتنتاج الخاصـــية األولـــى ول، النـــشاط األقامـــت باإلجاب
اوية لطرفي إذا أضفنا مقادير متس:  التاليستنتاجاال كتابة قامت ب ثم،)خاصية اإلضافة ( للمتباينة 

ثم قامت بحل بعض األمثلة والتدريبات مع الطالبات على بعـض ، المتباينة تبقى المتباينة صحيحة
.. مــن األعــداد الــصحيحة ثــم تــساءلت عــن هــذه الخاصــية هــل مــرت معنــا بالــسابق فــي أي موضــوع؟

ت مـن فأثنـت المعلمـة علـى إجابـة الطالبـة وطلبـ، فأجابت إحـدى الطالبـات فـي موضـوع حـل المعادلـة
مثــل ، ثــم تــساءلت عــن إمكانيــة اســتخدام الخاصــية فــي موضــوعات الهندســة، الطالبــات التــصفيق لهــا

ثــم قامــت باســتخدام بعــض الوســائل ، فكانــت اإلجابــة مــن الطالبــات بــنعم.. القطــع المــستقيمة والزوايــا
يبات ثــم طلبــت مــن الطالبــات حــل بعــض التــدر، المعــدة إلثبــات ذلــك علــى القطــع المــستقيمة والزوايــا

 ثـم قامـت باسـتكمال اسـتنتاج بـاقي خـصائص ). ٨م ملحـق رقـ (الموجودة علـى ورقـة العمـل المرافقـة 
 وذلك باستكمال العمل مع الطالبات علـى ورقـة ،)خاصية الطرح ( المتباينة بنفس الخطوات السابقة 

 الطالبـــات، ، تراقـــب عمـــل الثـــانيبـــين الطالبـــات أثنـــاء تنفيـــذ النـــشاط) ١م  ( المعلمـــةتجولـــتف ،العمـــل
 بمــشاركة ،الثــاني النــشاط قامــت باإلجابــة عــنوعنــد انتهــاء الوقــت المحــدد للنــشاط  وتتحــدث إلــيهن،

إذا طرحنـــا مقـــادير :  التـــاليســـتنتاجكتابـــة اال قامـــت ب، ثـــمالطالبـــات وذلـــك الســـتنتاج خاصـــية الطـــرح
التـدريبات مـع ثـم قامـت بحـل بعـض األمثلـة و،  صحيحةةمتساوية من طرفي المتباينة تبقى المتباين
  ).   ٨رقم ملحق (الطالبات باالستعانة بورقة العمل المرافقة 

  :المقارنات) ٤
 حريـصة علـى إجـراء بعـض المقارنـات مثـل المقارنـة بـين األعـداد التـي )١م  (كانـت المعلمـة

 التـــي تـــصلح أضـــالع ةواألعـــداد الفيثاغورثيـــ، )متباينـــة المثلـــث ( تـــصلح كـــي تكـــون أضـــالع مثلـــث 
وطريقـة الحـل فـي كـال الحـالتين مـن أجـل ، )عكس نظريـة فيثـاغورس ( لث القائم الزاوية خاصة بالمث

ًوكانت حريصة أيضا على إجراء بعض المقارنات بـين بعـض خـصائص ، عدم الخلط بين الطريقتين
، وخاصية الضرب بعدد موجب والقسمة على عدد موجب، مثل خاصية اإلضافة و الطرح، المتباينة

وذلـــك مـــن أجـــل الدقـــة فـــي اختيـــار ، ص الـــسابقة جملـــة واحـــدة وخاصـــية التعـــديوبـــين تلـــك الخـــصائ
  .الخاصية المناسبة للحل

  :العالقات) ٥
العالقــة بــين تــساوي طــوال ضــلعين فــي أثنــاء تــدريس وحــدة الهندســة، ) ١م  (ت المعلمــةأظهــر

 الــساقين  المثلــث المتــساوي بــينةقــالعالو، مثلـث وتــساوي زاويتــي القاعــدة فــي المثلــث والعكــس صــحيح
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ــــساوي األضــــالع ــــث المت ــــث ، والمثل ــــة خاصــــة مــــن المثل ــــساوي األضــــالع حال ــــث المت حيــــث أن المثل
ًوأظهـرت أيـضا ، وبالتالي تنطبق عليه جميع خصائص المثلث المتـساوي الـساقين، المتساوي الساقين

أن طـول حيـث ،  درجـة والـوتر فـي المثلـث القـائم الزاويـة٣٠العالقة بين طول الضلع المقابـل للزاويـة 
ًوأظهــرت أيــضا العالقــة بــين المثلــث ،  درجــة يــساوي نــصف طــول الــوتر٣٠الــضلع المقابــل للزاويــة 

حيــــث أن هــــذا المثلــــث ، )ْ  ٩٠، ْ ٦٠، ْ ٣٠( المتــــساوي األضــــالع والمثلــــث الــــذي قياســــات زوايــــاه 
 وأوضحت للطالبات العالقة بين أطوال أضالع المثلـث فيمـا. يساوي نصف مثلث متساوي األضالع

حيـــث أن مجمـــوع طـــولي أي ضـــلعين فـــي مثلـــث أكبـــر مـــن طـــول الـــضلع ، )متباينـــة المثلـــث ( بينهـــا 
  .الثالث

  
WאאW 

 ثـم فكـار الرئيـسة التـي تريـد المعلمـة ترسـيخها فـي عقـول الطالبـات،يتحدث هـذا البنـد عـن األ
  : من خاللوذلك، هدافتحقق األقياس هداف المراد الوصول إليها، وعن طريقة األ
  :فكار الرئيسة المراد ترسيخهااأل) ١

 ومفهـوم المثلـث ،ت تطابق المثلثات مفهوم حاال:تيةفكار اآلترسيخ األ) ١م (أرادت المعلمة 
، ومفهوم التبـاين وخـصائص المتباينـة، والمثلث المتساوي األضالع وخصائصهما، المتساوي الساقين

  ).عكس نظرية فيثاغورس ( قائم الزاوية ومتى يكون المثلث ، ومفهوم متباينة المثلث
  :هدافقياس تحقق األ) ٢

نـشطة الفرديــة، حظاتهـا أثنـاء تنفيــذ األعــدة طـرق للتقيـيم منهــا؛ مال) ١م  ( المعلمـةاسـتخدمت
وشـرح  نـشطة،المجموعات، والحل، وتوجيه أسئلة للطالبـات بعـد كـل تعلـم أو نـشاط، وعـرض األ وفي
  .ة، وأوراق العمل، وملف الطالبالسبورةستنتاجات، والحل على اال

 ، وكمــا نوعــت فــيًكانــت تعــرف أهــدافها جيــدا) ١م  ( المعلمــة الــصفية أنالمالحظــاتتبــين مــن وقــد 
  .دريسهات  هداف، مما ساعدها على معرفة نتائجالتدريس فقد نوعت في طرق قياس تحقق األ طرق
 

WאW 
) ١م (اســتخدمتها المعلمــة  اتيجيات التــدريس التــيفــي هــذا البنــد ســيتم عــرض أســاليب واســتر   

 مجموعــات، وأنــشطة، واســتنتاجات، تــدريس وحــدة الهندســة، مــن أســئلة ومناقــشة وحــوار، وعمــل فــي
  :وذلك من خالل، والتعليم باستخدام الحاسوب، وطرق حل، وأمثلة وتشبيهات

  



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ١١١ 

  :سئلة والمناقشة والحواراأل) ١
بـالتعليم  ئلة، والمناقشة، في بداية كل حصة، قبل البدءستوجيه األ) ١م (استخدمت المعلمة 

. اســتنتاج القاعــدة كمــا اســتخدمت النقــاش بعــد كــل نــشاط قامــت بــه الطالبــات، وعنــد مناقــشة. الجديــد
وأسـئلة  تـضمنت أسـئلة تـذكر وقـد تنوعـت أسـئلتها حيـث)  ٥ ملحـق رقـم(وأجرت عـددا مـن الحـوارات 

مـن تحــدد لــي العالقــة بــين أطــوال : مثــل، ســئلةاأل بــين ر مــنكبـ النــصيب األا لهــتمفاهيميـة التــي كانــ
التبـــاين فـــي أطـــوال ( أضـــالع المثلـــث وقياســـات زوايـــاه المقابلـــة لتلـــك األضـــالع وذلـــك فـــي موضـــوع 

  ).أضالع المثلث وقياسات زواياه 
  
  :العمل في مجموعات) ٢

حــدة  أغلــب مواضــيع ومجموعــات، فــي تــدريس فــي عمــلالطريقــة ) ١م  ( المعلمــةاســتخدمت
  .ًحيث أنها كانت موزعة الطالبات في مجموعات محددة مسبقا، الهندسة

  
  :ستنتاجاتنشطة وعرضها وكتابة االتنفيذ األ) ٣

 عـن متباينـة المثلـثعـداد وسـائل ، إل للطالبـاتأنـشطة بيتيـة فرديـة) ١م  ( المعلمـةاسـتخدمت
ولوحـات خاصـة باسـتنتاج القيام بتجهيـز وسـائل الطالبات بعض إلى   أوكلتونظرية فيثاغورس حيث

 الالتــــي وخــــالل الحــــصص قامــــت بعــــض الطالبــــات بعــــرض األنــــشطة، خاصــــية المتباينــــة والنظريــــة
ســـتنتاجات إلـــى أخريـــات بكتابـــة اال )١م (أوكلـــت المعلمـــة ، ونته أمـــام زمـــيالواالســـتنتاجات، نأعـــدته

ملحـق  ( صـهاالعلى اللوح، حيث كتبت في كـل مـرة إحـدى الطالبـات النتيجـة بعـد استخ قةذات العال
  . )٥م رق
  
  :ستنتاج الرسمي والحلستقراء واالاال) ٤

مــن أجــل االســتنتاج بــأن لــيس كــل   للطالبــاتأنــشطة بيتيــة فرديــة) ١م  ( المعلمــةاســتخدمت
حيـث قامـت ) متباينـة المثلـث : ( األعداد تصلح أن تكون أضـالع مثلـث وذلـك فيمـا يخـص موضـوع

إلـــى أن ، ال مختلفـــة مـــن أجـــل صـــنع بعـــض المثلثـــاتالطالبـــات باســـتخدام بعـــض مـــن العيـــدان بـــأطو
مجمــوع : وقامــت الطالبــات بكتابــة التعمــيم علــى الــسبورة، خلــصت الطالبــات باســتنتاج متباينــة المثلــث

وقد قامـت الطالبـات باسـتخدامها فـي حـل . طولي أي ضلعين في مثلث أكبر من طول ضلعه الثالث
  .     )٥م ملحق رق ( العديد من المسائل المنتمية للموضوع
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  :مثلة والتشبيهاتاأل) ٥
،  طرفــي المتباينــة بكفتــي الميــزان وتطبيــق الخــصائص عليــهتــشبيه) ١م  ( المعلمــةاســتخدمت

  .ومحور التماثل بالمرآة، وتشبيه المعين بالطائرة الورقية
  
  :التعليم باستخدام الحاسوب) ٦

علــى (  فيثــاغورس طريقــة الــتعلم بالحاســوب فــي موضــوع نظريــة) ١م (المعلمــة اســتخدمت 
أنهـا ال تـستخدم الحاسـوب بـسبب عـدم تـوفر الوقـت ، ًالرغم مـن أنهـا ذكـرت سـابقا مـن خـالل األدوات

  ). أنها حديثة االستخدام للحاسوب اوقد بد، الكافي واإلمكانيات المتاحة
  
  :طرق التقييم) ٧

حظة المعلمـة سئلة، ومالعدة طرق في تقييم الطالبات؛ كتوجيه األ) ١م  ( المعلمةاستخدمت
 وشـرح نـشطة الفرديـة، والجماعيـة، والبيتيـة،علـى الـدفاتر وعلـى اللـوح، وأوراق العمـل، وتنفيـذ األ للحل

  .ستنتاجاتاالعمالهن، وكتابة الطالبات أل
 وفـي سـتراتيجيات أثنـاء تدريـسها،سـاليب، واال مـن األًاسـتخدمت عـددا) ١م (المعلمة بينت النتائج أن 

 المجموعـــات، ر بينهـــا، وبــين الطالبـــات، وبـــين الطالبـــات أنفــسهن أثنـــاء عمـــلالتقيــيم؛ كأســـلوب الحـــوا
وتنفيـــذ . توالتمثـــيال التـــشبيهات ســـتنتاج الرســـمي، وطريقـــة الـــشرح، واســـتخدامســـتقراء، واالوطريقـــة اال

ـــةالمفـــاهيم   مـــنُحظـــت عـــدداوقـــد ال. نـــشطة الفرديـــة، والجماعيـــة، والبيتيـــةاأل ، فرفـــضتها، لكـــن البديل
عـدد  والعمل في األنشطة أقتصر علـى، اعنه كما أنها لم تهتم بالكشف. كانت محدودةمعالجتها لها 

  . الطالبات فقط من
  

אWאW 
  لتعلـــيم مواضـــيع الوحـــدة،ةالالزمـــيـــشتمل هـــذا البنـــد علـــى معرفـــة المعلمـــة بالمفـــاهيم الـــسابقة 

  :وذلك من خالل، يم البديلة الخاطئةوعلى مراعاة المعلمة للفروق الفردية، ومعالجتها للمفاه
  :زمة لتدريس الوحدةمعرفة المعلمة بالمعلومات السابقة الال) ١

 المثلــث والتطــابق والتــشابه وذلــك لتــدريس موضــوع المثلــث  عــن مفهــوم)١م (ســألت المعلمــة 
ــ ة المتــساوي الــساقين والمثلــث المتــساوي األضــالع والنظريــات الخاصــة بهمــا ومراجعــة مفهــوم المعادل

  .لتدريس موضوع التباين وخصائص المتباينة
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  :عوامل تؤثر في التعليم ) ٢
 تعرف طالباتها والفروق الفردية بينهن، لذلك فقـد أوكلـت) ١م (المعلمة كان من الواضح أن 

 ســتنتاجات، كمــا حاولــت إشــراكالوســائل والــشرح عنهــا وعــرض النتــائج، وكتابــة اال للمتفوقــات إعــداد
خطــاء  مــن األًوعالجــت المعلمــة عــددا.  )٥م ملحــق رقــ ( لة وأنــشطة أقــل مــستوىالطالبــات بأســئ بــاقي

كــأن تقــرأ الطالبــة ، قــراءة الزاويــة بحــرفين فقــط: ألــسنة الطالبــات، وتتمثــل فيمــا يــأتي التــي وردت علــى
ًبـــدال مـــن  ) ٢س= س + س ( وعنـــد جمـــع المقـــدار ، )أ ب ج ( ًبـــدال مـــن الزاويـــة ) أ ب ( الزاويـــة 

حالـة مـن حـاالت وهـذه الحالـة تعتبـر ، )ز ، ز، ز( طالبات أنـه مـن حـاالت التطـابق الذكر ، )س٢(
وااللتبــاس علــى الطالبــات بــين فعــل الــشرط وجــواب الــشرط فــي النتــائج والنظريــات الخاصــة ، التــشابه

  .  ونظرية فيثاغورس، والمثلث المتساوي األضالع، بالمثلث المتساوي الساقين
تعــي أهميــة معرفــة خــصائص طالباتهــا؛ فقــد اهتمــت ) ١م  (لمــة المعيتبــين مــن هــذا البنــد أن

المعلومـات الـسابقة لمراجعتهـا، والبنـاء عليهـا، كمـا أنهـا اسـتفادت مـن قـدرات بعـض الطالبـات  بمعرفة
فـي  قـل قـدرةالتحضير، والـشرح، والحـل، وأشـركت الطالبـات جمـيعهن فـي عمـل المجموعـات، واأل في
وكـان  خـر،اآل  لكنها أهملت البعضالبديلة عالجت بعض المفاهيم كما. سئلة السهلةجابة على األاإل

، حـساب الوقـت  حقهـا، حتـى لـو كـان ذلـك علـىالبديلـة أن تعطي معالجة المفـاهيم  عليهامن الواجب
ٕولكــن كانــت مــن مبرراتهــا أنهــا مرتبطــة بكــم مــن المنهــاج عليهــا إنهائــه واال ســوف تكــون مالمــة مــن 

  ... ) والمشرفينتقصد إدارة المدرسة( اآلخرين 
  

WאW 
بتسلــــسل مواضــــيع الوحــــدة فــــي الكتــــاب، ) ١م ( يتـــضمن هــــذا البنــــد توضــــيح التــــزام المعلمــــة

  :وذلك من خالل، خرى في الكتاب وبالحياةالوحدة بالوحدات األ وارتباط
  :التزام المعلمة بتسلسل مواضيع الوحدة في الكتاب) ١

 بتسلـسل) ١م (لتي تمت مشاهدتها، فقد التزمت المعلمـة حظات الباحث للحصص امن مالف
  .قة بين كل موضوع وسابقه أثناء هذه المشاهداتالكتاب، وكانت تظهر العال

  
  :خرى في الكتابارتباط الوحدة بالمواضيع األ) ٢

موضوع الهندسة بموضـوع الجبـر؛ عنـد حـل مـسائل تتعلـق بإيجـاد  )١م ( ربطت المعلمةفقد 
أحـد ( ٕ المتساوي الساقين وايجاد أحد أطوال أضالع المثلث القائم الزاويـة ة في المثلثالمجهول الزوايا

  .ذلك إليجاد مربع العدد وقيمة الجذر التربيع للعدد الحقيقيو )ضلعي القائمة أو الوتر 
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  .الواقع كما ربطت الموضوع بالواقع عندما طلبت من الطالبات أمثلة، وتشبيهات من
ـــد  ـــائج أوق ـــد، وقـــد ) ١م  ( المعلمـــةنأظهـــرت النت ـــشكل جي تعـــرف موضـــوع وحـــدة الهندســـة ب

 بتسلسل المواضيع في الوحدة، وقامت بالربط بين موضوع الوحدة ومواضيع الهندسـة الـسابقة التزمت
وبموضــوع الجبــر أثنــاء حــل المــسائل، كمــا ربطــت موضــوع الــدرس  ،.. )ًفــي الــصف الــسابع مــثال( 

بمـادة وتسلـسل الكتـاب ) ١م ( وتبـين أن تقيـد المعلمـة. يهاتبعـض التـشب عـن طريـق اسـتخدام بالواقع
  .لم يساعدها على إثراء المادة

  
WאW 

ــــى معرفــــة المعلمــــة  ــــشمل هــــذا البنــــد عل بالمــــصدر الــــرئيس للموضــــوع، والمــــصادر  )١م (ي
  الهندسـة، لموضـوع تـدريس وحـدةً رئيـساًكتـاب المنهـاج مـصدرا) ١م  ( المعلمـةوقد اعتمدت .خرىاأل
 مواضـيع؛  عـنُفقد استخدمت وسائل من أعمـال الطالبـات التـي طلبتهـا مـنهن مـسبقا ضافة لذلك،باإل

  . نظرية فيثاغورسمتباينة المثلث و
  

WאW 
 سـارت  لمدة تدريس الوحدة، ووجود خطة لتنفيـذ تـدريس الوحـدة، فقـدًايتضمن هذا البند وصف

  على تحضير حضير مسبق بينها، وبين الطالبات، حيث اعتمدتضمن خطة ت) ١م (المعلمة 
الطالبــات  حيــان، عــرض وشــرحاألبعــض الطالبــات اليــومي فــي اســتخدام وســائلها، كمــا اعتمــدت فــي 

الوحــدة، أي   حــصة فــي تــدريس٢٤وقــد اســتغرقت . ســابقا كمــا مــر. ســتنتاجاتلطريقــة إعــدادها، ولال
  . عما توقعته من قبل بداية تدريسها الوحدةأنها احتاجت إلى خمس حصص إضافية لتدريسها

 زم لتـدريس الوحـدة حـسب الظـروفتعرف الوقت الـال) ١م  ( المعلمة هذا البند أنويتبين من
  علــى طالباتهــا القــادرات، والراغبــاتًنــشطة مــسبقاتقــوم بالتحــضير بــدليل توزيعهــا األ المتاحــة، وهــي
  . لهذا العملًها، اللواتي كانت تعدهن مسبقا وسائلها كانت من إعداد طالبات بعضبالعمل، إذ أن

 ؛ حيــث بينــتًتعــرف محتــوى الوحــدة جيــدا) ١م  ( المعلمــةتبــين نتــائج المــشاهدات الــصفية أن
قـات فـات، والعالقات بينها مـن تـشابهات واختال والعال،المثلث المتساوي الساقين والمتباينة خصائص

   .الجبر ومع الحياة مع
ل حــل أوراق العمــل  أثنــاء المناقــشة، وخــالطالباتهــا وذلــكوتعــرف هــداف، كمــا أنهــا تعــرف األ

 لذا فهي تعرف محتوى، وأهـداف الوحـدة. ، وتسعى لتحقيقها، وتقوم بقياس تحققهاالسبورةعلى  والحل
  كــالفروق الفرديــة وتعاملــت معهــن علــى أساســها، وراجعــتالطالبــاتكمــا أنهــا تهــتم بخــصائص . ًجيــدا
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 وســـارت حـــسب المنهـــاج. فـــي أســـاليب واســـتراتيجيات التـــدريس والتقيـــيمونوعـــت . المعلومـــات الـــسابقة
  ضافة للسبورة والطباشير والوسائلوبنفس الترتيب، حيث كان المصدر الرئيس للمعلومات، باإل

 بعـض )١م(  المعلمـة حظـتوال. عـداد هـذه الوسـائل إلًالمعدة بأيـدي الطالبـات، حيـث أعـدتهن مـسبقا
خطــــاء أثنــــاء  األ مــــنخــــر، ووقعــــت بعــــددوأهملــــت الــــبعض اآلحاولــــت تــــصحيح بعــــضها  وخطــــاءاأل

  .معالجتها
אF١EW 

 والمالحظـات الـصفيةت، ، والمقـابال المعرفـةواختبـار، استبانة المعتقـداتبينت نتائج كل من 
سـابقة  معرفـة ابأن المتعلم نـشط ولديـه دافـع للـتعلم ويبنـي المعرفـة، وأن لـديه تعتقد) ١م  (المعلمةأن 

) ١م  (المعلمـة ممارسـات وقـد دلـت. ستخدمها فـي الـتعلم الجديـدت وا إياهاتعليمه عن الرياضيات قبل
 الطالبـــات بتحــضير بعـــض الوســائل، والـــشرح وتنفيـــذ قامــتحيـــث . البعــدين وى بهـــذينقــعلــى إيمـــان 

   .ستنتاجاتواال نشطةاأل
، لكنها اكتـشفت عـددا منهـا البديلةيم البحث عن المفاهقامت ب) ١م  (المعلمةوبينت النتائج أيضا أن 

  .خربعضها بينما أهملت البعض اآل ورفضتها، وواجهت
   المناقشة والحوار مع الطلبة،تبأهمية الحوار في التعلم، فاستخدم) ١م  (المعلمة وتعتقد

بــالتعلم مــن ) ١م  ( المعلمــةإيمــان لكــنوعــددا مــن الحــوارات الجيــدة والمفيــدة، ) ١م  (المعلمــة توأجــر
 ،فـي أغلـب موضـوعات وحـدة الهندسـةحيث نفـذت العمـل فـي المجموعـات  ما ًكان قوي نوعاقران ألا

أمــام  وعرضــها ص النظريــات،نــشطة، والحــل، والبرهــان، واســتخاللهــا الطالبــات بتنفيــذ األقامــت خال
  .السبورةت، ثم كتابتها على الزميال

 تة مفــاهيم مترابطــة، حيــث قامــ بــأن المعرفــة الهامــتعتقــد)  ١م  (وبينــت النتــائج أن المعلمــة
المثلـــث وأطـــوال أضـــالعه قـــات بـــين ٕبـــالربط بـــين المفـــاهيم المختلفـــة فـــي وحـــدة الهندســـة، وابـــراز العال

 توقامـــ ،وقياســـات زوايـــاه والمثلـــث المتـــساوي الـــساقين والمثلـــث المتـــساوي األضـــالع والعالقـــة بينهمـــا
  .، وموضوع الجبر أثناء حل المسائلبالربط بين الهندسة

) ١م(  المعلمـةبينـت النتـائج أن معرفـةد  فقالمعرفة البيداغوجية للمحتوى ناحية عناصر منو
، ًهـداف جيـدااأل عـرفت تلكـن كانـ. حيـان كانـت المعلومـات غيـر دقيقـةجيدة، رغـم أنـه فـي بعـض األ

  . بوضوحتذكرهالنقاش، والحوار أثبت ذلك حتى لو لم  نأل
) ١م  (المعلمـــةهـــا، حيـــث دلـــت ممارســـات خـــصائص الطلبـــة، وأهميتب) ١م  (المعلمـــةعـــي تو

 قـدرات بعـض) ١م (المعلمـة اسـتخدمت فقـد  بهـا، هتمـاماالو، طالباتهـاعلى وعي، ودراية بخـصائص 
  .سئلة الصعبةجابة على األنشطة، واإلفي إعداد الوسائل، وتنفيذ األ الطالبات
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 ة، وحـــوار،ســـتراتيجيات تـــضمنت أســـئلســـاليب، واالعـــددا مـــن األ) ١م  (ت المعلمـــةواســـتخدم
) ١م  (المعلمـــةونقــاش، وتنفيـــذ أنــشطة، واســـتنتاجات، وحــل علـــى اللـــوح وعلــى الـــدفاتر، وقــد تميـــزت 

ــــشرح عنهــــا، وعــــرض طالباتهــــا مــــن خــــال دور بتفعيــــل ــــدراتهن فــــي إعــــداد الوســــائل وال ل اســــتخدام ق
   .ومرتبة بطريقة منظمة استنتاجاتهن

  كتــاب المنهــاجتسله، واســتخدم حــسب تسلــت، وســارًعــرف المنهــاج جيــدات) ١م  (والمعلمــة
  أن، والطباشـــير، والكتـــاب، إالللـــسبورةضـــافة  بعـــض الوســـائل باإلت للـــتعلم، واســـتخدمً رئيـــساًمـــصدرا

. خص أنهـا اسـتخدمت وسـائلها مـن إعـداد طالباتهـا، بـاألًللوسائل كان متميـزا) ١م (المعلمة استخدام 
  .) ًأقرب إلى الوقت الذي استغرق فعالأي   (قعزم لتدريس الوحدة أقرب للواأن تقديرها للوقت الال كما
  

אאF٢E 
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 تربيــة رياضــيات مــن الجامعــة اإلســالمية سيحمــل بكــالوريو، الثالثــين مــن العمــرالمعلــم فــي 
كالـة اإلعدادية لالجئين التابعـة لمـدارس و" و " ويعمل اآلن كمعلم رياضيات في مدرسة ذكور ، بغزة

قضى منها ثالث سنوات في تعليم الـصف الثـامن ، الغوث الدولية بمدينة رفح وذلك منذ ست سنوات
  .  وهذه السنة الرابعة، األساسي

א 
WאאאאW 

ــــم  ــــدات المعل ــــد معتق ــــم تحدي ــــة، وهــــيدوات الثالل اســــتخدام األمــــن خــــال) ٢ م(ت  اســــتبانة: ث
  :يال الصفية، على النحو التوالمالحظاتت الشفوية،  والمقابالالمعتقدات المعرفية،

  .ل استبانة المعتقدات المعرفيةكما تظهر من خال) ٢ م( معتقدات المعلم -أ
  .ت الشفويةل المقابالكما تظهر من خال) ٢ م( معتقدات المعلم -ب
  . الصفيةالمالحظاتل كما تظهر من خال) ٢ م( معتقدات المعلم -ج
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 ، مقارنـــــة بأبعـــــاد النظريـــــة البنائيـــــة)٢ م(سنكـــــشف فـــــي هـــــذا البنـــــد عـــــن معتقـــــدات المعلـــــم 
  .، حسب ما أجاب في استبانة المعتقدات المعرفية) )٤-٤( جدول أنظر ( الثمانية جتماعية اال
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، فكـاراأل عـدم وضـوححـصيل وعـدم اسـتيعاب الطالـب هـو بـأن سـبب ضـعف الت) ٢ م(عتقد المعلـم يف
 لـــذا فإنـــه يجـــب ربـــط المعلومـــات الجديـــدة بالمعلومـــات التـــي ، الجديـــدة بالـــسابقةفكـــارأل اعـــدم ربـــطأو 

أجـــل  أن الـــتعلم عبـــارة عـــن اكتـــساب مفـــاهيم جديـــدة، وربطهـــا بالمعرفـــة الـــسابقة مـــنو، ًتعلمهـــا مـــسبقا
 هــوحــواجز الهامــة التــي تمنــع الطلبــة مــن تعلــم الرياضــيات رى أن أحــد اليــ و،تطــوير فهمــه لمــا حولــه

لــذا فهــو يــرى أن الــتعلم يتطلــب ، العلميــةفكــار  تنــسجم مــع األ ال ســابقة بديلــةومفــاهيم فكــارحملهــم أل
اكتـشاف  ويـرى أيـضا أنـه عنـد. تفكير الطلبة، حتى يستطيعوا استيعاب المفـاهيم الجديـدة تغييرات في

 الرياضــية فكــارٕ، يجــب مناقــشتها، واظهــار محــدوديتها، نــسبة إلــى األلبديلــةافكــار للمفــاهيم واأل المعلــم
معرفـة  سـتماع إلـى آراء الطلبـة يـساعد علـىعلم، واالتكما يرى أن الحوار، والمناقشة مع الم. المقبولة

  .ما يفكرون به، كما يساعد على الكشف عن المفاهيم السابقة المحدودة ومناقشتها
 لـب بمهمـات جماعيـة فـياقـران عـن طريـق تزويـد الط التعلم مـن األأن)  ٢م  ( المعلمويعتقد

 مجموعــات صـــغيرة، يـــساعد الطلبـــة علـــى إيجـــاد معنـــى مـــشترك لمـــا يدرســـونه، ويـــساعد علـــى تعميـــق
قـران ومـع األ خرون تعلم الفرد، فالحوار والنقـاش مـعخرين، ويدعم اآلالفهم، وفيها يدعم الفرد تعلم اآل

تغطيــة المنهــاج،  ميــق الفهــم، إذن فهــو ضــروري، ولــو كــان علــى حــساب يــساعد علــى تعًالمعلــم أيــضا
القوانين، والربط بينهـا، ممـا يـساعد  قات، واستنتاجويرى أن التعلم هو ربط المفاهيم، والحقائق، والعال
  .على فهم، واستيعاب المفاهيم، واستخدام القوانين

 لومـــات ســابقة عـــن الرياضـــيات قبـــل تدريـــسهلديـــه مع بــأن المـــتعلم يعتقـــد) ٢م  ( المعلـــمتبــين النتـــائج أنو
 يعتقـدبديلة خاطئة، يجب الكشف عنهـا ومواجهتهـا، كمـا  ًإياها، وأنه قد يحمل بين هذه المعلومات أفكارا

المعلـم علــى  قــران يـساعد علـى تعميـق الفهـم، ويـساعدلـب، ومـع األاوالط بـأن الحـوار والنقـاش بـين المعلـم
  .)٢م( من استبانة المعتقدات المعرفية الخاصة بالمعلم وذلك كما يظهر، معرفة أفكار الطلبة
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 وحــدة بالمعرفــة البيداغوجيــة لمحتــوىعــن معرفتــه ) ٢م ( مقــابلتين للمعلــم قــام الباحــث بــإجراء
 أن هدفــه مــن تعلــيم) ٢م ( علــم المبــين.  للفــصل الدراســي األولساســيفــي الــصف الثــامن األ الهندســة

تــرتبط  خــرى، فهــياأل  فائــدة الرياضــيات فــي الحيــاة، وربطهــا بــالعلومةفهــم الطلبــأن ي هــوالرياضــيات 
: " قــــال حيــــث بالفيزيــــاء، والمتجهــــات، والهندســــة التحليليــــة، والفراغيــــة، والجبــــر، وحــــساب المثلثــــات،

ويعطـــي أهميـــة كبـــرى  ".األرضـــية الرياضـــيات هـــي أم العلـــوم األخـــرى الموجـــودة علـــى ســـطح الكـــرة 
أركـز علـى أن : " قـال حيـث ساسية، ولو كان ذلك على حساب الوقـت،للتركيز على فهم المفاهيم األ

كفــي أن تكــون ت  أن الرياضــيات اليعتقــدو ".ستفيد منهــا فــي حياتــهيــ ذافهــم مــايفهــم الطالــب المــادة، وي
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 اســتخدام الحاســوب، ه قــال أن، كمــا أنــويتواصــل معهــا نظريــة، بــل عمليــة، يحبهــا الطالــب، ويلمــسها،
  .عالية يضفي على تعليم الرياضيات صبغة تطبيقية

  أن الطالب هو محور العملية التعليمية، بحيث يفكر، ويحلل ويشارك) ٢م  (يعتقد المعلم
لغــة  يجــب تبــسيط: ، ويقــولةجــراءات، كمــا يجــب مــشاركة جميــع الطلبــفــي البرهــان، ليبتعــد عــن اإل

ــًويــرى أيــضا.  وســائل معينــة حتــى يفهــم الطلبــةالــشرح، واســتخدام عنــدما   يتعلمــون أفــضلة أن الطلب
 الـــتعلم، ويبنـــي فالطالـــب الـــذي يهـــتم بتنفيـــذ نـــشاط معـــين، يريـــد. وكـــل إلـــيهم مهمـــات، ونناقـــشهم بهـــاُن

ن يـستخدم القـانون أل لـب أكثـر مـن طريقـة حـل، حتـى لـو لـماقبل من الطَوهو ي. معرفته بشكل أفضل
  .ن الحل هو حل الطالب نفسههذا يدل على أ
 ساســيات والمعلومــات الــسابقة للتأكــد مــنأن مــن الــضروري مراجعــة األ) ٢م  ( المعلــمويــرى

 سـئلةاأل  من أجل الكشف عن الخطأ فيها، ومعالجته، كما يرى أنه يجـب التنويـع فـي نوعيـةصحتها،
 ،طالــب ولــيس الحفــظ بهــدف االطمئنــان علــى فهــم الالموجهــة للطالــب، والتغييــر فــي صــيغة الــسؤال،

لـديهم،  وأسئلتهم؛ من أجل الكشف عن المفاهيم الخاطئـة لب،االط  إلى أفكارستماعاالضافة إلى باإل
  .الجديد ومواجهتها، قبل البدء بالتعلم

ـــيم الهندســـة فهـــو يـــرى أن تعلـــيم الهندســـة هـــو اســـتنباط نظريـــات، وقـــوانين  وفيمـــا يخـــص تعل
ـــبويفـــض مترابطـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى نتيجـــة ـــة إعـــادة  ل بعـــد اســـتنباط الطال للقـــانون أو النظري

  .ًرياضيا  يساعد على تفسيرهًوأن تفسير المفهوم لغويا. صياغتها بلغته
ـــميـــرىو ن الطالـــب يحـــل وحـــده، متحانـــات هـــي أفـــضل طريقـــة للتقيـــيم، ألأن اال) ٢م  ( المعل
 ثــةثالالأن تــضم متحــان يجــب وعنــد إعــداد أســئلة اال. معلوماتــه عــن الموضــوع، ويــستخدمها ويجمــع

 عـن بعـض) ٢م  ( المعلـموقـد عبـر .حل، وأسئلة غيـر مباشـرة أسئلة مفاهيم ، وأسئلة:  مثلمستويات
  .المعطيات، والمطلوب، ومفهوم البرهان الصعوبات التي يواجهها في تعليم الهندسة، كالخلط بين

ريقـة الحـل  ط يحبـون يحبـون الهندسـة، وال بـشكل عـام الالطـالبحظاته نـستنتج أن ومن مال
نمـط تفكيـر  ٕنهـا تحتـاج إلـى برهـان، والـىستصعب الهندسة، أليالطالب : بالذات، حيث قال البراهينب

