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 اإلهداء

 

اللذين رأيت النور على  والدي الكرمينيإىل أكرم اخللق بعد األنبياء واملرسلني، 

أيديهما، ونطقت يف أحضانهما أوىل كلماتي، ونهلُت من معينهما بواكري معرفيت، 

واللذين طاملا أنتظرا هذا اليوم الذي تقر فيه عيونهما برؤييت وقد أرتقيت يف معارج العلم 

 ...واستقيُت من موارد املعرفة 

 

ملن .... بيدي وشحذ من عزمييتإىل مالكي الذي طاملا أظلين بدفء أجنحته وأخذ 

                         شريكة حياتي سهرت معي الليالي، َمن أحبها القلب واحتوتها العيون،

 . أم كنان احلبيبةزوجتي نصفي اآلخر 

 

 .الذي آمل أن أراه يف يوم من األيام يرفل بثياب اخلرجيني كنانالغايل  بنيإإىل 

 

اليت طاملا تاقت هلذا اليوم وحلمت أن تراني و ،اهلل رمحها(  زينب)  عمتي  روح إىل

 .استاذًا جامعيًا

 

 (عيناء، مؤمن، حممد، مهند، مريم: )ةإخوتي األحبإىل رياحني حياتي ورفاق الدرب 
 

لكل معلم غيور، يسعى إىل التطوير، ولكل معلمة تدرك حقيقة اإلبداع، وكل الذين 

 .والتعليم محلوا على عاتقهم رسالة الرتبية 



 ث

 

 شكر وتقدير



ال يسعين وأنا أضع اللمسات األخرية على هذه الدراسة إال أن أِخَر ساجداً لوجهه تعاىل على ما 
 .وفقين إليه، وما منحين من العون والتوفيق، إلجناز هذه الدراسة

 :قال الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه
 ا  كن متعلمفإن لم تستطع ف...  إن استطعت فكن عالما 
 فإن لم تستطع فال تبغضهم...  فإن لم تستطع فأحببهم   

 
 :ومشرف الدراسةأتوجه جبزيل شكري وعظيم امتناين أِلُستاذي الفاضل ف

 الدكتور موسى الخالدي 
الذي غمرين مبوفور حمبته وعونه وعلمه ونصحه وتوجيهاته وسعة صدره مما سهل علي مهميت  

 .ومكنين من حتقيق غاييت
 

 :ومها اً بكل الشكر لعضوي جلنة اإلشرافكما أتوجه أيض
 شخشيرالوالدكتورة خولة  ،الدكتور فطين مسعد

 .الذي جعلين أمضي يف مهميت بثبات على ما أسديا يل من النصح والدعم املادي واملعنوي              
 
 

الذي مل يأل جهداً يف تقدمي العون والدعم  تيسري فخيدة: لألُستاذ الفاضلوالشكر اجلزيل موصول ايضا 

 .يف جمال املراجعة والتدقيق اللغوي
 

الذي كان له الدور الكبري يف إمتام إجراءات هذه الدراسة، ولكافة  عمر عثمان: االستاذوكذلك أشكر 

 .املعلمني الذين شاركوا يف إمتام هذه الدراسة



 ج
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 ملخص الدراسة

 ومصادر اكتسابها لديهم حول التعلم الفلسطينيينمعتقدات معلمي العلوم 

مصدددادر حدددول الدددتعلم و  الفلسدددطينيينَهدددَدَفت هدددذا الدراسدددة  لدددى تحديدددد معتقددددات معلمدددي العلدددوم 

؛ مددددا هددددي معتقدددددات معلمددددي العلددددوم ن رئيسددددييناإلجابددددة عددددن سددددؤاليحيددددث حاولددددت  . اكتسددددابها

سددطينيين لمعتقددداتهم الفلسددطينيين حددول الددتعلم   ومددا هددي مصددادر اكتسدداب معلمددي العلددوم الفل

التابعددة لددوزارة  مدددارسالَتَشددَكَل مجتمددع الدراسددة مددن جميددع معلمددي العلددوم فددي وقددد حددول الددتعلم  

والبددال   1114/  1111لعدام الدراسددي لمحافظدة رام ا  والبيددرة  التربيدة والتعلدديم الفلسدطينية فددي

وقددددد اختيددددرت عينددددة الدراسددددة لتعبئددددة االسددددتبانة لتشددددمل كافددددة  ،علمددددةمعلمددددًا وم( 116)عددددددهم 

اختيدار عشددرة كمدا تددم . عادتهدا للباحددثمددنهم بتعبئتهدا وا   142روس، قدام عناصدر المجتمدع المددد

جددراء مقددابالت معهددم لتحديددد مصدددادر بطريقددة انتقائيددة إل مددن قدداموا بتعبئددة االسددتبانةمعلمددين م

 .معتقداتهم

لتحقيددق أهددداف هددذا الدراسددة تددم تطددوير اسددتبانة مغلقددة لقيدداس المعتقدددات، كمددا تددم بندداء مقابلددة 

وللتأكددد مددن صدددق األدوات فقددد تددم عددرض . بهدددف تحديددد مصددادر هددذا المعتقدددات وطبيعتهددا

االسددتبانة علددى مجموعددة مددن المحكمددين، وقددام الباحددث بحسدداب اتسدداقها الددداخلي  مددن خددالل 

كمدددا تدددم تحكددديم المقابلدددة واحتسددداب الثبدددات الخدددارجي للبياندددات  1.71  كرونبددداخ الفدددا الدددذي بلددد

أظهدرت و  1.21حيدث بلغدت نسدبة توافدق المحللدين  الكيفية التي تم الحصول عليها من المقابلة

سددددتبانات أن أكثددددر مددددن نصددددف معلمددددي العلددددوم يحملددددون معتقددددددات نتددددائج التحليددددل الكمددددي لال

 ت نسددددبةوبلغدددد. يحملددددون مزيجددددًا مددددن المعتقدددددات متأرجحددددة بددددين السددددلوكية والبنائيددددة، أي أنهددددم



 س

 

، معلمددًا بنائيدداً ( %10.1)معلمددًا مقابددل ( %30.6)المعلمددين الددذين يحملددون معتقدددات سددلوكية 

  .(%59.3) بلغت نسبتهمفن الذين يحملون مزيجًا من المعتقدات و أما المعلم

منهددددا المعلمددددون كتسددددب اأن المصددددادر التددددي أشددددارت نتددددائج التحليددددل الكيفددددي للمقددددابالت  لددددى 

المعلمددددون و  المحدددديط االجتمدددداعي1 البنددددائيون معتقددددداتهم حددددول الددددتعلم بلغددددت سددددتة عشددددر وهددددي

 ت المعلدددمتدددأمالو التكنولوجيدددا ووسدددائل اإلعدددالم و الدراسدددة الجامعيدددة  الزمالدددة المهنيدددة،و السدددابقون 

المطالعددة الحددرة و العلمدداء و المشددرفون التربويددون و المعتقدددات الدينيددة و الخبددرة الشخصددية، و  ةالذاتيدد

نظدام االمتحاندات المتبدع لددا وزارة التربيدة والتعلديم و  عامدةدورات التأهيدل الو  دراسة الماجستيرو 

وقد اكتسب المعلمون السدلوكيون معتقدداتهم مدن . دورات وزارة التربية والتعليمو مدراء المدارس و 

والدراسدة  لدة المهنيدةالزماو  المعلمدون السدابقونو  المحديط االجتمداعي1 خمسة عشر مصدرًا وهدي

 التوجهددات الدينيددةو  الخبددرة الشخصدديةو التأمددل الددذاتي و  التكنولوجيددا ووسددائل اإلعددالم و الجامعيددة

 نظدام االمتحاندات التدابع لدوزارة التربيدة والتعلديمو  المطالعدة الحدرةو  العلمداءو  المشرفون التربويدونو 

أشددارت النتددائج كمددا  .لدراسدديةبنيددة المندداهج او  تجددربتهم كطلبددة فددي المدددارسو  مدددراء المدددارسو 

المحددديط 1  لدددى أن المعلمدددين البندددائيين والسدددلوكيين  شدددتركوا فدددي فدددي ثالثدددة عشدددر مصددددرًا وهدددي

التكنولوجيددددا ووسددددائل و الزمالددددة المهنيددددة والدراسددددة الجامعيددددة و المعلمددددون السددددابقون و االجتمدددداعي 

العلمددداء و المشدددرفون التربويدددون و التوجهددات الدينيدددة و الخبدددرة الشخصدددية و التأمدددل الدددذاتي و  اإلعددالم

  .مدراء المدارسو نظام االمتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم و المطالعة الحرة، و 

ضدرورة عقدد دورات 1 خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات لصناع السياسدات التربويدة منهدا

ي يسددددتخدمها مناقشددددة طددددرق التقيدددديم التددددو للمشددددرفين مددددن أجددددل تنميددددة معتقددددداتهم حددددول الددددتعلم، 



 ش

 

المعلمددون لتتندداغم مددع النظريددات التربويددة الحديثددة، وعقددد دورات وورشددات عمددل لمعلمددي العلددوم 

فلسدددفة واضدددحة  لكدددي تسددداعدهم علدددى بنددداء، ونظريدددات الدددتعلم تتمحدددور حدددول الفلسدددفات التربويدددة

كمدددا أوصدددت الدراسدددة البددداحثين أن يسدددلطوا الضدددوء بشدددكل أكبدددر علدددى معتقددددات . حدددول الدددتعلم

مدددددن خدددددالل عمدددددل دراسدددددات أخدددددرا حدددددول تطورهدددددا لدددددديهم، باسدددددتخدام أدوات أخدددددرا  المعلمدددددين

 . والمجموعات البؤرية كالمالحظة والمشاهدة الصفية
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Abstract 

Palestinian Science Teachers’ Beliefs of Learning: The Origins  

and Sources of these Beliefs 

 

This study was set out to diagnose Palestinian science teachers’ beliefs 

about learning, its origins and  the potential sources of these beliefs. The 

research main aim was to answer the following two key questions. First, 

What beliefs about learning  Palestinian teachers hold?. Second, What are 

the potential sources and origins of these beliefs teachers hold?   

In order to answer these key questions, a closed questionnaire was 

developed and  distributed to the whole school science teachers in Ramallah 

and Al-Bireh district which consisted of 356 teachers. 248 of them filled the 

questionnaire. Ten teachers from the body of the 248 teachers who filled the 

questionnaire were selected for an interview with the aim to look at the 

origins and sources of their beliefs about learning.  

Two main instruments were created to achieve the goals of the study and 

answer its questions.The first was aclosedquestionnaire thatwas 

established to diagnose teachers’ beliefs of learning. The second one was a 

semi-structured interview  that was created to look for the potential sources 

and origins of these beliefs in the body of science school teachers. Validity 

and reliability for both instruments was established. The questionnaire was 

validated by a panel of reviewers, while the interview data was checked for 

external reliability and gave a 0.81 percent of agreement.  

The quantitative results obtained from the questionnaire revealed that half 

of the science teachers in the sample 59.3% demonstrated inconsistent 

beliefs that varied between behavioral and constructive beliefs, thus were 

considered to hold a mixture of beliefs. The results also revealed that only 

10.1% of the whole body of teachers hold constructive beliefs, while 30.6% 

of them hold behavioral beliefs. 



