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 الملخص باللغة العربیة

 

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

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

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

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

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

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

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

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

  األحیاء؟

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

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

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

  .األهداف والفلسفة وضوحو ، معرفة المنهاجو ، مصادر التعلم



 ك 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .تساوت معرفتهما باألهداف التعلیمیة

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

  .لى مواضیع أخرىإالمحتوى 

  

  