التقليديـة التـي أدت إلـى  عتقد أن الـسبب فـي ذلـك قـد يكـون أسـاليب التـدريس، وطـرق التقيـيميو. أعلى
 ضـــعيف أوط وعـــدم اهتمـــام األســـرة بالطالـــب خاصـــة الطالـــب متوســـ، ساســـيمـــشاكل فـــي المفهـــوم األ

بــأن تــدريس ) ١م  ( المعلــموأضــاف. ويعتقــد المعلــم أن تلــك الخاصــية تخــص بيئــة طالبــه، التحــصيل
  .يحتاج لوقت أطول بكثير من الوقت المتاح في الواقع والبرهان بشكل صحيح، وحدة الهندسة،

أن اســتخدام أســاليب تــدريس واســتراتيجيات متنوعــة تــساعد علــى الفهــم، ) ٢م( المعلــم رى يــو
وكـــذلك فـــإن اســـتخدام طـــرق تقيـــيم متنوعـــة يـــساعد علـــى معرفـــة مـــدى تحقـــق  أفـــضل، الـــتعلم بـــشكلو
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رى أن هنــاك يــكمــا  .نــشطة العمليــةســتنتاج، واألســتقراء، واالالعمــل، واال كــالحوار، وأوراق هــداف؛األ
 خــرى؛ كــالجبر، وبــين الهندســة ومواضــيع أخــرى كثيــرة؛وفــروع الرياضــيات األ قــات بــين الهندســةعال
   .ءواإلحصاالطب، والرياضة، وناء كالب

 بـأن المـتعلم يجـب أن توكـل إليـه مهمـات، ليفكـر يعتقد) ٢م  ( المعلميتبين من هذا البند أنف
 ويبـــرهن، أي يـــرى أن المـــتعلم نـــشط وأن لديـــه معرفـــة ســـابقة قـــد تحمـــل مفـــاهيم خاطئـــة يجـــب ويحلـــل

الـتعلم  كمـا يـرى أن. أفكـار الطلبـةسـتماع إلـى سئلة، واالالبحث عنها ومواجهتها عن طريق توجيه األ
رى أن يــ ومــن ناحيــة أخــرى فهــو، عــن اســتنباط قــوانين، واســتخدامها، وربــط الــتعلم بواقــع الحيــاةعبــارة 

ــــع فــــي طــــرق ــــضل التنوي ــــدريس يــــساعد إحــــداث تعلــــم أف  رى أن المفــــاهيم فــــييــــو، واســــتراتيجيات الت
وبينـت أهميـة الهندسـة فـي . بطـةمترا بشكل عام، وفي الهندسة بشكل خاص، هي مفاهيم الرياضيات
  .نسانحياة اإل
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وحــدة الهندســة فــي الــصف ل) ٢م  (لمعلــم مــشاهدات صــفية لســبعةحــضور لقــد قــام الباحــث ب
، ) فيــديو(، رافقهــا تــسجيل ســمعي بــصري ً دقيقــة تقريبــا٣٥كانــت مــدة كــل مــشاهدة  ساســي، األالثــامن

كـان يوجـه أسـئلة   بأن الطالب لديه معلومـات سـابقة حـول الهندسـة حيـثيعتقد )٢م  (المعلمين أن تب
المهمـات العمليـة كقيـاس  ب بعـضكمـا أوكـل إلـى الطـال. ل سـير الحـصةفي بداية كـل حـصة، وخـال

 البديلــة  يحملــون بعــض المفــاهيمة بــأن الطلبــيعتقــدو. .. )قياســات زوايــا ، أطــوال أضــالع( الطــوال، 
البديلـة  المفـاهيم ل الهندسة؛ حيث كان يوجه أسئلة متنوعة، أو يغير صـيغة الـسؤال، للكـشف عـنحو

وهــو  .تغطيــة المنهــاج ب لتــصحيحها، حيــث كــان هــذا علــى حــساب، وكــان يناقــشها مــع الطــالالخطــأ
 ( الجيـدة والمفيـدة  مـن الحـواراتً أيضا بأهمية الحـوار، والنقـاش فـي الـتعلم، لـذا فقـد أجـرى عـددايعتقد

وركـز  .شكالقات بين األالعال  بأن التعلم هو مفاهيم مترابطة، حيث ركز علىيعتقد، و)٦ملحق رقم 
اســتنباط بعــض  فــي بقــة بينهــا، حيــث شــارك الطــالٕعلـى اســتنتاج قــوانين، واســتخدامها، واظهــار العال

 فـــي المثلـــث  تـــساوي زاويتـــي القاعـــدةثبـــاتإل بطريقـــة القيـــاس، والبرهـــان  والقواعـــد والنظريـــاتالقـــوانين
  مـــن التـــشبيهات،ً بأهميـــة الهندســـة فـــي الحيـــاة؛ حيـــث اســـتخدم عـــددايعتقـــدكمـــا . المتـــساوي الـــساقين

والمواضــيع  الهندســية، شــكالقــات بــين األالت مــن الواقــع، لتوضــيح عــدد مــن المفــاهيم، والعوالتمثــيال
ق تقيــيم متنوعــة طــر اســتخدم ثــم. خــرى؛ كــالجبر، والوســط الحــسابي، ومــع العلــوم العامــةالرياضــية األ

  .بالطال أهمها؛ الحوار، والمناقشة، والحل على الدفاتر، وعلى اللوح، وشرح
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ب معرفــة  بــأن لــدى الطــاليعتقــدفــي المــشاهدات الــصفية بأنــه ) ٢م  ( المعلــمتبــين ممارســات
ضـــافة للـــربط بـــين ويـــسأل عنهـــا ويـــستخدمها، ويـــربط بـــين المعلومـــات الجديـــدة بالـــسابقة، باإل ســـابقة،
  عنـــد الطلبـــة، ويحـــاول الكـــشف عنهـــا،بديلـــة بوجـــود مفـــاهيم يعتقـــدالمختلفـــة، كمـــا تبـــين أنـــه  مالمفـــاهي

ويــستنتج   بــأن الحــوار مهــم للــتعلم، ويــستخدمه، ويــربط بــن المفــاهيم المختلفــة،يعتقــدويواجههــا، وأنــه 
 لـم يجـر رغـم أنـه  الكتـابي،االمتحـانكما أنه يرى أن أفضل طريقة للتقييم هي . ويربط بينهاالقوانين، 

  . الصفيةالمالحظاتأي امتحان كتابي يتعلق بالوحدة أثناء 
  

WאF٢Eאא( PCK ) 
مـن  بالمعرفة البيداغوجيـة للمحتـوى) ٢م( وصف معرفة المعلم ب في هذا البند  الباحثموقسي

 وسـتعرض  الـصفية،والمالحظـاتت الـشفوية المقابال،  المعرفياالختبار: ث وهيالثال دواتل األخال
  :يالالنتائج حسب الترتيب الت

 االختبـــارل مـــن خـــال ، كمـــا تظهـــر بالمعرفـــة البيداغوجيـــة للمحتـــوى) ٢م(  وصـــف معرفـــة المعلـــم -أ
  .المعرفي للمحتوى

ت ل المقــابال، كمــا تظهــر مــن خــال بالمعرفــة البيداغوجيــة للمحتــوى) ٢م(  وصــف معرفــة المعلــم -ب
  .الشفوية

 المالحظـات لمن خـال ، كما تظهر بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى) ٢م(  وصف معرفة المعلم -ج 
  .الصفية

 JאF٢EאאW 
ـــم ســـيعرض الباحـــث  ـــارعلـــى ) ٢م( فـــي هـــذا الجـــزء وصـــف إجابـــات المعل   المعرفـــياالختب

شـــارة إلـــى بعـــض المآخـــذ علـــى ز المواضـــيع التـــي أجـــاب عليهـــا بـــشكل كامـــل، مـــع اإلبـــإبرا ،للمحتـــوى
  :تيةاآلسئلة المتعلقة بالمواضيع إجابات صحيحة وكاملة على األ) ٢ م (ب المعلمفقد أجا .إجاباته

  .)المتساوي الساقين و المثلث المتساوي األضالع ( المثلث معرفة  -
  . وحاالت التطابق، التطابق معرفة-
  . التباين وخصائص المتباينةمعرفة -
  . متباينة المثلث معرفة-
   . نظرية فيثاغورس معرفة-
  .عكس نظرية فيثاغورس معرفة -
  . القدرة على البرهان الهندسي-
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ـــسابقة، التـــي تتطلـــب الوحـــدة معرفتهـــا، ومعلومـــات ال- علـــى هـــذه  حقـــة تعتمـــد معرفـــة المعلومـــات ال
  .لوحدةا

  :تيةبالمواضيع اآلسئلة المتعلقة وأخطأ في األ
فــي ســؤال يخــص اســتنتاج العالقــة بــين ضــلعين معلــومين وضــلع إال حقيقــة لــم يخطــأ بالــشكل الكامــل 

  .. )كاستنتاج قاعدة عامة لذلك( مجهول في مثلث 
 لكــن يؤخــذ عليــه. ً جــداجيــدة بمحتــوى وحــدة الهندســة بأنهــا) ١م (لــذا يمكننــا وصــف معرفــة المعلمــة 

  ).استنتاج العالقة بين ضلعين معلومين وضلع مجهول في مثلث ( لمثلث متباينة امعرفةالخطأ في 
  

 JאF٢Eאאא
אאW 

 ,Shulman) شولمان تصنيفحسب بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى تضمنت معرفة المعلم 

 هـداف، وأسـاليب التـدريس،محتـوى الموضـوع، واأل:  معرفـة كـل مـن:سـبع فئـات جزئيـة هـي ( 1987
  .وخصائص الطلبة، والمنهاج، والمصادر، والسياق

Wאאאא 
وذلــك ،  وعالقــة موضــوع الهندســة بالموضــوعات األخــرىفكــار الرئيــسية،تــضمن هــذا البنــد األ

  :من خالل
  :كار الرئيسيةفاأل) ١

 المثلــــث رت الخاصــــة بهــــذا العنــــوان، ذكــــعلــــى أســــئلة المقــــابال) ٢م  ( المعلــــمعنــــدما أجــــاب
 وخـــصائص والتبـــاين، والنظريـــات الخاصـــة بهمـــا، المتـــساوي الـــساقين و المثلـــث المتـــساوي األضـــالع

  .نظرية فيثاغورس وعكس نظرية فيثاغورس،  وخصائصهامتباينة المثلث ، المتباينة
  

  :الموضوعات األخرى الهندسة، وبين موضوعات بين قالعال) ٢
 العالقــة موجــودة بــين الهندســة والجبــر فــي الرياضــيات وفــي بعــض  إن:)٢م  (أجــاب المعلــم

  . ًفهي أم العلوم األخرى كما قال المعلم سابقا، العلوم األخرى
 

Wאא 
  :من خالل، هدافقق األفكار الرئيسة المراد ترسيخها، وتحهذا البند األكتضمن 
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  :فكار الرئيسة المراد ترسيخهااأل) ١
ساســــيات، وكيفيــــة ب لألمــــن تــــدريس وحــــدة الهندســــة إلــــى فهــــم الطــــال) ٢م  ( المعلــــميهــــدف

 فائــــدة ةأهــــدافي أول شــــيء أن يفهــــم الطلبــــ " :حيــــث قــــال، مــــن الرياضــــيات فــــي الحيــــاة ســــتفادةاال
خـــرى،  بـــين الهندســـة، وفـــروع الرياضـــيات األوالـــربط".  وأن يحـــب الرياضـــياتفـــي الحيـــاة الرياضـــيات

 تكــون مــادة ويــرى أن الرياضــيات يجــب أال. خــرى كالفيزيــاءاأل الرياضــيات والعلــوم  الــربط بــينًوأيــضا
( من أجل أن يستفيد منها في حياته المـستقبلية ، يلمسها ويتواصل معها فحسب، بل يجب أن نظرية

   ...)الثانوية العامة والجامعية 
  
  :هدافألتحقق ا) ٢

 تعــرف: "تيــةاآلهــداف مــن تعلــيم وحــدة الهندســة، قــال إنــه حقــق األ) ٢م (المعلــم بعــد انتهــاء 
. المثلث المتساوي الساقين والمثلث المتساوي األضالع وخصائص كل منهمـا :على كل منالب الط

ونظريــــة فيثــــاغورس وعكــــسها وكيفيــــة ، وعلــــى المتباينــــة وخصائــــصها ومتباينــــة المثلــــث وتطبيقاتهــــا
  .طبيقهما بطريقة سليمة ومرنةت

 
Wאא 

التـي  مثلـة والتـشبيهات، وطـرق التقيـيمسـتراتيجيات، واألسـاليب، واالاشتمل هـذا البنـد علـى األ
  :مثل،  في تدريس هذه الوحدةستخدمهايأنه ) ٢م  ( المعلمذكر
  :ستراتيجياتساليب واالاأل) ١

حيـــث ، ..)النظريـــة أو النتيجـــة  ( ســـتنتاج القـــانون طريقـــة ايـــستخدم هبأنـــ) ٢م (المعلـــم  أكـــد
حـل  طريقـة :وكذلك بالتنويع في أسـاليب، واسـتراتيجيات التـدريس مثـل . على حفظهه يساعدنتاجهاست

نــشطة العمليــة الفرديــة والجماعيــة واأل دوار،األ ولعــبالمــشكالت واالكتــشاف الموجــه والــتعلم التعــاوني 
، قبــل البــدء البالطــ تأكــد مــن المعلومــات الــسابقة عنــديوالنقــاش لســئلة، ستخدم األإنــه يــالــصفية ؛ ثــم 
ن هــذا يــساعد علــى تقبــل أل نــوع فــي اســتخدام طــرق الحــل فلــيس هنــاك حــل وحيــد؛يو. بالــدرس الجديــد

ويفــضل تـوفر اإلمكانيــات الالزمــة إلتاحــة الفرصـة الســتخدام التكنولوجيــا بــشتى . المـادة وعلــى التــذكر
  .تعلمأنواعها في تسهيل عملية ال

  :طرق التقييم) ٢
 المـستويات بحيـث تكـون شـاملة لمختلـف سئلةيستخدم طريقة طرح األأنه  )٢م  (المعلمذكر 

 ًأيــضا، مــن فهــم المفهــوم ب، مــن أجــل التأكــدجابــات الطــالســتماع إلواال، )راعــي الفــروق الفرديــة ي( 
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 فاتر، وحـل أوراق عمـل، ثـم حـل تـدريبات، وأسـئلة الكتـاب علـى الـدالـسبورة الحل على يستخدم طريقة
 لحـل كثيـر سـئلة المباشـرة والتـي تحتـاجويعطـي األ. متحانات، وهي أهم أنـواع التقييمـات لالضافةباإل

وفـــي الـــبعض اآلخـــر يعطـــي أنـــشطة بيتيـــة كتحـــضير ،  فـــي بعـــض األحيـــان بيتيـــةأنـــشطةل مـــن خـــال
أنـشطة : تـضمنمجموعـات، وي فـي عمـلوال، ، والمسائل الصعبة يـتم حلهـا فـي الـصفللحصة القادمة

  .البط للمشتركة ونقاش، وحل مسائل، واستنتاجات
  

אWא 
المـؤثرة علـى  يتحدث هذا البند عن المعرفة السابقة المطلوبة لتعليم وحـدة الهندسـة، والعوامـل

 فـــي  تـــؤثر التـــيعوامـــلوال، فكـــار البديلـــة الخاطئـــة كـــالفروق الفرديـــة، والـــصعوبات، واأل،تعلـــيم الطلبـــة
  :مثل، التدريس

  :زمة لتدريس وحدة الهندسةالال المعرفة السابقة) ١
 زمـة، ثـم الموجـودة عنـد الطلبـة يـساعد علـىأن تحديد المعرفة الـسابقة الال) ٢م  ( المعلميرى

، معرفـة سـابقةستخدام ال جد أن الدرس يحتاج فعندما ياختيار نقطة البداية، وطريقة التعليم المناسبة،
أمـــا المعلومـــات . الجديـــدلـــدرس ل ينتقـــل، ثـــم هام بـــشرحوقـــي، الب غيـــر متـــوفرة عنـــد الطـــمعرفـــةوهـــذه ال

جمـع وضـرب األعـداد معرفـة  :فهـي) ٢م  ( المعلمكرذلتدريس هذه الوحدة حسب ما  زمةالسابقة الال
وحـــل معـــادالت مـــن الدرجـــة ، التعـــرف علـــى حـــاالت التطـــابق وتطبيقهـــا بطريقـــة ســـليمة، الـــصحيحة

  .البمن الطً قليلة جدا  عند مجموعةذه المعلومات لم تكن متوفرة إالوذكر أن ه. األولى
  
  :عوامل تؤثر في تعليم الطلبة) ٢ 

إنـــه يهـــتم بـــالتعرف علـــى البيئـــة التـــي يعـــيش فيهـــا الطلبـــة؛ كمكـــان ســـكن ) ٢م (المعلـــم قـــال 
 وجــودويعــي . ، ومــشاكل الطلبــة، ومــستواهم العلمــيجتمــاعياالواهتمامــاتهم ووضــع الوالــدين  هــل،األ

بمـستويات مختلفـة  بيفهم الطال: " هتمام، حيث قالستيعاب، والتفكير، واالفروق فردية بينهم في اال
ب يحبـون وبعض الطـال، بالطال ، لذا يجب أن تكون لغة التعليم مناسبة لمستوى"في الصف الواحد

 ل، وحفـــظوبعـــضهم يفـــضل الحـــ، ســـتنباط ، والتحليـــل، واثبـــات النظريـــاتنهـــم يحبـــون االالهندســـة، أل
  . وبعضهم يكره الهندسة بسبب البرهان الرياضي، القوانين

 سـئلةب علـى األل إجابـات الطـال مـن خـالالبديلـةإنه يبحث عن المفاهيم ) ٢م  ( المعلموقال
الكـشف  ًكمـا يحـاول أيـضا. الشفوية، لذا فهو يوجه أسئلة تتطلـب التفـسير مثـل؛ مـاذا، وكيـف، ولمـاذا

عنــدما يــرى و ك الطالــب يحــلُ، حيــث يتــرالــسبورةب علــى ل حــل الطــال مــن خــالالبديلــةعــن المفــاهيم 
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إما بنفسه أو ، تصحيحه الطالب أنه لم يصل إلى النتيجة التي يريد، يكتشف خطأه، ثم يساعده على
  .عن طريق أقرانه

 ( المعلـم شـكال الهندسـية عنـد الطلبـة، ذكـر فـي األالبديلـةوفي مجال كيفية معالجة المفـاهيم 
  .لمفهوم، أو يستخدم القياسل ها أن يرجع إلى التعريف، أو يعطي مثال يبين خطأأنه إم )٢م
  

Wא 
 وتسلـسل الوحـدة، يشمل هذا البند على طريقة عرض المعلم لمحتوى المادة، والتزامـه بترتيـب

  .خرى، وبالحياةقة هذه الوحدة بالوحدات والمواضيع األومعرفته بعال
  :توى الوحدة، والتزام المعلم بمحتواها وتسلسلهاطريقة عرض مح) ١

المتـــساوي المثلـــث محتـــوى الوحـــدة بتسلـــسل واختـــصار؛ فقـــد ذكـــر بعـــرض ) ٢ م (قـــام المعلـــم
نظريــــة ، متباينــــة المثلــــث ، التبــــاين وخــــصائص المتباينــــة، الــــساقين و المثلــــث المتــــساوي األضــــالع

لكـن كونـة للوحـدة كافيـة ومترابطـة، ووذكـر أن الموضـوعات الم .فيثاغورس وعكس نظريـة فيثـاغورس
 تقيـد يكمـا قـال إنـه ال.  وتحتـاج إلـى إثـراء خاصـة فـي موضـوع نطريـة فيثـاغورس كافية غيرنشطةاأل

  .ضيف معلومات حسب الحاجةيترتيب الموضوعات، أو  بدلي الكتاب، فقد بتسلسل
  
  :خرى وبالحياةأضيع ا بمووحدة الهندسةقة عال) ٢

ــــا ــــمق ــــرتب): ٢م  (ل المعل ــــسابع فــــي الــــصف بوحــــدة الهندســــةوحــــدة الهندســــة طت ــــو.  ال رتبط ت
 المثلثيـة، وتـرتبط بالحيـاة اليوميــة ترانــاتقاالالـدائرة، والنـسب المثلثيـة، : حقـة مثــلهندسـية ال بمواضـيع

لعب الرياضة؛ يتضمن أشـكال ، وم هندسية، هي مجسماتثاثواألوملحقاتها،  فالبيوت التي نسكنها،
ـــذلك فـــإن، امه للميـــزان كاســـتخدام الطالـــب للمتباينـــة وخصائـــصهاوالبـــائع واســـتخد، هندســـية  إضـــافة ل

ًمؤكـــدا بـــذلك علـــى أهميـــة نظريـــة ، العلـــوم والتكنولوجيـــا مـــن رتبط بكـــليـــ الهندســـيةشـــكال موضـــوع األ
  .فيةَرِفيثاغورس واستخداماتها في أعمال البناء والنجارة وباقي األعمال الح

  
Wא 

خــرى األ ، والمــصادرالهندســةنــد عــن المــصدر الرئيــسي لمعلومــات موضــوع يتحــدث هــذا الب
 ل المعلـمقـا  الوحـدة، حيـث هـذهدوات المستخدمة في تعليم الوسائل واألًيمكن استخدامها، وأيضا التي

نــصح يحيــث  ،وحــدة الهندســة لمعلومــات ًستخدم بــشكل رئــيس الكتــاب المدرســي مــصدرايــإنــه ): ٢م (
ًمؤكدا على إطالعه علـى موقـع الـشبكة العنكبوتيـة ، المعلومات ة للتوسع في باستخدام المكتبالطالب
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من أجل اإلطالع على ما هو جديد في التعليم وطرق التدريس التـي تـساعده فـي تعلـيم ) اإلنترنت ( 
. ويحــاول تجميــع أســئلة وتــدريبات خاصــة بــالطالب مكــررة فــي االمتحانــات النهائيــة، وحــدة الهندســة

  .الملونة، وأوراق العمل، واستخدام وسائل وأمثلة من الواقع والطباشير امه السبورةستخدال ضافةباإل
  

Wא 
  ( المعلــمزمــة لتدريــسها، حيــث قــاليتــضمن هــذا البنــد التخطــيط لتــدريس الوحــدة، والمــدة الال

، كمـــا اســـتخدامها وعرضـــها   إعـــداد وســـائل يمكـــنالطـــالبطلـــب مـــن ي، وًر كتابيـــاِحـــضُيإنـــه ): ٢م
ٕواعـداد وسـائل يمكـن اسـتخدامها، ثـم  نـشطة،ستخدم العمل في المجموعات من أجـل تنفيـذ بعـض األي

  لتـدريس هـذه الوحـدة، وقـال إنً حـصة تقريبـا١٧حتـاج إلـى يأنـه : ثـم ذكـر. الطالبعرضها من قبل 
  .المنهاج تدريس هذه الوحدة بشكل صحيح، يحتاج لوقت أكثر بكثير من الوقت المحدد له حسب

 بأهميــــة الرياضـــيات بــــشكل عــــام، يعتقـــد) ٢م  ( المعلــــمت أنل المقــــابالمــــن خـــالفقـــد وجــــد الباحـــث 
الكثيـر  عـرفيوأنـه . هـتم بـربط مواضـيع الهندسـة بحيـاة الطالـبيخـاص فـي الحيـاة، و والهندسة بـشكل

نـوع  ي، كمـا بـين أنـهالهندسـة والعلـوم األخـرىقـات بـين دة وأهدافها؛ والتفاصـيل والعالوحمحتوى ال عن
ــــــيم؛ كاســــــتخدام المناقــــــشة، واســــــتنتاج القــــــوانين، وعمــــــل فــــــي طــــــرق، واســــــتراتيجيات ــــــيم؛ والتقي  التعل
بخـصائص م هـتي) ٢م  ( المعلمت أن من المقابالًوتبين أيضا. نشطةواأل المجموعات، وأوراق العمل،

  يواجهــا، والــصعوبات التــيالبديلــةالمفــاهيم  ميــزيالمعلومــات الــسابقة، و هــتم بمعرفــةي و، فهــالطــالب
  .مبينه ، والفروق الفرديةالطالب

  
 JאF٢Eאא

אאW 
 ، أثنــاء تعليمــه وحــدة الهندســة، تــم)٢ م( حــصص صــفية للمعلــم ســبع بحــضور ثقــام الباحــ        

  ونظريـة فيثـاغورسهـا والمتباينـة وخصائـصهابوحدة الهندسة ونتائج تدريس النظريات المتعلقة لهاخال
 الـــسبعة  )PCK( بالمعرفـــة البيداغوجيـــة للمحتـــوى ) ٢م  ( المعلـــم لعناصـــر معرفـــةًوســـنعرض وصـــفا

ـــــوى : وهـــــي ـــــة محت ـــــة، والمنهـــــاج، داهـــــالموضـــــوع واألمعرف ف، وطـــــرق التـــــدريس، وخـــــصائص الطلب
  .والمصادر، والسياق
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Wא 
 فكـار التاليـة، والتـي تـضمنت؛ المفـاهيم، والتعريفـات، والمقارنـات،بتعلـيم األ) ٢م  ( المعلـمقام

بالمواضـيع التـي  قـة أم مراجعـة تعلـيم سـابق ذات عالً جديـداًقات، والحقائق، سـواء أكانـت تعلمـاوالعال
مــشاهدتها مــن قبــل  ساســي، وتمــتبتعليمهــا مــن وحــدة الهندســة للــصف الثــامن األ) ٢م (  المعلــمقــام
  .حثالبا
  :المفاهيم) ١

كمعلومـــات ســـابقة ،  التطـــابق والتـــشابه والمعادلـــةبمراجعـــة مفهـــوم كـــل مـــن) ٢م  ( المعلـــمقـــام
  :ً مثال،كتعلم جديد ،والمتباينة،  المثلث المتساوي األضالع بتعليم مفهوم قامضرورية، ثم

 (  المعلـمل، حيـث سـأللطـالبمفهـوم التطـابق عـن طريـق توجيـه أسـئلة ) ٢م  ( المعلم راجع:التطابق
   .األربعةفأجاب الطالب عن طريق ذكر حاالت التطابق ، معنى التطابق عن )٢م

  .التشابه ت حاالالطالب ر، فذك"؟تتشابه المثلثات متى ): " ٢م  ( المعلم سأل:التشابه
  ( المعلـم، حيـث سـألللطـالب عـن طريـق توجيـه أسـئلة المعادلةمفهوم ) ٢م  ( المعلمراجع :المعادلة

   .الطالب أنها عبارة عن عالقة تدل على تساوي بين كميتين فأجاب، المعادلةمعنى  عن )٢م
 رفــذك ،"؟المثلــث متــساوي األضــالعمتــى يكــون ): " ٢م  ( المعلــمســأل :المثلــث المتــساوي األضــالع

أحـــد الطـــالب أنـــه مثلـــث جميـــع أضـــالعه متـــساوية فـــي الطـــول وجميـــع قياســـات زوايـــاه متـــساوية فـــي 
  . درجة٦٠ساوي القياس وكل منها ي

بمناقشة الطالب من خالل مفهوم المثلـث المتـساوي ): ٢م  ( قام المعلم: :المثلث الثالثيني الستيني
أحد الطالب أنـه مثلـث  رذكحيث ، الستنتاج مفهوم المثلث الثالثيني الستيني، األضالع وخصائصه

  .ي األضالعوذكر آخر انه نصف مثلث متساو، )ْ  ٩٠، ْ  ٦٠، ْ  ٣٠( قياسات زواياه 
 ، حيــث ســألللطالبــات عــن طريــق توجيــه أســئلة المتباينــةمفهــوم عــن ) ٢م  (ســأل المعلــم: المتباينــة
عـدم ( الطـالب أنهـا عبـارة عـن عالقـة تـدل علـى التبـاين ، ثـم ذكـر المتباينـةمعنـى  عن )٢م  (المعلم

ج مفهــوم متباينــة  ومــن خــالل هــا المفهــوم قــام المعلــم باســتنتا.بــين كميتــين) التــساوي أو االخــتالف 
وذلك عن طريق إعطاء الطالب بعض التـدريبات لمثلثـات منهـا يـصلح كـي يكـون أضـالعه ، المثلث

فقــام الطــالب برســم تلــك المثلثــات باســتخدام الفرجــار والمـــسطرة ، أضــالع مثلــث وبعــضها ال يــصلح
توجيــه منــه؛  بعــد حــوار مــع المعلــم ووذلــك، لمفهــوم متباينــة المثلــثإلــى أن توصــل الطــالب ، المدرجــة

 مجمــوع طــولي أي ضــلعين فــي مثلــث أكبــر مــن طــول :متباينــة المثلــثحيــث قــال أحــد الطــالب بــأن 
  .وقام المعلم بإعطاء بعض األمثلة والتدريبات لترسيخ المفهوم عند الطالب، ضلعه الثالث
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  : التعريفات)٢
 المثلـــث ،المثلـــث المتـــساوي األضـــالع، محـــور التماثـــل: بتعريـــف كـــل مـــن) ٢م ( المعلـــم قـــام

   :حيث، األعداد الفيثاغورثية، الوتر، المثلث القائم الزاوية، المتباينة، الثالثيني الستيني
  .هو خط مستقيم يقسم الشكل إلى قسمين متطابقين: محور التماثل

وجميـع قياسـات زوايـاه ،  هو مثلث جميع أضالعه متـساوية فـي األطـوال:المثلث المتساوي األضالع
  .ْ ٦٠وكل منها يساوي ، متساوية في القياس

وهــو نــصف مثلــث ، )ْ  ٩٠، ْ  ٦٠، ْ  ٣٠(  هــو مثلــث قياســات زوايــاه :المثلــث الثالثينــي الــستيني
  .متساوي األضالع

  . هي عالقة تدل على االختالف بين كميتين:المتباينة
  )ْ  ٩٠( =  هو مثلث إحدى زواياه قائمة :المثلث القائم الزاوية

  . ابل الزاوية القائمة وهو أكبر أضالع المثلث القائم الزاوية هو الضلع الذي يق:الوتر
  . على أنها ثالثة أعداد تشكل أضالع مثلث قائم الزاوية:األعداد الفيثاغورثية

  
  : الخصائص)٣

ولــذلك بــدأ بالــسؤال :  بتعلــيم بعــض خــصائص المثلــث المتــساوي األضــالع)٢م  ( المعلــمقــام
جميــع أضــالعه : فأجــاب أحــد الطــالب، ب كمعرفــة ســابقةالموجــودة عنــد الطالــ، عــن تلــك الخــصائص
ــــساوية فــــي الطــــول ــــساوية فــــي الطــــول:  وأجــــاب آخــــر، مت ــــاه مت ــــع قياســــات زواي وكــــل منهــــا ،  جمي

ثـم قـام ، وأكد المعلم على أنه تنطبق عليه جميع خصائص المثلث المتساوي الساقين، ) ْ ٦٠(يساوي
إلى كم : ًسائال، برسم أحد محاور التماثل للمثلثثم قام ، برسم مثلث متساوي األضالع على السبورة

فـــسئل ، مثلثـــين: ؟ فأجـــاب أحـــد الطـــالب)المثلـــث المتـــساوي الـــساقين ( مثلـــث انقـــسم المثلـــث الكبيـــر 
عـن : فسئل المعلم، قائم الزاوية: فأجاب أحد الطالب، المعلم عن نوع المثلثين من حيث قياس زواياه

وبعــد نقــاش وجــدال بــين الطــالب فــي التعــرف ، لمثلثــين القــائمين ألحــد انقياســات الــزاويتين األخــرويتي
المعلــم ) ْ  ٦٠، ْ  ٣٠( توصــل الطــالب إلــى معرفــة قيــاس الــزاويتين بأنهمــا ... علــى قيــاس الــزاويتين

بالنـــسبة للمثلـــث ) ْ  ٩٠، ْ  ٦٠، ْ  ٣٠( مـــاذا يمثـــل المثلـــث : بطـــرح الـــسؤال التـــالي علـــى الطـــالب
فــأثنى المعلــم ) نــصف ( وأجــاب آخــر .. اثنــين : د الطــالب بــسرعةفأجــاب أحــ، المتــساوي األضــالع

وطلــب المعلــم مــن الطــالب ، ًعلــى إجابــة الطالــب األخيــر موضــحا الخطــأ فــي إجابــة الطالــب األول
ثم قام المعلـم بحـل بعـض األمثلـة والتـدريبات مـع ، إضافة تلك الخاصية لخصائص المثلث المتساوي

  .الطالب على تلك الخاصية األخيرة
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المرسوم علـى الـسبورة ) ْ  ٩٠، ْ  ٦٠، ْ  ٣٠( بالرجوع للمثلث  ) ٢م( وبعد ذلك قام المعلم 
ًسـائال ، )أحد المثلثين الناتجين عن قـسم المثلـث المتـساوي األضـالع بأحـد محـاور التماثـل للمثلـث ( 

 بأنــه فأجــاب الطــالب، ْ  وطــول الــوتر فــي المثلــث٣٠عــن العالقــة بــين طــول الــضلع المقابــل للزاويــة 
فقــام المعلــم بعــرض النظريــة التاليــة علــى أنهــا خاصــية تخــص المثلــث الثالثينــي . نــصف طــول الــوتر

ثــم قــام ، ْ  فــي المثلــث القــائم يــساوي نــصف طــول الــوتر٣٠طــول الــضلع المقابــل للزاويــة : الــستيني
       .المعلم بحل بعض األمثلة والتدريبات مع الطالب على تلك الخاصية األخيرة

  
  :قارناتالم) ٤

ــــم ــــى إجــــراء بعــــض المقارنــــات مثــــل)٢م  (كــــان المعل ــــين بعــــض :  حــــريص عل المقارنــــات ب
وخاصـية الــضرب بعــدد موجــب والقــسمة علــى ، مثــل خاصــية اإلضــافة و الطــرح، خـصائص المتباينــة

وذلـك مـن أجـل الدقـة فـي ، وبين تلك الخصائص السابقة جملـة واحـدة وخاصـية التعـدي، عدد موجب
ًوكـان حـريص أيـضا علـى إجـراء المقارنـة بـين األعـداد التـي . ناسبة لحل المـسألةاختيار الخاصية الم

 التـــي تـــصلح أضـــالع ةواألعـــداد الفيثاغورثيـــ، )متباينـــة المثلـــث ( تـــصلح كـــي تكـــون أضـــالع مثلـــث 
وطريقـة الحـل فـي كـال الحـالتين مـن أجـل ، )عكس نظريـة فيثـاغورس ( خاصة بالمثلث القائم الزاوية 

  .طريقتينعدم الخلط بين ال
  
  :العالقات) ٥ 

 المثلـــث المتـــساوي قـــات التاليـــة بـــينأثنـــاء تـــدريس وحـــدة الهندســـة، العال) ٢م  ( المعلـــمأظهـــر
حيث أن المثلـث المتـساوي األضـالع حالـة خاصـة مـن المثلـث ، الساقين والمثلث المتساوي األضالع

ًوأظهـر أيــضا ، لـساقينوبالتـالي تنطبـق عليـه جميــع خـصائص المثلـث المتـساوي ا، المتـساوي الـساقين
حيث أن طول الـضلع ، ْ  والوتر في المثلث القائم الزاوية٣٠العالقة بين طول الضلع المقابل للزاوية 

ًوأظهــــر أيــــضا العالقــــة بــــين المثلــــث المتــــساوي ، ْ  يــــساوي نــــصف طــــول الــــوتر٣٠المقابــــل للزاويــــة 
أن هـذا المثلـث يـساوي نــصف حيـث ، )ْ  ٩٠، ْ ٦٠، ْ ٣٠( األضـالع والمثلـث الـذي قياسـات زوايـاه 

، ًوأظهر أيضا العالقة بـين أطـوال أضـالع المثلـث وقياسـات زوايـاه المقابلـة. مثلث متساوي األضالع
ًحيـــث أكبـــر األضـــالع طـــوال يقابـــل أكبـــر الزوايـــا قياســـا والعكـــس صـــحيح وذلـــك مـــن خـــالل تـــدريس ، ً