 ض

 

The qualitative data revealed sixteen potential sources for teachers’ 

constructive  beliefs of learning. These were: The Socio-cultural context, 

Previous teachers, School colleagues, University Education,Technology, 

Teacher own personal reflections, Personal experience, Religious beliefs, 

Education inspectors, Scientists, Free reading, Graduate education, Exterior 

training course ,Exams system carried out by  the Ministry of Education, 

School principals, Courses and other activities carried out by The Ministry 

of Education. 

 On the other hand, the study revealed fifteen sources and origins of the 

beliefs held by the behavioral teachers. These were: Previous teachers, 

School staff colleagues , University education, Technology, Mass media, 

teacher’s own personal reflections, Personal experience, Religious beliefs, 

Education inspectors, Scientists, Free reading, Exams system carried out by 

the Ministry of Education, School principals, School education , Science 

textbooks structure. 

 Finally, qualitative data revealed thirteen sources that were shared by both 

constructivist and behavioral teachers as potential sources for their beliefs. 

These were: The socio-cultural context, Previous teachers, School staff, 

University education, Technology, Tacher’s own personal reflections, 

Personal experience, Religious beliefs, Education inspectors, Scientists, 

Free  reading, Exams carried out by  the Ministry of Education, School  

Principals. 

 In light of its results, the study ended up with a number of concrete 

recommendations for policy makers in the Ministry of Education and 

decision makers there, and also for a number of related future studies in the 

field. 
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 الفصل األول

طارها النظري  خلفية الدراسة وا 

 اإلطار النظري للدراسة 0:0

الددتعلم حددول الطريقددة التددي يددتم بهددا تعلدديم  واليددات راء وتختلددف لدددا الدارسددين لمراحددلتتبدداين اآ

 .الناشئة في المراحل المختلفة للعملية التعليمية، وتتعدد التفسيرات في هذا المجال

يعتبدددر الدددتعلم األسددداس الدددذي تبندددى عليددده الحضدددارات وتتحقدددق بددده اإلنجدددازات، ويسدددتمر التقددددم  

والعلمداء والبداحثين وقدد فسدر علمداء فالتعلم محصلة للفكر وجهدود الفالسدفة  ،الحضاري ويرتقي

التربيدة الدتعلم وكيفيددة حدوثده عنددد األفدراد مددن خدالل نظريدات تربويددة، ركدز بعضددها علدى دراسددة 

سددلوك المعلددم والمددتعلم وهددي مددا سددميت بالنظريددات السددلوكية، وأخددرا ركددزت علددى البحددث فددي 

 .بنى الطالب الذهنية وهي ما سميت بالنظريات المعرفية

ندددوع اختلفددت معتقددددات العلمددداء حددول الدددتعلم؛ فيدددرا أفالطددون أن الدددتعلم لددده منشدددأ ومددع هدددذا الت 

ونشددداطات  فطدددري، ويدددرا أخدددرون أنددده مدددرتبط بسدددلوك اإلنسدددان اليدددومي ومدددا فيددده مدددن تفددداعالت

(Klein, 1987).  فددالتعلم عمليددة بندداء متواصددلة وتتميددز بأنهددا نشددطة وتددرتبط بأهددداف معينددة

(. (Woolfolk,  2010اللده، ولديس مدن الددوافع الخارجيدةتنبع من داخدل الفدرد وتعدزز مدن خ

ومددن  ،الَتغِييدر الددذي يحددث فددي السدلوك1 الدتعلم كمددا ورد فدي القدداموس التربدوي علددى أنده ُيَعدَرف

سماته أنه مستمر متعلق بالمهارة التدي يكتسدبها الفدرد مدن خدالل الخبدرة، حيدث أن الدتعلم يعمدل 

 .    (1111الدبوس، ) على َتغِييرها
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أما التعلم من منظدور دعداة السدلوكية وأصدحاب هدذا الفكدر فهدو تغييدر فدي السدلوك، نداتج عدن  

              الددددددددددوافع الخارجيدددددددددة التدددددددددي مدددددددددن شدددددددددأنها أن تعمدددددددددل علدددددددددى تعزيدددددددددز الدددددددددتعلم لددددددددددا الطلبدددددددددة

 ( .1996، وحيدر ويونس الخليلي)

تراتيجياته أن لكدددل معلدددم معتقددددات حدددول الدددتعلم تسددداعدا علدددى بنددداء اسددد( 1992)ويدددرا عددددس 

التعليمية، ويبقى المعلم الركيزة األساسية في النظدام التعليمدي، ونجداذ هدذا النظدام يدرتبط بمددا 

وعيه لدورا وقدرته على تحقيق التكامل والتطور المستمر، فالعصدر عصدر االنفجدار المعرفدي، 

 . والنظريات التربوية في تطور مستمر

 

طددور القلددب النددابض والمؤشدر علددى تبدل المحددرك صددب  وأ اً أخددذ منحددى متقددموبمدا أن العلددم قدد 

ن معتقدددددات أحيدددث  ،أبرزهددددا مجدددال المعتقدددددات، ومدددن العديددددد مدددن المجدددداالتفدددي  المجتمعدددات

 علدى أدوارهدم كمعلمدين وتدؤثر ،لعلدومفدي تعلديم ا أساسداً معلمي العلوم حول عملية التعلم تعتبدر 

((Tobin,Tippins & Gallard,1994  جددزءًا هامددًا مددن تكددوين شخصددية المعلددم  لكِ َشددتُ و

تعلددديم ف، ميفدددي  نجددداذ عمليدددة التعلددد حاسدددماً وتلعدددب دورًا  تعاملددده مدددع طلبتددده،تدريسددده و  وأسددداليب

 .( ,2002Hashweh)المحتوا يتأثر بالمعتقدات المعرفية للمعلم 

ات يالسدبعينأوائدل مندذ ذلك بدأ قد و  ويولي الباحثون التربويون أهمية كبيرة لموضوع المعتقدات،

الدذي يهدتم  السدلوكي النموذجمن  المتمثلة باالنتقال المعرفيةالثورة بداية القرن الماضي مع من 

 السدلوكالتفكيدر و لفهدم  الباحدث فدي المخططدات المعرفيدة البندائي النمدوذج لى بالسلوك وتغيراته 

" كددون" المالعلميددة مصددطل  أطلقدده العدد ةوفددي هددذا السددياق فدد ن الثددور  ،(Tsai,2002 ) البشددري
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(Kuhn, 1970) الفكدددري تحدددولعلدددى عمليدددة ال  "paradigm shift " الدددذي حددددث علدددى

 جرائدددي  لدددى التوجدددهاإل مدددن التوجددده السدددلوكي ، باالنتقدددالاألبحددداث والدراسدددات التربويدددة والنفسدددية

هتمدام بدراسدة معتقدددات االوقدد كدان . بالمعرفدة والعقدل لفهدم السدلوك البشدري ُيعندىالدذي  البندائي

، والبحدث فيهدا بطريقدة علميدة منهجيدة صدحيحة دراسدتهاصدعوبة  بسدبب ذلدكو المعلمين ضدئياًل 

وذلددك علددى مسددتوا التعريددف والتكددوين بط ذلددك بددالفهم المختلددف والجدددلي للمعتقدددات، وقددد يددرت

أن البدداحثين  (Munby, 1983) "مددونبي"ومددع ذلددك يددرا  .(Pajares,1992 )المفدداهيمي 

عمليددددة التغييددددر نحددددو ف. يجددددب أن يددددذهبوا فددددي دراسدددداتهم  لددددى مددددا وراء عددددالم المعرفددددة والسددددلوك

 اإليجابيددة فددي عمليددة الددتعلم تبدددأ بدراسددة معتقدددات المعلمددين والتددي تعتبددر الخطددوة األولددى فدددي

" روفنجدددو"حيدددث يشدددير  .(Brousseau & Book & Byers, 1988)ذلدددك سدددبيل

(Rovegno, 2003)  لدددى أن هنددداك حاجدددة ملحدددة لدراسدددة مدددا يدددؤمن بددده المعلمدددون ومعرفدددة 

 . اعتقادتهم، ولذلك لما لها من أثر على تطوير التعليم والتعلم وتحقيق الجودة فيهما

هتمدددام والجهدددود الكبيدددرة فدددي البحدددث فدددي معتقددددات المعلمدددين وتفسددديرها، ومحاولدددة ورغدددم هدددذا اال

التربيددة المتمثلددة بالنظريددة البنائيددة فددي الددتعلم،  ال  الحديثددة فددي توجهدداتتطويرهددا لتتناسددب مددع ال

، باعتمداد المعلدم علدى طريقدة التلقدين الطريقدة التقليديدة فدي الدتعلم نونأن المعلمين ال يزالون يتب

التدددي يكددددون فيهددددا المعلددددم محددددور العمليددددة التعليمددددة ودور المددددتعلم متلقيددددًا سددددلبيًا، أي أندددده يتلقددددى 

ا هدددو يبحدددث عنعندددد الحاجدددة دون أن يتفكدددر فيهدددا، أ سدددترجعهاالمعرفدددة ويخزنهدددا فدددي ذاكرتددده وي

يددرا معظددم البدداحثين أن دراسددة معتقدددات  لددذلك. (Briscoe, 1991) تعليميددة نشددطةضددمن أ

 . المعلمين تعمل على  لقاء نظرة معمقة على العديد من الجوانب المهنية للمعلم
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 لدى ضدرورة االهتمدام بمعتقددات المعلمدين حيدث  ن  (Pajares,1992 )" باجداريس"وقدد أشدار 

وأكدددت علددى . االهتمدام المتزايددد بهددا مددن شدأنه أن يقودنددا  لددى فهددم الممارسدات التربويددة وبلورتهددا

حيدددث تدددرا أن دراسدددة معتقددددات المعلمدددين وفهمهدددا مسدددألة  (Kagan, 1992) "كاجدددان"ذلدددك 

كددون المقيدداس األكثددر وضددوحًا فددي حيويددة ونشددطة لتفسددير ممارسددات المعلمددين التربويددة، وقددد ت

ازدادت عملية البحث عدن معتقددات وبذلك قد . تحديد نوعية تفاعل المعلم وأدائه في أي سياق

خيدددرين علدددى دراسدددة فدددي العقددددين األالدراسدددات التربويدددة تركيدددز وانصدددب  ،المعلمدددين كمدددًا ونوعددداً 

شددددان "ومنهددددا دراسددددة الددددتعلم، وتنوعددددت مددددا بددددين الدراسددددات األجنبيددددة مددددين حددددول لالمع معتقدددددات

ليددو  ( 1116)دراسددة الزدجدددالي كوالدراسددات العربيدددة   (Chan & Elliott, 2004)"توا 

لمعتقددات المعلمدين فدي ضدوء النظريددة البنائيدة، أمدا علدى الصددعيد الفلسدطيني فقدد كاندت دراسددة 

الدراسدددات التدددي  أوائدددلمدددن   -فدددي حددددود علدددم الباحدددث -  (Hashweh, 1996a)" الحشددوة"

 .نيوع معتقدات المعلمين الفلسطينيبحثت في موض

، وتعتبدددر مددددخاًل هامددددًا للطلبدددة مرتبطدددة بسدددلوكيات المعلددددم لددددا تعليمدددهِ  المعتقدددداتن قدددد تكدددو  

خاصدًة فدي . (;Hashweh,1996bvan Driel &Verloop & Vos 1998) هالتفسدير 

 لمعلمدددين ومعتقدددداتهم تُدددَؤِثر علدددىأن معرفدددة ا (Shluman, 1986)" شدددولمان"دعددداء ضدددوء ا

موضدوع يتضد  أن  هتمدام المتزايددومدع هدذا اال. ليات تقيديمهم للطلبدةارهم لطرق تعليمهم وأختيا

 .المعتقدات على درجة عالية من األهمية
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علم، تندوع ومن األسباب التي ساعدت علدى وجدود االختالفدات فدي معتقددات المعلمدين حدول الدت

 ن دعداة النظريدات حيدث  لتربدوي،التدي تقدوم عليهدا نظريدات علدم الدنفس ا االفتراضدات واألسدس

السددلوكية يعتبددرون أن السددلوك الخددارجي القابددل للقيددداس والمالحظددة هددو المؤشددر علددى حددددوث 

علدى ندواتج الدتعلم، وعلدى النقديض فد ن النظريدات البنائيدة ودعاتهدا التركيدز وبذلك يكدون  ،التعلم

وبددذلك فهددي  ،كدداإلدراك ،العقليددةيثمنددون العوامددل الداخليددة وتفسدديرها مددن خددالل دراسددة العمليددات 

وهددذا مددا انعكدددس ( 1111لزغددول، ا). تركددز علددى عمليددة الددتعلم بحددد ذاتهددا بعيدددًا عددن نتائجهددا

ختلفددت مددن حيددث منهجياتهددا ر، وبددذلك فدد ن الدراسددات بشددكل عددام اليددة دراسددتهم للظددواهعلددى أ

معرفدددة  فدددي ثتبحددفالدراسدددات التدددي  .وِبحَسددب اإلطدددار الفكددري الدددذي يحملددده مددن يقدددوم ب جرائهددا

وتشددكل  مددن حيددث طريقددة التدددريس وطبيعتددهُ  ،للددتعلم تتبنددى النظددرة البنائيددةهم معتقددداتالمعلمددين و 

 أن المعرفددددة يصددددعب قياسددددها ألنهددددا تددددرتبط بالددددذهن الددددذي يددددراالسددددلوكي النمددددوذج  علددددى ثددددورةً 

(Houston, 1990.)  والدراسدة الحاليدة تسدتند  لدى أسداس نظدري متدين متدرابط فيمدا بيندُه، ولده

، (البنائيددة والسددلوكية)تعلم نظريددات الدد1 عمددق النظريددات التربويددة أال وهددو تنبددع مددن جددذورا التددي

 .عتقدات ومصادر اكتسابهاوالم

 

المعندى منذ عدة عقود وعلمداء التربيدة يبحثدون عدن النمدوذج الحدديث فدي الدتعلم والدذي يعكدس  

الحقيقددي لعمليددة الددتعلم، وقددد احتدددمت عمليددات البحددث عددن هددذا النمددوذج وبددذلت جهددود حثيثددة 

فدددي هدددذا الصددددد  لدددى أن (Yager, 1991)" يددداجر"وكبيدددرة خدددالل القدددرن الماضدددي، ويشدددير 

ذلدك  ويتضد  .النموذج البنائي كان األكثر قبواًل وتوافقًا بين مجتمع العلماء والباحثين التربدويين
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وتعتبدددددر . مددددن خدددددالل أعمدددددال أفالطددددون وأرسدددددطو وسدددددقراط وبياجيددددده ونظريدددداتهم عدددددن المعرفدددددة

النظريددددة  أحددددد رواد" كنرسدددد"ويعددددد  .الددددتعلم نظريددددات بددددينهددددم األالبنائيددددة و السددددلوكية  تددددانالنظري

لددددى فالمعتقدددددات البنائيددددة تسددددتند   .النظريددددة البنائيددددة مددددن رواد" جيددددهبيا" يعتبددددربينمددددا ، السددددلوكية

وال حددول الددتعلم  المعرفيددةهددي جددزء أصدديل مددن الفلسددفات والنظريددات التربويددة و البنائيددة  النظريددة

نها تمثل ثقافدة تربويدة كاملدة مبنيدة علدى معتقددات جوهرهدا أن  حسب بل فتعتبر طريقة تدريس 

وترتكددز علددى معتقدددات تشددكل  علددى طريقتدده، المتعلمددين أنفسددهم يبنددون المعرفددة ويفسددرونها كددل  

 (.Windschitl, 1999)الحياة المدرسية برمتها كالتفاعل بين الطلبة 

أن عمليدة تأهيدل المعلدم للقدرن الحدادي والعشدرين ال بدد  (1111)بدراهيم  هذا السياق يدرا  وفي

تكددوين  نليددة الَتَعُلِميددة الَتعِليميددة، وأومدركاتدده حددول مكونددات العم اِ أفكددار تطددوير أن تركددز علددى 

نمدا بدالتركيز علدى المعلم ال َيكون بالتركيز على المعرفدة والمهدارة الالزمدة لعملده كمعلدم فقدط،  وا 

 .ومجريدددات الَتغِييدددر الحاصدددلةبدددالمجتمع المددديحط بددده،  تجاهدددات التربويدددة التدددي تدددرتبطالفكدددر واال

 فهددي( معتقددداتال) وهددذا يندددرج تحددت مسددمى. وهددذا مددرتبط بأفكددارِا وقيمددِه ووعيددِه بدددورِا َكُمَعِلددم

حدول الدتعلم ن يمعتقددات المعلمدن أويحداجج الدبعض  .الَتغِييدر ث مدن خاللدهِ حددُ الدذي يَ األساس 

 صدددفوفهمفدددي  يات تدريسدددهماسدددتراتيجطلبدددتهم و  وتعددداملهم مدددعسدددلوكياتهم  فدددي غالبدددا مدددا تدددنعكس

(Twiss, 1997)،  بنائها  تنظيم المعرفة وعمليةو((Beijaard  &  Vries, 1997. 

معتقدددددات المعلمددددين تدددددعي بعددددض الدراسددددات عدددددم وجددددود ارتبدددداط بددددين ومددددن ناحيددددة أخددددرا؛  

 ةودراسدددد ،(Friedrichsen & Dana, 2005)واسدددتراتيجيات تدريسدددهم ومنهدددا دراسدددة 

(Brown  &  Melear, 2006)  فداالختالف فدي العالقدة بدين معتقددات المعلمدين وطريقدة
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معتقددات بالضدرورة أن تدنعكس ه ليس نذلك ف وب ،تدريسهم ال زالت قضية غير واضحة المعالم

 .المعتقدات مدخاًل لمعرفة مصادر بدورها التي تعتبرو  هعلى طريقة تدريسالمعلم 

أن تعلدديم المحتدددوا يتددأثر بمعتقددددات  (Hashweh, 2005)السددياق يدددرا الحشددوة  وفددي ذات 

ولدددذلك ف نددده ال بدددد مدددن التعمدددق فدددي . بددددورها تختلدددف بددداختالف طبيعدددة المحتدددوا وهددديالمعلدددم 

علددى أن تطددوير عمليددة الددتعلم يجددب (O’Sullivan, 2003)" أوسددليفان"كمددا يؤكددد  ،دراسددتها

أن يسددبقها دراسددة لمعتقدددات المعلمددين واالسددتماع الدديهم ولمددا يدددور فددي بددالهم ومددا يحملوندده مددن 

تحدديات عديددة تواجده معلمدي العلدوم فدي  يجداد بيئدة تعليميدة فعالدة فهناك  معتقدات عن التعلم،

وهددددذا يددددرتبط ، (Conley, 2002) هتمددددام بالطلبددددةعددددزز نشدددداط االستقصدددداء وتزيددددد مددددن االت

فدددي قيدددام المعلدددم أنهدددا تََتَمثَدددل  لدددى والتدددي تشدددير نظريدددات الدددتعلم  ،بمعتقددددات المعلدددم حدددول الدددتعلم

. للمعلومات ويصدنف ضدمن المنحدى السدلوكي اً ملقن فيه لميكون المعف1 أماالَدوُر األول. بدورين

للعمليددة التعليميددة ويصدددنف  اً لبيئددة الددتعلم وميسددر  اً منظمددد فيددهيكددون المعلددم ف1 الددَدوُر الثددانيأمددا و 

قددد فبشددكل كامددل،  أو بنائيددالدديس بالضددرورة أن يكددون المعلددم سددلوكيًا و . ضددمن المنحددى البنددائي

فالمعتقددات تقدع علدى  .بحسدب الموقدف الدذي أمامده يتصرفيكون سلوكيًا في بعض األحيان، 

 ،خددرتختلددف مددن معلددم آ فهدي وبددذلك .ائيدة الكاملددة والسددلوكية الكاملددةطيدف يتددراوذ مددا بددين البن

فدددي حدددددود علددددم  - ، وهدددذا مددددا لددددم تبحدددث فيدددده الدراسدددات السددددابقةمصددددر اكتسددددابهامدددن حيددددث 

المعلمددين يمتلكددون  لددى أن ( 1116)العمددري وفددي هددذا السددياق أشددارت نتددائج دراسددة  -الباحددث

 .مزيجًا من التصورات التقليدية والبنائية
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ويعتبددر موضددوع معتقددددات معلمددي العلددوم حدددول الددتعلم موضدددوعًا فددي غايددة األهميدددة، وهددذا مدددا 

هتمام الباحثين التربويين في العقدين السابقين، وقدد تعدددت المحداوالت التدي قداموا ا جعله محط

البحددث عددن لمحاولددة بهدا للوصددول  لددى تعريددف محدددد للمعتقدددات، وزاد اإلهتمدام فددي ذلددك أكثددر 

هتمام  ال أنه ال يوجدد  جمداع بدين علمداء التربيدة والبداحثين فدي هذا االوبالرغم من . تعريف لها

أن السدددددبب فدددددي عددددددم  (Pajares,1992)" باجددددداريس"علدددددى تعريفهدددددا، ويددددرا  هددددذا الموضدددددوع

التوصددل لتعريددف موحددد للمعتقدددات يعددود  لددى صددعوبة تعريفهددا وتحديددد مفهددوم المعتقددد وتصددور 

   "ميرفددددددي"  وهددددددذا مددددددا أشددددددار لدددددده. عوبة قياسدددددده، والفهددددددم المتعدددددددد لددددددهبنيتدددددده،  ضددددددافة الددددددى صدددددد

(Murphy, 2000)  وأنهدددا دات ال يعتبدددر أمدددرًا بسددديطًا، خاصدددًة أن دراسدددَة المعتقدددالدددذي يدددرا

والبددداحثون يخلطدددون بدددين مفهدددوم  .حيدددث  نهدددا تختلدددف مدددن دراسدددة  لدددى أخدددرامرتبطدددة بدددالفكر، 

فتراضددات، تجاهددات والمسددلمات، واالشخصددية واالومفدداهيم األيدددولوجيات والنظريددات ال المعتقددد

تحمددل فدي طياتهددا معدداني  فكلمدة المعتقدددات. والتصدورات واألفكددار، وقناعدات المعلددم الشخصددية

التددي  واألفكددار كثيددرة ومتعددددة، وفددي هددذا الدراسددة فدد ن كلمددة المعتقدددات يقصددد بهددا التصددورات

 .يحملها المعلم حول التعلم

وتعتبدددر المعتقددددات مجموعدددة مدددن التركيبدددات العقليدددة والنفسدددية التدددي تسددداعد الفدددرد علدددى اتخددداذ 

صدددارها،  المكددون المعرفددي ويشددير  لددى المعرفددة، 1 تتكددون مددن ثالثددة مكونددات وهدديو القددرارات وا 