الب العالقــة بــين أطــوال وأوضــح للطــ. التبــاين فــي أطــوال أضــالع المثلــث وقياســات زوايــاه: موضــوع
حيـث أن مجمـوع طـولي أي ضـلعين فـي مثلـث أكبــر ، )متباينـة المثلـث ( أضـالع المثلـث فيمـا بينهـا 

  .من طول الضلع الثالث
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Wאא 
 ،الطـالب ترسـيخها فـي عقـول )٢م( م ريـد المعلـيفكار الرئيسة التي يتحدث هذا البند عن األ

  :وذلك من خالل، هداف تحقق األة قياسإليها، وعن طريقهداف المراد الوصول األ ثم
  :فكار الرئيسة المراد ترسيخهااأل) ١

ــ ومفهــوم المثلــث ،  مفهــوم حــاالت تطــابق المثلثــات:تيــةفكــار اآلترســيخ األ) ٢م  (مأراد المعل
، ومفهوم التبـاين وخـصائص المتباينـة، والمثلث المتساوي األضالع وخصائصهما،  الساقينالمتساوي

ومتـى يكـون المثلـث قـائم ، ومفهـوم متباينـة المثلـث، فهوم التباين في أضالع المثلث قياسات زواياهوم
  ).عكس نظرية فيثاغورس ( الزاوية 

  :هدافقياس تحقق األ) ٢
 نـشطة الفرديـة، وفـيحظاتـه أثنـاء تنفيـذ األعدة طـرق للتقيـيم منهـا؛ مال) ٢م  ( المعلماستخدم

ســـتنتاجات، وشـــرح اال ، جديـــد بعـــد كـــل تعلـــم أو نـــشاطللطـــالبة المجموعـــات، والحـــل، وتوجيـــه أســـئل
  .والحل على اللوح، وأوراق العمل

ـــد   أمـــا قيـــاس تحقـــقعـــرف أهدافـــه جيـــدا،  يكـــان) ٢م  ( المعلـــمتبـــين مـــن المـــشاهدات الـــصفية أنوق
 ٕواجابــات شــفوية، وحــل علــى الــدفاتر،  فقــط، مــن قيــاسالبنــائيهــداف فكــان يــتم باســتخدام التقيــيم األ

 مــر األ إجابــة الطــالب علــى االختبــارات القــصيرةيص النتــائج، وصــياغة النظريــة بلغــة الطالــب،وتلخــ
  .غير واضحة هدافالذي يجعل معرفة مدى تحقق األ

  
Wא 

 شبيهاتتـــمثلـــة، والنـــشطة، واألســـتراتيجيات، واألســـاليب وااليتـــضمن هـــذا الفـــصل وصـــف األ   
 فــي تعليمــه لوحــدة) ٢م  ( المعلــموطــرق التقيــيم؛ التــي اســتخدمها، والحــل علــى اللــوح، وعلــى الــدفاتر

  :وذلك من خالل، الهندسة
  
  :سئلة والمناقشة والحواراأل) ١

سئلة في أوقات مختلفة من الحصة، اشتملت علـى نـسبة عاليـة مـن األ) ٢م  ( المعلماستخدم
،  ))٦( ملحـق رقـم  ( لمـشاهداتلحوارات الناجحة أثنـاء ا من اً كبيراًوأجرى عددا. المفاهيمية سئلةاأل

وقــد ، أو تعــديل خطــأ عنــد الطالــب، ...)تعمــيم، نتيجــة، نظريــة( مــن أجــل الوصــول إلــى اســتنتاج مــا 
 بـين كبـر مـن النـصيب األاالتـي كـان لهـو مفاهيميـة ةوأسـئل تـضمنت أسـئلة تـذكر حيـث تنوعت أسئلته

ي مثلــث وبــين طــول الــضلع مــن يحــدد لــي العالقــة بــين مجمــوع طــولي أي ضــلعين فــ: مثــل، ســئلةاأل
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ومــن يحــدد لــي العالقــة بــين أطــوال أضــالع المثلــث ، )متباينــة المثلــث ( الثالــث وذلــك فــي موضــوع 
التبـــاين فـــي أطـــوال أضـــالع المثلـــث ( وقياســـات زوايـــاه المقابلـــة لتلـــك األضـــالع وذلـــك فـــي موضـــوع 

   ).وقياسات زواياه 
  

  :نشطة الصفيةاأل) ٢
 إلثبات أن طول الضلع ًنشطة؛ إذ استخدم نشاطاودا من األعددا محد) ٢م  ( المعلماستخدم
 أن مجمـوع طـولي ثبـات إلًونـشاطا، ْ  في المثلث القائم يـساوي نـصف طـول الـوتر٣٠المقابل للزاوية 

أن  ثبــاتإل آخــر ً ونــشاطا،)متباينــة المثلــث ( أي ضــلعين فــي مثلــث أكبــر مــن طــول الــضلع الثالــث 
ب بـشرح وقـام بعـض الطـال. )نظريـة فيثـاغورس ( عي القائمـة مربع الوتر يساوي مجموع مربعـي ضـل

  . )٦ملحق رقم  (  من خالل تلك األنشطةأفكارهم أو اقتراحاتهم
  

  :الحل على الدفاتر وعلى اللوح) ٣
 فــي بعــض المواضــيع، كمــا ًب علــى الــدفاتر فرديــاطريقــة حــل الطــال) ٢م  ( المعلــماســتخدم

النظريــات ، وفــي شــرح بعــض النظريــات، ومناقــشة  فــي جميــع الحــصصالــسبورةالحــل علــى  اســتخدم
  .والنتائج والخصائص المتعلقة بالمتباينة ومتباينة المثلث بمواضيع أخرى خاصة بوحدة الهندسة

  
  :ستنتاج الرسمي والحلستقراء واالاال) ٤

السـتنتاج أن مجمـوع طـولي أي ضـلعين ) االسـتقراء ( االستنتاج الغيـر رسـمي ) ٢م  ( المعلماستخدم
ْ  يـساوي طـول ٣٠ واستنتاج أن طول الضلع المقابل للزاويـة ؛ مثلث أكبر من طول الضلع الثالثفي

طريقــة االســتنتاج الرســمي الســتنتاج أن المثلــث المتــساوي األضــالع ) ٢م( واســتخدم المعلــم . الــوتر
نـــشأ واســـتنتاج أن مـــساحة المربـــع الم، )ْ  ٩٠، ْ  ٦٠، ْ  ٣٠( عبـــارة عـــن مثلثـــين قياســـات زواياهمـــا 

  . على الوتر في المثلث القائم الزاوية تساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على ضلعي القائمة
  
  :طرق التقييم) ٥

 حظـة المعلـم للحـلسئلة، ومال؛ كتوجيه األالطالبعدة طرق في تقييم ) ٢م  ( المعلماستخدم
ومـن ، ستنتاجاتاالوكتابة  البيتية،نشطة الفردية، وعلى الدفاتر وعلى اللوح، وأوراق العمل، وتنفيذ األ

  .خالل تصحيح االختبارات القصيرة لبعض المواضيع
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  :البديلةخطاء والمفاهيم معالجة األ) ٦
 جـة الكثيـر منهـا، وأخفـقل، وقـام بمعاالبديلةخطاء والمفاهيم عددا من األ) ٢م  ( المعلمحظال

ويجـري  سـئلة، حيث كان ينوع بطـرح األ،البديلةكما أنه اهتم بالكشف عن المفاهيم . بمعالجة بعضها
مـر الـذي سـاعد األ ،البديلةخطاء والمفاهيم الحوارات، ويغير صيغة السؤال من أجل التعرف على األ

هـذا سـببا فـي عـدم  على الكشف عن الكثير منهـا، والـذي كـان علـى حـساب تغطيـة المنهـاج، إذ كـان
س ٢ًبـدال مـن  ، ٢س= س + س : ( ةالبديلـخطـاء والمفـاهيم  بعـض األومـنهـداف، تحقق بعض األ

علمـــا بـــأن األعـــداد ،  تـــصلح أن تكـــون أضـــالع مثلـــث قـــائم الزاويـــة) )٥ ، ٤ -، ٣( األعـــداد ( ، )
ًبـدال مـن ، ) أب ( الزاوية : قراءة الزاوية بحرفين مثل( ، )السالبة ال تصلح أن تكون أطوال أضالع 

) أ س ب ( الــضلع : ًبــدال مــن حــرفين مثــلًوأيــضا قــراءة الــضلع بــثالث أحــرف ، ))أب ج ( الزاويــة 
ال يقومـون ، عنـد قيـام بعـض الطـالب بـالتحقق مـن األعـداد الفيثاغورثيـة( ، )أ ب ( ًبدال من الـضلع 
، ٕوانمـا يقومـون بجمـع أصـغر عـددين ومقارنتـه بـأكبر عـدد دون القيـام بتربيـع األعـداد، بتربيع األعداد

 الــشرط فــي النتــائج والنظريــات الخاصــة بالمثلــث وااللتبــاس علــى الطــالب بــين فعــل الــشرط وجــواب
  . ونظرية فيثاغورس، والمثلث المتساوي األضالع، المتساوي الساقين

ســــئلة عــــن ركــــز فــــي طــــرق تدريـــسه علــــى توجيــــه األ) ٢م  ( المعلـــمبـــين مــــن هــــذا البنــــد أنت
 ب فرصـة للطـالالسابقة، وربطها بالتعلم الجديد، واستخدم الحوار بكثـرة وبفاعليـة، وأعطـى المعلومات

، والحــل الــسبورةكمــا اســتخدم الرســم علــى  فــي الوحــدة، لطــرح أفكــارهم ، وربــط بــين المفــاهيم المختلفــة
خــرى، التــي ســاعدت فــي األ  مــع المواضــيعاربطهــوقــات ب، ولتوضــيح المفــاهيم والعالالطــال بمــشاركة

نـشطة بـشكل فيـذ األاسـتخدم تن  أنـهالرسـمي وغيـر الرسـمي، إال سـتنتاجب، وطريقـة االدعم فهـم الطـال
  .ممتعة أكثر الحصة نها تجعلأل نشطةاأل فضل زيادةمحدود، وكان من األ

  
אWא 

وعلـى  زمـة لتعلـيم مواضـيع الوحـدة،يشتمل هذا البند على معرفة المعلم بالمفاهيم السابقة الال
  :وذلك من خالل، طئةمراعاة المعلم للفروق الفردية، ومعالجته للمفاهيم البديلة الخا

  :زمة لتدريس الوحدةمعرفة المعلم بالمعلومات السابقة الال) ١
 المثلـــث والتطـــابق والتـــشابه وذلـــك لتـــدريس موضـــوع المثلـــث  عـــن مفهـــوم)٢م (ســـأل المعلـــم 

المتــساوي الــساقين والمثلــث المتــساوي األضــالع والنظريــات الخاصــة بهمــا ومراجعــة مفهــوم المعادلــة 
  .باين وخصائص المتباينةلتدريس موضوع الت
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  :عوامل تؤثر في التعليم ) ٢
 ، لــذلك فقـــد أوكـــلم والفـــروق الفرديــة بيـــنهطالبـــهعــرف ي) ٢م (المعلـــم كــان مـــن الواضــح أن 

 بـاقي سـتنتاجات، كمـا حـاول إشـراكالوسائل والشرح عنها وعرض النتائج، وكتابـة اال إعدادين للمتفوق
ألـــسنة  خطـــاء التـــي وردت علـــى المعلـــم عـــددا مـــن األجوعـــال.  بأســـئلة وأنـــشطة أقـــل مـــستوىالطـــالب

  .ًالطالب شفويا
أهميــة   بــأن لــدى المــتعلم معرفــة ســابقة فــي الموضــوع، ويــدركيعتقــد) ٢م  ( المعلــميتبــين أن

  منهــا، كمــا أنــهالخــاطئالمعرفــة، لــذا فقــد اهــتم بالـسؤال عنهــا، والتأكــد مــن صــحتها، أو تـصحيح  هـذه
، مأصـابعه ب حتـى لـو لـم يرفعـوا، ويراعيها بحيث يـسأل بعـض الطـاليعي الفروق الفردية بين الطلبة

التــي يواجههــا  وهــو يعــي أيــضا الــصعوبات. جابــةويتــرك المتفــوقين ليجيبــوا بعــد أن يخفــق غيــرهم باإل
  .ويعالجه البديل الطلبة، ويتوقع مواطن الضعف عند الطلبة فيركز عليها في أسئلته ليكشف المفهوم

  
Wא 

 يتــضمن هــذا البنــد وصــف كيفيــة ســير المعلــم أثنــاء تــدريس وحــدة الهندســة، والتزامــه بهــا، ثــم
  :وذلك من خالل، خرىوصف كيفية ربط موضوع الهندسة بالمواضيع األ

  
  :التزام المعلم بتسلسل الوحدة) ١

يـات بالمثلـث المتـساوي الـساقين والنظربتسلسل المنهاج؛ حيث بدأ الوحدة ) ٢م (المعلم التزم 
متباينـة ، التبـاين وخـصائص المتباينـة، المثلث المتساوي األضـالع وخصائـصه، الخاصة به ونتائجها

  .كما كان يقوم بالربط بين كل موضوع وسابقه. نظرية فيثاغورس وعكسها، المثلث
  

  :خرىالربط بين الهندسة والمواضيع األ) ٢
 ت الجبريـة فـي إيجـاد الزوايـادالبين الهندسـة، والجبـر حيـث اسـتخدم المعـا) ٢م (المعلم ربط 

أحـــد ( ٕ المتـــساوي الـــساقين وايجـــاد أحـــد أطـــوال أضـــالع المثلـــث القـــائم الزاويـــة المجهولـــة فـــي المثلـــث
ٕوايجـــاد ، ذلـــك إليجـــاد مربـــع العـــدد وقيمـــة الجـــذر التربيـــع للعـــدد الحقيقـــيو )ضـــلعي القائمـــة أو الـــوتر 

  ).متباينة المثلث (  مثلث مع بعضها القيمة المحتملة للضلع الثالث كي يصلح أن تكون أضالع
 علــى اســـتخدام الواقــع  أمثلــة، وتــشبيهات مــنالطــالبكمــا ربــط الموضــوع بــالواقع عنــدما طلــب مــن 

ـــة  ـــاجر ( المتباين ـــزان الت ـــاغورس ، )مي ـــاء و أعمـــال ( ونظريـــة فيث ـــستخدمها فـــي أعمـــال البن العامـــل ي
  ).النجارة والحدادة 
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يعرف المنهـاج فقـد سـار بحـسب تسلـسله، وانتقـل بتـدرج ) ٢م  ( المعلميتبين من هذا البند أن
وقــام بــالربط بــين موضــوع خــر، وقــام بــالربط بــين المواضــيع المختلفــة فــي الهندســة، موضــوع آل مــن

وبموضــــوع الجبــــر أثنــــاء حــــل  ،.. )ًفــــي الــــصف الــــسابع مــــثال ( الوحـــدة ومواضــــيع الهندســــة الــــسابقة
قـة  كمـا بـين العالبعـض التـشبيهات ريـق اسـتخدامعـن ط المسائل، كما ربطت موضوع الدرس بالواقع

  .رياضية أخرى كالوسط الحسابي، والنسبة، وموضوع العلوم مواضيع مع
  

Wא 
 يتـــضمن هـــذا البنـــد التحـــدث عـــن معرفـــة المعلـــم بالمـــصدر الـــرئيس للمعلومـــات، وهـــو كتـــاب

مثلـة األ نـشطة وبعـض بعـض األالمنهاج، حيث سار بحسب تسلسل المواضـيع فـي الوحـدة، واسـتخدم
 وتـشبيهات مـن بيئـة ضافة لذلك فقد استخدم اللوح والطباشير الملونة، وأثاث الصف، وأمثلـةباإل. منه

 زم لتـدريس الوحـدة حـسب الظـروفعرف الوقـت الـالي) ٢م  ( المعلم هذا البند أنويتبين من. بالطال
   . المسبققوم بالتحضيري والمتاحة، وه

  
Wא 

 سـار يتضمن هذا البنـد وصـفا لمـدة تـدريس الوحـدة، ووجـود خطـة لتنفيـذ تـدريس الوحـدة، فقـد
الوحـدة، أي أنـه احتـاج   حصة في تدريس١٩وقد استغرق ضمن خطة تحضير مسبق ) ٢م ( المعلم
  . لتدريسهانييت إضافحصتينإلى 

 لوحـدة حـسب الظـروفزم لتـدريس ارف الوقـت الـاليعـ) ٢م  ( المعلـم هـذا البنـد أنويتبين مـن
  .بالتحضير اليومي بشكل مستمرقوم ي والمتاحة، وه

عـــرف محتـــوى الوحـــدة جيـــدا؛ حيـــث بـــين ي) ٢م  ( المعلـــمتبـــين نتـــائج المـــشاهدات الـــصفية أن
قـات فـات، والعالقات بينها مـن تـشابهات واختال والعال،المثلث المتساوي الساقين والمتباينة خصائص

   . للطالب اليوميةالجبر ومع الحياة مع
ل حـــل أوراق العمـــل  أثنـــاء المناقــشة، وخـــال وذلـــكطالبـــهعــرف يهـــداف، وعـــرف األ يكمــا أنـــه

 عـرف محتـوى، وأهـداف الوحـدةو يلـذا فهـ. قـوم بقيـاس تحققهـايسعى لتحقيقهـا، ويـعلـى اللـوح، و والحل
  علــــى أساســــها، وراجــــعمهــــتم بخــــصائص الطلبــــة كــــالفروق الفرديــــة وتعامــــل معهــــيكمــــا أنــــه . جيــــدا
وبــنفس  وسـار حــسب المنهـاج. ونــوع فـي أســاليب واسـتراتيجيات التـدريس والتقيــيم. الـسابقة لومـاتالمع

المعـــدة  ضـــافة للـــسبورة والطباشـــير والوســـائلحيـــث كـــان المـــصدر الـــرئيس للمعلومـــات، باإل الترتيـــب،
 نأنــه اعتمــد فــي تدريــسه، توجيــه أســئلة عــ) ٢م  ( المعلــميتبــين مــن كتابــة وأقــوال وممارســاتو. ًمــسبقا



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ١٣٤ 

 كمــا أنــه كــان يعــي ، دالطلبــة الــسابقة، وربطهــا بــالتعلم الجديــد، أي بنــى عليهــا الــتعلم الجديــ معلومــات
 مفــاهيم خاطئــة لــدى الطلبــة؛ لــذا فقــد كــان يوجــه أســئلة بطــرق مختلفــة للكــشف عنهــا، ورفــض وجــود

الكثيــر  وأجـرى.  منهـا وعـالج الكثيـر منهـا بطريقـة مقنعـة، رغـم أنـه لـم يوفـق بمعالجـة بعـضهاالخـاطئ
  من الحوارات الناجحة، والفعالة بينه وبين الطلبة، وقام بربط المفاهيم ببعضها عن طريق توضيح

 أظهــر والرســمي، كمــا ســتنتاج غيــر الرســمي،شــكال، واســتخدم طريقــة االقــات والمقارنــات بــين األالعال
  .خرىقة وحدة الهندسة بالمواضيع األعال
 

אF٢WE 
 والمالحظـات الـصفيةت، ، والمقابال المعرفةواختبار، استبانة المعتقدات ج كل من بينت نتائ

بــأن المــتعلم نــشط ولديــه دافــع للــتعلم ويبنــي المعرفــة، وأن لديــه معرفــة ســابقة  يعتقــد) ٢م  (المعلــمأن 
، سـئلةباأل) ٢م  ( المعلـماكتفـىوقـد ، ويـستخدمها فـي الـتعلم الجديـد تعليمـه إياهـا عن الرياضـيات قبـل

  .ص بعض القوانينواستخال نشطة،، وعلى الدفاتر، وبتنفيذ بعض األالسبورةوالمناقشة، والحل على 
ـــائج أيـــضا ـــم  أنًوبينـــت النت ـــأن المـــتعلم يمتلـــك معرفـــة ســـابقة، وأن هـــذه يعتقـــد) ٢م ( المعل  ب

ســـئلة، والمناقـــشة، ويعطـــي تتـــضمن مفـــاهيم بديلـــة خاطئـــة، فيبحـــث عنهـــا بطريقـــة توجيـــه األ المعرفـــة
 مثلــــة، ثــــم بطــــرح األً، فيكتــــشفها، ويتحــــداها برفــــضها أوالموتــــساؤالتهلطــــرح أفكــــارهم  بللطــــال رصــــةف

 قنـــاع الطالـــب بمحـــدوديتها حتـــى لـــو كـــان علـــى حـــساب الوقـــت، حيـــثســـئلة إلوالمناقـــشة، وتوجيـــه األ
 يعتقـدوكـان .  بـأس بـه منهـا فـي مواجهـة هـذه المفـاهيم إذ بـرز أثنـاء المـشاهدات عـدد الًاستغرق وقتا

 مـن الحـوارات الجيـدة ًوأجـرى عـددا بأهمية الحوار فـي الـتعلم، فاسـتخدم المناقـشة والحـوار مـع الطلبـة،
  . )٦ملحق رقم ( ، ية وقويةغن) ٢م ( المعلم والمفيدة، وكان حوارات

 بـــأن المعرفـــة الهامـــة مفـــاهيم مترابطـــة، حيـــث يعتقـــد) ٢م ( المعلـــم وبينـــت النتـــائج أيـــضا أن
المثلـــث وأطـــوال أضـــالعه قـــات بـــين ٕالمختلفـــة فـــي وحـــدة الهندســـة، وابـــراز العالبـــالربط بـــين المفـــاهيم 

وقـام بـالربط  ،وقياسات زواياه والمثلث المتساوي الساقين والمثلث المتساوي األضـالع والعالقـة بينهمـا
  .، وموضوع الجبر أثناء حل المسائلالهندسة بين

) ٢م  (المعلـمت النتـائج أن معرفـة بينـد  فقـالمعرفة البيداغوجية للمحتـوىمن ناحية عناصر و
ن ، ألًهداف جيـدااأل لكن كان يعرف. حيان كانت المعلومات غير دقيقةجيدة، رغم أنه في بعض األ

  .لنقاش، والحوار أثبت ذلك حتى لو لم يذكره بوضوحا
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 علــى وعــي، ودرايــةه خــصائص الطلبــة، وأهميتهــا، حيــث دلــت ممارســات) ٢م (المعلــم ويعــي 
ب لطــرح أفكــارهم،  للطــالًفرصــا) ٢م  ( المعلــمعنــدما أعطــى وذلــك  بهــاهتمــاماالوبــه، بخــصائص طال

  .بالطال واقتراحاتهم، وأجرى حوارات حول مختلف المواضيع مع
ونقـاش،  ستراتيجيات تضمنت أسئلة، وحوار،ساليب، واالعددا من األ )٢م (المعلم واستخدم 

بــالتركيز علــى ) ٢م  ( المعلـماتر، وقـد تميــزوتنفيـذ أنــشطة، واسـتنتاجات، وحــل علـى اللــوح وعلـى الــدف
   .ا ومواجهتهالبديلةبالبحث عن المفاهيم  الحوار والمناقشة، أسلوب

 ًمـصدرا ، وسـار حـسب تسلـسله، واسـتخدم كتـاب المنهـاجًيعـرف المنهـاج جيـدا) ٢م (والمعلم 
 أن تقديره للوقـت كماو ،، والطباشير، والكتابللسبورةضافة  للتعلم، واستخدم بعض الوسائل باإلًرئيسا
  .) ًأقرب إلى الوقت الذي استغرق فعالأي  (  أقرب للواقع كانزم لتدريس الوحدةالال
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אא 
אא 

 
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الوقـــوف علـــى معرفـــة المحتـــوى البيـــداغوجي لمعلمـــي الرياضـــيات 

ـــرئيس للـــصف ـــامن األساســـي المتعلقـــة بموضـــوع الهندســـة وكـــان ســـؤال الدراســـة ال مـــا المعرفـــة : " الث
  ".ي لدى معلمي الصف الثامن األساسي بغزة ؟ البيداغوجية للمحتوى الرياض

 لفحـص   المعرفـةواختبـارلإلجابة على سؤال الدراسة تـم اسـتخدام اسـتبانة المعتقـدات الختيـار العينـة 
 الـصفية لوصـف والمالحظـاتمعرفـة المحتـوى لعينـة الدراسـة فيمـا كانـت األدوات الرئيـسية المقـابالت 

  .الرياضياتالمعرفة البيداغوجية للمحتوى لمعلمي 
كمـا أظهـرت أنهمـا ، ين كليهما قد ماال السـتخدام طـرق التعلـيم التقليـديَمِلَعُوقد أظهرت النتائج أن الم

  .  بحاجة إلى تطوير معرفتهما بتعليم المحتوى في مواطن مختلفة
 

אW 
  : ة للمعلمة باآلتيتم اإلجابة على سؤال الدراس، بعد تفريغ أدوات الدراسة ومقابلة نتائجها

אאW 
حسب االستبانة تعتقد بأن المتعلم نشط ولديه دافع للـتعلم، وأن سـبب ضـعف ) ١م( المعلمة 

وتقول في المقابلة بأن مشاركة الطالب في النقـاش، . الطالب هو عدم ربط األفكار الجديدة بالسابقة
وأثنــاء التطبيــق فــي المــشاهدات الــصفية . فــضلواألنـشطة العمليــة تــساعد علــى الفهــم، والــتعلم بـشكل أ

ـــة ًأوكلـــت لطالباتهـــا عـــددا ـــم كتاب ـــائج ث ـــشرح عنهـــا، واســـتخالص النت  مـــن المهـــام، كإعـــداد وســـائل وال
  المعلمــة فــي نتــائج األدوات الــثالث حــول البعــد األول، ممــا يبــين أنًوهــذا يبــين توافقــا. االســتنتاجات

  .  للتعلم، وبناء المعرفة بأن المتعلم نشط ، ولديه دافعتعتقد) ١م(
فـــي االســـتبانة بـــأن المـــتعلم لديـــه معرفـــة ســـابقة عـــن الرياضـــيات قبـــل ) ١م (  المعلمـــةتجيـــب

. إياهــا، بــسبب تفاعلــه مــع البيئــة، ويجــب التأكــد مــن وجودهــا أو تدريــسها إن لــم تكــن متــوفرة تدريــسه
لومــاتهم الــسابقة، كمــا أن إنهــا توجــه أســئلة للطــالب لمراجعــة مع) ١م( المعلمــة المقابلــة قالــت  وفــي
   . بأكثر من طريقةة لمادة معينة، وتقبل الحل من الطالبً، أو تلخيصاً عملياًقد يكون نشاطا التقييم

 الــصفية، وجهــت أســئلة فــي بدايــة كــل حــصة، وفــي أثنــاء الــتعلم الجديــد، المالحظــات وأثنــاء
 سـابقة عنـد الطالـب، وأنـه يطـور  بوجـود معرفـةتعتقـد) ١م( المعلمـة وهـذا يـدل علـى أن  وفي التقييم،
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 إضــافة لــذلك، فقــد الحظــت أن لــدى. بنفــسه، ويــستخدم المعلومــات الــسابقة فــي الــتعلم الجديــده أفكــار
وأهملــت الــبعض ، حيــث الحظتهــا، ورفــضتها، وعالجــت بعــضها، الخطــأالطالبــات عــدد مــن المفــاهيم 

  .ًيس قويا عند الطلبة لخطأمما يدل على أن معتقدها بوجود مفاهيم ، اآلخر
بــأن العمــل فــي المجموعــات يــدعم الــتعلم، ويــساعد علــى إيجــاد معنــى مــشترك، ) ١م ( تعتقــد

ــــدات ــــم الطــــالب مــــن خــــالل العمــــل فــــي. هــــذا حــــسب اســــتبانة المعتق ــــأن تعل ــــة ب ــــت فــــي المقابل  وقال
واستخدمت أثناء المشاهدات الصفية العمـل . المجموعات يساعد الطالب على الفهم، والتعلم األفضل

مجموعــات أغلــب الحــصص التــي حــضرها الباحــث عنــد المعلمــة حيــث اشــتركت الطالبــات بتنفيــذ فــي 
األنـــشطة، وتـــم نقـــاش بيـــنهن، وقامـــت بعـــض الطالبـــات بالـــشرح خـــالل عمـــل المجموعـــات، لطالبـــات 
الصف، وعرض كيفية تنفيذ األنـشطة، والحـل، والبرهـان، وكتابـة االسـتنتاجات علـى اللـوح، ممـا يبـين 

ــالتعلم مــن األقــران تعتقــد) ١م( المعلمــة أن  بــأن الحــوار يــساعد علــى الفهــم ) ١م (  المعلمــةوتــرى. ب
العميق، ويساعد المعلم على معرفة ما يفكر به الطالـب، وأن تعميـق الفهـم أهـم مـن تغطيـة المنهـاج، 

إنهــا توجــه أســئلة متنوعــة للطالبــات : هــذا حــسب إجاباتهــا فــي اســتبانة المعتقــدات، وقالــت فــي المقابلــة
الطالبــات وفــي المــشاهدات الــصفية اســتخدمت المناقــشة، والحــوار مــع ، تعــرف مــدى فهــم الطالبــاتل

أنفــسهن أثنــاء  ، وبعــض الحــوارات بــين الطالبــات  )٥ملحــق رقــم (  مــن الحــوارات ًحيــث أجــرت عــددا
  . بأهمية الحوار في التعلمتعتقدعمل المجموعات، مما يدل على أنها 

ــتعل) ١م( المعلمــة تــرى  م األفــضل يركــز علــى الفهــم، والعالقــات، واســتنتاج القــوانين، بــأن ال
وقالـــت فـــي المقـــابالت إن اســـتنتاج الطالـــب . والـــربط بـــين المفـــاهيم والحقـــائق، هـــذا حـــسب االســـتبانة

للقوانين بنفسه يساعد على التذكر، وأنها تربط بين المفاهيم المختلفة، واألجـزاء المختلفـة فـي الوحـدة، 
وفــي . بــين األشــكال الهندســية، وتــربط وحــدة الهندســة بمواضــيع أخــرى كــالجبروتركــز علــى العالقــات 

تــربط النظريــات بــالتطبيق العملــي مــن خــالل االســتقراء، ) ١م( المعلمــة المــشاهدات الــصفية تبــين أن 
كما بينت أثناء الحوار، والنقاش، واستنتاج القوانين، وشرح الطالبات، والحل، العالقـات بـين األشـكال 

 كما بينت العالقة بين الهندسة والمواضيع األخرى كالجبر، حيث استخدمت الطرق الجبرية الهندسية
هــي مفــاهيم مترابطــة، ) ١م( المعلمــة وهـذا يبــين أن المعرفــة الهامــة عنـد . فـي حــل المــسائل الهندســية

، النمــراوي( ، )٢٠٠٣، الــصباغ( :  كــل مــنوهــذه النتــائج تتوافــق مــع نتــائج دراســة .واســتنتاج قــوانين
٢٠٠٤( ،( Carlson, 2004) ،Brown ,2004) (  ( Goos, 2004 ) ، )٢٠٠٧، مريبـع(  ، )
   . )٢٠٠٨، العدوي
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אאאאאW 
ســنناقش فــي هــذا الجــزء مــن الفــصل نتــائج المعلمــة بنــاء علــى عناصــر المعرفــة البيداغوجيــة 

ــــدريس، :  فئــــات هــــيللمحتــــوى والمتــــضمنة ســــبع معرفــــة محتــــوى الموضــــوع، واألهــــداف، وطــــرق الت
الطلبــة، ثـــم معرفــة المنهــاج، والمـــصادر والــسياق، ثـــم مقارنــة نتــائج هـــذه الدراســة بنتـــائج وخــصائص 

  .الدراسات السابقة
Wאאאא 

على دقة التعليم، والكـشف عـن المفـاهيم ) ١م(  رفة المعلمةتم في هذا البند مناقشة تأثير مع
ن معرفــة المعلــم بمحتــوى الموضــوع يــؤثر فــي دقــة تعلــيم حيــث أ،، ونوعيــة األســئلة المطروحــةالبديلــة

جيـدة، وقـدرتها علـى ) ١م( المعلم، وفي القدرة على كشف ومعالجة المفاهيم البديلة؛ فمعرفة المعلمة 
  هــــذه الدراســــة تتفــــق مــــع دراســــة الحــــشوة إن نتــــائج، جيــــدة ًأيــــضا الخطــــأالكــــشف عــــن المفــــاهيم 

(Hashweh, 2004 ) الموضــوع   علــى محتــوىًالتــي بينــت نتائجهــا أن المعلمــين المطلعــين جيــدا
، مريبــع( وكــذلك تتفــق مــع نتــائج دراســة ، الــسابقة الخاطئــة لــديهم فرصــة أكثــر للكــشف عــن المفــاهيم

    ).٢٠٠٨، العدوي( ودراسة ،  )٢٠٠٧
 ن معرفــة المعلمــة بمحتــوى الموضــوع تــؤثر فــي نوعيــة األســئلة التــي تطرحهــا؛ فقــد تبــين أنإ
ـــراًطرحـــت عـــددا) ١م ( المعلمـــة  مـــن األســـئلة خـــالل المـــشاهدات، كـــان أكثـــر مـــن ثلثيهـــا أســـئلة ً كبي
وقد حملت المعلمة معرفة جيدة بالمحتوى مما جعلها قادرة على الـربط بـين مفـاهيم الوحـدة  .مفاهيمية

كما تدرك األوضاع المختلفـة للمفـاهيم لـذا لـم ، سابقة والالحقة والتسلسل في االنتقال بينهاالمفاهيم وال
كما انعكـست معرفتهـا الجيـدة بـالمحتوى بالمواجهـة البارعـة ، بحرفية الكتاب المقرر أثناء شرحها تلتزم

الدراسـات  تفق مع نتائج إحدىوهذه النتيجة ت، ٕللمفاهيم البديلة واجراء التغيير المفاهيمي المناسب لها
ســئلة المطروحــة، حيــث أن المعلمــين المــادة تــؤثر فــي نوعيــة األ التــي بينــت أن معرفــة المعلــم لمحتــوى

 كـل وهذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسـة، للتفكير مثيرة أسئلة لطرح ذوي المعرفة العليا لديهم فرصة
   :من
 (Pitts, 2004) ،( Fi,2004) ،( Durand,2004) ،(Huillet,2005) ،)Wong and 

Lai,2006( ،(Blum and Drauss,2006) ،(Huang,2008) ،(Tumuklu and 

Yesildere,2007 ) ،(Kramarski, 2009 ).  
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Wאאאא 
الطــالب تمــت مناقــشة النتــائج فــي هــذا البنــد مــن حيــث معرفــة المعلمــة باألهــداف، وتعريــف 

 .وقياس مدى تحققها بها،
 ، حيث بينت أهداف تـدريس كـلًتعرف أهداف تعليمها جيدا) ١م( بينت الدراسة أن المعلمة 

 حــصة شــاهدها الباحــث؛ إمــا فــي بدايــة الحــصة أو أثنــاء النقــاش، والحــوار، أو الحــل، أو عنــد إثبــات
 .النظرية، وعملت على تحقيقه، حتى لو لم تذكر الهدف بوضوح

 كـان يتحقـق الهـدف المقـصود؛ حيـث تـم اسـتنتاج) ١م(  مشاهدة صفية عنـد المعلمـة في كل
، المـسائل ، ثـم اسـتخدامها لحـلالسبورةالنظرية، وتقوم إحدى الطالبات بشرحها، وأخرى بكتابتها على 

 Chick)،  )٢٠٠٨، العدوي( ودراسة  ) ٢٠٠٧، مريبع: ( وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة

and Baker, 2005 ، )٢٠٠٤،  أبـو موسـى( ، (Singmuang, 2003)، ) Shuhua et al, 

2003(.   
  