. (Brayan, 2003)ومكدون سددلوكي يشدير  لدى التطبيدق  ،مكدون وجدداني يشدير  لددى االتجدااو 

بأنهددا مسددلمات حددول الددذات مرتبطددة بطبيعددة  (Rokeach, 1968)" سروكددي"عرفهددا هددذا وقددد 
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وهدذا . نغيرهدا أو ندؤثر عليهدا بسدهولة ال يمكدن أن ،الشخص ذاته فهدي شخصدية  لدى حدد كبيدر

  .جهد كبير ما يجعل دراستها أمرًا صعبًا ويحتاج  لى

بأنهدا نظدام داخلدي معقدد مكدون مدن المعرفدة المهنيدة  (Murphy,  2000) "ميرفدي" هاعرفقد و 

َفَعَرَفددت المعتقدددات علددى أنهددا معرفددة الفددرد  (Schommer, 1992)" شددومر" أمددا. والشخصددية

الدتعلم السدريع مقابدل الدتعلم  1الخاصة عن التعلم والمعرفة، وبينت عناصر المعرفة ومن أمثلتهدا

أنهددا  (Nespor, 1987)" نسددبور"ويددرا  .والمعرفددة الثابتدده مقابددل المعرفددة المتغيددرة  البطدديء

" كوبدددداال"التددددي يقددددوم بهددددا، وعرفهددددا نظريددددات شخصددددية تعمددددل علددددى توجيدددده الفددددرد والممارسددددات 

(Kobala, 1988)  ،على أنها مجموعة من البيانات التي تكون اتجاا الفدرد نحدو حددث معدين

 . أن المعتقدات ما هي  ال معرفة تنمو مع الخبرة (Kagan, 1992) "كاجان"ويرا 

 

 تصنيف المعتقدات 0:0:0 

عتقدددادا معيندددا أو نظريدددة مدددا عدددن الدددتعلم، اأن غالبيدددة المعلمدددين يحملدددون ( 1992)يدددرا عددددس 

تسدددداعدهم علددددى بلددددورة فلسددددفة تربويددددة خاصددددة بهددددم، كمددددا تمكددددنهم مددددن تشددددكيل اسددددتراتيجياتهم 

ونتيجة الختالف الفلسفات التربوية فقد ظهدرت وجهتدا نظدر مختلفتدان حدول تصدنيف . التعليمية

لمجداالت المرتبطدة بالهددف ختالف في العديد مدن اابينهما و البنائية والسلوكية 1 المعتقدات هما

 حددددداث تغييددددرات هددددو األولددددى وهددددي البنائيددددة أن الددددتعلم ، فتددددرا مدددن الددددتعلم وطبيعتدددده ومجرياتدددده

ويكددون المددتعلم البنددى الفكريددة والمخططددات الذهنيددة التددي تتددوفر لدددا الطالددب، وصددراعات فددي 

تغييددر فددي  هدوبد ن الددتعلم  فتددؤمنعددن تعلمده، أمددا وجهدة النظددر األخدرا وهددي السدلوكية  مسدؤوالً 

 .(1991زيتون، )لمتعلم مستجيب للمثيرات أن االسلوك ناتج من الخبرة والممارسة و 
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1 المعتقدددات ضددمن نمددوذجين همددا (Chan & Elliott, 2004)" شددان وأيلددوت"قدد صددنف و 

دور الطالدب ويكدون فيده . النموذج السلوكي والذي يكون فيه المعلدم مصددرًا للمعرفدة ونداقاًل لهدا

أمدا و . المعلدم والكتداب المدرسدي فديمهمشًا وسلبياً، وفي هذا النموذج تنحصر مصادر المعرفدة 

ألن المعلدم يعمددل علدى خلددق  ،يكددون فيده المددتعلم نشدطاً فوهددو النمدوذج البندائي  ،خدرالنمدوذج اآ

بددين و  ،تسددم  بالنقددال والتعدداون مددا بددين الطلبددة ومعلمهددم مددن جهددة ،بيئددات تعلددم نشددطة وفعالددة

 .الطلبة أنفسهم من جهة أخرا

معتقدددات تركددز علددى نقددل 1 عددن الددتعلم  لددى قسددمين المعلمددونُتَصددَنف المعتقدددات التددي يحملهددا 

. (Calderhead, 1996)وأخددددرا تركددددز علددددى توجيدددده الفددددرد الكتشدددداف المعرفددددة ، المعرفددددة

1 فئدات بحسدب طبيعتهدا فدي ثدالث(Block & Hazelip, 1994)" بلدوك وهاسدليب"ويصدنفها 

 ،(ن االسددددتنتاجعددددناتجددددة )سددددتنتاجية امعتقدددددات و ، (ن المالحظددددةعددددناتجددددة )معتقدددددات وصددددفية 

 (.ن المصادر الخارجيةعناتجة )ومعتقدات معلوماتية خارجية 

 لدى وطبيعدة المعرفدة  حول التعلم معلمي العلوم لمعتقداتفي دراستِه ( 1996)ويشير الحشوة  

تعكس وجهدة النظددر فددالمعتقدددات البنائيدة ، أمدا معتقدددات تجريبيدةو  بنائيدةمعتقدددات ل أنهدا تصدنف

يكتشددددف هتمدددام لِ طالدددب االالالتدددي تدددولي ، الحديثدددة حدددول الدددتعلم بتركيزهدددا علدددى طدددرق التددددريس

هدو ففدي أفكدارا  رَ ِيدغَ ن يُ أولديس صدعبًا . (اً بنائيد اً معلم)المعلم فيها  ، ويسمىويبحث عن المعرفة

مجموعدددددددة  يسدددددددتخدمون البندددددددائيين المعلمدددددددينالحشدددددددوة أن  ويفتدددددددرضخدددددددرين، ار اآيتقبدددددددل أفكددددددد

 ،هاسددتخداما فددي ينوعددون وأنهددم، البديلددة المفدداهيم فددي مواجهددة أكبددر تعليميددة اسدتراتيجيات
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 علدى القددرة لدديهم أن كمدا، المفداهيمي يدرغيِ إلحدداث عمليدة التَ  فعالة استراتيجيات ويستخدمون

 . تفكيرهم وكيفيةم هتطلب فهم بطرق دراية أكثرهم و  الخاطئة المفاهيم معالجة

أن ويفترضدددون ، المعلومددات فددي ذهددن الطالددب تعبئددةعلددى فيركددزون  أمددا المعلمددون السددلوكيون

 ،مهتيصدددعب تغييدددر معتقدددداو  .خاليدددة مدددن أيدددة معلومدددات مسدددبقة عقدددل الطالدددب صدددفحة بيضددداء

التدريسددية فعالددة فهددي  م، وال تكددون اسددتراتيجياتهللمعرفددة نو ملقندد مفهدد ،مسددتمعين مويكددون طلبددته

 وعداءطالدب فال، (Hashweh, 1996a) ال تعمل علدى تحقيدق التغييدر المفداهيمي لددا الطلبدة

  أو متددى أعددرفلمدداذا يجددب أن  .ذاتددهيسددأل التددي مرحلددة  لددى الال يصددل و خددزن فيدده المعرفددة ت

لدديم أحددد العوامددل التددي تعيددق عمليددة التعهددي وبددذلك فدد ن معتقدددات المعلمددين  المعرفددة  أسددتخدم

مدن حيدث تطبيدق المنهداج  تدأثير مهدم فدي العمليدة التعليميدة؛ تحقيق أهدافها، ِلما َلهدا مدنتمنع و 

 ( .1992مسالمة، ) أسلوب التدريس، ومواكبة التطور التربوي والعلميو 

 

 مصادر اكتساب المعتقدات  4:0:0 

هندداك العديددد مددن المصددادر التددي يمكددن للمعلددم أن يكتسددب منهددا معتقداتدده، ولكنهددا تفتقددر  لدددى 

نمدددا كاندددت فدددي الغالددددب  الدقدددة وَتُلفهدددا الضدددبابية، أي أن األدب التربدددوي لدددم يحددددددها بوضدددوذ وا 

اجتهادات للباحثين دون  جراء دراسات وأبحاث معمقة عليها ومن خالل نتائجهدا يمكنندا تحديدد 

 .(Raths,  2001)عتقدات مصادر الم
 

أن معتقددددات األفدددراد تتشدددكل مدددن خدددالل تفددداعلهم مدددع  (Pajares, 1992)" باجددداريس"يدددرا 

فمعلم العلوم يتفاعل مع العديد من العناصر عند قيامده بعمليدة التددريس  .البيئات المحيطة بهم
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التعليمدي والتدي ومنها يكتسدب المعتقددات الخاصدة بكدل عنصدر مدن العناصدر المكوندة للموقدف 

وكددذلك ف نهددا تتشددكل مددن الخبددرات . التعامددل مددع المحتددوا، وطددرق تعلددم الطلبددة وغيرهددا1 منهددا

التدي يمددر بهدا، ممددا يجعلهددا تترسد  لديدده مددع مدرور الددزمن، فتصددب  المعتقددات أداة مددن خاللهددا 

سدتدل يفسدر كدل حددث جديدد فدي عمليدة الدتعلم، ويُ بالتخطيط واتخداذ القدرارات، وبهدا  يقوم المعلم

 . على معتقدات المعلم من خالل ما يصرذ به من أقوال

 لددى  (,Raths 2001كمددا ورد فدي,Kennedy 1997) "كينددي"يشددير فدي سددياق متصدل و  

فقدددد  ة،غيددر واضدددح مدددا تدددزال لددددا المعلمددين اكتسدددابهاليددات وألمعتقددددات الدقيقدددة ل درامصددالأن 

فدي مدن التأمدل وربمدا  ،وطبيعة المجتمدع ،والبيئة التي تحيط به ،تربية المعلمخالل من  تكتسب

وقدد تكدون  ،والتأمدل فدي الخبدرة التدي يمتلكهدا، لتجارب والممارسات التي يقوم بهدا أثنداء تدريسدها

عكددداس لتجدددارب نا هددديالمعتقددددات ف .اكتسدددابهاالتنشدددئة االجتماعيدددة فدددي المددددارس أحدددد مصدددادر 

صدية والخبدرة مدن التجربدة الشخنشدأ وقدد ت ،عمليات التنشئة االجتماعية فدي المددارس الحياة، أو

.(Raths &  Mcaninich,  2003)،وكذلك من المعرفة البيداغوجية للمعلم، في التدريس 

 

 ,Rathsكمدا ورد فدي (Zeichner & Tabachnick, 1981  "زينجيدر وتابيجندك"ويشدير  

أمضدوها كطدالب ل من خالل الساعات التي كانوا قدد كَ شَ تَ ن معتقدات المعلمين تَ أ لى (2001

الكثير مددن المعلمدين مدا هددم  ال فد ،والتددي فدي الغالدب هددي معتقددات تقليديدة ،فدي الغدرف الصدفية

رغدم أن العديدد مددنهم  أسدلوبهم التعليمدي،الدذين علمدوهم مددن حيدث عدن معلمديهم نسدخة مشدابهة 

، ((Windschitl, 1997 داثدة وفعاليددة مدن الطدرق التقليديدةكثدر حأبطدرق  اتدم تدأهيلهم ليعلمدو 
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ومتجددذرة  راسددخهمجموعددة مددن المعتقدددات تكددون  أن يحمددلء المعلددم المبتدددمددن الممكددن للددذا ف

 أي كتجربتدددده كطالددددب ؛بهددددا تعلددددميتبددددع الطريقددددة التددددي  فددددي تعليمددددهالمعلم فددددلديدددده بشددددكل قددددوي، 

(Raths & Mcaninich, 2003). 

 

ndrzejewski, 2009) "ديفدددس واندرزيجيوسدددكي"ويدددرا    & Davis) مصددددرين أن هنددداك 

ب مددن َسددكتَ ن بعددض المعتقدددات تُ  حيددث 1 كمعلددم الشخصدديةالَتجُربددة  1للمعتقدددات وهمددا رئيسدديين

ومدن أمثلددة . فددي مجتمعدهوالثقافدة السدائدة  ،التجدارب التدي مدر بهددا الفدرد كعدادات العائلددة وقيمهدا

خدر فهدو الَتجُربدة أمدا المصددر اآ. والمشداركة المجتمعيدة ر المهندي،التطو و  تحضير المعلم ذلك

وتكددون  ،مددن خددالل تجربتدده السددابقة كطالددب هالمعلددم معتقداتدد بِسددكتَ وهنددا يَ 1 الشخصددية كطالددب

 .ُتَوِجهُددهُ ء امبدداد ويراهددا علددى أنهددا ،ر أثندداء تجربتددهِضددحَ م ويُ ِلددعَ معتقداتدده عدسددات مددن خاللهددا يُ 

 مها هددي نتيجددة الطريقددة التددي تعلمددوا بهددا وتددأثرهنالكثير مددن معتقدددات المعلمددين التددي يكتسددبو فدد

 & Simmons & Emory & Carter & Coker & Finnegan) السدابقة بتجداربهم

Crocket 1999)  .فرانددك"هددذا السددياق يددرا  وفددي "(Frang, 1996) أن طبيعددة التأهيددل

التربددوي الددذي يتلقدداا المعلددم أثندداء دراسددته فددي الجامعددة قبددل خددوض تجربددة التعلدديم مددن العوامددل 

هدا نالطلبة المعلمين تتأثر بالمعرفة التربويدة والمهنيدة التدي يتلقو فمعتقدات . معتقداتهالتي ُتَشِكل 

 يهمكدون لددتف. (Turnuklu & Yesildere,  2007)ببدرامج التأهيدل التربدوي أثنداء التحداقهم 

كدانوا طلبدة حدين معتقدات حول التعلم تكون في مجملها شخصية منبثقه من تجداربهم السدابقة، 

للمعتقدددددات   المتعددددددةمصددددادر العلددددى هددددذا يدددددل والثانويددددة، و فددددي مراحددددل الدراسددددة األساسددددية 

(Lumpe & Haney & Czerniak, 2000). 
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خاصددة تلددك التددي و  َتغِييرهددا،المعتقدددات و  اكتسددابوكددذلك فدد ن بددرامج تأهيددل المعلمددين تددؤثر فددي 

. (Smith, 2005)المدرسددة كددرة مددن المحدديط االجتمدداعي، والددتعلم فددي تكونددت فددي مراحددل مب

أن معتقددددات الطلبدددة المعلمدددين فدددي الغالدددب تكدددون  لدددى  (Saban, 2003)" صدددابان"يشدددير و 

 . سلوكية بتركيزهم على  دارة الصف وتعلم كيفية ضبط الطلبة

مصدددادر  خمسدددة "قددددرات غيدددر محددددودة" فدددي كتابدددة( ,2001Robbins) "روبيندددز"ويحددددد  

التجربدددة التدددي ترغبهدددا فدددي و  ،السدددابقةالنتدددائج و ، المعرفدددةو ، األحدددداثو ، البيئدددة 1للمعتقددددات وهدددي

1 فيدددرا أن هنددداك سدددتة مصدددادر للمعتقددددات وهدددي ( ,2010Meier) "مددداير"أمدددا . المسدددتقبل

 نهدداء ويقصددد بددذلك االلتددزام بقددوانين العمددل، ومثددال ذلددك ضددرورة ( الواقددع الموجددود)السياسددات 

واتبداع  جهدود مكثفدةبدذل وذلدك مدن خدالل  ،على المعلدمسلبيًا هذا ينعكس ولعل  .المادة المقررة

ميددول المعلددم نحددو  وتعنددي ؛العاطفددة والمشدداعرثددم تددأتي  لتحقيددق هددذا الغايددة، الطريقددة التقليديددة

ثدم  ،ليدة الدتعلمأالحددس والبصديرة وذلدك مدن خدالل الالوعدي حدول ثدم . يميدل  ليدهتعليم موضوع 

 ثدم الفتراضدات،كميدة وااالمنطق والدليل الذي يعكسه العمل والتعليم مدن خدالل المالحظدات التر 

ن الخبدرة قدد تشدكل لددا المعلدم طريقدة التددريس التدي يتبعهدا  الحقائق والخبرة والشخصية حيث 

 شدددكل قدددد ومعتقداتددده الخاصدددة وقدددد يتبدددع أسدددلوب معلدددم درسددده فدددي السدددابق وبدددذلك يكدددون المعلدددم

" بيجدددارد وفدددريس"وفدددي دراسددة . تدددهوفكر  هومنهجدد غيدددرا بنددداًء علدددى طريقددةحدددول الددتعلم معتقداتدده 

(Beijaard & Vries, 1997)  لدى أن معتقددات المعلمدين حدول الدتعلم تندتج أشدارت النتدائج 

 (Pajares, 1992)" باجدداريس"أمددا .يحصددل مددن خددالل ممارسدداتهم للمهنددة عددن التطددور الددذي

 .المعتقدات، لم يتكشف منها في البحوث والدراسات التربوية  ال القليلمصادر ن دراسة يرا أ
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 المعتقداتقياس   3:0:0 

اختيدار األدوات ف ،استخدم الباحثون العديد من األدوات والطرق المختلفدة فدي دراسدة المعتقددات

والطددرق المناسددبة، يجعددل مددن عمليددة الوصددول  لددى النتددائج المرجددوة والمقبولددة أسددهل للباحددث، 

ولكن هدذا األدوات والطدرق ليسدت مسدلمات أو مثاليدة ال تخلدو مدن جواندب القصدور فدي بعدض 

 فددي معظددم الحدداالت أن معتقدددات المعلمددين (Pajares, 1992)" باجدداريس"حيددان، ويدددعي األ

سددددتنتاجات صددددادقة عنهددددا اضددددمنية وغيددددر صددددريحة، ويصددددعب الكشددددف عنهددددا، والتوصددددل  لددددى 

يتطلدددب الحصدددول علدددى تعبيدددر شدددفوي مدددنهم حدددول معتقدددداتهم، وأن تكدددون األدوات المسدددتخدمة 

 .واحدةللكشف عنها متنوعه وال تقتصر على أداة 

مدن الطدرق التدي اسدتخدمت فدي دراسدة المعتقددات؛ التقدارير المكتوبدة والمواقدف االفتراضدية مدن 

قبددل المعلمددين، حيددث يكددون التقريددر المكتددوب وصددفًا لموقددف تعليمددي افتراضددي أو سددابق، وهددذا 

وذلدددك للكشددف عددن معتقددددات المعلمددين حدددول  (Hashweh, 1996a)مددا اسددتخدمه الحشدددوة 

فدي الكشدف الددقيق عدن الطريقدة  دعاء بصعوبة هذاوالتعليم والتعلم، ويمكن االالمعرفة العلمية 

أن المواقددف االفتراضدية ال تتطدابق مددع الواقدع الفعلددي  المعتقددات التدي يحملهددا المعلمدون بسدبب

وكددذلك فدد ن التقريددر الددذي يعدددا المعلددم حددول موقددف تعليمددي . والحقيقددي لمددا يقددوم بدده المعلمددون

قددادرين علددى ن والمعلمددون فددي كثيدر مددن األحيددان ال يكوندو  .ريسدده مسدبقاً يكدون حددول مدا قددام بتد

 .(Kagan, 1992)تصوير العمليات المتعلقة بتفكيرهم بصورة دقيقة 
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(Mellado, 1998) "مديالدو"وقد استخدمت دراسات أخرا خرائط المفاهيم كدالتي اسدتخدمها 

الستكشدددداف معتقدددددات أربعددددة معلمددددين حددددول تعلدددديم وتعلددددم العلددددوم، واتضدددد  أن هددددذا الخددددرائط 

المفاهيميدددة اقتصدددرت علدددى الكشدددف عدددن التغييدددر الحاصدددل فدددي معتقددددات المعلمدددين مدددع مدددرور 

الدددزمن، واستقصددداء الفدددروق فدددي بندددى المعلمدددين المعرفيدددة، وبدددذلك فددد ن هدددذا الطريقدددة اختصدددرت 

ة لتفكيددددر المعلمددددين فددددي سلسددددلة مددددن األشددددكال المترابطددددة عمليددددة البحددددث فددددي الطبيعددددة المعقددددد

(Kagan, 1992). 

 

واسدتخدمت بعددض الدراسددات طددرق بحددث مباشددرة للكشدف عددن معتقدددات المعلمددين ومددن أمثلتهددا 

والتدي يبددو أنهدا األداة األكثدر اسدتخدامًا وشديوعا فدي ،(Chan & Elliott, 2004) االسدتبانة

رات مدددددددن ندددددددوع االختيدددددددار مدددددددن متعددددددددد كدراسدددددددة موضدددددددوع المعتقددددددددات، واسدددددددتخدمت االختبدددددددا

(Lederman & Zeidler, 1987) . وممددا يعيددب هددذا األدوات أن العبددارات التددي يكتبهددا

والمبحددوث يتطلددب مندده االختيددار فيمددا بينهددا وبددذلك  ،ث فيهددا غالبددًا مددا تعكددس وجهددة نظددراالباحدد

وبدذلك فد ن البياندات ،  (Aikenhead & Rayan, 1992)فد ن درجدة الغمدوض فيهدا عاليدة 

 . (Kagan, 1992)الناتجة عن هذا األدوات ومثلها تكون مضللة 

نهايددة  ذومندد ال أندده قدد تكددون طددرق البحددث الكميدة شددكلت الجانددب األكبددر فددي قيداس المعتقدددات 

لددى اآن نشددهد تطددورًا فددي أسدداليب البحددث التربددوي وتوجدده البدداحثين  ثمانينيددات القددرن الماضددي وا 

 المقدابالت1  ومدن األمثلدة علدى ذلدك في دراسة المعتقدات،ليب البحث الكيفي أسا لى استخدام 

 .(Levitt, 2001) والمالحظات الصفية (1116،العمري) والتي استخدمها
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أن التوصددل  لددى اسددتنتاجات صددادقة  (Pajares, 1992)" باجدداريس"وفددي ذات السددياق يددرا  

عن معتقدات المعلمين يتطلب الحصدول علدى تعبيدر شدفوي مدنهم حدول معتقدداتهم، فالمقدابالت 

تعطدددي المبحدددوث حريدددة وفرصدددة أكبدددر للتعبيدددر عمدددا يجدددول بداخلددده وعدددن وجهدددة نظدددرا وبشدددكل 

عمدق فدي مفصل من خالله يدافع عنها ويقددم المبدررات لتبنيهدا، وهدي تعطدي للباحدث فرصدة للت

 . لتحديد معتقداتهم وبشكل دقيقات المعلمين وتوجيه األسئلة لهم معتقد

فدددي ضدددوء مدددا سدددبق يالحدددظ أن األدب التربدددوي يركدددز علدددى العديدددد مدددن المجددداالت كتصدددنيف 