Wאאאאאא 
تم في هذا البند مناقشة النتائج المتعلقة بتنويع أساليب التدريس، واالستراتيجيات، وانعكاسـها 

  .هم، وعلى جعل الحصة مشوقةعلى تجاوب الطلبة، وتفعيل
اســتخدمت أســاليب واســتراتيجيات متنوعــة فــي تعلــيم مــادة ) ١م( بينــت الدراســة أن المعلمــة 

الحــوار والمناقــشة، والعمــل فــي مجموعــات، وتنفيــذ األنــشطة ) ١م( فقــد اســتخدمت المعلمــة  الــدرس،
  .العملية، وحل أوراق العمل، واستخالص النتائج، وكتابتها

هــذا التنويــع أثــر علــى تجــاوب الطلبــة، ونــشاطهم أثنــاء المــشاهدات، فلــم يكــن كمــا تبــين أن 
كمــا دل اســتخدام ، وقــت للملــل مــن الــدرس، حيــث أدى الطالبــات عــددا مــن المهــام أثنــاء ذلــك هنــاك

لــيس حــل ) ١م( الســتراتيجيات المتنوعــة فــي تــدريس وحــدة الهندســة، أن مفهــوم التعلــيم عنــد المعلمــة ا
 هــــو مــــزيج مــــن األســــئلة والمناقــــشة والحــــوار واســــتنتاج القــــوانين، ومناقــــشة فحــــسب، بــــل خوارزميــــات
وقــد اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع ، وتــصحيحها، وتنفيــذ أنــشطة، وربطهــا مــع واقــع الحيــاة األخطــاء،

   . )٢٠٠٨، العدوي( ،  )٢٠٠٧، مريبع( ، )٢٠٠٣ ،المقدادي (:دراسة
  

אWאאאא 
تـــم فـــي هـــذا البنـــد مناقـــشة النتـــائج المتعلقـــة بخـــصائص الطلبـــة، والمتعلقـــة بالمعرفـــة الـــسابقة 

 .لديهم، والمفاهيم الخاطئة، والصعوبات التي يواجهونها في تعلم الهندسة
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اهتمـــت بمعرفـــة خـــصائص الطالبـــات، ولـــديها وعـــي ) ١م( فقـــد بينـــت الدراســـة أن المعلمـــة 
الطالبات السابقة، وكانت تبدأ من حيث تعرف الطالبة، كما ذكرت أن مـن الـصعوبات معرفة  بأهمية

وهذه النتيجة تتفق مـع فكـرة النظريـة . التي تواجهها الطالبات في تعلم موضوع الهندسة كيفية البرهان
  .البنائية، وهي أن المتعلمين يبنون معرفتهم على أساس التعلم السابق

أدركت وجود فروق فردية بين الطالبات، حيث كانت تـسأل ) ١م ( وبينت النتائج أن المعلمة
) ١م( السؤال الصعب للطالبة المتفوقة، والسؤال السهل للطالبـة غيـر النـشيطة ، كمـا أفـادت المعلمـة 

الوســائل،  كثيــرا مــن قــدرات بعــض الطالبــات لــديها، حيــث أعطــتهن فرصــة إلظهــار قــدراتهن، بإعــداد
وهــذا يتفــق مــع أحــد أبعــاد النظريــة البنائيــة الــذي يقــول ، تخالص النتــائجوالــشرح عنهــا للطالبــات، واســ

 .بأن المتعلم نشط
وهــذا . أنهــا تهــتم بمعرفــة مــشاكل الطالبــات ألنهــا تــؤثر فــي تعلــيمهن) ١م( وذكــرت المعلمــة 

، يؤكد أن خلفية الطلبـة البيئيـة هامـة جـدا، فالوالـدان اللـذان ال يهتمـان بمـا يفعلـه أبنـاؤهم فـي المدرسـة
وهــذه النتــائج تتوافــق مــع نتــائج ، وال ينظمــون أبنــاءهم، يقــع أبنــاؤهم فــي مــشاكل ســلوكية فــي المدرســة

   . )٢٠٠٨، العدوي(   و( Hill et al, 2004 ) :دراسة
  

Wאאא 
نهاج وقد أظهرت نتـائج الدراسـة تمت مناقشة النتائج المتعلقة بالجوانب االيجابية والسلبية للم

 . للمنهاج على نوع المعرفة التي يتعلمها الطالبً قوياًأن هناك تأثيرا
( فقد تبين أن طول المنهاج، وكثافة المـادة، وكثـرة القـوانين الواجـب تدريـسها، وتقيـد المعلمـة 

اضــيع المنهــاج، ال بإنهــاء الوحــدة فــي فتــرة محــددة، واإلدارة التعليميــة التــي تــصر علــى إنهــاء مو) ١م
 على إثراء المادة، ويقلل من الفرص المتاحة لذلك، وال يعطي فرصـة كافيـة) ١م( يدعم قدرة المعلمة 

أثنـاء المقابلـة بأنـه ) ١م( حيـث عبـرت عـن ذلـك ، من فهم الطلبة بشكل أفضل) ١م( لتتأكد المعلمة 
وهـذا يبـين . يـر مـن الوقـت المتـاحإذا أردنا تدريس هذه الوحدة كمـا يجـب فإننـا نحتـاج لوقـت أكثـر بكث

وهـــذه ،  لمـــشاكل كثيـــرةًأن مـــواد المنهـــاج يمكـــن أن تكـــون أداة تطـــوير فعالـــة، ويمكـــن أن تكـــون ســـببا
 (Collopy, 2003) ،)٢٠٠٤، أبـو موسـى ( ،)Archer, 1999 (  النتائج تتوافق مع نتائج دراسة

   2003)، الحربي( ، 
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Wאאא 
فقد دلت نتـائج الدراسـة ، تمت مناقشة النتائج المتعلقة بالجوانب االيجابية والسلبية بالمصادر

  للمعلومــات، فــي تدريــسها لوحــدةً رئيــساًاســتخدمت الكتــاب المدرســي مــصدرا) ١م( علــى أن المعلمــة 
ونوعـت ، ألهـداف المـراد تحقيقهـاالهندسة، إذ اعتمدت على المعلومات المتوفرة في كتاب المنهاج، وا

وهـذه النتـائج تتوافـق مـع ، في أساليب، واستراتيجيات التـدريس، األمـر الـذي أدى إلـى تحقـق األهـداف
   ).٢٠٠٨، العدوي( ودراسة ،  )٢٠٠٧، مريبع(  و دراسة )Archer, 1999 (  نتائج دراسة

  
Wאאא 

 مناقـــشة النتـــائج المتعلقـــة بالجوانـــب االيجابيـــة والـــسلبية للـــسياق فقـــد بينـــت الدراســـة أن تمـــت
تعـــرف أهميـــة معرفـــة ظـــروف الطلبـــة؛ كالبيئـــة التـــي يعيـــشون فيهـــا، والمـــشاكل التـــي )  ١م( المعلمـــة 

أنه من المهم معرفة مشاكل الطالبات لمـساعدتهن علـى التغلـب ) ١م( يعانون منها، فذكرت المعلمة 
وهـذه ، ًألنهـا تـؤثر علـى تحـصيلهن، وهـذه النتيجـة تؤكـد أن خلفيـة الطالبـات البيئيـة هامـة جـدا ها،علي

، العـــدوي( ودراســـة ،  )٢٠٠٧، مريبـــع( ، )٢٠٠٤، أبـــو موســـى ( النتـــائج تتوافـــق مـــع نتـــائج دراســـة
٢٠٠٨.(   

 
אW 

  :  سؤال الدراسة للمعلم باآلتيتم اإلجابة على، بعد تفريغ أدوات الدراسة ومقابلة نتائجها
אאW 

فــي االســتبانة بــأن الــتعلم عبــارة عــن اكتــساب مفــاهيم جديــدة، وربطهــا ) ٢م( يجيــب المعلــم 
كمــا يــذكر . الــسابق، وأن ســبب ضــعف التحــصيل هــو عــدم ربــط المعلومــات الجديــدة بالــسابقة بــالتعلم

 التعليمية، لذا فيجب أن يعطى الفرصة ألن يحلـل المقابلة بأنه يرى أن المتعلم هو محور العملية في
ويــشارك فــي البرهــان، ليبتعــد عــن اإلجــراءات، وأن الطــالب يتعلمــون أفــضل عنــدما نوكــل إلــيهم مهــام 

، ألنـشطة اوفي المشاهدات الصفية شارك الطالب بالنقـاش، والحـوار، وتنفيـذ عـدد مـن. ونناقشهم بها
  .يبني المعرفةمما يدل على اعتقاده بأن المتعلم نشط و

حـــسب االســـتبانة أن الطـــالب لـــديهم معرفـــة ســـابقة عـــن الرياضـــيات قبـــل ) ٢م( يـــرى المعلـــم 
تدريسهم إياها، وفي المقابلة يقول إنه يوجه أسئلة للطـالب عـن هـذه المعلومـات الـسابقة، ليعـرف مـن 

ريـة بعـد أين يبدأ، ويقبل من الطـالب الحـل بـأكثر مـن طريقـة، كمـا يطلـب مـن الطـالب تلخـيص النظ
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وفـــي المـــشاهدات الـــصفية يوجـــه أســـئلة فـــي بدايـــة كـــل حـــصة ليـــسأل عـــن هـــذه . اســـتقرائها، وشـــرحها
 يعتقــد) ٢م (  المعلــمالمعلومــات الــسابقة، ويتأكــد مــن وجودهــا، ويربطهــا بــالتعلم الجديــد، ممــا يبــين أن

مها فــي الــتعلم  بنفــسه، ويــستخدًبــأن المــتعلم لديــه معلومــات ســابقة عــن الرياضــيات، وأنــه يطــور أفكــارا
  .الجديد

أن أحد الحواجز الهامـة التـي تمنـع الطلبـة مـن الفهـم هـو حملهـم لمفـاهيم ) ٢م( المعلم  يعتقد
بديلــة خاطئــة، ال تنــسجم مــع األفكــار العلميــة، ويــرى أنــه يجــب الكــشف عــن هــذه المفــاهيم الخاطئــة 

أنـــه يغيـــر صـــيغة الـــسؤال ويقـــول أثنـــاء المقابلـــة أنـــه يطـــرح أســـئلة معينـــة، كمـــا . ٕواظهـــار محـــدوديتها
وأثنـاء المـشاهدات الـصفية يطـرح أسـئلة مفاهيميـة، ويغيـر . ليكشف عن المفاهيم الخاطئة عند الطلبة

فــي صــيغة الــسؤال الواحــد، لمعرفــة المعلومــات المتــوفرة عنــدهم، وللكــشف عــن المعلومــات الخاطئــة 
  يبـــين أنـــه) ٢م( المعلـــم ســـات إن توافـــق اإلجابـــات فـــي االســـتبانات، والمقـــابالت مـــع ممار. لمعالجتهــا
  .طريقة طرح  األسئلة للكشف عن المفاهيم الخاطئة، ومن ثم يعالجها يغير في

أن المناقـــشة، والحـــوار بـــين المعلـــم والطلبـــة، واالســـتماع إلـــى آراء الطلبـــة ) ٢م (  المعلـــميـــرى
ة الخاطئـة، يساعد المعلـم علـى معرفـة مـا يفكـرون بـه، كمـا يـساعد علـى الكـشف عـن المفـاهيم الـسابق

 وقــال أثنــاء إجاباتــه علــى أســئلة المقــابالت بأنــه يوجــه أســئلة. وهــذا مــا جــاء فــي اســتبانة المعتقــدات
وفـي المـشاهدات الـصفية كـان يوجـه . للطالب، وينوع في اختيار األسئلة ليعرف ما يفكر بـه الطالـب

 .ةوللتأكد من فهم الطلبأسئلة قبل البدء بأي تعلم جديد، للربط بين المعلومات السابقة والجديدة، 
 أثنــاء مراجعتــه للمعلومــات الــسابقة، وأثنــاء تدريــسه ) ٦ ملحــق رقــم(وقــد أجــرى عــددا مــن الحــوارات 

  . بأهمية الحوار في التعلميعتقدمما يدل على أنه ، التعلم الجديد
 اجبأن التعلم عبارة عن الربط بين المفاهيم، والحقـائق، والعالقـات، واسـتنت) ٢م (  المعلميرى

القــوانين، والــربط بينهــا، ممــا يــساعد علــى اســتيعاب المفــاهيم واســتخدام القــوانين، وهــذا حــسب اســتبانة 
وقــال فــي المقــابالت بــأن تعلــيم الهندســة هــو اســتنباط قــوانين، ونظريــات مترابطــة، وبــين . المعتقــدات

بــاقي فــروع ويهــدف مــن تعليمــه إلــى ربــط الهندســة ب، العالقــات بــين عــدد مــن المفــاهيم فــي الهندســة
مـع  الـصفية قـام وفـي المـشاهدات، الرياضيات، كالجبر وحساب المثلثات، وبالعلوم األخرى كالفيزيـاء

يـــرى أن المعرفـــة ) ٢م( الطـــالب باســـتنباط بعـــض النظريـــات المتعلقـــة بالمثلـــث وهـــذا يـــدل علـــى أن 
(  : كـــل مـــنســـةوهـــذه النتـــائج تتوافـــق مـــع نتـــائج درا، الهامـــة هـــي اســـتنتاج قـــوانين ومفـــاهيم مترابطـــة

، )٢٠٠٤، النمــراوي( ، (Hendrix, 2003)، ( Hammerman, 2003)، )٢٠٠٣، الــصباغ
   ). ٢٠٠٨، العدوي( ،  )٢٠٠٧، مريبع(
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אאאאאW 
ســنناقش فــي هــذا الجــزء مــن الفــصل نتــائج المعلــم بنــاء علــى عناصــر المعرفــة البيداغوجيــة 

ــــدريس، : للمحتــــوى والمتــــضمنة ســــبع فئــــات هــــي معرفــــة محتــــوى الموضــــوع، واألهــــداف، وطــــرق الت
الطلبــة، ثـــم معرفــة المنهــاج، والمـــصادر والــسياق، ثـــم مقارنــة نتــائج هـــذه الدراســة بنتـــائج وخــصائص 

  .الدراسات السابقة
Wאאאא 

ـــيم، والكـــشف عـــن المفـــاهيم تـــم فـــي هـــذا ا ـــم علـــى دقـــة التعل ـــأثير معرفـــة المعل لبنـــد مناقـــشة ت
 .ونوعية األسئلة المطروحة الخاطئة،

 جيدة ممـا جعلـه قـادر علـى الـربط بـين مفـاهيم الوحـدة والمفـاهيم الـسابقة) ٢م( معرفة المعلم 
 وقـد ،طئـة أيـضا جيـدةوالالحقة والتسلسل في االنتقال بينها ، وقدرتـه علـى الكـشف عـن المفـاهيم الخا

المختلفــة   كمــا يــدرك األوضــاع . ( Hashweh, 1985 )اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة
إن معرفـة المعلـم بمحتــوى الموضـوع تــؤثر ، للمفـاهيم لـذا لــم يلتـزم بحرفيـة الكتــاب المقـرر أثنـاء شــرحه

 مــن األســئلة خــالل ًيــرا كبًعــددا طــرح) ٢م( المعلــم فــي نوعيــة األســئلة التــي يطرحهــا؛ فقــد تبــين أن 
  : منوقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كال ، المشاهدات، كان أكثر من ثلثيها أسئلة مفاهيمية

( Ma, 1999 ) ،(Penso,2002) ،(Singmuang, 2003)، ) Shuhua et al, 2003( ،

(Pitts, 2004) ،( Fi, 2004) ،( Durand, 2004)، )Chick and Baker,2005(، 

(Huillet, 2005) ،)Wong and Lai, 2006 .(   

  
Wאאאא 

تمت مناقشة النتائج في هذا البند من حيث معرفـة المعلـم باألهـداف، وتعريـف الطـالب بهـا، 
 .وقياس مدى تحققها

 اف تــدريس كــل، حيــث بــين أهــدًيعــرف أهــداف تعليمــه جيــدا) ٢م( بينــت الدراســة أن المعلــم 
حــصة شــاهدها الباحــث؛ إمــا فــي بدايــة الحــصة أو أثنــاء النقــاش، والحــوار، أو الحــل، أو عنــد إثبــات 

 .النظرية، وعمل على تحقيقه، حتى لو لم يذكر الهدف بوضوح
باستنتاجها  )٢م( استنتج القاعدة في بعض األحيان، ولم يقوم المعلم ) ٢م( بينت الدراسة أن المعلم 

 .رىفي حاالت أخ
إن عدم تحقق الهـدف ال يعنـي أن المعلـم ال يعـرف األهـداف، حيـث كـان يبـين الهـدف أثنـاء 

و قـد يكـون الـسبب فـي عـدم تحقـق الهـدف هـو طريقـة التـدريس التـي يتبعهـا المعلـم، . النقاش والحوار
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وقتـا غيـر ) ٢م (وجود عوائق أخرى أو اهتمامه بجوانب أخرى يرى أنها مهمة؛ فقد قضى المعلـم  أو
 .قليل في معالجة األخطاء، والمفاهيم البديلة الخاطئة

 ٕيوجد عالقة بين تحضير المعلـم واعـداده لطالبـه، وبـين قدرتـه علـى تحقيـق األهـداف؛ إذ أن
 التحضير يساعد المعلم على تحديد النشاط المناسب، والوقت الالزم لكل نشاط أو فعالية في

   ).٢٠٠٨، العدوي( ،  )٢٠٠٧، مريبع: ( كل من وهذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسة، الحصة
  

Wאאאאאא 
تم في هذا البند مناقشة النتائج المتعلقة بتنويع أساليب التدريس، واالستراتيجيات، وانعكاسـها 

  .على تجاوب الطالب، وتفعيلهم، وعلى جعل الحصة مشوقة
استخدم أساليب واسـتراتيجيات متنوعـة فـي تعلـيم مـادة الـدرس ) ٢م( لدراسة أن المعلم بينت ا

 أســلوب المناقــشة والحــوار، الــشروحات القــصيرة، وتنفيــذ األنــشطة العمليــة،) ٢م( فقــد اســتخدم المعلــم 
كمــا تبــين أن هــذا  . المختلفــة لتوضــيح المفــاهيم، واســتخالص النتــائجوالتــشبيهاتوحــل أوراق العمــل 

هــذه الدراســة مــع وقــد اتفقــت نتــائج ، تنويــع أثــر علــى تجــاوب الطــالب، ونــشاطهم أثنــاء المــشاهداتال
    ).٢٠٠٨، العدوي( ودراسة ، )٢٠٠٣ ،المقدادي (، ( Handal, 2001 ):دراسة

كما دل اسـتخدام االسـتراتيجيات المتنوعـة فـي تـدريس وحـدة الهندسـة، أن مفهـوم التعلـيم عنـد 
 وارزميــات فحــسب، بــل هــو مــزيج مــن األســئلة والمناقــشة والحــوار واســتنتاجلــيس حــل خ) ٢م( المعلــم 

وقـد اتفقـت نتـائج ، القوانين، ومناقـشة األخطـاء، وتـصحيحها، وتنفيـذ أنـشطة، وربطهـا مـع واقـع الحيـاة
   ).٢٠٠٨، العدوي( ،  )٢٠٠٧، مريبع (،)٢٠٠٤، أبو موسى: ( هذه الدراسة مع دراسة كال من

  
אWאאאא 

تـــم فـــي هـــذا البنـــد مناقـــشة النتـــائج المتعلقـــة بخـــصائص الطلبـــة، والمتعلقـــة بالمعرفـــة الـــسابقة 
 .لديهم، والمفاهيم الخاطئة، والصعوبات التي يواجهونها في تعلم الهندسة

 وعي بأهمية معرفةاهتم بمعرفة خصائص الطلبة، ولديه ) ٢م( فقد بينت الدراسة أن المعلم 
الطــالب الــسابقة، وكــان يبــدأ مــن حيــث يعــرف الطالــب، كمــا ذكــر أن مــن الــصعوبات التــي يواجههــا 

 وهـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــع فكـــرة النظريـــة. الطـــالب فـــي تعلـــم موضـــوع الهندســـة البرهـــان وكيفيـــة إجرائـــه
  .البنائية، وهي أن المتعلمين يبنون معرفتهم على أساس التعلم السابق

أدرك وجــود فــروق فرديــة بــين الطــالب، حيــث كــان يــستعين ) ٢م( النتــائج أن المعلــم وبينــت 
 فـــي اإلجابـــة عـــن الـــسؤال الـــصعب بالطلبـــة المتفـــوقين، ولإلجابـــة عـــن الـــسؤال الـــسهل بالطلبـــة غيـــر
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أحـد  وهـذا يتفـق مـع. فرصة للطالب لطرح أسـئلتهم أو تقـديم أفكـارهم) ٢م (النشيطين وأعطى المعلم 
أنـــه يعـــرف ظـــروف، ) ٢م( وقـــد ذكـــر المعلـــم ،  البنائيـــة الـــذي يقـــول بـــأن المـــتعلم نـــشطأبعـــاد النظريـــة

 دراسـة وهذه النتائج تتوافق مع نتائج، ومشاكل الطلبة، وهذا يؤكد أن خلفية الطالب البيئية هامة جدا
   ). ٢٠٠٨، العدوي(  ،)٢٠٠٤، أبو موسى(  ،( Hill et al,2004 ): كال من

  
Wאאא 

تمت مناقشة النتائج المتعلقة بالجوانب االيجابية والسلبية للمنهاج وقد أظهرت نتـائج الدراسـة 
 .أن هناك تأثيرا قويا للمنهاج على نوع المعرفة التي يتعلمها الطالب

( ، وتقيــد المعلــم فقــد تبــين أن طــول المنهــاج، وكثافــة المــادة، وكثــرة القــوانين الواجــب تدريــسها
بإنهــاء الوحــدة فــي فتــرة محــددة، واإلدارة التعليميــة التــي تــصر علــى إنهــاء مواضــيع المنهــاج، ال ) ٢م

 على إثراء المادة، ويقلـل مـن الفـرص المتاحـة لـذلك، وال يعطـي فرصـة كافيـة) ٢م( يدعم قدرة المعلم 
المفـاهيم  للكـشف عـن) ٢م( المعلـم ولم يدعم قدرة . من فهم الطلبة بشكل أفضل) ٢م( ليتأكد المعلم 

ويمكـن أن تكـون  وهذا يبين أن مواد المنهاج يمكن أن تكون أداة تطوير فعالة،. الخاطئة، ومعالجتها
 ,Collopy)  و )Archer, 1999  ( وهـذه النتـائج تتوافـق مـع نتـائج دراسـة،  لمـشاكل كثيـرةًسـببا

    )٢٠٠٧، بعمري ( ، )٢٠٠٤، أبو موسى( ،  )٢٠٠٣، الحربي( ، 2003
  

Wאאא 
فقد دلت نتـائج الدراسـة ، تمت مناقشة النتائج المتعلقة بالجوانب االيجابية والسلبية بالمصادر

  للمعلومــات فــي تدريــسه وحــدة الهندســة،ً رئيــساًاســتخدم كتــاب المنهــاج مــصدرا) ٢م( أن المعلــم  علــى
وهـذا سـاعد الطـالب علـى فهـم . ن التشبيهات من واقع حيـاة الطالـب لتوضـيح المفـاهيم مًوطرح عددا

دراسـة  ذه النتـائج تتوافـق مـع نتـائجوهـ، العالقات، وتعميق الفهم، وجعل الحصص أكثر متعة للطالب
   ).٢٠٠٨، العدوي( ودراسة  ) ٢٠٠٧، مريبع( 
  

Wאאא 
تمـــت مناقـــشة النتـــائج المتعلقـــة بالجوانـــب االيجابيـــة والـــسلبية للـــسياق فقـــد بينـــت الدراســـة أن 

يعرف أهمية معرفة ظروف الطلبة؛ كالبيئة التي يعيشون فيهـا، والمـشاكل التـي يعـانون ) ٢م( المعلم 
 أن أحــد أســباب عــدم تجــاوب بعــض الطــالب غيــر النــشيطين، علــى الــرغم) ٢م( منهــا، فــذكر المعلــم 

 هـو عـدم وعـي األهـل بأهميـة - كما ظهـر فـي المـشاهدات الـصفية -من محاوالت المعلم لتنشيطهم 
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وهـذه النتـائج ، وهذه النتيجـة تؤكـد أن خلفيـة الطـالب البيئيـة هامـة جـدا، ٕالتعليم واهمال متابعة أبنائهم
، دويالعــ( ودراســة ،  )٢٠٠٧، مريبــع(  و دراســة )Archer, 1999  ( تتوافــق مــع نتــائج دراســة

٢٠٠٨.(   
  

W 
 لغــة) ١م(  بينـت الدراســة أهميـة اللغــة التــي يخاطـب بهــا المعلـم الطلبــة، فقــد اسـتخدمت المعلمــة :ًأوال

 أن اللغـة يجـب أن) ٢م (  المعلـمبسيطة تفهمها الطالبات مما ساعدهن على الفهم والتجاوب، ويعتقد
كـان لـه أثـر كبيـر فـي فهـم ) ٢م( المطروح من المعلم تناسب الطلبة، وتبين أن تغيير صيغة السؤال 

، الــصف أو عـدم فهـم الطلبــة للـسؤال، األمــر الـذي يـدل علــى أهميـة اللغــة التـي يـستخدمها المعلــم فـي
إذا كانت لغـة التعلـيم أعلـى مـن مـستوى تفكيـر الطالـب، فـإن الطالـب لـن  أنهتؤكد على وهذه النتيجة 

  . يفهم
بالتحــضير الكتــابي والفعلــي لتــدريس وحــدة الهندســة، حيــث أعــدت ) ١ م( لقــد قامــت المعلمــة :ًثانيــا

الطالبات الوسائل التي تم استخدامها في الحصص، إذ قامت الطالبات بعرض هـذه الوسـائل والـشرح 
عنهـــا، وكانـــت شـــروحات الطالبـــات تـــدل علـــى فهمهـــن للمواضـــيع، وكانـــت تـــصل مـــع الطالبـــات إلـــى 

، وكانـــت تتأكـــد مــن فهـــم الطالبـــات بتوجيــه أســـئلة لهـــن عـــن بورةالـــساالســتنتاجات وتـــتم كتابتهـــا علــى 
  . على القوانين التي تم استنتاجهاًالمواضيع التي تم تدريسها، ثم تقوم الطالبات بحل مسائل تطبيقا

 مـن ًعـددا) ١م( كما وقامت الطالبات بتنفيذ الكثير من األنشطة الفردية والجماعية، وأجرت المعلمـة 
لحـصص  ا مـن الطالبـات، بحيـث كانـت هـذهً كبيـراًين الطالبـات، كمـا أشـركت عـدداالحوارات بينهـا وبـ

الطالبــــات  ، إذ لــــم يظهــــر أي تــــصرف مــــن الطالبــــات يــــدل علــــى الملــــل بــــل نفــــذتاتممتعــــة للطالبــــ
المطلوب بكل رغبة ونشاط ، وكان دور المعلمة مرة موجهة لألسـئلة، ومـرة مـستمعة للطالبـات، ومـرة 

ومـــرة أخــــرى موجهـــة ومرشــــدة لهـــن أثنــــاء حـــل أوراق العمــــل، أو أثنـــاء عمــــل ، ً معينــــاًتـــشرح مفهومـــا
، وكذلك دور الطالبات، مـع اإلشـارة إلـى أن المعلمـة لـم ًالمجموعات؛ أي أن دور المعلمة كان متغيرا

  .وسيلة تعلمكتستخدم المكتبة، أو البحث 
لــم تعــط فرصــة ) ١م( ورغــم هــذه االيجابيــات فــي المــشاهدات فقــد رأى الباحــث أن المعلمــة 

تذكر لالستماع ألسئلة الطالبـات، أو القتراحـاتهن، ولـم تطـرح تمثـيالت كافيـة لتوضـيح المفـاهيم، ولـم 
أن تنهـي ) ١م( وكـان كـل هـم المعلمـة . تتوسع في المـادة، وبـذلك لـم يكـن هنـاك مجـال إلثـراء المـادة

علـى ٕمة بالنظـام، واصـرار اإلدارة المادة مع انتهاء العام الدراسي، لذا فإن الباحث يرى بأن تقيد المعل
إنهــاء كتــاب المنهــاج مــع نهايــة العــام الدراســي، هــو أحــد األســباب التــي قيــدت المعلمــة، ولــم يعطهــا 
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إال فــــي موضــــوع نظريــــة  ( فرصــــة إلثــــراء المــــادة بأســــاليب أخــــرى كاألبحــــاث، واســــتخدام الحاســــوب
وكأنهـا تـستخدمه ، سـتخدام الحاسـوب من خالل المشاهدات أنها قليلة الخبـرة فـي ااوقد بد، فيثاغورس

  .)للمرة األولى
بالتحـضير الكتـابي لتـدريس وحـدة الهندسـة ولكـن لـم يطلـب ) ٢م(  بخـالف ذلـك لقـد قـام المعلـم :ًثالثا

، الــسبورةمـن طالبــه تحـضير وســائل، واهــتم بإشـغال الطلبــة بالنقـاش، وبعــض األنــشطة، والحـل علــى 
 ال يستهان به من الحـوارات حـول المواضـيع المختلفـة التـي ًوقام الطالب باالستنتاجات، وأجرى عددا

تمــت مــشاهدتها، وأعطــى مجــال للطــالب لطــرح أفكــارهم بحيــث ظهــرت مفــاهيم خاطئــة، عنــدهم وقــام 
بمعالجتهـــا علـــى الفـــور، بتوجيـــه األســـئلة، والنقـــاش والتوضـــيح، ويمكـــن القـــول أن الحـــصص تميـــزت 

فــي بعــض المــشاهدات لــم يتوصــل مــع الطــالب إلــى بالنــشاط، وكانــت ممتعــة إلــى حــد مــا، ورغــم أنــه 
تحقيــق األهــداف المــراد تحقيقهــا، إال أنــه كــان ال يتقيــد بخطــوات، وكــان يــستمع لتــساؤالت الطــالب، 

ـــدرس بمواضـــيع تـــشبيهاتهواقتراحـــاتهم، وكـــان يطـــرح  ـــام بـــربط مـــادة ال ـــة، كمـــا ق ـــة وثق  المتنوعـــة بحري
ة، بحيــث حقــق بعــض اإلثــراء للمــادة رغــم ضــعف  وبمواضــيع العلــوم والبيئــ،رياضــيات أخــرى؛ كــالجبر
مـن ناحيـة أخـرى فهـو لـم يـستخدم المكتبـة أو البحـث أو الحاسـوب كوسـيلة . بعض الطالب في صفه

.تعلم 
אאW 
WאאW 

  : يوصي بما يليحثباال إنف،  الحالية على النتائج التي توصلت إليها الدراسةًبناء
واألسـئلة،  د دورات لمعلمي الرياضيات لدراسة منهاج الهندسة من حيث كفاية محتوى المـادة، عق-١

 باإلضـافة ،واألنشطة، واألمثلة، ومناسبتها لمحتوى الوحدة، حيث أنه المرجع الرئيـسي لتـدريس المـادة
  .لدراسة كيفية إثراء المادة الموجودة فيه

وجيـة للمحتـوى لمعلمـي الرياضـيات، بنـاء علـى عناصـر  إجراء دورات تدريبية في المعرفـة البيداغ-٢
)(PCKتتــــضمن مــــشاهدات لمعلمــــين جيــــدين، وممارســــات تعليميــــة للمتــــدربين مــــن أجــــل، تحــــسين  

  .أساليب تعليم الرياضيات لديهم
لين عـــن التعلـــيم فـــي وكالـــة الغـــوث الدوليـــة ئو إجـــراء دورات مـــن قبـــل وزارة التربيـــة والتعلـــيم والمـــس-٣

  .المدرسية  المعلمين بمفهوم النظرة البنائية، وأبعادها، وتبني هذه النظرة في الكتبتهدف إلى تعريف
ــتم فيهــا عــرض مــشاهدات صــفية مــسجلة ســمعيا-٤ ، ً وبــصرياً إجــراء دورات لمعلمــي الرياضــيات، ي

  .ومناقشتها، بناء على أبعاد النظرية البنائية االجتماعية
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 ونمـــاذج شـــاملة لألمثلـــة وألســـئلة ،ياضـــيات المختلفـــة إعـــداد دليـــل معلـــم يـــشمل أســـاليب تعلـــيم الر-٥
 وربــط المعرفــة المفاهيميــة اإلجرائيــة وحــل المــشكالت فــي الرياضــيات بالحيــاة العمليــة ،الكتــاب المقــرر

  . وعرض مفاهيم الطلبة الخاطئة حول موضوع التعلم وطرق تصحيحها ومواجهتها،للطلبة
 بــــل تزويــــده بمــــساقات تربويــــة خاصــــة ًعرفيــــا االهتمــــام بإعــــداد معلــــم الرياضــــيات لــــيس فقــــط م-٦

والعمــل علــى ضــرورة اطــالع ، باســتراتيجيات التعلــيم للتأكيــد علــى اكتــسابه لمهــارات التعلــيم المختلفــة
إذ أظهـــرت الدراســـة أن ، المعلمـــين ســـواء أثنـــاء الخدمـــة أو أثنـــاء التأهيـــل بـــالتطوير المعرفـــي للطلبـــة

المـساقات  مـع إعـادة النظـر فـي، ك المعرفي دون التربويالتأهيل التربوي دون المعرفي ال يكفي وكذل
  .َالتربوية التي تدرس في الكليات التربوية

 إجراء ورش عمل لمعلمين مبتدئين يقوم عليهـا معلمـون خبـراء ومـشرفون لالطـالع علـى خبـراتهم -٧
  .السابقة واالستفادة منها

 من النظر إلـيهم ًم نحو المعلمين، فبدال تغيير نظرة المشرفين على برامج إعداد المعلمين وتأهيله-٨
ــاقلو معرفــة، ال يحتــاجون ســوى معرفــة مجــردة بالمــادة التــي يدرســونها ومعرفــة بأســاليب  علــى أنهــم ن
التــدريس العامــة فحــسب، يجــب النظــر إلــيهم بــأنهم أصــحاب قــرار فيمــا يتعلــق بالمنهــاج المنفــذ، وأنهــم 

 معيدي صياغة ما ولـده علمـاء الرياضـيات مـن محترفون في عملهم، كما يجب النظر إليهم بصفتهم
 .الخاصـة بتلـك المعرفـة معرفة، فهم يعملـون علـى تحويلهـا إلـى دروس تعليميـة وفـق أصـول التـدريس

البيـــداغوجيا الخاصـــة بـــذلك  إن تلـــك النظـــرة تـــشير ألهميـــة التفاعـــل بـــين معرفـــة المحتـــوى، ومعرفـــة
 .ئص الطلبة عند تدريس محتوى معينالمحتوى، والمعرفة السيكولوجية الخاصة بمعرفة خصا

وعـدم إهمـال الطالــب   تـدريب المعلمـين والمعلمـات علـى التعامـل مـع مجتمـع الطلبـة فـي الـصف،-٩
ضعيف التحصيل، من خالل تقديم نماذج عملية لطريقة التعامل مع الطلبـة، ونـوع الخطـاب الـصفي 

 .الذي يقود لتعلم فعال
 

WאאW 
 يقتــرح إجــراء الدراســات حــثباال إنفــ،  الحاليــةى النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة علــًبنــاء

  :والبحوث التالية 
  . في الهندسة، وأفضل الطرق لمعالجتهاالخطأ دراسة حول كيفية الكشف عن المفاهيم البديلة -١
ومقارنتهــا  دراســة لبحــث العالقــة بــين معتقــدات المعلمــين، وممارســاتهم الــصفية فــي الرياضــيات، -٢

  .بنتائج هذه الدراسة
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هـــذه   دراســـات مماثلـــة للدراســـة الحاليـــة فـــي الهندســـة للـــصف الثـــامن األساســـي، ومقارنتهـــا بنتـــائج-٣
  .الدراسة

 دراســات مماثلــة للدراســة الحاليــة فــي الرياضــيات لــصفوف أخــرى، ومقارنــة نتائجهــا بنتــائج هــذه -٤
  .الدراسة

 ًفـي المعرفـة البيداغوجيـة لمحتـوى موضـوع معـين إيجابـا دراسات حول تـأثير منهـاج الرياضـيات، -٥
  .ًأو سلبا