وطددرق قياسددها، ولكنهددا أهملددت جزئيددة مصددادر المعتقدددات التددي المختلفددة المعتقدددات وتعريفاتهددا 

ويعدود ذلدك ِلُنددَرة الدراسدات . (Raths, 2001)المعدالم شدائكة  لدى حدد مدا وغيدر واضدحة  تبددو

فالمعلومددات المتددوافرة حددول المعتقدددات مددا زالددت . المعلمددين لمعتقددداتهم اكتسددابحددول  مصددادر 

قليلة؛ وقد أجريت العديد من الدراسات قي القدرن الماضدي وخاصدة مدع بدايدة التسدعينيات حدول 

، ومدددن األمثلدددة علدددى هدددذا مدددين ولكنهدددا فدددي مجملهدددا اسدددتخدمت المدددنهج الكمددديمعتقددددات المعل

.(Hider, 1999)دراسة حيدرو Hashweh, 1996a)) دراسة الحشوةالدراسات، 

 لددى أن المددنهج الكمدددي لربمددا ال يكددون هددو المدددنهج  (Kagan, 1992)"كاجددان"وقددد أشددار 

ولددذلك فدد ن األدب التربددوي والبيانددات التددي . لدراسددة الطبيعددة المعقدددة للمعتقدددات كثددر مالئمددةاأل

يقددددمها ال تتعمدددق فدددي طبيعدددة مدددا يحملددده معلمدددو العلدددوم مدددن معتقددددات حدددول الدددتعلم ومصدددادر 

لديهم، ومن هنا تظهر الحاجة  لى  جدراء المزيدد مدن الدراسدات للكشدف عدن معتقددات  اكتسابها

 . لديهم اكتسابها ادرالمعلمين حول التعلم، ومص
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بالرغم من هذا االهتمام العالمي في دراسة معتقدات المعلمدين بشدكل عدام، ومعتقددات معلمدي و 

لدديهم،  ال أن هدذا الموضدوع لدم يحدظ فدي  اكتسدابهاالعلوم بشكل خاص حول التعلم، ومصدادر 

Hashweh, 1996a))" الحشدوة" ذ تعتبدر دراسدة . فلسدطين بمدا يسدتحقة مدن الدراسدة والبحدث

والتددددي تناولددددت   -فددددي حدددددود علددددم الباحددددث –مددددن الدراسددددات القليلددددة فددددي السددددياق الفلسددددطيني 

ختالفدددًا بددين الدراسدددة الحاليدددة اولكددن هنددداك . حدددول الدددتعلم الفلسددطينيينمعتقدددات معلمدددي العلدددوم 

ودراسة الحشوة يتمثل بالفجوة الزمنيدة الكبيدرة بينهمدا والتدي تقدارب عقددين مدن الدزمن، وهدي فتدرة 

َجدددَرت فيهدددا العديدددد مدددن التطدددورات التدددي شدددهدها الجاندددب التربدددوي الدددذي ال يبددددو منفصددداًل عدددن 

فمدددن . الدددتعلم والتعلددديم نعكسدددت علدددى طبيعدددةاالتُغيدددرات السياسدددية واألوضددداع االقتصدددادية التدددي 

التغييددر فددي المنهدداج المدرسددي وخطوطدده العريضددة وقددد صدداحب هددذا  يالحددظالناحيددة التربويددة 

تغيرًا في العديد من بروتدوكالت النظدام التربدوي الفلسدطيني، ومنهدا عددد الحصدص وأيدام الددوام 

دور الجانددب  الرسدمي واختالفهددا عددن المراحددل التدي مددر بهددا التعلدديم الفلسدطيني، وبالحددديث عددن

المحتددوا التعليمددي  علددىهددذا التددأثير السياسددي ومدددا تددأثيرا، ويتضدد  ذلددك مددن خددالل انعكدداس 

 .البيئة الفلسطينية من وحيوقضايا النقال  األمثلةالذي أصب  يركز في طرذ 

  

أمدددا األوضددداع االقتصدددادية فتبددددو واضدددحة التدددأثير علدددى الدددتعلم وذلدددك مدددن خدددالل الددددعم الدددذي 

التعليمدة ممثلدًة بدوزارة التربيدة والتعلديم ومركدز المنداهج الفلسدطيني حيدث تقددم تحظى به العمليدة 

العديددددد مددددن الدددددول المانحددددة األمددددوال مددددن أجددددل تقددددديم الدددددورات للمعلمددددين، وتددددرميم المختبددددرات 
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ولقددد ظهددرت أثددار ذلددك مددن خددالل اآثددار النفسددية التددي ظهددرت علددى مالمدد  . التعليميددة وغيرهددا

 ، باإلقبال على التعلم من قبل الطلبة والتغيير في طرق التعليم الطلبة والمعلمين متمثله

حدول  الفلسدطينيينجاءت هذا الدراسة لتحديد معتقدات معلمدي العلدوم  لهذامن قبل المعلمين، و 

 .هتمام العالمي المتزايد بهذا الموضوع، وبذلك فهي تعكس االاكتسابهاالتعلم ومصادر 

 

  مشكلة الدراسة 4:  0

خددر مددن حيددث طبيعتهددا وتصددنيفها مددا بددين لددم آمددن معتختلددف معتقدددات المعلمددين حددول الددتعلم 

مددن  مرحلددةن المعلددم قددد يكدون بنائيددًا فددي  حيددث السددلوكية ومنهددا مددا هددو مدزيج بينهمددا، البنائيدة و 

كمدا قدد يعكدس معتقددات بنائيدة فدي موقدف وسدلوكية ، فدي مرحلدة أخدرا سلوكياً ثم يكون تعليمه 

سلوكيات المعلم في تدريسده وكدذلك علدى نتدائج  علىتنعكس هذا المعتقدات ، و خرأفي موقف 

طلبتدددِه وطبيعدددة األسدددلوب الدددذي َيتَِبُعدددُه أثنددداء تعليمددده واختيدددار طدددرق التعلددديم وكيفيدددة تعاملددده مدددع 

 .(Hashweh, 1996b)Shluman, 1986 ;طلبته

هدددذا  فددي معتقددددات المعلمدددين مدددن السددلوكية  لدددى البنائيدددة ولكدددن لوجدددود تغيدددراألبحددداث  شددارتأ 

 & Haney)، (Beijaard & Vries, 1997)حتدداج  لددى وقددت وجهددد كبيددرين التغييددر ي

Mcarthur,  2002) حيدث  ،يمتلكدون معتقددات ثابتدة وكأنهدا مسدلمات المعلمدين خاصدًة وأن

المعلمددين لددديهم  لددى أن  (,Raths 2001كمددا ورد فددي  ,Kennedy 1997(" كيندددي"ر يشددي

 & Beijaard)" بيجددارد وفددريس"فددي سددياق متصددل يددرا و . معتقدددات راسددخة حددول الددتعلم

Vries, 1997) وبددذلك فددد ن . ًا يصددعب تغييددراأن معتقدددات المعلمددين تراكميدددة َوُتَشددِكل نظامدد
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يصددعب تغييددرا  اً فتجعددل منهددا نظامدد اكتسددابهادر ابمصدد اً رسددوخ هددذا المعتقدددات قددد يكددون مرتبطدد

حيدددث ُيَبدددِين األدب التربدددوي العديدددد مدددن مصدددادر . لقيدددام بهدددذا الدراسدددةالحاجدددة لهدددذا مدددا يعدددزز و 

، وهي تفدرض عليده سدلوكيات معيندةبالمعلم  منها البيئة المحيطةُ والتي المعتقدات هذا  اكتساب

مدن المعلمدين وبدذلك فهدو يتبدع األسدلوب  تلقدى علدى أيدديهم علومده ضافة الى تأثر المعلم بمن 

 .ختالف الزمان والمكانابها رغم  تعلمالتعليمي والطريقة التي 

 

 اً ولقددد تكونددت الرغبددة لدددا الباحددث فددي دراسددة هددذا الموضددوع منددذ زمددن بعيددد حينمددا كددان طالبدد

لمداذا كدان  وقتهدا عدرفيجلس على مقاعد الدراسة وينسد  عدن السدبورة كدل مدا يكتدب ولدم يكدن ي

 بعضدهم كدانفنظدرتهم للدتعلم، فدي تعلديمهم و تبايندت أسداليب معلمدي العلدوم فدي  فقدديفعدل ذلدك  

أخددرون كددان و ، دفدداتر الطلبددة  لددى هددانقلويددتم السددبورة  المعلومددات التددي يثبتهددا علددىيركددز علددى 

عدرف مدن أيدن يكدن ي لدم الباحدث ولكدن. المختبر والتجارب والتفاعدل مدع الحيداة اليوميدة يعشقون

كان يعجب فيده الباحدث بدالمعلم الدذي  ففي الوقت الذي .التعلمب الخاصةبتلك المعتقدات تون يأ

علدددى أنددده ال يملدددك معرفدددة علميدددة، رون اليددده ظدددين يكثدددر مدددن زيدددارة المختبدددر كدددان طلبدددة أخدددرون

ات عدددن الدددتعلم ال يعدددرف أنهددددا معتقدددد هكددددان لديددده كتشدددف أندددمدرسدددًا ا الباحدددث وعنددددما أصدددب 

السددابقة، فقددد هتمددام بمعرفددة الطالددب عدددم اال1 لدده المدرسددة ومنهدداتطددورت، ونمددت معدده منددذ دخو 

واسدتخدام أسددلوب ، كدان يشددرذ المدادة وكددأن الطالدب وعدداء  فداره  لدديس لديده أيددة معلومدات سددابقة

الضرب لضبط الصف حيدث كدان يعتقدد الباحدث أن الدتعلم يحتداج الدى هددوء مدن الطلبدة وعددم 

ن كددان عددن المحتددوا التعليمددي ، وقددد يكددون مصدددر هددذا المعتقدددات المعلمددين التحدددث حتددى وا 
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ما كدان طالبدًا علدى مقاعدد الدراسدة، ولددذلك عندد العلدم علدى أيددديهم الباحدث تلقدى السدابقين الدذين

 .جزءًا هامًا من هذا الدراسة الباحث يرا نفسه نف 

 

حدول  نيمعلمدي العلدوم الفلسدطينيتحديدد معتقددات الدراسدة فدي هدذا مشدكلة في الخالصة تكمن 

مصدادر  فدي البحدث عدنهدذا الدراسدة وأهميدة ، وتظهدر تجليدات اكتسابها لدديهمومصادر  التعلم

قددددات المعلمدددين يجدددابي نحدددو تغييدددر معتشدددأنها أن تقودندددا  لدددى االتجددداا اإل المعتقددددات التدددي مدددن

الددذي بحددث فددي معتقدددات المعلمددين،  ألدب التربددويلدد جديدددة ضددافة بحثيددة  السددلوكية، كمددا أنهددا

 .استها لمصادر اكتسابهابدر وذلك 

 

 أهداف الدراسة وأسئلتها  3:  0

، ووصدددفهاحدددول الدددتعلم ن يمعلمدددي العلدددوم الفلسدددطينيهدددذا الدراسدددة  لدددى تحديدددد معتقددددات  َتهدددِدف