 دراسات حول العالقة بين التـدريس علـى أسـاس النظريـة البنائيـة، وعناصـر المعرفـة البيداغوجيـة -٦
للمحتــوى مــن حيــث التــشابهات، واالختالفــات، وأثــر كــل منهمــا فــي تنميــة التفكيــر المنطقــي، والنقــدي 

  .لدى الطالب
  .معرفة أثر الجنس على المعرفة البيداغوجية للمحتوى دراسة ل-٧

 
אאא 

ــيم المواضــيع  التعــرف علــى ٕمفهــوم التغييــر المفــاهيمي واجــراؤه كلمــا دعــت الحاجــة أثنــاء تعل
فــي الهندســة وتوقعهــا واالســتعداد عنــد الطلبــة واالطــالع علــى األخطــاء الــشائعة ، الرياضــية المختلفــة

ــــيم البنــــائي، ٕدي لهــــا ومواجهتهــــا واجــــراء التغيــــر المفــــاهيمي المناســــبوالتــــص ، وتعزيــــز أســــلوب التعل
اعتمـــاد مـــصادر مختلفـــة و، وتـــضمين العمـــل التعـــاوني فـــي التعلـــيم مـــع توزيـــع مناســـب الدوار الطلبـــة

، ومتنوعة فـي عـرض الـدروس مـع تـضمين أكثـر لخـصائص الطلبـة أثنـاء التحـضير للحـصة الـصفية
 عن كل ما يمكن لتسهيل تعلم الطلبة كالتـشبيهات المناسـبة والمرتبطـة بواقـع الطلبـة البحث المستمرو

  .   واستخدام التكنولوجيا
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אאא 
  القرآن الكريم

אאאW 
مكتبــة  : الكويــت،٢ط ، منــاهج الرياضــيات المدرســية وتدريــسها ). ٢٠٠٣( أبــو زينــة، فريــد  -١

  .ح للنشر والتوزيعالفال
 
ــامج مقتــرح قــائم علــى النظريــة البنائيــة . )٢٠٠٤( أبــو عطايــا، أشــرف  -٢ لتنميــة الجوانــب  برن

رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة ،  ،المعرفية فـي الرياضـيات لـدى طـالب الـصف الثـامن األساسـي بغـزة
    .جامعة عين شمس

  
 لمعايير يات في المنهاج الفلسطينيمطابقة وثيقة كتب الرياض . )٢٠٠٧( أبو عمرة، روضة  -٣
)NCTM( ــا فــي  محافظــة غــزة  .العالميــة فــي مجــال الهندســة والقيــاس للمرحلــة األساســية العلي

  .غزة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهر
  
مقارنـــة معرفــــة المحتـــوى البيداغوجيـــة لــــدى معلمـــي التربيــــة  ). ٢٠٠٥( رائـــد ، أبـــو لطيفـــة -٤

جامعــة عمــان . أطروحــة دكتــوراه، دين وغيــر الجيــدين فــي المرحلــة األساســية العليــااإلســالمية الجيــ
  . األردن-العربية للدراسات العليا

  
طلبــة  تنميــة التفكيــر فــي الهندســة واختــزال القلــق نحوهــا لــدى . )٢٠٠٢( أبــو ملــوح، محمــد  -٥

 رســالة .مالمفــاهي الــصف الثــامن األساســي بمحافظــة غــزة فــي ضــوء مــدخل فــان هايــل ومخططــات
  .دكتوراه، كلية التربية ، جامعة عين شمس 

  
المعرفــة البيداغوجيـــة للمحتــوى عنـــد معلمــي الرياضـــيات فـــي  ). ٢٠٠٤( مفيـــد ، أبــو موســى -٦

  . األردن-الجامعة األردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة. الصف العاشر األساسي
  
ــم المعرفــة الرياضــيةاالتجاهــات الحديثــة فــي تقــويم تع ). ٢٠١٠( بثينــة ،  بــدر-٧ ــة، ل ــة التربي  مجل

  .١١٤ -٦٥ص ص ،  )٢( عدد ،  )١٣( مجلد . العلمية
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معرفــة معلمــي العلــوم بكيفيــة تعلــيم وحــدة الحركــة الموجيــة للــصف  ). ٢٠٠٨( أنــوار ،  حامــدة-٨
  .    فلسطين-بير زيت، جامعة بير زيت. رسالة ماجستير غير منشورة، الثامن األساسي

  
معرفة معلمي العلوم بكيفية تعلـيم موضـوع الكثافـة للـصف الـسابع ).  ٢٠٠٩( محمد ،  حباس-٩

  . فلسطين-بير زيت، جامعة بير زيت. رسالة ماجستير غير منشورة، وعالقتها بتحصيل الطلبة
  

 سبل االرتقاء بالممارسات التربوية لمعلمي المرحلة ).  ٢٠٠٤(  حنان إبراهيم ،الحاج أحمد -١٠
الجامعـة ، ، رسـالة ماجـستيري محافظة غزة في ضوء المعايير التربوية اإلسالميةاألساسية العليا ف
  .اإلسالمية، غزة 

 بحـث، المعرفة البيداغوجية لدى مدرسي ومدرسات اللغة العربيـة ). ٢٠١٠( باسـم ، حوامدة -١١
  :متوفر على. األردن، جامعة جرش الخاصة، منشور 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=21117874 

  
المعرفــة الرياضــية والمعرفــة البيداغوجيــة فــي  ). ٢٠٠٧( علــي ، أمــل و البركــات، خــصاونة -١٢

 ). ٣( عـدد ،  )٣( مجلـد ،  المجلة األردنية فـي العلـوم التربويـة،نالمعلمي/ الرياضيات لدى الطلبة 
   .٣٠٠ – ٢٨٧: ص ص

  
المـسألة  شائعة فـي حـلبرنامج مقتـرح لعـالج األخطـاء الـ . )٢٠٠٧( رصرص، حسن رشاد  -١٣
التربيــة، الجامعــة   كليــة، رســالة ماجــستير.لرياضــية لــدى طلبــة الــصف األول الثــانوي األدبــي بغــزةا

   .غزةباإلسالمية 
  

  .الكتب عالم: القاهرة، ١ط  ، تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية . )٢٠٠٢( يتون، كمال  ز-١٤
 

غوجيـة لمعلمـي الرياضـيات بمرحلـة التعلـيم مستوى المعرفة البيدا ). ٢٠١١(عباسي ،  سعاد-١٥
ــانوي ، مجلــة العلــوم اإلنــسانية واالجتماعيــة، ملتقــى التكــوين بالكفايــات فــي التربيــة: عــدد خــاص، الث

  .٤٢٠ – ٤٠٦ ص ص ).الجزائر (  سكرة -جامعة محمد خيضر
  

تير رســالة ماجــس، معتقــدات معلمــي األحيــاء المعرفيــة فــي التعلــيم ). ٢٠٠٠( ســحر ،  شــحادة-١٦
  . فلسطين-بير زيت، جامعة بير زيت. غير منشورة
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ــيم-١٧ ــة ). ٢٠٠٣( أحمــد ،  عبــد الحل ــات العرفاني ــة والقبلي ــافي ، البنائي ــدوة ضــمن الموســم الثق ن

  : متوفر على . ٢٠٠٣-٦-٢٣، جامعة عين شمس، القاهرة". الدراسات البسمولوجية " لمركز 
t:<el_3amal.com\Downloads\bnvya%20eslam.doc  

  
  .، القاهرة ، مكتبة االنجلوتربويات الرياضيات . )٢٠٠٦( عبيد ، وليد وآخرون  -١٨
  

ـــة  ). ٢٠٠١( رضـــا ، عـــصر -١٩ األنـــشطة اإلثرائيـــة وأثرهـــا علـــى تـــدريس الرياضـــيات بالمرحل
  .تربية وعلم النفساللجنة العلمية الدائمة لل، المجلس األعلى للجامعات، اإلعدادية

  
لتنميـة مهـارات  فاعلية برنامج مقتـرح قـائم علـى المنحـى التكـاملي . )٢٠٠٠( ، عزو عفانه -٢٠

المــؤتمر العلمــي الرابــع، التربيــة  ،حــل المــسائل العلميــة لــدى طلبــة الــصف الــسابع األساســي بغــزة
  .أغسطس  العلمية للجميع ، الجمعية المصرية للتربية،

 
والعلـوم فـي ضـوء االتجـاه  رياضـياتإثراء مقرري ال.  )٢٠٠١( ، عزو والزعانين، جمال عفانه -٢١

  . نوفمبر –، العدد السادس والفلسطينية مجلة البحوث والدراسات التربويةالمنظومي ، 
 

ــه، . )٢٠٠٨( عفانــه، عــزو و اللولــو، فتحيــة  -٢٢ وأســاليب  المنهــاج المدرســي أساســياته، واقع
  . دار آفاق:غزة ) ٢ط  ( ،تطويره

  
  دار:عمــان ،)١ط (، منــاهج الرياضــيات وأســاليب تدريــسها . )٢٠٠٠( عقــيالن ، إبــراهيم  -٢٣

  .المسيرة 
  

 أثـــر ثـــالث اســـتراتيجيات فـــي طـــرح األســـئلة علـــى التفكيـــر فـــي . )٢٠٠٢( عيـــاش، حـــسن  -٢٤
 غيــر ماجــستير  رســالة.الهندســة واختــزال القلــق نحوهــا لــدى طــالب الــصف التاســع األساســي بغــزة

   .، كلية التربية، الجامعة اإلسالميةمنشورة
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كتـب رياضـيات  فـي مستوى جودة موضـوعات الهندسـة المتـضمنة ). ٢٠٠٩(سناء ،  كساب-٢٥
 رسـالة .القـومي لمعلمـي الرياضـيات سمجلـضـوء معـايير ال فـي مرحلة التعليم األساسي بفلـسطين

  . بغزةكلية التربية، الجامعة اإلسالمية، ماجستير غير منشورة
  

، الحـاالت  تعلم وتعليم الديمقراطية من خالل:لديمقراطيةالتربية ا ). ٢٠٠٤( مـاهر ،  الحشوة-٢٦
  . فلسطين- المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية-مواطن

  
مـــنهج الهندســـة فـــي رياضـــيات المرحلـــة المتوســـطة فـــي المملكـــة  ). ٢٠٠٣( الحربـــي، طـــالل  -٢٧

 ٨٩ص ص ، ٦٩العـدد ، المجلة التربويةالعربية السعودية بين مراحل بياجيه ومستويات فان هيل، 
- ١١٩.   
 

التعلم مدى " نموذج : نظرة تطويرية للتنمية الذاتية للمعلمين ). ٢٠٠٣( علي ،  الخبتي-٢٨
: متوفر على. "الحياة للمعلمين

doc.herimproveteac\book\ebook\as.gov.informatics.www  

  
  : متوفر على. نموذج عملي، الطالب وتحديات المستقبل ). ٢٠٠٤( عبد العزيز ، الرويس -٢٩

<almarefah.com'articlea.PhD?id=306&num_maq=108> 

 
مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمـين وفـي كتـب الرياضـيات  ). ٢٠٠٦( وفاء ،  الرمحي-٣٠

  .بير زيت، جامعة بير زيت، ماجستير غير منشورةرسالة . المدرسية في فلسطين
  

اســتراتيجيات تنميــة التفكيــر التــي يــستخدمها معلمــون مهــرة فــي ). ٢٠٠٣(الــصباغ، ســمية  -٣١
رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة، جامعــة . تــدريس الرياضــيات فــي المرحلــة األساســية العليــا فــي األردن

  .عمان، األردن. عمان العربية
  

   .العربي ، دار الفكر) ١ط (، طرق تدريس الرياضيات.  )٢٠٠١( اعيل الصادق ، إسم -٣٢
  

معرفـــة معلمـــي الرياضـــيات كيفيـــة تعلـــيم وحـــدة الجبـــر للـــصف  ). ٢٠٠٨(  ســـهير ،العـــدوي -٣٣
  .    فلسطين-بير زيت، جامعة بير زيت. رسالة ماجستير غير منشورة، الثامن األساسي
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جريـدة الجزيـرة ، سلوكية وفـساد التـصور وفـشل التطبيـقالنظرية ال ). ٢٠٠٨( محمد ،  الغامدي-٣٤
  : متوفر على. ٣٠٧٠ العدد، اإللكترونية

http://www.al-jaziriah.com/227280/ar7d. htm  

  
المـــــدخل  ، المـــــؤتمر العربـــــي الرابـــــع حـــــولالتفكيـــــر المنظـــــومي.  )٢٠٠٤( الكامـــــل، حـــــسين  -٣٥

  .ابريل  ٤ – ٣ر الضيافة المنظومي في التدريس والتعلم، جامعة عين شمس ، بدا
  

مــشروع تطــوير تعلــيم الرياضــيات المدرســية فــي المملكــة العربيــة  ). ٢٠٠٦( عبــد اهللا ،  المقبــل-٣٦
  : متوفر على. السعودية

<http://www.almekbel.net/math-nroiect 061121.htm  

  
 الرياضـيات فـي تقويم برنامج التربية العمليـة إلعـداد معلـم مجـال). ٢٠٠٣(المقدادي، أحمد  -٣٧

  .)٢(، العدد )٣٠(، المجلد  العلوم التربويةدراساتمجلة . الجامعة األردنية
 

المثلثــات وأثــره  فاعليــة المــدخل المنظــومي فــي تــدريس حــساب . )٢٠٠٢( المنــوفي، ســعيد  -٣٨
 مناهج التعليم في ضـوء :الرابع عشر ، المؤتمرالتفكير المنظومي لدى طالب المرحلة الثانوية على
  .المصرية للمناهج وطرق التدريس  المجلد الثاني ، الجمعية،فهوم األداءم
 

تــدريس العلــوم   فاعليــة المعلمــين فــي تطبيــق نمــوذج بنــائي فــي. )٢٠٠٢( المــومني، إبــراهيم  -٣٩
   ).١( العدد ، ) ٢٩( المجلد ، مجلة دراسات العلوم التربويةللصف الثالث األساسي في األردن ، 

 
ــيم األساســي فــي ). ٢٠٠٤(زيــاد النمــراوي،  -٤٠ مــدى تقبــل معلمــي الرياضــيات فــي مرحلــة التعل

  .رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية. األردن للمنحى البنائي في تدريس الرياضيات
  

الكتــاب  دار:  العــين ،تيجيات تــدريس الرياضــياتا واســترأســاليب.  )٢٠٠٦( يــد ويــدي، زهال -٤١
  .الجامعي 
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المجلـس  تحليل محتوى الهندسة بكتب الرياضـيات فـي معـايير.  )٢٠٠٥( بي، حفيظة الوهي -٤٢
 منـــشورة كليـــة غيـــر رســـالة ماجـــستير. مـــانفـــي ســـلطنة ع NCTM القـــومي لمعلمـــي الرياضـــيات

  .مانالتربية، جامعة قابوس، ع
  

علــى الفكــر  المــدخل المنظــومي وبعــض نمــاذج التــدريس القائمــة . )٢٠٠٤( محمــد، منــي  -٤٣
 والـتعلم، جامعـة عـين شـمس، بـدار  المـدخل المنظـومي فـي التـدريس:لمـؤتمر العربـي الرابـعا، ائيالبن

  :متوفر على  . ابريل٤ - ٣الضيافة ، 
htm.thinking-bh/net.almekbel.www    

  
يات بكيفية تعليم وحدة الهندسة في الصف معرفة معلمي الرياض ). ٢٠٠٧( وجيهة ،  مريبع-٤٤

  . فلسطين-بير زيت، جامعة بير زيت. رسالة ماجستير غير منشورة، األساسي
    
أثــر المعتقــدات المعرفيــة عنــد المعلمــين علــى معــرفتهم بكيفيــة   ).١٩٩٨( مــسالمة، جمــال  -٤٥
  .، فلسطينتبير زي، تبير زي، رسالة ماجستير، جامعة المحتوى تعليم

   
 ،٢٠٠٠ مبـــادئ ومـــستويات الرياضـــيات المدرســـية . )٢٠٠١(  نـــاجي ديـــسقورس ،ميخائيـــل -٤٦

  . م ٢٠٠١ فبراير ٢٢- ١٢المؤتمر العلمي السنوي، جمعية تربويات الرياضيات ، 
  

 دراسة مستوى التحصيل في اللغة  ).٢٠٠٢ ( وزارة التربية والتعليم، مركز القياس والتقويم -٤٧
ــد  / ١٩٩٩ ، للعــام الدراســيساســي فــي فلــسطينى طلبــة الــصف الثــامن األالعربيــة والرياضــيات ل

٢٠٠٠  
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F١ JE 
א א אאא 

  :ة/الفاضل ة/المعلم
االسـتبانة، بهـدف التعـرف علـى معتقـدات المعلمـين عـن الـتعلم والمتعلمـين  هـذه يـديك بـين نضع

 .تعبئتها في والجهد المبذولين الوقت ًجزيال على ًوشكرا بتأن، إجابتها راجين
 يمكنـك أنـه يـن/سـتجد كمـا جميعهـا، إجابتهـا الرجـاء بأشـكال مختلفـة، تكـررت األسـئلة بعـض يـن/سـتجد
 ،بـديل صـحيح مـن أكثـر لوجـود األحيـان، بعـض للـسؤال فـي كإجابـة البدائل المطروحـة، من أي اختيار
 نظـر بـديل يمثـل وجهـة كـل الحقيقـة ففـي موقفـك، إلـى األقـرب الجـواب اختيـار الحـاالت هـذه فـي ونرجو
  .معقولة
 فـي ذلـك المـسئولون فـي بمـا جهـة أي عليهـا تطلـع ولـن العلمـي، البحـث ألغـراض ألداةا هـذه صـممت
  .والتعليم في وكالة الغوث دائرة التربية وفي مدرستك

 علـى اإلجابـة ومحاولـة ، فقـط الشخـصية معرفتـك علـى األسـئلة باالعتمـاد علـى ي/تجيب أن نرجو لذا 
 .األداة إرجـاع بعـد إال اآلخـرين مـع األسـئلة ناقـشةم وعـدم ، "سـاعة حـوالي"  واحـدة  خـالل جلـسة األداة

 قـومي /وقـم بنفـسك، أغلقيـه /وأغلقـه داخـل المغلـف االسـتبانة ي/أرجـع إجابتـك، سـرية علـى ًوحفاظـا
 االتـصال بكـم مـن الـتمكن هـو االسـتبانة ورقة على االسم كتابة من الهدف ٕوان  .المغلف على بالتوقيع
  .البحث إال ألغراض ال تستخدم وأن سرية، اإلجابة تبقى أن هدونتع خبرتكم، من لالستفادة ًالحقا

  والتقدير،،، جزيل الشكر مع
  محمد مصباح سالم صيام

  ٠٥٩٩٧٠٩٧١٣/ جوال
Email: e_abuyaser@hotmail.com  

    : _______________االسم
  

   : _______________المدرسة
 

  :عليها حصلت أكاديمية شهادة أعلى
 :___________  التخصص         ماجستير 
  :___________التخصص     بكالوريوس 
 :___________التخصص   تعليم دبلوم /متوسطة شهادة 

  :___________التعليم في الخبرة سنوات عدد
  :___________األساسي الثامن للصف الرياضيات مادة تدريس في الخبرة سنوات عدد
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  :ني المعرفة لتحقيق ذلكالمتعلم نشط ولديه دافع للفهم، وهو يب: المجال األول
فـي  األهـم العوامـل هـي مـن التاليـة المجموعـة فـإن مـرض، غير تحصيل الطالب يكون عندما -١

  :التحصيل هذا تفسير ضعف
 .األفكار بباقي ربط عدم جزئية، أفكار وجود األفكار، وضوح عدم استيعاب، عدم )أ
 بذل عدم أو سابقا، وضوعالم في جيدة عالمات إحراز عدم أو تعزيز الحصول على  عدم)ب

 .الدراسة في الكافي الجهد
 أ مع بشدة أتفق (  ) 
  أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة اتفق (  ) 

 :يكون قد السبب فإن علمته مما جزءا الطالب يستوعب لم إذا -٩ 
 شرحها التي المادة الستوعب بتركيز استمع فلو الجزء، ذلك تعليم أثناء الطالب انتباه عدم .أ

  .جيدة بطريقة األستاذ
 أدت بطريقة السابقة بأفكاره الجزء ذلك ربطه أو هاما، الجزء ذلك الطالب اعتبار عدم .ب
  .فهم سوء إلى

 أ مع بشدة اتفق (  ) 
  أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 الجديد،وأنـه لفهـم الـسابقة مل أفكـارهيـستع وأنـه حولـه، مـا لفهـم نزعـة لديـه الطالـب أن اعتبـار -١٧
 الطالـب فـإن الحقيقـة وفـي .بشكل خاطئ الطالب يصور كل ذلك الجديد، وتعلم لفهم، تفسيرات يطرح
 االهتمـام عدم يجب لذلك .وجهده لدراسته مكافأة هناك أن عرف إذا منه يطلب كل ما ويتعلم يدرس،

 الطالب تعزيز وعلى المعلم، قبل من المنظم يطالبس الشرح على والتركيز الطالب، رأس في يجري بما
  .بواجبه قام كلما بشكل إيجابي

  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
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 :عن عبارة التعلم -٢٥
 .لما حوله فهمه أجل تطوير من السابقة بالمعرفة وربطها جديدة، مفاهيم المتعلم اكتساب )أ
 )المرتفعة العالمات أو كالثناء ( خالل التعزيز من جديد سلوك أو معرفة تعلمالم اكتساب )ب

 .الطلبة بين التنافس وتشجيع
 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع اتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 

  :يطور المتعلم عدة أفكار بنفسه، ويستخدمها في استيعاب األفكار الجديدة: المجال الثاني
 .المواضيع هذه قبل تدريسه الرياضيات  مواضيع حول معظم أفكار الطالب لدى -٢

  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
 أو األفكـار مـن كثيـرا فـإن ولـذلك فـي الرياضـيات، األفكـار مـن الكثيـر طـوروا قـد الطلبـة إن -١٠

 .عليهم كليا يدةجد ليست والرياضية العلمية المفاهيم
  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
 بتاتا ال أوافق (  ) 
 الطبيعيـة، البيئـة مع اليومي تفاعلهم بسبب في الرياضيات األفكار من الكثير الطلبة طور -١٨

 من حول الكثير ومفاهيم أفكار، لديهم ولذلك فيها، يعيشون التي واالجتماعية
 .إياها لمهمنع قبل أن المواضيع

 بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
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  :يجب المادة وتقديم عرض عند -٢٦
 ليس الطلبة ألن الجديدة المعرفة على والتركيز تعليمها، وتكرار المعلومات، على التأكيد )أ

  .حولها سابقة معرفة لديهم
 .مسبقا طورت التي بالمعرفة ديدةالج المعرفة ربط على الطلبة مساعدة )ب

  أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 

 ب مع أتفق   )(
  ب مع بشدة أتفق (  ) 

     
  :تتناقض مع األفكار العلمية) البديلة(الكثير من األفكار السابقة : المجال الثالث

 :هو لكذ وراء أهمية األكثر والسبب أريده، ما الطلبة ال يتعلم األحيان بعض في -٣
 .الحديثة الرياضية أو العلمية األفكار مع ال تنسجم حول الموضوع سابقة أفكار  وجود )أ
 بطريقة الشرح كعدم بالمعلم عوامل تتعلق أو /و االنتباه، كعدم بالطالب عوامل تتعلق )ب

  .ومنظمة مبسطة
 أ مع بشدة أتفق (  ) 

 أ مع أتفق(  )  
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 

   
 أو مفـاهيم، ألفكار حملهم هي  الرياضيات تعلم من الطلبة تمنع التي الهامة الحواجز أحد -١١

 .المقبولة والرياضية العلمية، األفكار أو المفاهيم مع ال تنسجم
  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
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 وهـذه هـذه المواضـيع، قبل تدريـسهم  الرياضيات  مواضيعحول أفكارا يحمل الطلبة ما كثيرا -١٩
 بعـض فـي والرياضـية الحديثـة العلميـة األفكـار مـع تتنـاقض وقـد ال تنـسجم، المـسبقة األفكـار
 .األحيان

  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
 بتاتا ال أوافق (  ) 

  
 :الطالب أن اعتبار يجب التدريس عند -٢٧
 .المعلومات هذه وترتيب تنظيم، على التركيز يجب وبالتالي جديدة، فةمعر يتلقى )أ
 الفهم تعرقل عملية وقد تعلميه، نريد ما مع ال تنسجم سابقة ومفاهيم يحمل أفكارا، )ب

  .الحسبان في أخذها يجب وبالتالي الصحيح،
  أ مع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع اتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 

  
تعلم الرياضيات في كثير مـن األحيـان عمليـة تغييـر مفـاهيم، وهـذا يتطلـب تغييـرات : المجال الرابع

  :في بنى الطالب الذهنية
 :على يركز أن الرياضيات معلم على يجب -٤
 .ومنظم بشكل صحيح علمية معلومات إعطاء )أ
 .الصحيح مالفه أمام تشكل عائقا قد والتي السابقة الطالب معرفة التعامل مع )ب

  أ مع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
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 :هو أهمية األكثر الرياضيات  معلم دور -١٢
 .بشكل منظم العلمية والمعرفة المعلومات إعطاء )أ
 .مفاهيمهم بعض تغيير على الطلبة مساعدة )ب

  أ مع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق  (  )

  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 :على يركز أن الرياضيات األفضل لمعلم من -٢٠
 الهامة والرياضية العلمية لألفكار وتعريضهم الطلبة، على الرياضيات عرض )أ

 .عليهم كليا جديدة تكون قد التي
 مفاهيم تغيير ومحاولة الرياضيات، عن الطلبة لدى الموجودة األفكار مناقشة )ب

 العلمية، باألفكار واستبدالها والرياضية، العلمية المفاهيم مع ال تنسجم التي ةالطلب
  .المقبولة والرياضية

 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 :غالبا هو التعلم أن أعتقد  كمعلم، -٢٨
 .السابقة معرفتهم إلى الجديدة ةالمعرف الطلبة فيها يضيف تدريجية تراكمية عملية )أ
 .الجديدة المفاهيم استيعاب يستطيعوا حتى الطلبة، أفكار في تغييرات أحيانا تتطلب عملية )ب

  أ مع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع اتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
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  :ديلةالطرق المثلى للتعليم تتطلب مواجهة المفاهيم الب: المجال الخامس
 يراد الذي الجديد الموضوع عن اإلطالق على شيئا ال يعرفون الطلبة أن االفتراض يجب -٥

 :األساس هذا على التدريس تنفيذ ويتم تدريسه،
  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
 الرياضية أو العلمية فاهيمالم مع ال تتناغم مسبقة أفكارا يحملون الطلبة أن اكتشاف عند -١٣

  :يجب ما، حول موضوع
 يتم فعندما .جيدة بطريقة الرياضية أو العلمية األفكار بتدريس واالكتفاء األفكار إهمال هذه )أ

 .تلقائيا القديمة أفكاره عن الطالب يتخلى ذلك
 .ولةالمقب الرياضية أو العلمية لألفكار نسبة محدوديتها ٕواظهار األفكار هذه مناقشة )ب

 أ مع بشدة أتفق (  ) 
  أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 حول موضـوع الطالب يحملها والتي مع الرياضيات، ال تنسجم التي المسبقة إهمال األفكار إن -٢١
 هـذه عـن التخلـي علـى الطلبـة بمـساعدة كفيلـين جيـدة بطريقـة الموضـوع تعلـيم علـى والتركيـز مـا،

  .األفكار
 بشدة أوافق (  ) 
  أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
 السابقة المفاهيم عن للكشف عليها والتعرف الطلبة، آلراء االستماع يتطلب الجيد التعلم -٢٩

  .ومناقشتها المحدودة،
 بشدة أوافق (  ) 
  أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
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ــسادس ــى مــشترك، ال: المجــال ال ــران ضــروري إليجــاد معن تفاعــل االجتمــاعي مــع المعلمــين، واألق
  :وللحصول على الدعم الضروري

 .يدرسونه لما مشترك معنى إيجاد في يساعدهم مجموعات في عمل الطلبة -٦
  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
 .الفرد تعلم اآلخرون ويدعم اآلخرين، تعلم الفرد عميد مجموعات خالل العمل في من ) أ -١٤
  .التعلم على كبيرا أثرا مجموعات في للتعلم ال أجد )ب

 أ مع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 .واالستيعاب الفهم، زيادة إلى يقود البعض، لبعضهم وتعليمهم األقران، مع التعاون -٢٢

  بشدة أوافق   ) (
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 

  بتاتا ال أوافق(  )  
 بمهام الطلبة تزويد المهم من وبالتالي بالتفاعل االجتماعي، يتأثر ما غالبا الطلبة تعلم )أ -٣٠

  .البعض بعضهم من فيها يتعلمون تعاونية جماعية
 .خصائصهم تناسب فردية، بمهمات تزويدهم تم إذا بشكل أفضل، الطلبة يتعلم ما غالبا )ب

  أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع اتفق (  ) 
 ب مع بشدة أتفق (  ) 
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  :توجد أهمية للحوار في التعلم: المجال السابع
 .الطالب يفكر كيف المعلم يدرك أن على خالل التعلم والنقاش الحوار يساعد -٧

  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 افقال أو (  ) 
 بتاتا ال أوافق (  ) 
 .العميقين واالستيعاب الفهم المعلم، مع أو األقران مع سواء والنقاش الحوار يثري -١٥

  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
 :على األفضل التركيز من الجماعية المهام  أثناء-٢٣
  .الطالب بين والنقاش الحوار )أ
 .ونظام بهدوء المجموعة في بدوره كل طالب مقيا )ب

  أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 

 

 حساب على ذلك كان لو حتى للتعلم، ضروريان الصف غرفة في والنقاش الحوار )أ -٣١ 
  .المنهاج تغطية

 .النقاش حساب على كانت لو حتى للمعلم، الرئيسة المهمة هي المنهاج تغطية )ب
 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع اتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
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  :مترابطة تستخدم في االستيعاب: المعرفة الهامة مفاهيم: المجال الثامن
 :على يركز الذي األفضل هو التعلم -٨
 .بشكل جيد الطالب من استيعابها يتم حتى القوانين، واستنتاج والعالقات الفهم )أ
 .ومتقن بشكل سريع لتطبيقها واإلجراءات القوانين استخدام على الطلبة تدريب )ب

 أ مع بشدة اتفق (  ) 
  أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 

 :على يركز الطالب لتعليم أفضل أسلوب -١٦ 
  .للمادة العميق االستيعاب لتيسير ببعضها، يمالمفاه ربط الطلبة من تتطلب جديدة مهمات إعطاء )أ
 .والقوانين اإلجراءات استخدام على الطلبة عمل لتدريب أوراق إعطاء )ب

 أ مع بشدة اتفق (  ) 
  أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 : ب المعلم يقوم األفضل أن من التدريس عملية أثناء -٢٤
 بين خلط ال يحدث بشكل منفصل حتى كل درس وحقائق انين،وقو مفاهيم، تدريس )أ

  .وآخر موضوع
 .مختلفة دروس في والقوانين والحقائق، المفاهيم، بين الربط على الطلبة مساعدة )ب

  أ مع بشدة أتفق (  ) 
  أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 :هو التعليم في األهم -٣٢
 .والقوانين والحقائق، المفاهيم، بين الربط على الطلبة مساعدة )أ
 .والمسائل حل التمارين على الطلبة تدريب )ب

 أ مع بشدة أتفق (  ) 
  أ مع أتفق (  ) 
  ب مع تفق (  ) 
  ب مع بشدة اتفق (  ) 
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F١ JE 
א א אאא 

  :ة/الفاضل ة/المعلم
االسـتبانة، بهـدف التعـرف علـى معتقـدات المعلمـين عـن الـتعلم والمتعلمـين  هـذه يـديك ينبـ نضع

 .تعبئتها في والجهد المبذولين الوقت ًجزيال على ًوشكرا بتأن، إجابتها راجين
 يمكنـك أنـه يـن/سـتجد كمـا جميعهـا، إجابتهـا الرجـاء بأشـكال مختلفـة، تتكـرر األسـئلة بعـض يـن/سـتجد
 ،بـديل صـحيح مـن أكثـر لوجـود األحيـان، بعـض للـسؤال فـي كإجابـة  المطروحـة،البدائل من أي اختيار
 نظـر بـديل يمثـل وجهـة كـل الحقيقـة ففـي موقفـك، إلـى األقـرب الجـواب اختيـار الحـاالت هـذه فـي ونرجو
  .معقولة
 فـي المـسئولونذلـك  فـي بمـا جهـة أي عليهـا تطلـع ولـن العلمـي، البحـث ألغـراض األداة هـذه صـممت
 .والتعليم في وكالة الغوث ائرة التربيةد وفي مدرستك

 علـى اإلجابـة ومحاولـة ، فقـط الشخـصية معرفتـك علـى األسـئلة باالعتمـاد علـى ي/تجيـب أن نرجـو لـذا 
 .األداة إرجـاع بعـد إال اآلخـرين مـع األسـئلة مناقـشة وعـدم ، "سـاعة حـوالي"  واحـدة  خـالل جلـسة األداة

 قـومي /وقـم بنفـسك، أغلقيـه /وأغلقـه داخـل المغلـف انةاالسـتب ي/أرجـع إجابتـك، سـرية علـى ًوحفاظـا
 االتـصال بكـم مـن الـتمكن هـو االسـتبانة ورقة على االسم كتابة من الهدف ٕوان  .المغلف على بالتوقيع
  .البحث إال ألغراض ال تستخدم وأن سرية، اإلجابة تبقى أن ونتعهد خبرتكم، من لالستفادة ًالحقا

  والتقدير،،، جزيل الشكر مع
  مد مصباح سالم صياممح

  ٠٥٩٩٧٠٩٧١٣/ جوال
Email: e_abuyaser@hotmail.com  

    : _______________االسم
  

   : _______________المدرسة
 

  :عليها حصلت أكاديمية شهادة أعلى
 :___________  التخصص         ماجستير 
  :___________التخصص     بكالوريوس 
 :___________التخصص   تعليم دبلوم /متوسطة شهادة 

  :___________التعليم في الخبرة تاسنو عدد
:___________األساســي الثــامن للــصف الرياضــيات مــادة تــدريس فــي الخبــرة ســنوات عــدد
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فـي  األهـم العوامـل هـي مـن التاليـة المجموعـة فـإن مـرض، غير تحصيل الطالب يكون عندما -١
  :التحصيل هذا ضعف تفسير

 .األفكار بباقي ربط عدم جزئية، أفكار وجود ،األفكار وضوح عدم استيعاب،  عدم)أ
 الجهد بذل عدم أو سابقا، الموضوع في جيدة عالمات إحراز عدم أو تعزيز الحصول على ب عدم
  .الدراسة في الكافي
 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة اتفق (  ) 

 .المواضيع هذه قبل تدريسه الرياضيات  مواضيع حول معظم أفكار الطالب لدى -٢ 
  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
 :هو ذلك وراء أهمية األكثر والسبب أريده، ما الطلبة ال يتعلم األحيان بعض  في -٣
 .يثةالحد الرياضية أو العلمية األفكار مع ال تنسجم حول الموضوع سابقة أفكار  وجود .أ
 مبـسطة بطريقـة الـشرح كعـدم بـالمعلم عوامل تتعلـق أو /و ،االنتباه كعدم بالطالب عوامل تتعلق .ب

  .ومنظمة
 أ مع بشدة أتفق (  ) 

 أ مع أتفق(  )  
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 :على يركز أن الرياضيات معلم على  يجب-٤
 .ومنظم بشكل صحيح علمية معلومات إعطاء .أ
 .الصحيح الفهم أمام تشكل عائقا قد والتي السابقة الطالب معرفة التعامل مع .ب