 .اكتسابهاوالبحث في مصادر 

 1 وبالتحديد فقد هدفت هذا الدراسة لإلجابة عن السؤالين الرئيسيين التاليين

 ن حول التعلم  يالعلوم الفلسطيني ما هي معتقدات معلمي.  1

 ن لمعتقداتهم حول التعلم يمعلمي العلوم الفلسطيني اكتسابما هي مصادر .  1
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 ومبررها النظري أهمية الدراسة 2:  0

ثغددرة  سدددأسدداس نظددري متددين، لمحاولددة   لددىتنبددع أهميددة الدراسددة مددن عدددة جوانددب، فهددي تسددتند 

وهدذا مدا يزيدد مدن أهميتهدا بالدرجدة  ،مصدادر المعتقدداتوي الدذي لدم يبحدث فدي في األدب التربد

العلدوم تعلديم فتنبع أهمية الدراسة من أهميدة  بتعليم العلوم وتعلمه،وارتباط هذا الدراسة األولى، 

ء افي الحياة، ال سيما وأن تعلم العلوم يحتاج  لى معلم يرتكدز علدى معتقددات ونظريدات ومبداد

تحقيدق للدتمكن مدن م العلدوم بدرجدة عاليدة مدن الكفداءة، علديتربوية سليمة وصدحيحة ليتسدنى لده ت

  .األهداف المرجوة

فهدددي تبحدددث فدددي طرحهدددا الدراسدددة تطبيعدددة المشدددكلة واألسدددئلة التدددي فدددي ضدددًا يوتكمدددن األهميدددة أ

، سدددبحَ فعلددى الكشدددف عددن المعتقددددات  ال تقتصدددرمعتقدددات المعلمدددين حددول الدددتعلم بشددمولية، و 

نمددا تحدداول التعمددق ، فهددي تعددالج موضددوعًا أصددياًل يرتكددز علددى مصددادر اكتسددابهافددي معرفددة  وا 

وعًا علددى درجددة عاليدة مددن األهميددة ويضدداف  لدى ذلددك أندده ال يددزال موضدد ة وأدبنظريدات تربويدد

، فموضددوع معتقدددات المعلمددين حددول الددتعلم والتعلدديم ال زال يشددغل سدداخنًا نشددطًا  لددى يومنددا هددذا

فدي هامدًا ة فدي العمليدة التعليميدة ويلعدب دورًا ويعتبر من الموضوعات المحوري الباحثين، عقول

 ضدافة  (Pajares, 1992)تحقيق األهداف التعلمية المرجوة وتطدوير عمليدة الدتعلم وتحسدينها 

 هقناعاتددو المعلددم التعلدديم التددي تنبددع مددن معتقدددات ومعهددا طرائددق  ،تعدددد الفلسددفات التعليميددة لددى 

 .لها منه بها وربما دون وعي

مدن هندا تبدرز أهميددة الدراسدة فدي معرفددة مصدادر اكتسداب المعلمددين لمعتقدداتهم حدول الددتعلم، و  

ن كانت قد بحثت في الدراسات التربويدة، ولكدن بشدكل بسديط رغدم أهميتهدا فدي عمليدة التعلديم  وا 
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يضددداف  لدددى هدددذا أصدددالة هدددذا الدراسدددة فدددي تعاملهدددا مدددع موضدددوع  يبددددو مهمشدددًا رغدددم . والدددتعلم

والكشددددددددف عنهددددددددا  ركددددددددزت علددددددددى معرفددددددددة المعتقدددددددددات السددددددددابقة دراسدددددددداتمجمددددددددل الأهميتدددددددده، ف

((Hashweh, 1996a متعددددة محدداورواهتمددت بتصددنيفها ضددمن (Chan ; Tan & 

Khoo, 2007) مكانيدة تغييرهدا ولكنهدا لدم تبحدث فدي ، (Beijaard & Vries, 1997)، وا 

المعلمددين منددذ بدايددة مصددادر اكتسددابها، علددى الددرغم مددن االهتمددام الددذي بدددأ يتصدداعد بمعتقدددات 

لدى اآ هتمدام قدد جداء علدى ن،  ال أن مدن المالحدظ أن هدذا االالتسعينيات من القرن الماضي وا 

مسدددتوا عدددالمي، أمدددا علدددى المسدددتوا المحلدددي فلدددم يلدددَق االهتمدددام الكدددافي بدراسدددتِه وخاصدددًة فدددي 

تبحددددث فددددي موضددددوع  -فددددي حدددددود علددددم الباحددددث –فلسددددطين، فددددال توجددددد دراسددددة فددددي فلسددددطين 

 لوهدذا يددل من حيدث مصدادر اكتسدابها، الفلسطينيينقدات حول التعلم لدا معلمي العلوم المعت

 . للدراسةوالحاجة العملية  على األهمية النظرية

معلمددي العلددوم مددا زالددوا يتبعددون العديددد مددن أن مددن خددالل خبددرة الباحددث وعملدده كمعلددم يبدددو لدده 

فمددا زال بعددض المعلمددين يعددانون مددن  .شددرالتلقددين والتعلدديم المباالقددائم علددى األسددلوب التقليدددي 

وأن الددددتعلم عمليددددة تلقددددين للمعرفددددة والمعلومددددات وأن ديددددة النظددددرة حددددول دورهددددم التعليمددددي، محدو 

المعلمدين لدديهم معتقددات تقليديدة حدول الدتعلم، ، و التقويم يتركز على ما يحفظه الطالدب ويتدذكرا

فتعلددديم العلدددوم لدددديهم موجددده وذلدددك مدددن خدددالل تركيدددزهم الكلدددي علدددى تغطيدددة المحتدددوا المقدددرر، 

أن السدبب فدي ( 1972)ويدرا حجداج (.Chung & Peter & Jill, 1998) باالمتحاندات

 المعتقدددات مصددادر اكتسددابلكشددف عددن وبددذلك فدد ن ا. ذلددك هددو األيدولوجيددة السددلوكية للمعلددم

وضدع فدي التربدوي  واإلعدداد مساعدة العاملين في مجال التأهيلمعلمي العلوم يعمل على لدا 
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التلقيندي وتعدديل مفداهيمهم يهم عدن التعلديم ِلدخَ تَ لددا المعلمدين بِ  المطلوب إلحداث التغيير برامج

فدراسددة المعتقدددات لهددا نتددائج علددى درجددة عاليددة مددن األهميددة فددي تحقيددق ، الخاطئددة عددن الددتعلم

  .(O’Sullivan, 2003)النجدداذ والتطددور عنددد تطبيددق البددرامج والطددرق التدريسددية المختلفددة 

 .يدل على األهمية العملية للدراسةوهذا 

وما يزيد من أهمية الدراسة تعدد توصيات الدراسات ب جراء المزيد مدن البحدوث عدن معتقددات  

ودراسددددة  ،(Tsai, 2002) "تسدددداي"  دراسددددةو ، (1116الزدجددددالي، )المعلمدددين ومنهددددا دراسددددة 

 .(Pajares, 1992) "باجاريس"دراسة و  ،(1111الوهر، (

تقدم  طارًا نظريًا حول المعتقدات للقدائمين علدى بدرامج  عدداد بأنها وتتجلى أهمية هذا الدراسة  

المعلمدددين وتدددأهيلهم فدددي الجامعدددات، وللعددداملين فدددي مجدددال الددددورات التأهيليدددة فدددي وزراة التربيدددة 

ل وغيرها، وتقدم تفصياًل لمعتقددات المعلمدين وتصدنيفاتها، والمصدادر التدي اكتسدبت منهدا وبشدك

ن  ة، حيدددث يشدددير غيدددر واضدددحلددددا المعلمدددين المعتقددددات  ادر اكتسدددابمصددددقيدددق، خاصدددًة وا 

تكدون مدن تربيدة المعلدم ت أنهدا قدد(,Raths 2001كمدا ورد فدي  ,Kennedy 1997)" كينددي"

التدي يقدوم بهدا أثنداء  والممارسدات فدي التجداربالتأمدل و وطبيعدة المجتمدع ، والبيئة التي تحيط به

وذلدك مدن خدالل االخدتالط التنشئة االجتماعية في المدارس و في الخبرة التي يمتلكها، و تدريسه 

 . بالطلبة والتعرف على أفكارهم

كمدددا تكمدددن أهميدددة هدددذا الدراسدددة فدددي النتدددائج المنبثقدددة عنهدددا والتدددي قدددد توضددد  طبيعدددة معتقددددات 

 يسداعد فدي تطدويرأن ، وتبين مصادر اكتسابهم لها، وهذا من شدأنه الفلسطينيينمعلمي العلوم 

 .معلمي العلوم ويؤثر على الممارسة العملية لتعليم العلوم في المدراس الفلسطينية
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 مصطلحات الدراسة 5:  0

علدددى أنهددا نظددام داخلددي معقدددد  (Murphy, 2000) "ميرفدددي"صددطالحًا َعَرَفهددا ا :المعتقدددات

 عددنتدده بجاالمعلددم وا   التددي تبددين أداء االسددتبانةوتقدداس ب .مكددون مددن المعرفددة المهنيددة والشخصددية

ء مفهدوم المعتقددات مفهدوم التصدورات والفهدم ووجهددات ىوفدي هدذا الدراسدة يكداف. سدئلة المقابلدةأ

  .النظر واألفكار من حيث المعنى والداللة أينما ورد

جرائيدددًا يقصدددد بالمعتقددددات    التدددي يحملهدددا المعلمدددون ووجهدددات النظدددر واألفكدددار التصدددورات 1 وا 

قدداتهم وذلدك مدن خدالل أفكدارهم ومعت ،التعلم والتعلديم المفضدله لدديهم حول طبيعة التعلم وطرق

 .ستبانة، وتقاس بأداة اال حول معنى التعلم والتعليم

مجموعددة األفكددار والقناعددات حددول الددتعلم والتددي تفتددرض أن المددتعلم لديدده  :المعتقدددات البنائيددة

وتقدددوم علدددى . عقلدددهعلدددى نفسددده و  باالعتمددداديطدددور بددده أفكدددارا ط أفكدددار سدددابقة وأنددده يتمتدددع بنشدددا

ضددرورة تددوفير بيئددة تعلددم نشددطة وفعالددة تشددجع الددتعلم التعدداوني الجمدداعي وتدددعم التفكيددر الناقددد 

 .لدا الطلبة

مجموعدة األفكدار والقناعدات حدول الدتعلم والتدي تفتدرض أن عقدل المدتعلم  :المعتقدات السلوكية

ركددز علددى السددلوكيات التددي هددي صددفحة بيضدداء وأن المعلددم هددو مصدددر المعلومددات الوحيددد، وت

. األسدداس الددذي يعتمددد عليدده لمعرفددة نجدداذ العمليددة التعليميددة، وتددرا أن التعزيددز أسدداس التغييددر

وفدددي هدددذا الدراسدددة . والددتعلم عمليدددة تراكميدددة تدريجيدددة، تهمدددل أفكدددار الطددالب ومعدددارفهم السدددابقة

تقليديددة مددن حيددث المعنددى مفهددوم المعتقدددات السددلوكية مفهددوم المعتقدددات التجريبيددة أو ال ءىيكدداف

 .والداللة أينما ورد 
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مجموعددة األفكدددار والقناعددات حددول الددتعلم والتدددي تتبدداين مددا بددين البنائيدددة  :المعتقدددات المزيجددة

بعينده كدالفكر البندائي أو  اً مدن المعتقددات التدي ال تتبدع فكدر  اً المعلم مزيجديحمل والسلوكية وفيها 