   أمع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
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 يـراد الـذي الجديـد الموضـوع عـن اإلطـالق علـى شـيئا ال يعرفـون الطلبـة أن االفتـراض يجـب -٥
 :األساس هذا لىع التدريس تنفيذ ويتم تدريسه،

 بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 

  
 .يدرسونه لما مشترك معنى إيجاد في يساعدهم مجموعات في عمل الطلبة -٦

  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 

  
 .الطالب يفكر كيف المعلم يدرك أن على خالل التعلم والنقاش الحوار يساعد -٧

  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 

 
 :على يركز الذي األفضل هو التعلم -٨
 .بشكل جيد الطالب من استيعابها يتم حتى القوانين، واستنتاج والعالقات الفهم )أ
 .ومتقن بشكل سريع طبيقهالت واإلجراءات القوانين استخدام على الطلبة تدريب )ب

  أ مع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
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 :يكون قد السبب فإن علمته مما جزءا الطالب يستوعب لم إذا -٩
 شـرحها التـي المـادة السـتوعب بتركيـز اسـتمع فلـو الجـزء، ذلـك تعلـيم أثنـاء الطالـب انتبـاه عـدم )أ

  .جيدة يقةبطر األستاذ
 سوء إلى أدت بطريقة السابقة بأفكاره الجزء ذلك ربطه أو هاما، الجزء ذلك الطالب اعتبار عدم )ب
  .فهم

 أ مع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 أو فكـاراأل مـن كثيـرا فـإن ولـذلك فـي الرياضـيات، األفكـار مـن الكثيـر طـوروا قـد الطلبة إن -١٠

 .عليهم كليا جديدة ليست والرياضية العلمية المفاهيم
 بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
 بتاتا ال أوافق (  ) 
 مفـاهيم، أو ألفكار حملهم هي  الرياضيات تعلم من الطلبة تمنع التي الهامة الحواجز أحد -١١

 .المقبولة ضيةوالريا العلمية، األفكار أو المفاهيم مع ال تنسجم
  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
 :هو أهمية األكثر الرياضيات  معلم دور -١٢
 .بشكل منظم العلمية والمعرفة المعلومات إعطاء )أ
 .مفاهيمهم بعض تغيير على الطلبة مساعدة )ب

 أ مع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
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 الرياضية أو العلمية المفاهيم مع ال تتناغم مسبقة أفكارا يحملون الطلبة أن اكتشاف عند -١٣
  :يجب ما، حول موضوع

 ذلـك يـتم فعنـدما ،جيـدة بطريقة الرياضية أو العلمية األفكار بتدريس واالكتفاء األفكار إهمال هذه )أ
  .ًتلقائيا القديمة أفكاره عن الطالب يتخلى

 .المقبولة الرياضية أو العلمية لألفكار نسبة محدوديتها ٕواظهار األفكار هذه مناقشة )ب
 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 .الفرد تعلم اآلخرون ويدعم ،اآلخرين تعلم الفرد يدعم مجموعات خالل العمل في من )أ -١٤
  .التعلم على كبيرا أثرا مجموعات في للتعلم أجدال  )ب

 أ مع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 .العميقين واالستيعاب الفهم المعلم، مع أو األقران مع سواء والنقاش الحوار يثري -١٥

  بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا فقال أوا (  ) 
 :على يركز الطالب لتعليم أفضل أسلوب -١٦
 العميـق االسـتيعاب لتيـسير ببعـضها، المفـاهيم ربـط الطلبـة مـن تتطلـب جديـدة مهمـات إعطـاء )أ

 .للمادة
 .والقوانين اإلجراءات استخدام على الطلبة عمل لتدريب أوراق إعطاء )ب

  أ مع بشدة اتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
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 وأنه الجديد، لفهم السابقة يستعمل أفكاره وأنه حوله، ما لفهم نزعة لديه الطالب أن اعتبار -١٧
 الطالب فإن الحقيقة وفي ،خطأبشكل  الطالب يصور كل ذلك الجديد، وتعلم لفهم، تفسيرات يطرح

 عـدم يجـب لـذلك .وجهـده لدراسـته مكافـأة هنـاك أن عـرف إذا منـه يطلـب كـل مـا ويـتعلم يـدرس،
 وعلـى المعلـم، قبـل مـن المنظم البسيط الشرح على والتركيز الطالب، رأس في يجري بما االهتمام
  .بواجبه قام كلما بشكل إيجابي الطالب تعزيز
 بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 

 
 الطبيعيـة، البيئـة مع اليومي تفاعلهم بسبب ياتفي الرياض األفكار من الكثير الطلبة طور -١٨

 قبـل أن المواضـيع مـن حـول الكثيـر ومفاهيم أفكار، لديهم ولذلك فيها، يعيشون التي واالجتماعية
 .إياها نعلمهم
 بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 

  
 وهـذه المواضـيع، هذه قبل تدريسهم لرياضيات ا حول مواضيع أفكارا يحمل الطلبة ما كثيرا -١٩

 بعـض فـي الحديثـة والرياضـية العلميـة األفكـار مـع تتنـاقض وقـد ال تنـسجم، المـسبقة األفكـار
 .األحيان

 بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
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 :على يركز أن الرياضيات األفضل لمعلم من -٢٠
 تكـون قـد التـي الهامـة والرياضـية العلميـة لألفكـار وتعريـضهم الطلبـة، علـى تالرياضـيا عـرض )أ

  .عليهم كليا جديدة
ال  التـي الطلبـة مفـاهيم تغييـر ومحاولـة الرياضـيات، عـن الطلبـة لـدى الموجـودة األفكـار مناقـشة )ب

  .ولةالمقب والرياضية العلمية، باألفكار واستبدالها والرياضية، العلمية المفاهيم مع تنسجم
 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
حـول  الطالـب يحملهـا والتـي مـع الرياضـيات، ال تنـسجم التـي المـسبقة إهمـال األفكـار إن -٢١

 عن التخلي على الطلبة بمساعدة نيكفيل جيدة بطريقة الموضوع تعليم على والتركيز ما، موضوع
  .األفكار هذه

 بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
  بتاتا ال أوافق (  ) 
 .واالستيعاب الفهم، زيادة إلى يقود البعض، لبعضهم وتعليمهم األقران، مع التعاون -٢٢

 بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 

  بتاتا ال أوافق(  )  
 :على األفضل التركيز من الجماعية المهام أثناء -٢٣
 .الطالب بين والنقاش الحوار )أ
 .ونظام بهدوء المجموعة في بدوره كل طالب قيام )ب

 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
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 : ب المعلم يقوم األفضل أن من التدريس عملية أثناء -٢٤
 موضـوع بـين خلـط ال يحـدث منفـصل حتـىبـشكل  كـل درس وحقـائق وقـوانين، مفـاهيم، تـدريس )أ

 .وآخر
 .مختلفة دروس في والقوانين والحقائق، المفاهيم، بين الربط على الطلبة مساعدة) ب

 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 

  
  :عن عبارة التعلم -٢٥
 .لما حوله فهمه أجل تطوير من السابقة فةبالمعر وربطها جديدة، مفاهيم المتعلم اكتساب )أ
 )المرتفعة العالمات أو كالثناء ( خالل التعزيز من جديد سلوك أو معرفة المتعلم اكتساب )ب

 .الطلبة بين التنافس وتشجيع
 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع اتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 

  
  :يجب المادة وتقديم عرض عند -٢٦
 لـديهم لـيس الطلبـة ألن الجديـدة المعرفـة علـى والتركيـز تعليمهـا، وتكـرار المعلومـات، على التأكيد )أ

  .حولها سابقة معرفة
 .ًمسبقا طورت التي بالمعرفة الجديدة المعرفة ربط على الطلبة مساعدة )ب

 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 

 ب مع أتفق   )(
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
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 :الطالب أن اعتبار يجب التدريس عند -٢٧
 .المعلومات هذه وترتيب تنظيم، على التركيز يجب وبالتالي جديدة، معرفة يتلقى )أ
 الفهم تعرقل عملية وقد تعلميه، نريد ما مع ال تنسجم سابقة ومفاهيم يحمل أفكارا، )ب

 .الحسبان في أخذها يجب وبالتالي الصحيح،
  أ مع بشدة اتفق (  ) 

 أ مع اتفق   ) (
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 :غالبا هو التعلم أن أعتقد كمعلم، -٢٨
 .السابقة معرفتهم إلى الجديدة المعرفة الطلبة فيها يضيف تدريجية تراكمية عملية) أ
 .الجديدة المفاهيم استيعاب يستطيعوا حتى الطلبة، أفكار في تغييرات أحيانا تتطلب عملية )ب
 أ مع بشدة اتفق  ) ( 

 أ مع اتفق (  ) 
 ب مع أتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 
 السابقة المفاهيم عن للكشف عليها والتعرف الطلبة، آلراء االستماع يتطلب الجيد التعلم -٢٩

 .ومناقشتها المحدودة،
 بشدة أوافق (  ) 
 أوافق (  ) 
 ال أوافق (  ) 
 بتاتا ال أوافق (  ) 
 بمهام الطلبة تزويد المهم من وبالتالي ،االجتماعيبالتفاعل  يتأثر ما غالبا الطلبة تعلم )أ -٣٠

  .البعض بعضهم من فيها يتعلمون تعاونية جماعية
 .خصائصهم تناسب فردية، بمهمات تزويدهم تم إذا بشكل أفضل، الطلبة يتعلم ما غالبا )ب

  أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع اتفق (  ) 
 ب مع بشدة أتفق (  ) 
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 تغطية حساب على ذلك كان لو حتى للتعلم، ضروريان الصف غرفة في والنقاش الحوار )أ -٣١
  .المنهاج

 .النقاش حساب على كانت لو حتى للمعلم، الرئيسة المهمة هي المنهاج تغطية )ب
  أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع اتفق (  ) 
  ب مع بشدة أتفق (  ) 

 
 :هو التعليم في األهم -٣٢
 .والقوانين والحقائق، المفاهيم، بين الربط على الطلبة مساعدة )أ
 .والمسائل حل التمارين على الطلبة تدريب )ب

 أ مع بشدة أتفق (  ) 
 أ مع أتفق (  ) 
 ب مع تفق (  ) 
  ب مع بشدة اتفق (  ) 
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 ١٨٧ 

F١ JE 

אאאF١EF٢EW 

  : تعني البعدــحيث بـ ) ٢م( و  ) ١م (ــجدول نتائج تحليل استبانة المعتقدات المعرفية ل

، أبعاد النظرية البنائية االجتماعية
  ١٦عالمة البعد القصوى 

  المجموع  ٨بـ   ٧بـ   ٦بـ   ٥بـ   ٤بـ   ٣بـ   ٢بـ   ١بـ 

  ٩٩  ١٤  ١٥  ١٤  ١٠  ١٣  ١٠  ١٢  ١١  ١م 
  ٩٧  ١٣  ١٢  ١٤  ١٣  ٩  ١٢  ١١  ١٣  ٢م 
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F١ JE 
אאאאא 

                     رمز الخيار
  )ب (  مع أتفق بشدة  )ب ( أتفق مع   )أ ( أتفق مع   )أ (  مع أتفق بشدة     رقم البند

١  ٢  ٣  ٤  ١  
١  ٢  ٣  ٤  ٣  
٤  ٣  ٢  ١  ٤  
٢  ٢  ٣  ٤  ٨  
٤  ٣  ٢  ١  ٩  
٤  ٣  ٢  ١  ١٢  
٤  ٣  ٢  ١  ١٣  
١  ٢  ٣  ٤  ١٤  
١  ٢  ٣  ٤  ١٦  
٤  ٣  ٢  ١  ٢٠  
١  ٢  ٣  ٤  ٢٣  
٤  ٣  ٢  ١  ٢٤  
١  ٢  ٣  ٤  ٢٥  
٤  ٣  ٢  ١  ٢٦  
٤  ٣  ٢  ١  ٢٧  
٤  ٣  ٢  ١  ٢٨  
١  ٢  ٣  ٤  ٣٠  
١  ٢  ٣  ٤  ٣١  
١  ٢  ٣  ٤  ٣٢  

                     رمز الخيار
  ًبتاتاال أوافق   ال أوافق  وافقأ   بشدةأوافق     رقم البند

١  ٢  ٣  ٤  ٢  
٤  ٣  ٢  ١  ٥  
١  ٢  ٣  ٤  ٦  
٢  ٢  ٣  ٤  ٧  
١  ٢  ٣  ٤  ١٠  
١  ٢  ٣  ٤  ١١  
١  ٢  ٣  ٤  ١٥  
٤  ٣  ٢  ١  ١٧  
١  ٢  ٣  ٤  ١٨  
١  ٢  ٣  ٤  ١٩  
٤  ٣  ٢  ١  ٢١  
١  ٢  ٣  ٤  ٢٢  
١  ٢  ٣  ٤  ٢٩  



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ١٨٩ 

F٢ JE 

אאאאFאאE 
 

   : )على الترتيب ( بالدرجات في كل من المثلثات التالية ) ص ( قيمة الزاوية :١س
  

  
 

  

إذا كــان قيــاس إحــدى زاويتــي القاعــدة فــي المثلــث المتــساوي الــساقين ضــعفي قيــاس زاويــة ٢س
   ................................ تساويرأس المثلث فإن قياس زاوية رأس المثلث 

 

                              

   ................................. المثلثات التالية متطابقة ما عدا الشكل:٣س

  

  
 
 

 

  

 ص

١٤٠ ٥٠ 
 ص

٤٠ 

  سم ٤

  سم ٣

  سم ٥

  سم ٥

  سم ٤
  سم ٤  سم ٤

 سم ٥

  سم ٣

  سم ٤

  سم ٣

  سم ٥
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...........................: ًقيمة طوال هيفي الشكل المقابل أصغر القطع المست:٤س 

 

 

  

........................ يكونال يمكن أن ) أ جـ (  القطر طول: في الشكل المرسوم أمامك:٥س 

 

 

 

 

ــساقين إحــدى قياســات زو:٦س ــا المثلــث المتــساوي ال مــا الزاويــة التــي  ال يمكــن إن  ، ْ ٢٠= اي
  ........................: تكون في هذا المثلث

 

 

فـإن طـول الـضلع ب ج ،  سـم ٦= إذا كان طول أ ج ، سم    ١٠= دائرة قطرها     أ ب :٧س
 =........................  

 

 

 

 

 أ 

 ب 

 جـ 

 د 

  سم  ٥
  سم ٣

  سم ٢  سم  ٧

 ب  أ 

 ج 

١٠  

٦  

 أ 

 ب 
 د 

 ج 

٥٥  

٦٠ 

٥٨  ٦٠  
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 ١٩١ 

 : يـــــة د ب ج هـــــيو الزاو، فـــــإن العالقـــــة بـــــين الزاويـــــة   د ج ب ، ْ ٩٠= الزاويـــــة ب ٨س
........................  

> 

< 

= 

 

  

........................  = ٢)أ  م  (   من الشكل المقابل  ٩س 

 

 

 

 

  ........................مساحة الشكل أ ب ج د يساوي ١٠س 

  

 

 

 

 أ 

 د ب
 م 

 ج 

 أ 

 ج

 د

 ب 
* 
* 

 × 
 × 

 ب 

 د  ج 

 أ 

٨  

٦  
١٣   

١٣  
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 ١٩٢ 

تحركـت سـيارة مـن أ إلـى ، د هــ = ج د = ب ج = أ ب  ،  م ١٢= أ هـ ،   م٤= أ س ١١س
 ًعلمــا بــأن( جــد المــسافة التــي قطعتهــا الــسيارة ؟ ، وضــحة علــى األســهم هـــ عبــر المــسارات الم

)س أ هـ ص  مستطيل : الشكل 

 

 

 

 

 

 

-: لتكون منه مثلث متساوي الساقين وحدد زاويتي القاعدة  المقابلأكمل الشكل١٢س 
  

...................................................................................................    
................................................ ...............................................................  .  

................................................ ...............................................................  .  
  

ًارسـم شـكال سداسـيا منتظمـا عليهـا حيـث أ ب ،  سـم ٦قطعة مـستقيمة طولهـا ) أ  ب ( ١٣س ً ً
قطر فيه  ؟ 

  

                  

  

 ب

 جـ أ

  سم ٥

  سم ٣

  ب أ 

أ
س

ج

د

ب

ھ ص
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 ١٩٣ 

  :   اقرأ العبارة التالية و اكتشف الخطأ الرياضي فيها١٤س

  


.......................................................................................................................................    


...........................................................................................................................   
  

  : أعط رأيك في صحة العبارة و أيده بمثال عددي١٥س

<< 


.......................................................................................................................................   


.......................................................................................................................................   
........................................................................................................................................   

........................................................................................................................................   

  

أختر األقـالم المناسـبة لتكـون أكبـر عـدد ،  سم ١٤ ، ١١ ، ٩ ، ٦أقالم خشبية أطوالها ١٦س
  :من المثلثات 

........................................................................................................................................   

........................................................................................................................................   

........................................................................................................................................   

........................................................................................................................................   

........................................................................................................................................   

........................................................................................................................................   
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 ١٩٤ 

  ًأصغر األضالع طوال ) جـ د ( ،  ًأكبر األضالع طوال  )  أ  ب ( في الشكل المقابل :١٧س

  ) ب   ( <ق >   )   جـ   ( <ق )  ١:اثبت أن    

  ) أ   ( <ق >   )    د   ( <ق  )  ٢            
...................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

................................................................................................................... ..........  

........................................................................................................................................   

........................................................................................................................................   

........................................................................................................................................   

الممكنـة ) س ( ستنتج قاعدة لحساب قـيم ا ،١٢،  س    ،  ٢مثلث أطوال أضالعه   ١٨س
:لتستطيع رسم مثلث من األعداد السابقة 


.......................................................................................................................    


.......................................................................................................................   

  

  :وفسر إجابتك) ال (  أو  )بنعم( اجب عن السؤال التالي ١٩س

   سم  ؟٦،  سم٨ سم وطول قطريه ٧هل يوجد متوازي أضالع طول أحد أضالعه 

:الجواب 
........................................................................................................................................  
:التفسير

........................................................................................................................................   

........................................................................................................................................   

 جـ

 ب

 د

 أ
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 ١٩٥ 

ص أعـداد ، ًمترا حيث س ) ١ – ص ٢( ًمترا و عرضه  ) ١+ س ٢( مستطيل طوله ٢٠س.
، ص المحتملـة، ما قيمـة س،  م٥العرض ال يزيد عن  م و ١٢إذا كان الطول اقل من ، صحيحة

  وما اكبر مساحة للمستطيل ؟ 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

..................................................................................  
................................................................................ .......................... ..........................  
................................................................................ .......................... ..........................  
................................................................................ .......................... ..........................  
................................................................................ .......................... ..........................  

................................................................................ .......................... ..........................  
................................................................................ .......................... ..........................  

................................................................................ .......................... ..........................  

  

   ؟سئلة السابقةأكتب سؤال على محتوى الوحدة لم ترد فكرته في األ:٢١س
................................................................................ .......................... ..........................  
................................................................................ .......................... ..........................  
................................................................................ .......................... ..........................  
................................................................................ .......................... ..........................  
................................................................................ .......................... ..........................  
................................................................................ .......................... ..........................  

................................................................................ .......................... ..........................  

  
 

 د أ 

 ج   ب  
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F٢ JE 

אאאאא
FאאE 

 

   : )على الترتيب ( بالدرجات في كل من المثلثات التالية ) ص ( اوية قيمة الز:١س
  

  
 

  

 الــساقين ضــعفي قيــاس زاويــة إذا كــان قيــاس إحــدى زاويتــي القاعــدة فــي المثلــث المتــساوي٢س
   ................................تساوي رأس المثلث فإن قياس زاوية رأس المثلث 

 

                              

   ................................. المثلثات التالية متطابقة ما عدا الشكل:٣س

  

  
 
 

 

 ص

١٤٠ ٥٠ 
 ص

٤٠ 

  سم ٤

  سم ٣

  سم ٥

  سم ٥

  سم ٤
  سم ٤  سم ٤

 سم ٥

  سم ٣

  سم ٤

  سم ٣

  سم ٥
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 ١٩٧ 

: ًفي الشكل المقابل أصغر القطع المستقيمة طوال هي:٤س 

 

 

  

  

........................يكون ال يمكن أن ) أ جـ ( طول القطر : في الشكل المرسوم أمامك:٥س 

 

 

  

  

 تكـون  أنما الزاوية التي ال يمكن ، ْ ٢٠= إحدى قياسات زوايا المثلث المتساوي الساقين :٦س
  ........................: في هذا المثلث

 

 

فـإن طـول الـضلع ب ج ،  سـم ٦= إذا كان طول أ ج ،  سم   ١٠= دائرة قطرها     أ ب :٧س
 =........................  

 

 

 
 ب  أ 

 ج 

١٠  

٦  

 أ 

 ب 
 د 

 ج 

٥٥  

٦٠ 

٥٨  ٦٠  

٦٥

٦٢

 أ 

 ب 

 جـ 

 د 

  سم  ٥
  سم ٣

  سم ٢  سم  ٧



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ١٩٨ 

 : و الزاويـــــة د ب ج هـــــي، فـــــإن العالقـــــة بـــــين الزاويـــــة   د ج ب ، ْ ٩٠= الزاويـــــة ب ٨س
........................  

> 

< 

= 

 

  

  

........................  = ٢)أ  م  (   من الشكل المقابل  ٩س 

 

 

 

  

  ........................مساحة الشكل أ ب ج د يساوي ١٠س 

  

 

 

 

 

 أ 

 د ب
 م 

 ج 

 أ 

 ج

 د

 ب 
* 
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 × 
 × 

 ب 
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 أ 

٨  

٦  
١٣   
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 ١٩٩ 

تحركـت سـيارة مـن أ إلـى ، د هــ = ج د = ب ج = أ ب  ،  م ١٢= أ هـ ،   م٤= أ س ١١س
 ًعلمــا بــأن( جــد المــسافة التــي قطعتهــا الــسيارة ؟ ، هـــ عبــر المــسارات الموضــحة علــى األســهم 

)س أ هـ ص  مستطيل : الشكل 

 

 

 

 

 

 

-: لتكون منه مثلث متساوي الساقين وحدد زاويتي القاعدة  المقابلأكمل الشكل١٢س 

  د = ب  :زاويتا القاعدة هما
  )يوجد حلول أخرى : ( مالحظة

  

  

  

  

ًارسـم شـكال سداسـيا منتظمـا عليهـا حيـث أ ب ،  سـم ٦قطعة مـستقيمة طولهـا ) أ  ب ( ١٣س ً ً
قطر فيه  ؟ 

  

  

أ
س

ج

د

ب

ھ ص
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 جـ أ

  سم ٥

  سم ٣
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 ٢٠٠ 

  :   اقرأ العبارة التالية و اكتشف الخطأ الرياضي فيها١٤س

  
 نوع المثلث 

...........................................................................................................................    
 العمود النازل من رأس المثلث المتساوي الساقين على قاعدته 

فإنه ينصف هذه القاعدة  

  

  : أعط رأيك في صحة العبارة و أيده بمثال عددي١٥س

<< 

خطأ  

)-١- <   ٢-      لكن   ٢)١-( > ٢)٢  

  

أختر األقـالم المناسـبة لتكـون أكبـر عـدد ،  سم ١٤ ، ١١ ، ٩ ، ٦أقالم خشبية أطوالها ١٦س
  :من المثلثات 

  مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث: الحل

١١ ، ٩ ، ٦  

١٤ ، ٩ ، ٦  

١٤ ، ١١ ، ٦  

١٤ ، ١١ ، ٩  
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 ٢٠١ 

  ًأصغر األضالع طوال ) جـ د ( ،  ًأكبر األضالع طوال  )  أ  ب ( في الشكل المقابل :١٧س

  ) ب   ( <ق >   )   جـ   ( <ق )  ١:     اثبت أن

  ) أ   ( <ق >   )    د   ( <ق )  ٢              

  : البرهان

  )ضالع أ ب أكبر األ( أ ب ج  ممفي 

B  ج أب     < أ ب ( ألنها تقابل الضلع (  ب((  

 A جزء من  ج أ ب  ج   

B ج   <   ١......... (...      ب(  

  )أ ب أكبر األضالع ( في المثلث أ ب د : 

B  أد ب     < أ ب ( ألنها تقابل الضلع (  أ((  

 A جزء من  أ د ب د    

B   د <        ٢............ ( أ(  

  

الممكنـة ) س ( استنتج قاعدة لحساب قـيم  ،١٢،  س    ،  ٢مثلث أطوال أضالعه   ١٨س
:لتستطيع رسم مثلث من األعداد السابقة 

ين أكبر من الفرق المطلق بين طولي الضلع) س ( طول الضلع المجهول / ًاالستنتاج لفظيا 
  المعلومين وأصغر من مجموع طولي الضلعين المعلومين

    ٢ + ١٢    <س    <  ٢ – ١٢      /     االستنتاج بالرموز 

  ١٤    <س    <  ١٠

  

 جـ

 ب

 د

 أ
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 ٢٠٢ 

  :وفسر إجابتك) ال (  أو  )بنعم( اجب عن السؤال التالي ١٩س

   سم  ؟٦،  سم٨ سم وطول قطريه ٧هل يوجد متوازي أضالع طول أحد أضالعه 

  ال: واب الج

وهـذه األطـوال ال تـصلح ، ) سـم ٧ ، ٤ ، ٣أطـوال أضـالعه ( ينتج عن ذلك مثلـث  هألن: التفسير
  .أن تكون أضالع مثلث

ص أعـداد ، ًمترا حيث س ) ١ – ص ٢( ًمترا و عرضه  ) ١+ س ٢( مستطيل طوله ٢٠س.
،  المحتملـةص، ما قيمـة س،  م٥ م و العرض ال يزيد عن ١٢إذا كان الطول اقل من ، صحيحة

  وما اكبر مساحة للمستطيل ؟ 

  :الحل

A ١+س ٢  ١٢        A ١- ص٢  ٥  

B س ٢     ١٢        B ص٢       ٦  

B   س      ٥,٥       Bص         ٣  

B   س       ٥         Bص         ٣  

B متر ١١ = ١ + ٥ × ٢= (    أكبر قيمة لطول المستطيل (  

B متر ٥ = ١ - ٣ × ٢= (    أكبر قيمة لعرض المستطيل (  

Bمترا مربعا٥٥ = ٥ × ١١= العرض × الطول = ة للمستطيل    أكبر مساح ً ً.  

  

   ؟سئلة السابقةأكتب سؤال على محتوى الوحدة لم ترد فكرته في األ:٢١س

: حيث أن( فممكن كتابة أي سؤال عن هذه الفكرة (  لم يرد سؤال عن المثلث الثالثيني ستيني
   .)) الستيني يساوي نصف طول الوتر ْ  في المثلث الثالثيني٣٠طول الضلع المقابل للزاوية 

  

 د أ 

 ج   ب  



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٢٠٣ 

F٣ JE 
אא 

  :المعتقدات والفلسفة: ً    أوال
 ماذا تعني لك الرياضيات؟ .١

  ؟اآلخرين الرياضيات في حياتك وحياة أهميةما  .٢

 على ماذا تركز في تدريس الرياضيات بشكل عام ؟ .٣

      
  : األهداف : ًثانيا
قهــا ي تحق تــستطيع المهمــة بالنــسبة لــك والاألهــداف كمعلــم رياضــيات، ومــا هــي أهــدافكمــا هــي  .١

 ولماذا ؟

  التي ترجو تحقيقها من تدريس وحدة الهندسة ؟األهدافما هي  .٢

عالقــة الهندســة بحيــاة الطالــب والمواضــيع العلميــة ( تعلــم الهندســة أهميــةكيــف توضــح لطلبتــك  .٣
 ؟ أمثلة أعط؟  ) األخرى

     
  :ى المحتو: ً ثالثا
 اذكر كل ما تعرفه عن الهندسة خالل خمس دقائق؟ .١

  الرئيسية الواردة في الوحدة ؟األفكار أهمما هي  .٢

  ليكتسبها الطلبة ؟األهم تعتبرها األفكار من هذه أي .٣

  ؟أمثلة أعطالحقة ؟ /  في صفوف سابقة أفكار الواردة في هذه الوحدة مع األفكارهل تربط  .٤

    
  :المنهاج: ً  رابعا
 زم بتسلسل المادة كما يطرحها الكتاب ؟هل تلت .١

  الكتاب وطريقة عرض المادة كافية للفهم ؟وأنشطة أمثلة أنهل تعتقد  .٢
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 ٢٠٤ 

 كيف تقيم الوحدة ؟ .٣

ومـــاذا ؟  التـــي تقترحهـــا اإلضـــافات تـــصميم الوحـــدة مـــا هـــي إلعـــادة لـــك الفرصـــة أتيحـــتلـــو  .٤
  ولماذا ؟ ؟تحذف

  ؟أمثلة أعط كيف ؟  ؟ في الرياضياتأخرىهل ترتبط  هذه الوحدة بمواضيع  .٥

  
  :استراتيجيات التعلم : ً   خامسا

  ستساعدك في عرض الوحدة ؟أنهاما هي استراتيجيات التدريس التي تعتقد  .١

  ستساعدك في عرض الوحدة ؟أنها التي تعتقد التعليمية المناسبةما هي الوسائل  .٢

 ها ؟ مفيدة وفعالة في عرض الوحدة ؟ عددأنهاهل هناك تشبيهات معينة ترى  .٣

 ؟) موضوع من الوحدة أي( التي تستخدمها في عرض واألنشطة واألمثلةما هي التشبيهات  .٤

  ؟أمثلة أعط الحصص ؟ أثناء التي تطرحها األسئلةما هي  .٥
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 ٢٠٥ 

F٣ JE 
אאW 

  
  : خصائص الطلبة: ً    أوال
  كيف يساعدك ذلك ؟ ؟لطلبةما هي األمور التي تهتم بمعرفتها عن ا .١

 هل تتوقع أن يفهم الطلبة الوحدة بنفس المستوى ؟ .٢

  
 :المفاهيم الخاطئة وصعوبات التعلم: ً     ثانيا

  ؟ وحـــدة الهندســـة مـــن الوحـــدات المفـــضلة للطلبـــةأنمـــن خـــالل خبرتـــك التعليميـــة هـــل تـــرى  .١
 ولماذا ؟

 دريسك الوحدة ؟ تأثناء تواجهها أنما هي المعوقات والصعوبات التي تتوقع  .٢

 : الوحدةأجزاء الالزمة لتعلم واألفكارما المفاهيم  .٣

نظريـة / متباينـة المثلـث / التبـاين وخـصائص المتباينـة / المثلث والمثلـث المتـساوي الـساقين 
  ؟ فيثاغورس

  لدى جميع الطلبة ؟واألفكارهل تتوقع وجود هذه المفاهيم  .٤

 ن هذه المعرفة ماذا تعمل ؟ هناك مجموعات من الطلبة ال يحملوأن وجدت إذا .٥

  ؟أمثلة أعط سوء فهم عند الطلبة لبعض المفاهيم في الهندسة ؟ إيجادهل يمكن  .٦

 كيف تكتشف عادة هذا الفهم الخاطئ عند الطلبة ؟ .٧

  ؟أمثلة أعطماذا تفعل لتصحيح الفهم الخاطئ ؟  .٨

  
  :التقييم : ً     ثالثا

  بالحل النموذجي؟تعتقد الحل ؟ وهل أثناءهل يتبع طلبتك نمط معين  .١

 ما هي طرق التقييم المختلفة التي تتبعها وماذا يعني لك تقييم الورقة والقلم ؟ .٢
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 ٢٠٦ 

  يقوم الطلبة بحلها بأنفسهم ؟ أن التي تفضل واألنشطة األسئلةما هي نوعية  .٣

  التي تفضل حلها مع الطلبة ؟ ولماذا ؟واألنشطة األسئلةما هي نوعية  .٤

  ؟ ولماذا ؟األفضل أنها التي تعطيها للطلبة؟ وهل تعتقد ما هي طبيعة الواجبات البيتية .٥

  بالواجب البيتي كطريقة تقييم ؟تعتقدهل  .٦

  ؟األسئلةكيف تصمم امتحانك ؟ هل تحاول تنويع مستويات  .٧

  تصميم االمتحان ؟أثناءعالم تركز  .٨

  تصحيح االمتحان ؟أثناءعالم تركز  .٩

 كم حصة تعليمية تلزم إلنجاز الوحدة ؟. ١٠

 ا هي األهداف التي تعتقد أنك حققتها ؟ وكيف تتأكد من ذلك ؟م. ١١

      
  :معرفة المصادر : ًرابعا
 هل تعتمد فقط الكتاب المقرر في التدريس ؟ .١

 هل يمكن توظيف التكنولوجيات في تعليم الوحدة ؟ وضح ؟ .٢

     
  :معرفة السياق: ً خامسا
 ؟ء العمل كيف تصف عالقتك بزمال .١

 واالطالع على ما يرد من مكتب التربية ؟هل تتابع بريد المدرسة  .٢

  ؟األمور أولياء الطلبة مع ألوضاعهل هناك متابعة  .٣
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 ٢٠٧ 

F٤E 
אאאא 

 
  المجال الذي ساھم فيه

تحكيم    مكان العمل–الدرجة العلمية   اسم المحكم

  االستبانة

تحكيم أسئلة 

  المقابالت

المقياس تحكيم 

  يالمعرف

تحكيم أبعاد 

المعرفة 

 البيداغوجية

تحليل 

 حصص

تدقيق 

  لغوي

        √  √     جامعة األقصى–أستاذ مساعد   عبد الكريم فرج هللا. د

      √  √  √  √   جامعة األقصى–أستاذ مساعد   خالد عبد القادر. د

        √  √     جامعة األقصى–أستاذ مساعد   ماجد الديب. د

      √  √  √  √  كومة ح–مشرف في التعليم   أيمن األشقر. د

      √  √  √  √   حكومة–مشرف في التعليم   أرواح كرم. أ

  √    √  √  √  √   حكومة–مشرف في التعليم   شادي صيدم. أ

      √  √  √  √   جامعة األقصى–محاضر  محمد السكران. أ

    √          معلم في وكالة الغوث  رضوان الھوبي. أ

  √            ماجستير في اللغة العربية  سعد عدوان. أ

        √    √  شھداء الزيتون.  م-ماجستير  ر النديمناد. ا

  √  √    √      ب رفح اإلعدادية.  م-ماجستير  كرم أبو عاذرة. أ
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 ٢٠٨ 

F٥E 
אאאאאF١E 

  "متباينة المثلث"بدأت المعلمة بذكر وكتابة عنوان الدرس 

هــل هنــاك صــعوبة فــي أســئلة ، وذلــك بالــسؤال عــن النــشاط البيتــي، ت بمتابعــة النــشاط البيتــيثــم قامــ

  الواجب ؟

  .  ال يا أبله كان سهل: الطالبات

( ملحـق رقـم  ( ثم طلبة المعلمة من أحد الطالبات توزيع ورقة عمل خاصـة بموضـوع متباينـة المثلـث

  :لسبورةثم قامت بكتابة المتطلب السابق للموضوع على ا،  ))٨

  :اختبار قصير

   .......... >فإن أ ب   ،  ق  زاوية ب>ق  زاوية ج ،  أ ب ج ممفي  )١

 : في الشكل المقابل )٢

                                                      أ ب>أ د 

   ب ج>ج د 

  + ....... أ ب >+ ...... أ د : فإن

  ترفع يدها ، الطالبة التي بتخلص: ة للطالباتثم قامت المعلمة بالتجول بين الطالبات قائل

وذلـك مـن خـالل ، ثـم قامـت بحـل االختبـار الـسابق، ثم قامت بتصحيح بعـض كراسـات الطالبـات

  :مؤكدة على الطالبات بان يضعن األقالم على الطاولة، الحوار التالي مع الطالبات

  هل المثلث أ ب ج مرسوم أمامنا في المتطلب األول: م

  ال: الطالبات

أ

جب
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 ٢٠٩ 

  ق  زاويــة ب>ق  زاويــة ج فالــسؤال معطينــا أن  ، إذن بــدنا نحــل الــسؤال بــدون رســم المثلــث: م

فهو معطينا عالقة بين زاويتين وبدو منا نعرف العالقة بين األضالع وبالتالي الضلع أ ب أكبر 

  من أي ضلع ؟

  ترفع الطالبات أيديهن

  شيماء : م

  )أج(الضلع : ط

أي مـا العالقـة بـين الـضلع أ ، نفس الطالبـة لمـاذا اخترنـا الـضلع أ بسائلة ، ...ممتازة شيماء: م

  ب والزاوية ج ؟

  الضلع أ ب يقابل الزاوية ج : ط

  )مشجعة الطالبة ( صفقوا لها يا بنات ، ممتازة اليوم شيماء، ممتازة: م

  يصفقن بحرارة: الطالبات

  أجإذن الزاوية ج يقابله الضلع أ ب والزاوية ب يقابلها الضلع : م

  :في الشكل المقابل: ثم انتقلت للمتطلب الثاني وهي تقرأ

و                                            ... )   مشيرة إلى الضلع على الرسم المقابل للسؤال  (  أ ب>أ د 

  ... )مشيرة إلى الضلع على الرسم المقابل للسؤال(  ب ج  >ج د 

أي شو بدنا نعمـل ، شو بدنا نعمل علشان نكمل الفراغ ... ( + .... أ ب >+ ...... أ د : فإن

، فتختـــار المعلمـــة، فترفـــع الطالبـــات أيـــديهن، أعـــادة قـــراءة المطلـــوب مـــرة أخـــرى، فـــي المتباينتـــان

  إحداهن

  يال يا أمل : م
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  : ًفتنظر إليها المعلمة قائلة، ) أ ج + ( أ د : ط

ج د فتكتــب المعلمــة فــي : ًجــع الطالبــة قائلــةأ ج ؟ فتترا) مــن أيــن أتيــت بـــ ( مــن ويــن جيبتــي : م

  الفراغ

  ماذا فعلنا في المتباينتين؟: قامت المعلمة من سؤال الطالبة، ولتتأكد من فهم الطالبة، ممتازة: م

  جمعناهما: ط

، والطـرف األصـغر مـع الطـرف األصـغر، نقوم بجمع الطرف األكبر مع الطرف األكبـر، نعم: م

سائلة المعلمة على أننا استخدمنا أي خاصـية ، )ب ج +  من أ ب ج د أكبر+ أ د : ( وبالتالي

  من خصائص المتباينة ؟ 

فتتطلــب المعلمــة مــن ، )مــزعج ( فترفــع الطالبــات أيــديهن قــائالت أنــا يــا أبلــه بــشكل غيــر مــنظم 

فتختـــار المعلمـــة إحـــدى ، فتلتـــزم الطالبـــات، )أنـــا يـــا أبلـــه ( الطالبـــات بـــأن يـــرفعن أيـــديهن بـــدون 

  .الطالبات

  ).مع تصحيح اإلجابة للطالبة ( خاصية جمع الطرفين المتناظرين في متباينتين : ط

( أال وهـــو ، طبعـــا هـــذه إحـــدى خـــصائص المتباينـــة والتـــي ســـوف نـــستخدمها فـــي درس اليـــوم: م

يــال يــا ، وهنــاك بعــض الطالبــات محــضرات بعــض مــن األنــشطة لــدرس اليــوم، )متباينــة المثلــث 

  ).إحدى الطالبات ، كاملياء

، بمساعدة المعلمة بعرض خارطة فلسطين مرسومة على الـسبورة القـالب ) ١ط ( فتقوم الطالبة 

اليـوم يـا بنـات : النـشاط قائلـة ) ١ط( فتبـدأ الطالبـة ) نابلس وأريحـا ، القدس( محدد عليها مدينة 

مـا فـي فمين تقلنا ما هما المـساران اللـذان يمكننـا إتباعه، سوف نقوم برحلة من نابلس إلى القدس

  .باحتيار إحداهما ) ١ط(فتقوم الطالبة ، فترفع الطالبات أيديهن، رحلتنا
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، )المــسار األول ( بتوصــيل المــدينتين بخــط  ) ١ط( فتقــوم ، مــن نــابلس إلــى القــدس مباشــرة: ط

  إحداهن ) ١ط( فتختار ، فترفع الطالبات أيديهن، عن الطريق الثاني: سائلة

( بتوصــيل المــدينتين بخــط  ) ١ط( فتقــوم ، أريحــا إلــى القــدسثــم مــن ، مــن نــابلس إلــى أريحــا: ط

، مثلـث: فتجيـب الطالبـات مباشـرة، سائلة عن الطالبات عن الشكل الـذي تكـون، )المسار الثاني 

منهيــه ، باســتنتاج أن طــول المــسار الثــاني كبــر مــن طــول المــسار األول ) ١ط( فتقــوم الطالبــة 

ــا عنــدنا رحلتــين ســوف تنطلقــان مــن نــابلس إلــى فتتــدخل المعلمــة قائ، بــذلك تقــديم نــشاطها لــة أنن

  .فتختار المعلمة إحداهما، فترفع الطالبات أيديهن، فبرأيكم من سوف تصل قبل األخرى، القدس

  المسار األول                                         : ط

  لماذا ؟: م

  ألنه أقصر: ط

مـشيرة الـى المـسار ( أقـصر مـن الـضلعين اآلخـرين ) مشيرة الى المسار األول ( إذن الضلع : م

أي ، طول ضلع واحـد فـي مثلـث أقـصر مـن مجمـوع طـولي الـضلعين اآلخـرين: أي أن، )الثاني 

  .مجموع طول الضلعين أكبر من طول الضلع الثلث في المثلث: أن

  .يال يا ضحى نشوف النشاط ألي محضراه ضحى: م

إن شاء اهللا بنروح كلنـا علـى : تسترسل المعلمة قائلة( ني خالل خروج الطالبة للقيام بالنشاط الثا

: وتقـوم بـشكر الطالبـة صـاحبة النـشاط األول قائلـة، القدس وبنصلي في المسجد األقـصى جميعـا

  ).ًشكرا يا كامليا 

  :تقوم الطالبة صاحبة النشاط الجديد بالكتابة على السبورة

  

 نابلس

 أريحا

 القدس
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 ٢١٢ 

  ٢ ، ٤ ، ٥:               أضالعه    ١مم

  ٢ ، ٣ ، ٥ :  أضالعه                                        ٢مم

  ٢ ، ٣ ، ٦ :  أضالعه                                       ٣مم

  .فتطلب المعلمة من الطالبة أن تحكي لزميالتها ماذا سوف تفعل

م ســوف نقــوم بعمــل مثلثــات بــأطوال أضــالع المثلثــات المعطــاة فــي النــشاط الــسابق بإســتخدا: ٢ط

فتقـوم ، وتختـار إحـداهن، وتطلب من الطالبات المشاركة في هـذا النـشاط، عيدان خشبية مدرجة 

  .الطالبتان بمساعدة بعضهما بتركيب المثلث األول

فتجيـب ، هل تكون مثلث من أضـالع المثلـث األول )): ٢ط ( صاحبة النشاط ( فتسأل الطالبة 

  نعم، الطالبة

ثــم تتطلــب مــن طالبــة ، أمــام المثلــث األول علــى الــسبورة ) تكــون مثلــث( بكتابــة )  ٢ط( فتقــوم 

  فتختار إحدى الطالبات، أخرى بمشاركتها في تكوين المثلث الثاني

وبعــد وقــت والمحاولــة لكــي ، فتقــوم الطــالبتين بمحاولــة تكــوين مثلــث مــن أضــالع المثلــث الثــاني

م تتقابل إال علـى القاعـدة ألن األضالع ل، فتكتشف أنه لم يتكون مثلث، تتأكد من تكوين المثلث

هـل ): ٢ط( عنـدما سـألتها ، وهذا ما اكتشفته الطالبـة المـشاركة فـي النـشاط( مكونة خط مستقيم 

ثـم ) لم يتكون مثلث أمام المثلث الثـاني علـى الـسبورة ( بكتابة )  ٢ط( فقامت ، )تكون مثلث ؟ 

فتقـــوم ، رت إحـــدى الطالبـــاتفاختـــا، باختيـــار طالبـــة ثالثـــة لتكـــوين المثلـــث الثالـــث)  ٢ط( قامـــت 

وبعد وقـت والمحاولـة لكـي تتأكـد مـن ، الطالبتين بمحاولة تكوين مثلث من أضالع المثلث الثالث

ألن األضـالع لـم تتقابـل وهـذا مـا اكتـشفته الطالبـة ، فتكتشف أنـه لـم يتكـون مثلـث، تكوين المثلث

 الطالبــة ال لــم يتكــون هــل تكــون مثلــث ؟ فأجابــت): ٢ط( عنــدما ســألتها ، المــشاركة فــي النــشاط
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 ٢١٣ 

ثــم تطلــب ، )لــم يتكــون مثلــث أمــام المثلــث الثالــث علــى الــسبورة ( بكتابــة )  ٢ط( فقامــت ، مثلــث

عــن ســبب تكــوين مثلــث فــي المثلــث األول ولــم يتكــون مثلــث فــي المثلثــين : مــن الطالبــات) ٢ط(

 ٤الن : البـاتمين تقولي لماذا تكون مثلث في المثلث األول فتجيب إحدى الط: سائلة، اآلخرين

( فتدخل المعلمـة طالبـة مـن  ، نعم صحيح ): ٢ط ( فتجيب  ،٥ أكبر من الـ ٦ و الـ ٦ = ٢+ 

، )للتأكيـد عليهـا ( سـجلي ، سـجلي يـا ضـحى: ًقائلة لها، أن تكتب االستنتاج على السبورة ) ٢ط

دم عـن الـسبب فـي عـ)  ٢ط (ثـم تـسأل ،  ٥ >  ٢ + ٤بالتـسجيل علـى الـسبورة   ) ٢ط( فتقوم 

 ( ٥ أي بتــساوي الـــ ٥ = ٢ + ٣: فتجيــب إحــدى الطالبــات بأنــه، تكــون مثلــث فــي الحالــة الثانيــة

: فتجيـــب الطالبـــة، َشـــو ألـــي تكـــون( يعنـــي شـــو ألـــي صـــار ، فتتـــدخل المعلمـــة، )الـــضلع الثالـــث 

  ).انطبق الضلعان على القاعدة ( مستقيم 

  .ممتازة يا مرام، ممتازة: م

 ٢ط( ونتقـل الــ ،  )٥ = ٢ + ٣( لـى الـسبورة أمـا المثلـث الثـاني هـذا االسـتنتاج ع) ٢ط(فتكتب 

وتجيـــب ، بالـــسؤال عـــن ســـبب عـــدم تكـــون مثلـــث فـــي الحالـــة الثالثـــة؟ فتختـــار إحـــدى الطالبـــات) 

بكتابـــة ذلـــك ) ٢ط( فقامـــت ،  وبالتـــالي لـــم يتكـــون مثلـــث٦ < ٥ والــــ ٥ = ٢ + ٣أنـــه  : الطالبـــة

، شـو ألـي بنـستنجوا مـن هـذا النـشاط، الطالبـات ) ٢ط(ثم تـسأل ،  )٦ < ٢ + ٣( على السبورة 

ســـائلة ، فتتـــدخل المعلمـــة مطالبـــة بقيـــة الطالبـــات بالمـــشاركة، فترفـــع طالبتـــان أيـــديهما لإلجابـــة 

، فيزيـــد عـــدد الطالبـــات اللـــواتي يـــرفعن أيـــديهن، الطالبـــات شـــو ألـــي فهمتمـــوه مـــن النـــشاط الـــسابق

ع الـــضلعين أكبـــر مـــن الـــضلع الثالـــث فـــي أنـــه مجمـــو: فتجيـــب، إحـــدى الطالبـــات) ٢ط( فتختـــار 

مؤكــدة أنــه لكــي يتكــون مثلــث يجــب أن ، الطالبــة علــى حــسن إجابتهــا ) ٢ط( فتــشكر ، المثلــث

 ٦ أكبـر مـن الــ ٦ = ٢ + ٤حيـث أنـه ، يكون مجموع الضلعين في المثلث أكبر مـن الـضلع الثالـث
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 ٢١٤ 

ممتـازة يـا ، ممتـازة: ملها بقولهـافتقوم المعلمة بشكر الطالبة والثناء على ع،  وتختم بذلك النشاط،

  ).  بحرارة  ) ٢ط(وتقوم الطالبات بالتصفيق للـ ( ، ضحى

وهـي ، وهـي تعمـيم كـأي تعمـيم فـي الرياضـيات، وتتابع المعلمة بأننـا توصـلنا إلـى متباينـة المثلـث

وهــي تحــدد العالقــة بــين أضــالع ، أحــدهما أكبــر مــن األخــر، مثــل أي متباينــة يوجــد لهــا طــرفين

وقامـت بكتابـة ، حيث أنهـا تحـدد العالقـة بـين مجمـوع ضـلعين فـي مثلـث والـضلع الثالـث، المثلث

، مجمــوع طــولي أي ضــلعين فــي مثلــث أكبــر مــن طــول الــضلع الثالـــث: المتباينــة علــى الــسبورة

  )  أ ب ج مم( وقامت برسم مثلث على السبورة 

  :وقامت بكتابة مفهوم المتباينة بالرموز

    ب ج>أ ج  + أ ب 

  ماذا تعني في الرياضيات ؟) أي (  المعلمة بالسؤال عن كلمة وقامت

  كل: ط

  :بل بنقدر نكتب كمان، يعني مش بس هذه المتباينة فقط، ممتازة: م

    أ ج                                 >ب ج  + أ ب 

    ب أ>ب ج  + أ ج 

ال أضالع المثلث لكي تـصلح مؤكدة بذلك على أنه يجب أن تتحقق المتباينات الثالث على أطو

وطلبـــة مـــن الطالبـــات أن تقـــوم أحـــدهن ، )أي ( وهـــذا مـــا تعنيـــه كلمـــة ، أن تكـــون أضـــالع مثلـــث

ثــم طلبــة المعلمــة مــن ، فقامــت إحــدى الطالبــات بقــراءة المتباينــة بطريقــة ســليمة، بقــراءة المتباينــة

راءة المتباينـة مـع بعـضهن ثم طلبة من جميع الطالبات بقـ، طالبة أخرى قراءة المتباينة مرة أخرى

  .البعض

أ

ب

ج
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 ٢١٥ 

فوافقـت ، وفي هذه اللحظة طلـب الباحـث األذن مـن المعلمـة بإمكانيـة التـدخل فـي الحـصة بـسؤال

  .المعلمة مرحبة باألمر

وبالتـالي لـم قلنـا  ، ٣ أكبـر مـن الــ ٧ والـ ٧ = ٢ + ٥لو قمنا بجمع ، في المثلث الثاني: الباحث

  أنه ال يصلح أن يكون مثلث ؟

  .نا يجب أن نجمع أصغر ضلعين ونقارنهم بالضلع الثالثإح: ط

  .مين حكى أنو الزم نجمع أصغر ضلعين: الباحث

 ٣ + ٢فلـو جمعنـا ، أنو المتباينة بتحكي الزم نجمع أي ضلعين في المثلث: طالبة أخرى تجيب

  . وبالتالي ال يصلح٥ وهو مش أصغر من الـ ٥= 

أنـه : فتجيب الطالبة بحيـرة ، ٣كون أكبر من الـ  هي٧ = ٢ + ٥بس لو جمعنا ، ماشي: الباحث

فتتـــدخل المعلمـــة قائلـــة بأنهـــا محـــضر هـــذا الـــسؤال لإلجابـــة عنـــه مـــن ...( الزم أصـــغر ضـــلعين 

فتقـول أنـو أصـال الخمـسة ، فيطلـب الباحـث مـن الطالبـة إكمـال إجابتهـا، ..)خالل التدريب الثاني

 هتبقـــى أكبـــر ٣ أو ٢أضـــفنا لهـــا العـــدد لـــو ، وبالتـــالي مـــا بنجمعهـــا ألنهـــا، هـــي أكبـــر األضـــالع

  .    وبالتالي ما بنجمعهاش، منهما

بس الزم نعـرف أنـه المتباينـة لـم تقـول أنـه الزم نجمـع أصـغر ضـلعين ، ممتازة، صحيح: الباحث

( ..  ثــم نقــرر، بــل يجــب أن تعــرف علــى االحتمــاالت الــثالث للمتباينــة، ونقــارنهم بالــضلع الثالــث

وهـذا الـذي سـوف تكتـشفوه مـع .. ،فـي التعمـيم) أي (  مـا تعنيـه كلمـة وهـذا) تصلح أم ال تصلح 

  .وأنهى الباحث مداخلته، ...األبله في نهاية الحصة

وقامــت ، ثــم طلبــة المعلمــة مــن الطالبــات حــل التــدريب الثــاني علــى ورقــة العمــل الخاصــة بالــدرس

 قامــت بــالتجول بــين ثــم، )ًالتــي أعــدتها مــسبقا لــذلك ( بعــرض التــدريب علــى الــسبورة اإلضــافية 
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 ٢١٦ 

ثـــم طلبـــة مـــن ، لمتابعـــة الطالبـــات وتـــصحيح أوراق العمـــل للطالبـــة التـــي أنهـــت الحـــل، الطالبـــات

الطالبات بوضع القلم على الطاولـة لإلجابـة بـشكل جمـاعي علـى التـدريب مـن الـسبورة اإلضـافية 

  ):التي قد أعدتها مسبقا للتدريب األول ( 

   ) : ١( تدريب 

  . طول الضلع الثالث......... ع طولي أي ضلعين في المثلث مجمو:  أكملي الفراغ

  ):× ( أو ( / ) ضعي إشارة  

  .طول أي ضلع في مثلث أقل من مجموع طولي الضلعين اآلخرين(    ) 

   ب ج>ب ج + أ ب :  أ ب ج ممفي (    )  

  . لإلجابة عن الجزء األول من التدريب، فقامت المعلمة باختيار إحدى الطالبات

  . طول الضلع الثالثأكبر من مجموع طولي أي ضلعين في المثلث :ط

طالبــــة مــــن إحــــدى ، )× ( أم (  /  ) ثــــم انتقلــــت إلــــى الجــــز الثــــاني مــــن التــــدريب ، أحــــسنت: م

  :الطالبات اإلجابة عن البند األول

فقامـت المعلمـة .طول أي ضلع في مثلث أقل من مجموع طولي الضلعين اآلخـرين  ) ×(  : ط

  :لطالبة للتأكد من إجابتها مشيرة بذلك إلى المتباين السابقةبمناقشة ا

    ب ج>أ ج  + أ ب 

أي أن مجمــوع الــضلعين أكبــر مــن الــضلع الثالــث و الــضلع ، أ ج + حيــث ب ج أقــل مــن أ ب 

فتراجعــت ، فــسألت الطالبــة شــو رأيــك هالقيــت، فــي المثــل طولــه أقــل مــن مجمــوع طــولي الــضلعين

  .ثم قامت باختيار طالبة أخرى لإلجابة عن البند الثاني، ) صح (بتصحيح إجابتها : الطالبة

   ب ج >ب ج + أ ب :  أ ب ج ممفي )    صح:  (  ط
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ونتأكــد مــن صــحتها ، نقــوم ببرهنتهــا، ثــم قالــت المعلمــة بأننــا متعــودين إذا أخــذنا نظريــة أو نتيجــة

   ) ٣ط ( يال يا سارة ، فأحد الطالبات قامت بتجهيز برهان التعميم السابق

بعــرض الــسبورة القــالب والتــي معــد عليهــا البرهــان مــسبقا ) ٣ط(قامــت المعلمــة بمــساعدة الطالبــة 

  من تحدد لنا المبتدأ في التعميم ؟): ٣ط(سألت ، وقبل أن تبدأ في البرهان، )٣ط( من قبل 

  .مجموع طولي أي ضلعين في المثلث: ط

  ما هو الخبر ؟: ٣ط

  .أكبر من طول الضلع الثالث: ط

  ما هي معطيات المتباينة ؟: ٣ط

  .والمطلوب هو الخبر، دايما المعطيات هي المبتدأ: م

  )أ ج + ا ب ( بالرموز ، مجموع طولي أي ضلعين في المثلث: المعطيات هي: ط

  ) ب ج >أ ج + أ ب ( أكبر من طول الضلع الثالث بالرموز :  المطلوب هو

  :يبعرض البرهان على الشكل التال) ٣ط(قامت : البرهان

A >  أ ب جمم.........  أ د ب هي   

B > أ د ب .......... + ........ =  

A >  أ ب دمم.........  أ د ج هي   

B > أ د ج .......... + ........ =  

  س >) ع + س  ( <:  أ ب د ممفي 

B ١                                (  ........>  أ ب(   

  س >) ص + س  ( <:  أ د ج ممفي 

أ

جب
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 ٢١٨ 

B  ٢                                (  ........>  أ ج(   

  :ينتج) ٠٢و ) ١(بجمع المتباينتين 

 .......... + .........<.......... + .........   

B أ ج +   أ ب<.........    

  ما العمل الذي سوف نقوم به ؟: ٣ط

  ننصف زاوية  أ              : ط

  ممتازة: ٣ط

بإكمال ) ٣ط(قامت ، والطالبات والمعلمة كانت مشرفة ومتابعة وموجهة) ٣ط( بين ثم بعد حوار

  :الفراغ للبرهان السابق كما يلي

A >  أ ب جمم زاوية خارجية للـ أ د ب هي   

B > ع + س=  أ د ب  

A >  أ ب دمم زاوية خارجية للـ أ د ج هي   

B > ص + س=  أ د ج  

   س>) ع + س  ( <:  أ ب د ممفي 

B ١)          ( الزاوية األكبر تقابل ضلعا أكبر : م(  ب د >  أ ب(   

   س>) ص + س  ( <:  أ د ج ممفي 

B  ٢)        ( الزاوية األكبر تقابل ضلعا أكبر : ٣ط(   د ج >  أ ج(   

  :ينتج) ٢( و ) ١(بجمع المتباينتين 

أ

جب
 د

ع  ص

س س
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 ٢١٩ 

بر والطرف األصـغر نجمع الطرف األكبر مع الطرف األك: م(  د ج+  ب د >  أ ج+  أ ب

  )مع الطرف األصغر 

B ب ج  >أ ج +   أ ب  

  :  وبالتالي يمكن أيضا إثبات أن: ٣ط

    أ ج                                 >ب ج  + أ ب 

    ب أ>ب ج  + أ ج 

  يتم ذلك ؟) ٣ط( كيف يا سارة : م

نقــــــوم ، ) ج   أ>ب ج  + أ ب : (إذا أردنــــــا أن نثبــــــت، نقــــــوم بــــــنفس الخطــــــوات الــــــسابقة: ٣ط

  >ب ج  + أ ج : (ٕواذا أردنــا أن نثبــت، ونكمــل البرهــان بــنفس الخطــوات) ب ( بتنــصيف زاويــة 

  .    ونكمل البرهان بنفس الخطوات) ج ( نقوم بتنصيف زاوية ، )ب أ 

  .مجموع طولي أي ضلعين في مثلث أكبر من طول الضلع الثالث: وبالتالي الزم يكون: ٣ط

... )                         قامت الطالبات بالتصفيق بشكل جماعي.. ( ازة كتير يا سارةممت، ممتازة يا سارة: م

  :وذلك من خالل المثال التالي، سوف نقوم باستخدام هذا الكالم في الرياضيات: م

وطلبـت مـن أحـد ، ًمكتـوب عليهـا المثـال مـسبقا( قامت بعـرض المثـال مـن خـالل سـبورة إضـافية 

  :هل يمكن رسم مثلث أطوال أضالعه ): ءة المثال الطالبات قرا

  ٨ ، ٧ ، ٢)  أ

  ٩ ، ٥ ، ٣)ب

  ٢ ، ٣ ، ١) ج
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 ٢٢٠ 

وال ، هــل نــستخدم الفرجــار والمــسطرة ؟ علــشان نعــرف أنــو يمكــن أو ال يمكــن، شــو بــدنا نعمــل: م

  شو الزم نعمل ؟

  .نستخدم المتباينة السابقة: ط

نــــة ونتأكــــد مــــن أن الزم يكــــون مجمــــوع أي الزم نجــــرب االحتمــــاالت الــــثالث للمتباي، ممتــــازة: م

وقامـت بكتابـة الحـاالت الـثالث لكـل بنـد فـي ، ًضلعين فـي المثلـث أكبـر مـن الـضلع الثالـث دائمـا

  :المثال السابق

  :هل يمكن رسم مثلث أطوال أضالعه ): الطالبات قراءة المثال 

  ٨ ، ٧ ، ٢)  أ

٨  > ٩ = ٧ + ٢  

٧ >  ١٠ = ٨ + ٢  

٢  > ١٥ = ٨ + ٧  

  هل تصلح أم ال تصلح ؟، ذن مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالثإ: م

  تصلح: ط

  . تصلح لرسم مثلث٨ ، ٧ ، ٢األضالع : م

  ٩ ، ٥ ، ٣)  ب

٩  < ٨ =   ٥ + ٣  

٥ >  ١٢ = ٩ + ٣  

٣  > ١٤ = ٩ + ٥  
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 ٢٢١ 

يمكننــا أن نكتفــي بالحالــة األولــى بالحــل ألنــه ظهــر أن مجمــوع الــضلعين أصــغر ، نوهــت المعلمــة

ال تـصلح لرسـم  ) ٩ ، ٥ ، ٣(وبالتـالي األضـالع ، )وهذا يخـالف المتباينـة ( ضلع الثالث من ال

ًكما أن المعلمة أكدت أن الحالتين الثانيـة والثالثـة أصـال ال يلـزم القيـام بهمـا وذلـك ألن الــ ، مثلث

وبالتـالي ،  لهـا٥ بدون جمع الــ ٣ أكبر من الـ ٩ً لها وأيضا الـ ٣ بدون جمع الـ ٥ أكبر من الـ ٩

( واختـصار الوقـت ، يمكننا أن نجمع أصغر ضلعين ونقارنهم بالضلع الثالث فقط وذلك للتسهيل

وهــذا مــا قامــت المعلمــة بفعلــه فــي ). وهــذا مــا أكــد عليــه الباحــث فــي منتــصف مجريــات الحــصة 

  :البند الثالث من المثال

  ٢ ، ٣ ، ١)  ج

٣  = ٣ =   ٢ + ١  

وذلــك ، وقــد كانــت المعلمــة فــي عجالــة، لرســم مثلــث ) ٢ ، ٣ ، ١(وبالتــالي ال تــصلح األضــالع 

لذا قامت بعرض النشاط التـالي بـسرعة علـى الـسبورة ، ألن وقت الحصة قد أشرف على االنتهاء

واألخـرى اسـمها ) أريج ( وهو عبارة عن صورتين لطالبتين إحداهما اسمها ، القالب المعد مسبقا

:                         ضلع المجهول في المثلث المرسوم في النشاط هواعتقدت أن طول ال، وكلتاهما) هند ( 

   سم١٣: أريج

   سم    ٩:  هند

مــن منهمــا رأيهــا علــى صــواب ؟ أي مــين توافــق أريــج  ومــين : وقــد طلبــت المعلمــة مــن الطالبــات

تهـــاء دق الجـــرس بان( وألـــي مـــع أريـــج ترفـــع يـــدها ؟ ، أي ألـــي مـــع هنـــد ترفـــع يـــدها، توافـــق هنـــد

  ..)الحصة

  .ألي رفعن أيديهن مع أريج عددهم قليل: م

  سم٧

  سم٥

 ؟
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  ليش يا مرام  وافقتي أريج؟: م

  )إذن ال يصلح  ( ١٣  < ١٢ = ٥ + ٧لو جمعنا :  ط

   ٩ >١٢ = ٥ + ٧: ألن ورأي هند هو الصواب ، إذن رأي أريج خطأ: م

  ...على ورقة العمل بتحلوه ) ٢( يوجد عندنا تدريب  : م

  ..بناقشه في الحصة القادمة... الثاني كنشاط بيتي خلو التدريب : م

  ...أنهت المعلمة الحصة بهذا القدر

  ماذا سوف تعطين الطالبات الحصة القادمة ؟: الباحث للمعلمة

  ...إيجاد جميع القيم الممكنة لضلع مجهول في مثلث معلوم فيه ضلعين: م

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٢٢٣ 

F٦E 
אאאאF٢E 

نظريـة فيثـاغورس ثـم قـام بمتابعـة النـشاط البيتـي ، وذلـك "بذكر وكتابة عنـوان الـدرس  بدأ المعلم 

  بالسؤال عن النشاط البيتي، هل هناك صعوبة في أسئلة الواجب ؟

  .ًال يا أستاذ كان سهل جدا : الطالب 

 نظريــة فيثــاغورس ، مــين يــا طــالب يقــول لــي، هــل مــرت نظريــة اليــوم موضــوعنا عــن: المعلــم 

  فيثاغورس معنا ؟؟

  .نعم يا أستاذ ، في الصف السابع: الطالب

أكد المعلم أن الموضوع الذي سيدرسه الطالب في هذا العام هـو نفـسه الـذي درسـه الطـالب فـي 

  .الصف السابع ، وبدأ المعلم يعرض المتطلب السابق للدرس

                                         أ -:نشاط صفي 

  -:تأمل الشكل ثم أكمل  )١

  ...................الوتر هو  -

        ج              ب                       ..............      الزاوية القائمة هي  -

 .............و ............... ضلعي القائمة هما  -

  -:ًجد قيمة كال من  )٢

   = ................٦٤؟                     ................ = ٢٥؟     -

 = ................ ٢ ) ٢؟   (            = ................٢)٦( -
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قام المعلم بمتابعة الطالب أثناء الحل وتصحيح كراسـات الطـالب ، وبعـد ذلـك قـام بمناقـشة الطـالب 

  : تالية باإلجابة والمتطلب السابق بإجراء الحوارات ال

  )ًموجها السؤال ألحد الطالب(ما اسم الشكل الذي أمامنا : م 

  مثلث: ط

  َّلماذا سمي بمثلث : م

  ن له ثالث زوايا وثالث أضالع أل: ط

  )ًموجها السؤال لطالب آخر(ما نوع المثلث من حيث زواياه : م

  مثلث قائم الزاوية : ط

  ما اسم الضلع المقابل للزاوية القائمة : م

  الوتر: الطالب

  إذن أين الوتر في الشكل المقابل : م

  )إجابة جماعية غير منظمة(   أ ج الضلع: الطالب

  .إذن أين الزاوية القائمة : م

  ).إجابة جماعية( )ب(الزاوية : الطالب

  )ًموجها السؤال ألحد الطالب.(إذن ما هما ضلعي الزاوية القائمة : م

  .ب ج ، والضلع أ ب   الضلع :ط

  -: المعلم لإلجابة عن المتطلب الثاني كما يلي ثم انتقل

   يساوي كم؟٢٥؟  مين يحكي لي يا طالب : م

  ٥: ط
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 ٢٢٥ 

   )ب ج( لماذا : م

  ٢٥=٥×٥الن :  آخرالبط

   يساوي كم ؟ ٦٤؟  مين يحكي لي يا طالب : م

  ).المعلم يحب أن تكون اإلجابة بإذن  ( ٨: ط

    ؟٨=٦٤؟  لماذا  : م

  ٦٤=٨×٨ن أل: ط

   تساوي كم ؟٢)٦(ل لي يا طالب مين يقو: م

   ٣٦: الطالب 

  ؟لماذا : م

  ٣٦=٦×٦ = ٢)٦(ن أل: الطالب

   تساوي كم ؟٢ )٢ ؟  (طيب مين يقول لي يا طالب : م

  ٢: احد الطالب

  لماذا : م

  ٢ = ٢) ٢؟  : (الن التربيع يلغي الجذر أي أن : الطالب

ي علــى كــل إجابــة صــحيحة خــالل الحــوارات ًأحــسنتم جميعــا مــع التنويــه أن المعلــم كــان يبنــ: المعلــم 

  .السابقة وكان يحاول ضبط الحصة خالل الحوارات بقدر المستطاع
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  ))٩رقم (ملحق ( حد الطالب توزيع ورقة العمل الخاصة بالدرس أثم طلب المعلم من 

 وقــام بعــرض الجــزء األول مــن ورقــة العمــل علــى ورقــة خاصــة بــذلك علــى الــسبورة ، ثــم قــام بــإجراء

                                          -:الحوارات التالية مع الطالب 

  ما نوع المثلث أ ب ج في الشكل المقابل: م

  مثلث قائم الزاوية : الطالب

  

؟ ) ١( ، احـــسب مـــساحة المربـــع رقـــم  ســـم٣= مـــن الـــشكل الـــسابق ، إذا كـــان طـــول الـــضلع أب : م

  ًسائال عن قانون مساحة المربع؟

  . نفسه ×طول الضلع = مساحة المربع : طالب ال

  إذن كم تساوي مساحة المربع األول ؟: م

   ٢سم٩ = ٣×٣: ط

ًطالبـــا مـــن جميـــع الطـــالب إكمـــال بـــاقي النـــشاط ، ثـــم تـــرك لهـــم الوقـــت المناســـب لـــذلك ، ثـــم قـــام : م

  :بمناقشة اإلجابة مع الطالب كما يلي 

سـم فـإن مـساحة ٤) =ب ج(إذا كان طول الضلع بدنا نحصل على مساحة المربع الثاني ، حيث : م

  يساوي كم ؟) ٢(المربع رقم 

  ٢سم١٦=٤×٤= مساحة المربع : ط

  )٣(إذن ما هي مساحة المربع رقم : م

  سم٢٥=٥×٥= مساحة المربع : ط

  مين يكمل باقي النشاط : م

أ

ب
ج

 ١م

 ٣م

 ٢م



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٢٢٧ 

  ٢٥) =١٦) + (٩) = (٢(مساحة المربع رقم ) + ١(مساحة المربع رقم : احد الطالب 

  مين يكمل االستنتاج؟: م

  . مجموع مربع طولي ضلعي القائمة يساوي مربع طول ضلع القائمة –االستنتاج : احد الطالب

فقـــام المعلـــم بتحـــسين هـــذا االســـتنتاج بكتابـــة نـــص نظريـــة فيثـــاغورس علـــى الـــسبورة كاســـتنتاج لتلـــك 

  .النظرية 

موز وذلـــك مــن خــالل النـــشاط أي بــالر) ًرياضــيا(ثــم انتقــل المعلــم الســـتنتاج نــص نظريــة فيثـــاغورس 

  :التالي 

  ) أ ب ج (في المثلث : م

  : فإن م س٣) =أ ب (إذا كان طول الضلع 

   ٢)أب= ........... = ( أب ×أب 

   ٢)أب = (٢سم٩=٣×٣=  أب ×أب : ط

  ممتاز ، مين يكمل النشاط؟: م

  :سم فإن ٤) =ب ج(إذا كان طول الضلع : ط

  )ب ج= ( ٢سم١٦ = ٤ × ٤=  ب ج ×ب ج 

  أحسنتم ، مين يكمل النشاط؟: م

  :سم فإن ٥) = أ ج ( إذا كان طول الضلع : طالب آخر

   ٢)أ ج  = ( ٢سم٢٥ = ٥ × ٥=  أ ج ×أ ج 

  ًأحسنتم جميعا ، مين يكمل باقي النشاط؟: م

   ٢)أ ج = ( ٢٥=١٦+٩ = ٢)ب ج + (٢)أ ب: (طالب آخر 

أ

أ ب أ ج
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ًرس رياضــيا ، مؤكــدا علــى أن نظريــة فيثــاغورس قــد ممتــاز ، وهــذا مــا يــسمى بــنص نظريــة فيثــاغو: م ً

  مين يذكرنا بنص نظرية فيثاغورس ؟: ًمرت معنا بالصف السابع ، طالبا من الطالب 

بعــــد حــــوار مــــع الطــــالب وتــــصحيح اإلجابــــات الخاطئــــة للــــنص ، قــــام المعلــــم بكتابــــة نــــص نظريــــة 

  :فيثاغورس كما يلي

ربعين المنــشأين علــى ضــلعي القائمــة مجمــوع مــساحة المــ: فــي المثــل القــائم الزاويــة  - ١

  .يساوي مساحة المربع المنشأ على الوتر 

 .مجموع مربعي ضلعي القائمة يساوي مربع الوتر : في المثلث القائم الزاوية  - ٢

  :في الشكل المقابل : م

  فإن : ب قائمة     )  

   ٢ + (     )٢  = (    )٢ )أ ج ) (١

  ٢ ) (    - ٢  = (    )٢ )أ ب ) (٢

  ٢ (     )- ٢  = (    )٢ )ب ج ) (٣

  :فقام احد الطالب بإكمال البند األول 

   ٢ )ب ج + (٢  )أ ب = (٢ )أ ج (

  :وقام طالب آخر بإكمال البند الثاني 

   ٢ )ب ج (- ٢  )جأ  = (٢ )أ ب (

  :وقام طالب آخر بإكمال البند الثالث واألخير 

   ٢)ب  أ  (- ٢  )جأ  = (٢ )ب ج ( 

 أ ب أ ج

 أ أ
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حــسب ) طــرح(أم ) جمــع(لمعلــم فــي كــل بنــد يؤكــد علــى ضــرورة التأكــد مــن اإلشــارة هــل هــي وكــان ا

الــضلع المجهــول ؟؟ ، فــإذا كــان المجهــول وتــر نربــع الــضلعين اآلخــرين ونجمعهمــا و نحــصل علــى 

ثــم نطــرح ) الــوتر (جــذر اإلجابــة ، بينمــا إذا كــان المطلــوب احــد ضــلعي القائمــة نربــع الــضلع األكبــر 

  .ع اآلخر ونحصل على جذر اإلجابة منه مربع الضل

  :ثم قام بعرض التدريب التالي 

  :جد طول الضلع المجهول فيما يلي 

  )١(الشكل 

  

  

  

  

  )٢(الشكل 

  

  

  

  

ثم قام المعلم بمتابعة الطالب أثناء الحل ، ومساعدة الطـالب فـي إيجـاد اإلجابـات الـصحيحة ، وقـام 

ًن أجــابوا إجابــات صــحيحة طالبــا مــن الطــالب الــذين أجــابوا إجابــات بتــصحيح كراســات الطــالب الــذي

 أ أ

 أ سم١٢ أ ب

سم٩ أ ؟؟

 أ ج

 أ سم١٢

 أ سم١٣
 أ ؟؟

 أ ع

 صس
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 ٢٣٠ 

صحيحة بمساعدة زمالئهم اآلخرين وذلك الوقت المناسب إلجراء ذلك ، ثم قام بمناقشة الطالب مـن 

  :خالل إجراء الحوارات التالية 

  ؟………المطلوب هو عبارة عن : في الشكل األول : م

  )اإلجابة غير جماعية وبطريقة منظمةأن تكون طلب المعلم من الطالب (وتر : الطالب 

  ًإذن ما هو نص نظرية فيثاغورس رياضيا: م

ن المجهـــول وتــــر  المعلـــم علــــى إشـــارة الجمــــع ألًمؤكـــدا((   ٢ )ب ج + (٢  )بأ  = (٢ )أ ج : (ط

  ))وليس ضلع

  مين يكمل باألرقام ؟: م

   ٢ )٤ + (٢  )٣ = (٢ )أ ج : (ط

    ١٦ + ٩  

  ٢٥ = ١٦ + ٩  =٢ )أ ج : (طالب آخر

  هل انتهى الحل : م

   )أج(ال يجب نحصل على  : الطالب 

   سم٥ = ٢٥؟=   أ ج : ط

  ً جميعا ، ثم انتقل للبند اآلخر أحسنتم: م

  :مين يبدأ الحل: م

ًمؤكــدا المعلــم علــى إشــارة الطــرح الن المجهــول ((  ٢)س ص  (- ٢ )س ع  = (٢ )ص ع : (ط

  . مربع الضلع اآلخر–القائمة ويكون مربع الوتر احد أضالع 

  .مين يعوض باألرقام : م
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 ٢٣١ 

  ٢ )١٢ (- ٢  )١٣ = (٢ )ص ع :  (ط

  ٢٥ = ١٤٤ – ١٦٩ = ٢ )ص ع : (طالب آخر

    سم٥ = ٢٥؟=   ص ع 

  : ثم قام المعلم بعرض التدريب اآلخر 

  جد طول الضلع المجهول؟

  )١(شكل 

  

  

  

  

  )٢(شكل 

  

  

  

  

  

ًثم قام المعلم بمتابعة الطالب أثناء الحل مؤكدا علـى عـدم اسـتخدام اآللـة الحاسـبة أثنـاء الحـل وعلـى 

ًالطـــالب أن يجمعـــوا بطريقـــة صـــحيحة ، ثـــم قـــام بتـــصحيح بعـــض الكراســـات الـــصحيحة ، طالبـــا مـــن 

الطـــالب الـــذين انهـــوا اإلجابـــة بطريقـــة ســـليمة مـــساعدة زمالئهـــم اآلخـــرين فـــي الحـــصول علـــى بعـــض 

 أ  سم٦

 أ  ٣؟ 

 أ أ

 أ  سم٨ أ ب

 أ ؟؟

 أ ج

س

 أ ؟؟ص

  ٧؟ 

 أ ع
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 ٢٣٢ 

اإلجابـــات الـــصحيحة واســـتكمال الحـــل مـــع التنويـــه انـــه خـــالل التمـــرين قـــام الباحـــث بمـــشاركة بعـــض 

ــم الوقــت الناســب للطــالب مــن  الطــالب فــي الحــصول علــى اإلجابــة الــصحيحة ، بعــد أن تــرك المعل

خالل طريقة التعليم التعاوني والتعلم باإلقران قام بمناقشة الطـالب باإلجابـة علـى التـدريب مـن خـالل 

  :جراء الحوارات التالية إ

ضـلع أم (المجهول فـي الـشكل األول ) عبد الرحمن: المعلم يختار احد الطالب ( في البند األول : م

  )وتر

  وتر: الطالب 

  ًإذن اكتب نص النظرية رياضيا : م

  ))ًمؤكدا المعلم على إشارة الجمع (( ٢ )ب ج  + (٢ )أ ب  = (٢ )أ ج : (الطالب 

    ) =   ٢  )١٢ + (٢  )٩  

     =   ٢٢٥ = ١٤٤ + ٨١  

   سم١٥ =  ٢٢٥؟ =    )أ ج (

  :ثم انتقل المعلم للبند الثاني 

  )ضلع أم وتر( المجهول في الشكل الثاني ) المعلم يختار طالب آخر( في الشكل المقابل : م

  ضلع: الطالب 

  .ًإذن اكتب نص النظرية رياضيا: م

  ))ًمؤكدا المعلم على إشارة الطرح (( ٢ )س ص  (- ٢ )س ع  = (٢ )ص ع : (الطالب 

  ٢  ) ٣؟ (  - ٢  ) ٧؟   = (      

     =   ٤ = ٣ - ٧  
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   سم٢ =  ٤؟ =    ص ع

فيقــوم المعلــم بتحديــد أســئلة النــشاط ) يــدق الجــرس بنهايــة الحــصة ( مــع نهايــة اإلجابــة عــن التــدريس 

نظـري فيثـاغورس ًمن الكتاب مؤكدا المدرس على أن الحصة القادمة سوف يتطرق إلى درس عكـس 

  .ًطالبا من الطالب تحضير الدرس مع اإلجابة على النشاط البيتي 
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F٧E 
אא،אאא

F٥E 
  وصف الحدث

رقم  االسم
 الحدث

المحتوى  الحدث
 الرياضي

سلوكات  سلوكات المعلم
 لبالطا

أحداث 
 أضافية

السياق 
 التدريسي

متابعة النشاط  ١
 البيتي

 سؤال جواب ال يوجد مشاركة كتابة على السبورة ال يوجد

 توزيع أوراق عمل ٢
خاص بالتعلم 

متباينة (الجديد
 )المثلث

  ال يوجد مشاركة ضبط

كتابة عنوان  ٣
 الدرس

 عرض جدال يو تلقي كتابة على السبورة متباينة المثلث

٤ 
اختبار قصير 

  )مراجعة(
 

التباين في ) ١
أضالع وزوايا 

  المثلث
خاصية ) ٢

جمع الطرفي 
المتناظرين 
 في متباينتين

كتابة على السبورة 
وعرض من 
 المعلمة

إجابة عن 
 السؤال

استخدام 
ورقة العمل 
الخاصة 
 بالموضوع

 سؤال جواب

عرض نشاط  ٥
  )١( لطالبة 

تحديد 
المسافة بين 

 على مدينتي
خارطة 
( فلسطين 

تشكل شكل 
 )مثلث 

مشاركة  ٕتوجيه واشراف
 وتلقي

عرض 
خارطة 

فلسطينية 
على 

السبورة 
 القالب

عرض والثناء 
من قبل 
المعلمة 
للطالبة 
 المشاركة

٦ 
عرض نشاط 

  )٢( لطالبة 

استخدام 
عيدان خشبية 

، )مدرجة(
 لتكوين مثلثات

 ٕتوجيه واشراف
مشاركة 
 وتلقي

كتابة على 
 من السبورة

 قبل الطالبة

عرض والثناء 
من قبل 
المعلمة 
للطالبة 
 المشاركة

  ١م
 
 
 
 
 
 

٧ 
استنتاج متباينة 

 المثلث
تعميم متباينة 

 المثلث
كتابة على السبورة 

 كالم+ 

تلقي وتكرار 
التعميم بشكل 

 جماعي
 عرض عرض
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   )٧( تابع ملحق رقم 

تعليق حول تعميم  ٨
 متباينة المثلث

تابع النقطة 
 السابقة

ر القصد كالم مباش
 منه  التوجيه

 تلقي

الطالبات 
يحضرن 
الموضوع 
 مسبقا

 عرض

 عرض تدريب ٩
التأكد من 

مفهوم متباينة 
 المثلث

متابعة وتصحيح 
 الكراسات

إجابة عن 
 التدريب

االستعانة 
بورقة العمل 

الخاصة 
 بالموضوع

 حل مشكلة

١٠ 
عرض نشاط 

  )٣( لطالبة 
إثبات تعميم 
 متباينة المثلث

ف ٕتوجيه واشرا
 ومتابعة

مشاركة 
 وتلقي

عرض 
البرهان 
الرياضي 

على 
السبورة 
 القالب

االستنتاج 
الرياضي 
والثناء من 
قبل المعلمة 

للطالبة 
 المشاركة

 عرض مثال ١١
مثال على 
 متباينة المثلث

طرح وحل السؤال 
على السبورة مع 
ٕضبط وادارة صفية 

واستنتاج ) كافي ( 
الحالة األسهل في 

 الحل

المشاركة في 
الحل 

واستنتاج 
الحالة 

األسهل في 
 الحل

العرض 
على سبورة 

إضافية 
والحل على 
السبورة 
 الرئيسية

الحوار 
 والمناقشة

تطبيق على  عرض سؤال ١٢
 متباينة المثلث

طرح السؤال على 
 السبورة القالب

إجابة شفوية 
 بشكل منظم

العرض 
على 

السبورة 
 القالب

العصف 
 الذهني

 طرح سؤال ١٣
ينة مفهوم متبا
 المثلث

متابعة وتصحيح 
 كراسات الطالبات

مشاركة و 
كالم جانبي 
وحل السؤال 

بشكل 
 مجموعات

استخدام 
ورقة العمل 
الخاصة 
 بالموضوع

 حل المشكالت

 

 النشاط البيتي ١٤
مفهوم متباينة 

 تلقي كتابة على السبورة المثلث

المعلمة  تنبه
الطالبات 

بأنها ستختبر 
الطالبات في 

األفكار 
 ة فيالوارد

 الحصة

 عرض
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    )٧(  ابع ملحق رقم ت

 المهمة األكاديمية التي تحمل في طياتها صفات النشاط الرياضي المهم
وصف مختصر للمحتوى  رقم المهمة

 الذي عرضه المعلم
اإلستراتيجية  نقطة التركيز

 التدريسية
معرفة 
 إجرائية

معرفة 
 مفاهيمية

 تكامل بينهما

١ 
مراجعة لخصائص 

هدف التمهيد المتباينة ب
 للدرس

عرض مباشر 
 للخصائص

تدريب اقتصر على 
مجرد تطبيق 
 الخصائص

 تكامل بينهما  

٢ 

كتابة تعميم متباينة 
المثلث الذي تم 

استنتاجه من األنشطة 
 التي قامت به الطالبات

عرض مباشر 
 للمفهوم

 - تعريف _استنتاجيه 
  ال مثال- مثال 

  مفاهيمية 

٣ 

توجيه من المعلمة نحو 
 حفظ التعميم كما عدم

هو بل المهم فهم 
 التعميم

  مفاهيمية   ال مثال- مثال اللغة الرياضية

٤ 

للتأكد ، عرض تدريب 
من أن الطالبات 

استوعبن التعميم ولم 
 .يحفظنه فقط

عرض مباشر 
 للمفهوم

  مفاهيمية  سؤال وجواب

٥ 

مطالبة إحدى الطالبات 
بعرض البرهان الرياضي 

إلثبات التعميم معد 
بقا على السبورة مس

 .القالب

 تكامل بينهما   االستنتاج الرياضي إثبات التعميم

٦ 
 

عرض مثال يوضح 
مفهوم متباينة المثلث 

للتعرف على أي 
األضالع تصلح أن تكون 

 أضالع مثلث؟

   إجرائية الحوار والمناقشة خطوات الحل

٧ 

عرض تدريب لتطبيق 
لتحديد ، متباينة المثلث

الضلع األنسب لكي 
 .كون ضلع في مثلثي

التكامل بين 
المعرفة 

المفاهيمية 
والمعرفة 
 اإلجرائية

 تكامل بينهما   العصف الذهني

٨ 
عرض تدريب للتعرف 

على أي األضالع تصلح 
 أن تكون أضالع مثلث؟

   إجرائية حل المشكالت خطوات الحل
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   )٧(  تابع ملحق رقم 

٩  

، تحديد النشاط البيتي
 مع التنبيه على الطالبات
بأنها ستختبر الطالبات 
في األفكار الواردة في 

 الحصة

   سؤال وجواب استيعاب المفهوم
التكامل 
 بينهما

  

   )٧(  تابع ملحق رقم 

 نوع الخطاب  الصفي
طبيعة 
 الخطاب

الحصول على 
 إجابة صحيحة

الحصول على 
 معنى

التمثيالت 
 المستخدمة

تشجيع من 
 المعلم

توجيه نحو تكوين 
 أسئلة

منع سيطرة  ال )أحسنتن(نعم  ال ال 

مشاركة بين 
المعلمة 
والطالبات 
وكانت نبرة 
 مشجعة

 نعم نعم

استخدام السبورة 
القالب مرسوم 
عليها خارطة 

فلسطين من أجل 
التعرف على أكبر 
المسافات بين 
مدينتين نتيجة 
 استخدام مسارين

يعطيك العافية 
مع ، أحسنت

التمني للجميع 
بزيارة القدس 
والصالة في 

مسجد ال
 األقصى

 ال

مشاركة بين 
المعلمة 
والطالبات 
وكانت نبرة 
المعلمة 
مشجعة 
 وسريعة

 نعم نعم

استخدام عيدان 
، )مدرجة(خشبية 

لتكوين مثلثات 
 مختلفة

التصفيق 
للطالبة 

المشاركة في 
النشاط والثناء 

ممتازة ( عليها 
)يا ضحى   

 نعم

 سيطرة

ال يوجد خطاب 
من الطالبات 

فقط من 
 المعلمة

 ال ال ال ال

 ال )أحسنتن(نعم   ال ال نعم سيطرة

  



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٢٣٨ 

   )٧( تابع ملحق رقم 
  

مشاركة بين 
المعلمة 
والطالبات 
توجيهات 
وكانت نبرة 
المعلمة 
حنونة 

ومشجعة 
 وسريعة

 نعم نعم

استخدام السبورة 
القالب إلثبات 
تعميم متباينة 

المثلث باستخدام 
البرهان الرياضي 
ًالمعد مسبقا لذلك 
من قبل إحدى 

لطالباتا  

التصفيق 
للطالبة 

المشاركة في 
النشاط والثناء 

ًشكرا ( عليها 
)كتير يا سارة  

 نعم

 سيطرة

مشاركة 
الطالبات بحل 

المثال 
والتوصل للحل 

األنسب 
 واألسرع

 نعم )أحسنتن(نعم   ال نعم

مشاركة بين 
المعلمة 
والطالبات 
وكانت نبرة 
المعلمة 
 مشجعة

 نعم نعم

استخدام السبورة 
تطبيق القالب ل

تعميم متباينة 
المثلث من خالل 
صورة لطالبتان 
كل منهما قد 
قامت باختيار 
الطول الضلع 
المجهول في 

والمطلوب ، مثلث
من الطالبات 

محاكمة اختيار 
 الطالبتان ؟

 نعم )أحسنتن(نعم 

 سيطرة
استخدام الحل 
األنسب في 
 حل تدريبات

 ال نعم

) أحسنتن(نعم 
في عدة مواقف 
من الخطاب 

 و الصفي
تشجيع الطالبات 
غير المشاركات 
في حل أسئلة 

 سهلة

 نعم

  



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٢٣٩ 

  
 
 

  
  

F٨E 
אאF١E 
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  F٩E 
אאF٢E 
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F١٠E 
אאאאאא

אאא 
رقم 

  الدرس
  المجموع  ئلمسا  مهارات  تعميمات  مفاهيم  الموضوعات

النسب 

  المئوية

  أنواع المثلث
١  

  شروط تطابق مثلثين
-  ١٠  ٢  -  ١  ١%  

٢  
  المثلث المتساوي الساقين

 )٣(  نظرية،)٢(  نظرية،)١( نظرية
٢٥  ٥  ١  -  ٣  ١%  

  التباين وخصائص المتباينة
٥  

  وزواياهالتباين في أضالع المثلث 
٢٠  ٤  ١  -  ٢  ١%  

  %١٠  ٢  ١  -  ١  -  ثمتباينة المثل  ٦

  %١٥  ٣  ١  -  ١  ١  نظرية فيثاغورث  ٧

  %٢٠  ٤  ١  ١  ١  ١  عكس نظرية فيثاغورث  ٨

  %١٠٠  ٢٠  ٥  ٢  ٩  ٤  المجموع

    %١٠٠  %٢٥  %١٠  %٤٥  %٢٠  النسب المئوية
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F١١E 
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F١٢E 
אאאאאאא

אאא 

أبعـاد المعرفـة البيداغوجيـة لمحتـوى وحـدة الهندسـة الواجـب توافرهــا فيمـا يلـي يعـرض الباحـث 
والتـي تـضم  ( Shulman, 1987)  شـولمان نيف تـصحـسب، لدى معلمـي الـصف الثـامن األساسـي

  :اآلتية األبعاد
WאאW 

المواضـيع فـي  قـةلرئيـسة فـي وحـدة الهندسـة، وعالفكـار ا معرفـة المعلـم باألالبعـدتضمن هـذا 
خــرى فــي المواضــيع األ خــرى، ســواء فــي الهندســة أو فــي الرياضــيات أوهــذه الوحــدة، بالمواضــيع األ

  :وذلك من خالل، كالعلوم
  :فكار الرئيسة في الوحدةاأل) ١

ومناســـبتها لمـــستوى الطلبـــة،  فكـــار بالنـــسبة لموضـــوع الـــدرس، وتسلـــسلها، شـــمول األتـــضمن
  .قةإضافية ذات عال فكارمستوى تعمق المعلم بالموضوع، وتطرق المعلم ألو

  
  :خرىقة موضوع الهندسة بالموضوعات األعال) ٢

 شير الباحــــث هنــــا إلــــى ذكــــر المواضــــيع التــــي تطــــرق إليهــــا المعلــــم، والمرتبطــــة بموضــــوعيــــ
مـشابهة  وحـداتوالحـل؛ حيـث تـرتبط هـذه الوحـدة ب الهندسة، والتي يتوجب اسـتخدامها مـن أجـل الفهـم

والمثلــث  نظريــة فيثــاغورس، ونظريــات التطــابقًكالــصف الــسابع مــثال كمــرت فــي الــصفوف الــسابقة 
ًكالــــصف التاســــع مــــثال كحــــل المتــــساوي الــــساقين، وبوحــــدات أخــــرى ســــتمر فــــي الــــصفوف القادمــــة 

لجبر، كما ترتبط بمواضيع أخـرى فـي الرياضـيات كـا. المعادالت والمتباينات والشكل الرباعي الدائري
ضــافة إلــى أنهــا تــرتبط بمواضــيع علميــة أخــرى كالفيزيــاء،  باإل،والتناســب النــسبةووالوســط الحــسابي، 

  .وموضوع اللغة العربية كموضوع أساسي يساعد الطالب على فهم المقروء حياء،والكيمياء، واأل
 

WאאW 
ا، وكيفيـــــة تعريـــــف الطلبـــــة فكـــــار المـــــراد ترســـــيخه معرفـــــة المفـــــاهيم واألالبعـــــدتـــــضمن هـــــذا ي

  :وذلك من خالل، وارتباط وحدة الهندسة بحياة الطالب هداف،باأل
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  :فكار المراد ترسيخهاالمفاهيم واأل) ١
 فكـار التـي اهـتم المعلـم بترسـيخها، ووضـوحها، ومـدىهـداف، واأل األتضمن هذا البند شـمول

الـدرس  هداف فـي بدايـةب باألريف الطالضافة لتعباإل. التركيز عليها، ومتابعتها، والتأكد من تحققها
  .ستنتاج أو برهنة النظريةل الدرس، أو عند االهداف من خالأو توضيح األ

  
  :ارتباط وحدة الهندسة بالحياة) ٢

من الواقـع،  ربط الموضوع بواقع الحياة اليومية؛ سواء كاستخدام أمثلة تضمن هذا البند مدى
باحتياجـات الفـرد  مية استخدامها في واقـع الحيـاة اليوميـة، أوأو استخدام وسائل من البيئة أو بيان أه

  .لها في حياته، أو بتأثير تعلمها على تسهيل الحياة اليومية لدى الفرد
  

WאאW 
 ب الــسابقة، وبأهميــة معرفــة معرفــة وعــي المعلــم، واهتمامــه بمعرفــة الطــالالبعــدتــضمن هــذا 

  : وذلك من خاللينهم، والصعوبات التي يواجهونها في تعلم وحدة الهندسةالفروق الفردية ب
  :ب السابقةمعرفة الطال) ١

هميـــة المعرفـــة الـــسابقة وعيـــه أل: بـــه مـــن حيـــث معرفـــة المعلـــم بطالمـــدى  هـــذا البنـــدتـــضمن
صـحة  ب، واستخدامها لبناء التعلم الجديد عليها، كما تضمن التأكـد مـنوفحصها لدى الطال للدرس،

اسـتخدامها فـي الـتعلم  ، وتصحيحها، ثـمالخطأعلومات السابقة لديهم، والبحث عن المفاهيم البديلة الم
  .الجديد

  
  :الفروق الفردية بين الطلبة) ٢

  الطلبـة، ومـدى اهتمامـه بهـا،دوعي المعلم بمفهوم الفـروق الفرديـة عنـتضمن هذا البند مدى 
ل والــضعفاء، كمــا يبــين اســتغال  أو الموهــوبين،وقدرتــه علــى التعامــل مــع الطلبــة، وتحديــد المتفــوقين

الــــضعفاء، ومــــساعدة الطــــرفين علــــى رفــــع  المعلــــم لقــــدرات ومواهــــب الطلبــــة المتفــــوقين فــــي مــــساعدة
  .مستواهم

  
  :الصعوبات التي يواجهها الطلبة في تعلم الهندسة) ٣

أثنـاء   الصعوبات، والمشاكل التـي يواجههـا كـل مـن المعلـم، والطلبـة،تضمن هذا البند شمول
نـشطة، التـي يـستخدمها واأل سـتراتيجيات،سـاليب، واإلتعليم وحدة الهندسة، كما يهتم بالتعرف على األ
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نـشطة، سـتراتيجيات، واألواإل ساليب،األ حظة إذا كانت هذهالمعلم للتغلب على هذه الصعوبات، ومال
  .فاهدمناسبة وتحقق األ

  
  :، ومعالجتهاالخطأالكشف عن المفاهيم ) ٤

، واهتمامـه  الخطـأ اهتمـام وقـدرة المعلـم علـى الكـشف عـن المفـاهيممـدىعلـى  البنـد هـذاركز 
  .بمعالجتها
  

  :معرفة ظروف الطلبة) ٥
 اهتمـام المعلـم بـالتعرف علـى ظـروف الطلبـة، واسـتخدام هـذه المعرفـة مـدى  هذا البنـدتضمن

  .تحسين مستوى الطالب التعليمي في
  

אWאאאאW 
 ســتراتيجيات المتنوعــة فــي التــدريس،ســاليب، واإل معرفــة المعلــم باألشــمول البعــدتــضمن هــذا 

 مثلــــة،األ نــــشطة المناســــبة، وكيفيــــة تنفيــــذها، واســــتخداموالوســــائل المــــستخدمة، ومعرفتــــه باختيــــار األ
  :وذلك من خالل، والتشبيهات، وطرق التقييم المختلفة، وكيفية سير الحصة

  :ق تدريس متنوعة، واستخدامهامعرفة المعلم بطر) ١
 ســاليب التــي يــستخدمها المعلــم فــي تــدريس الهندســة، مــنتــضمن هــذا البنــد التعــرف علــى األ

 فـادةوكيفيـة اإل ٕحيث تنوعها، ومناسبتها للدرس، ووضوحها، واعدادها، وفعاليتها، وتكرار استخدامها،
  .منها

  
  :وسائل التدريس المستخدمة) ٢

تجهيزهـا،  ل قـدرات الطلبـة فـيوسـائل أو عـدم توفرهـا، واسـتغالال توفر مدىتضمن هذا البند 
  .ووضوحها، ووفائها بالغرض، واستخدامها في الوقت المناسب، وبالقدر المناسب

  
  :نشطة التي يستخدمها المعلم األ) ٣

ــــوفر مــــدى تــــضمن هــــذا البنــــد ــــذها، األ ت ــــة أو جماعيــــة، وطريقــــة تنفي نــــشطة إذا كانــــت فردي
، طـــول مـــدتها، أو تقطعهـــا واحتوائهـــا علـــى مناقـــشة، فـــي البيـــت أو فـــي الـــسبورة باســـتخدام الـــورق، أو

  .هداففكار، وتحقيق األ فعاليتها في توضيح األومدىبمساعدة أو بدون مساعدة،  المدرسة،
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  :مثلة والتشبيهاتاستخدام األ) ٤
 المعلـــم أو :مثلــة والتـــشبيهات مــن حيــث مــصدرهااســتخدام األ  تــوفرمـــدىتــضمن هــذا البنــد 

 ب على ذكرهـاحث المعلم الطالوهدف لل والموقف، ومساهمتها في تحقيق اللشك لطالب، ومناسبتهاا
  .واستخدامها
  

  :طرق التقييم) ٥
طــرق التقيــيم التــي يــستخدمها المعلــم، وتنوعهــا، واســتمراريتها،  تــوفر مــدىتــضمن هــذا البنــد 

  .رهاسئلة، والوظائف، وغينشطة، واألغير تقليدية؛ كاأل شكالوتضمنها أل
  

  :سير الحصة) ٦
  بــدء المعلــم بالــدرس، والتقــديم لــه، مدتــه، قــدرة المعلــم علــى الــربط بــينآليــةتــضمن هــذا البنــد 

مـــن فكـــرة  نتقـــالب، واال وخطـــوات تقـــديم الـــدرس، ومـــشاركة الطـــال،المعرفـــة الـــسابقة، والـــتعلم الجديـــد
  .هدافخرى، والتوصل لتحقق األأل
  

WאW 
محتوى وأسـئلة  ترتيب مواضيع وحدة الهندسة في كتاب المنهاج، وكفاية آلية البعد هذا شمل

  :وذلك من خالل، في كتاب المنهاج  ارتباط هذه الوحدة بوحدات أخرىمدى وشملوأنشطة الوحدة، 
  

  :ترتيب الوحدة في كتاب المنهاج) ١
ــم بمحتــوى وحــدة الهندســة فــي كتــامــدىتــضمن هــذا البنــد   ب المنهــاج، وترتيــب معرفــة المعل

صـــفوف  قتهـــا بمواضـــيع فـــيضـــافة، وعالالمواضـــيع فـــي الكتـــاب، وقدرتـــه علـــى التبـــديل والحـــذف واإل
  .ًحقة أيضاقة، وفي صفوف السابقة ذات عال

  
  :كفاية محتوى المادة ) ٢

حيـث محتـوى  هداف، مـن لتحقيق األً كان كافياإذا تقديم المعلم للمادة، آليةتضمن هذا البند 
ت، والـربط والتـشبيهات والتمثـيال سـئلة، ومـستواها،قـات، واألنشطة، والعالستراتيجيات، واألواالالمادة، 

  .بالواقع، وطرق التقييم
  



المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي  الصف الثامن األساسي 
 

 
 ٢٥٤ 

  :ارتباط الوحدة بوحدات أخرى في كتاب المنهاج) ٣
 قـة فــي الكتــابام المعلـم بــربط هــذه الوحـدة بوحــدات أخــرى ذات عاليــق آليــةتـضمن هــذا البنـد 

كــالعلوم،  مواضــيع أخــرى فــي الرياضــيات؛ كــالجبر، أو ربطهــا بمواضــيع أخــرى؛المقــرر، أو بربطهــا ب
  .واللغة

  
WאW 

 المــصدر الــرئيس لموضــوع وحــدة الهندســة وهــو الكتــاب مــدى االعتمــاد علــى البعــد هــذا شــمل
  : وذلك من خاللكالمكتبة، والوسائل التعليمية: ستخدام مصادر أخرىال ضافةباإل المدرسي،
  

  :معرفة الكتاب المدرسي) ١
استخدام المعلم للكتاب المدرسي، ومدى التزامـه بـه، وتقـديم أو تـأخير  مدىتضمن هذا البند 

  .همية، أو إضافة معلومات غير متوفرة في الكتاببين مواضيع الوحدة حسب األ تبديل أو
  

  :معرفة مصادر أخرى كالمكتبات) ٢
ائل أخـرى غيـر الكتـاب المدرسـي؛ كالمكتبـات، أو  اسـتخدام المعلـم وسـمدىتضمن هذا البند 

  .ء، أو أي مصدر آخر يمكن أن يدعم تعليم المعلمالزمال النشرات، أو
  

  :زمة لتعليم الوحدةدوات الالمعرفة الوسائل واأل) ٣
والطباشــير،  الوســائل التــي اســتخدمها المعلــم فــي تــدريس الوحــدة، كالــسبورة هــذا البنــد شــمل

إعداد هذه الوسائل، إن كان من  ومدى. دوات الهندسية، وأوراق العمل، واألوالرسومات، والمجسمات
 دقتهـا، ودورهـا فـي ومـدى. فـي البيـت ٕب، واذا تم إعدادها في الـصف أوقبل الطالمن قبل المعلم أم 

  .هدافتحقيق األ
 

WאW 
لتدريـسها،  زمـةالال مـدةمدى تخطيط المعلم لتدريس هـذه الوحـدة، ومعرفتـه بال البعد هذا شمل

  : وذلك من خاللحسب الوقت المتاح، وخصائص الطلبة
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  :التخطيط لتدريس الوحدة) ١
ـــــضمنه مـــــنمـــــدى  هـــــذا البنـــــد شـــــمل ـــــدرس بمـــــا يت ـــــم للوحـــــدة، وتخطيطـــــه لل  تخطـــــيط المعل

  .استراتيجيات، ووسائل، وأساليب تدريس، وأوراق عمل، وتقييم
  

  :زم لتدريس الوحدةمعرفة الوقت الال) ٢
  الوقـــت الـــذي رصـــده المعلـــم لتـــدريس الوحـــدة، وتوزيـــع المـــدة علـــىمعرفـــة  هـــذا البنـــدتـــضمن

  .زم لكل منها حسب أهمية المواضيع، والوقت الال أم الًمواضيع الوحدة، إن كان مناسبا
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      The researcher observed seven lessons for the first teacher, and seven 
lessons for the second teacher, and videotaped all lessons (about 245 
minutes for each teacher). These observations aimed at identifying the         
methods and strategies those teachers used in teaching the geometry unit, 
the clarity of their aims, the knowledge of subject matter, the awareness to 
students’ characteristics, the concern for students with special needs, the     
concern for misconceptions and challenging them, the use of                  
representations, and the methods used to assess students' understanding.      

   
       The data collected was analyzed according to the constructivist theory, 
and the categories of the ( PCK ).                                                                     

The results of study showed that there is a significant harmony between 
beliefs and practices of the teacher. Each of the two teachers was 
categorized as a social constructivist teacher at a certain level. These   
beliefs are even different from teacher to teacher within the same   
category.                                                                                                           

  
      The results also showed that The study concluded to determine the 
dimensions of pedagogical content knowledge and the engineering unit to 
be met with the eighth grade teachers and referred to in (Annex 12), As for 
the reality of that knowledge when teachers, it has been shown that the  
teachers' knowledge of subject matter affected their behavior in the 
classroom; and their use of methods and strategies in teaching, and the way 
they encounter misconceptions, the kinds of questions they ask, and the 
methods they use in assessing students’ understanding.                                  

 
     Each of the two teachers used a variety of methods and strategies 
although not the same for both of them, in teaching. These included      
discussions, activities, constructing and instructing, dealing with the           
difficulties and misconceptions, concern for students’ characteristics such 
as their prior knowledge, and the individual differences between  students 
and the different methods of assessing students’ knowledge.                         
     Moreover the study showed that it is difficult to be totally constructivist 

  teacher.                                                                                                          
                           

      The researcher recommended preparing a math teacher cognitively, 
educationally, and work on the need to inform teachers whether or during   
in-service training on the cognitive development of students, with a       
reconsideration of educational courses that are taught in college education. 

                                                                                                                         
                                                                                                                           

b  
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Abstract 
       The aim of this study was to identify the reality of pedagogical content 
knowledge of mathematics teachers at the eighth-grade unit on the basic 
geometry. It focused on examining the knowledge related to geometry unit. 
    Specifically, the study attempted to answer the following main question:  

What Pedagogical Content Knowledge of Eighth Grade Mathematics 
teachers in Gaza ?                                                                                              
     This question derives the following sub-questions:                                    
- What pedagogical content knowledge for the geometry unit to be met 
with the eighth grade teachers in Gaza?                                                     
- What is the reality of knowledge when teaching mathematics teachers 
eighth-grade basic geometry on the subject?                                               

  
     And to achieve the main aim of the study and to answer the lasted 
questions, The researcher used the descriptive approach and quantitative 
approach and the researcher resorted to the use of four tools which: a 
questionnaire to show the nature of mathematics teachers’ beliefs         
system; individual interviews; Measure cognitive and Classroom.           
     Views, This was carried out by choosing two teachers of    
epistemological constructivist beliefs, from those who scored 75% or 
more in answering the questionnaire, which included 32 multiple choice   
questions, and was used for assessing teachers’ beliefs.                              

 
         After that, each of the two teachers sat for an Measure cognitive 

to asses subject matter knowledge; included  multiple choice question      
questions, and (9) open-ended questions, which show the way of     
answering.                                                                                                    

       In addition to this, two interviews were made with each of the two 
teachers. The first interview was before beginning the teaching of the 
geometry unit, and teachers were asked about their beliefs about 
teaching, learning and learners, aims of teaching mathematics, 
knowledge of geometry content, curriculum and resources knowledge,   
and methods and strategies used in teaching this unit.                               

                                           
    The second interview took place after teaching the geometry unit was 
concluded. Teachers' were asked about their knowledge about students        
characteristics, and about the difficulties and misconceptions  encountered, 
and how did they deal with these difficulties and  misconceptions. They 
were also asked about the methods used in assessing students 
understanding of geometric subject-matter. Both interviews were tape 
recorded. 

a  
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