 . السلوكي

 

 فتراضات الدراسة  ا 6:  0

 1يجازها فيما يليلبعض االفتراضات التي يمكن   تستند هذا الدراسة

 .التعلم عن معتقدات يحملون العلوم معلمو -

 .كتسابهاال ومصادر أساس لها بل عبثية ليست المعلمين معتقدات -

 

 ومحدداتهاحدود الدراسة  7:  0

محافظددة رام ا  ب الحكوميددة مدددارسالعلددى معلمددي العلددوم فددي وعينتدده الدراسددة اقتصددر مجتمددع 

والسدددبب فدددي ذلدددك يعدددود  لدددى ضددديق الوقدددت  .1114/1111العدددام الدراسدددي فددديوالبيدددرة، وذلدددك 

 . وصعوبة التنقل إلجراء الدراسة في محافظات أخرا





 

 

 
 الفصل الثاني

 
  مراجعة األدبيات
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 الفصل الثاني
  مراجعة األدبيات

 مقدمة  0:  4
بدايددة  فددي مددن قبددل البدداحثين التربددويينملحددوظ  باهتمددام معتقدددات المعلمددينحظددي موضددوع لقددد 

وقدد تنوعدت الدراسدات . هتمامدًا حتدى اآنوما يزال يلقى ا، هياتوتسعين ثمانينيات القرن الماضي

 .في هذا المجال من حيث الهدف والمنهجية وفئة المعلمين المستهدفةالتي بحثت 

 

جددداءت هدددذا الدراسدددة لتقددددم نظدددرة مسدددتقبلية لموضدددوع البحدددث والتركيدددز علدددى التطدددور المهندددي  

فددي عمليددات التفكيدر ومددا يدددور و البندى المعرفيددة علددى  للمعلدم، ومددع ظهددور األبحداث التددي تركددز

ر بحددداث التدددي تركدددز علدددى تغييدددوانطفددداء حقبدددة األ ،مفددداهيميتغييدددر اللاو  الدددذاتي والتعزيدددزالعقدددل 

وهدذا . (Houston, 1990)لعمليات التي أحدثت تلدك الندواتج لالسلوك ونواتج التعلم دون فهم 

أنهدا تغييدر فدي السدلوك علدى النمدوذج السدلوكي الدذي ينظدر لعمليدة الدتعلم  1يمثل نموذجين همدا

بندددى وال ه،مدددق لمدددا وراء السدددلوك ودوافعدددينظدددر بعمبندددي علدددى مثيدددر واسدددتجابة، ونمدددوذج بندددائي 

 .((van Driel  & Verloop & Vos, 1998 للمتعلم المعرفية 

  

تسدهم هذا االهتمام المتزايد من شأنه أن يؤدي  لى فهم الممارسات التربويدة وبلورتهدا بحيدث   ن

عدددددداد المهندددددي للمعلمدددددين ومدددددن ثدددددم االرتقددددداء بممارسددددداتهم الفعليدددددة، فدددددي تحسدددددين عمليدددددات اإل

(Pajares, 1992).  شددان وتددان "1 معتقدددات المعلمددين مثددللعديددد مددن البدداحثين ال تندداولورغددم

 وكدددورز Hashweh, 1996a)) " الحشدددوة"و (Chan,Tan & Khoo, 2007)" وخددو
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 ال أن موضددوع ، (Kurz mcdowell  & Hannafin,  2004) "ماكدددويل وهانددافين

" باجددددداريس"1 مثدددددل مصددددادر المعتقددددددات رغدددددم أهميتددددده لدددددم يحدددددظ سددددوا بالقليدددددل مدددددن الدراسدددددات

(Pajares, 1992)  لذلك يدأتي هدذا الفصدل ِلُيَسدِلط الضدوء علدى هدذا التندوع مدن خدالل عدرض

 1 ين رئيسيين هماور مح  لىبموضوع المعتقدات، مقسمًا  الدراسات المتعلقة

 وتصنيفهامعتقدات لا طبيعة البحث في1 أوالً 

 .المعتقدات اكتسابالبحث في مصادر 1 ثانياً 

 1تتم في الجزء التالي مراجعة األدبيات ضمن هذين المحورين

 

  وتصنيفها المعتقداتطبيعة  البحث في  4: 4

   حول التعلم وطبيعتها الكشف عن المعتقدات الدراسات التي تناولت  0:  4: 4

مدن الدراسدات األولدى التدي  (Aguirre & Linder, 1990) "أجيدور ولينددر" تعتبدر دراسدة

الددتعلم مددن خددالل عينددة تكونددت و ين حددول العلددم مددهدددفت  لددى التعددرف علددى مفدداهيم الطلبددة المعل

وأشددارت النتددائج  لددى أن المعلمددين . رئيسددية أداةكدد االسددتبانة واسددتخدمتمعلمددًا للعلددوم  74مددن 

ن المعرفددددة َأ% 4 يعتقددددو % 41نسدددبتهم تبلددد  عدددن المعرفدددة والعلدددم و  سدددطحيةلدددديهم معتقددددات 

أن العلدم هدو  خمدس عشدرة بالمائدةويعتقد ، للمعرفة اكتسابأن العلم هو % 11 ويعتقد ،تتطور

أن الددتعلم عبددارة عددن محاولددة للبحددث عددن معنددى للمعلومددات %  11 ويددرا ،اسددتجابة للمددؤثرات

عمدددل ب (Schommer, 1992)" شدددومر" تسدددنتين مدددن الدراسدددة السدددابقة قامددد وبعدددد .الجديددددة

ليدة الدتعلم فدي المعتقددات حدول الدتعلم مدن حيدث أطبيعدة المعتقددات حيدث بحثدت  تناولتدراسة 
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 تهوكدددذلك المحتددددوا التعلمددددي مدددن حيددددث بسدددداط مدددن حيددددث ثبوتهددددا،المعتقدددددات وفددددي . وسدددرعته

سدتراتيجيات اعلدى  تدأثيراُ  لده وأشارت النتائج  لى أن االعتقاد بالمعرفة البسيطة كدان وصعوبته،

لطلبددة السددنة الكشددف عددن المعتقدددات المعرفيددة ، (Hammer, 1994)" هددامر" حدداولو  .الددتعلم

لمسدداق الفيزيدداء التحضدديري وأشددارت النتددائج  لددى أن دراسددتهم  أثندداءى فددي الجامعددة وذلددك األولدد

أن  أخدرون يعتقددو مدن حقدائق مجدزأة  تتكدونأن المعرفدة  نيعتقددو ممدن من الطلبة  الكثيرهناك 

وأظهدرت النتدائج أن الطلبدة الدذين يحملدون معتقددات بنائيدة  ،من مفاهيم مترابطة تتكونالمعرفة 

هددذا  تناولددتومدن الدراسددات التدي  .كدان تحصدديلهم أفضدل مددن الدذين يحملددون معتقددات تجريبيددة

 -الفلسدطينية  مدن أولدى الدراسداتالتدي تعتبدر Hashweh, 1996a)) "الحشوة"دراسة المجال 

الددددتعلم  يمجددددالضددددمن  العلددددوم ي بحثددددت فددددي معتقدددددات معلمدددديالتددددو  -فدددي حدددددود علددددم الباحددددث

تطدددوير أدوات للكشدددف عددن المعتقددددات والتعدددرف علدددى  هددداوالمعرفددة، وكدددان الهددددف الرئيسددي من

واسددتخدم الباحدددث . حدددول طبيعددة المعرفددة والددتعلم هممعتقددداتو معلمددي العلددوم الفلسددطينيين  واقددع

م بحيدددث 1991عدددام  طُدددِوَرت ةاسدددتبان واسدددتخدمالمدددنهج الوصدددفي التحليلدددي فدددي  جدددراء الدراسدددة 

تطدددوير  سدددتبانتين لفحدددص هدددا سدددؤااًل مغلقدددًا ثندددائي االختبدددار وكدددان الهددددف من 11تكوندددت مدددن 

التمييددز  ليددتمسددئلة الدراسددة أجابددة عددن معتقددات المعلددم عددن المعرفددة والددتعلم السددتخدامها فددي اإل

كعمليدددة تغييدددر يددده بدددين المعلمدددين الدددذين يحملدددون المعتقددددات السدددلوكية عدددن التعلددديم وينظدددرون  ل

البنائيدة الدذين ينظددرون أصدحاب وجهدة النظدر وهدذا مدا يختلدف عدن  ،معرفدةللوتخدزين  ،للسدلوك

المواقددددف  فيهددددا تتبدددداينبعدددداد أحدددددد الباحددددث سددددتة وقددددد مفدددداهيم، للالددددى التعلدددديم كعمليددددة تغييددددر 
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علددى ذلددك صدداه الباحددث  وبندداءً  المعتقدددات التجريبيددةو البنائيددة  1نيتيالنظددر  تقدددات مددا بددينوالمع

 .المحاورفي خدمة هذا  سئلة االستبانةأ

 .معتقدات بنائية يحملمعلم  فهوبنائية   جابات ثلثي األسئلة عنالمعلم الذي يجيب  -

 .معتقدات تجريبية يحملمعلم  فهوتجريبية   جاباتثلثي األسئلة  عنالمعلم الذي يجيب  -

يعيشدددون فدددي المنطقدددة الوسدددطى ويحملدددون  اً فلسدددطيني اً معلمددد 91وتدددم اختيدددار عيندددة مكوندددة مدددن 

ويعلمدددون والعلدددوم العامدددة فيزيددداء الو  واألحيددداءكيميددداء ال مثدددل علميدددة متفاوتدددة ومختلفدددةمدددؤهالت 

بلدددد  متوسددددط وقددددد ، يددددهالجامع المراحددددل بتدددددائي وحتددددىمددددن الصددددف األول اال مختلددددف المراحددددل

 االسدددتبانة عدددن االدددذين أجددابو عددددد األفددراد مدددن العينددة بلددد  و ونصددف  سدددنة ةثنتدددي عشددر ابددرتهم خ

المعلمددددين يحملدددددون مددددن % 11وأشددددارت نتدددددائج الدراسددددة  لددددى أن . العامددددةمددددن النسددددبة  91%

وينظددرون  تجريبيددةيحملددون معتقدددات مددنهم % 11 وأن .معتقدددات بنائيددة حددول الددتعلم والمعرفددة

خاليدة مدن أيدة معلومدات ن عقدولهم صدفحات بيضداء أيحملدون مفداهيم سدابقة و  لطلبتهم ِبأنهم ال

علدددى أن أسددداس تغييدددر  وامدددن المعلمدددين اعترضددد %1نسدددبة  أن ، وتوصدددل الباحدددث  لدددىمسدددبقة

افقددت بالمقابددل علددى ذلددك، وأكثددر السددلوكيين و  نسددبة كبيددرة مددن المعلمددينأن و  .المفدداهيم عقالنددي

مدددددن المعلمدددددين يفضدددددلون % 41وأن ،ل تراكمددددديبشدددددكيعتقددددددون أن العلدددددم يتتطدددددور  %21 مدددددن

ونفدى الباحدث وجدود أي . يفضدلون النمدوذج االسدتنتاجيبالمائة % 11ن أالنموذج االستقرائي و 

معتقداتددده حدددول الددددتعلم و المعلددددم  يعلمهددداالمرحلددددة التدددي و أ الدراسدددةو أ رتبددداط بدددين سددددنوات الخبدددرةا

االطددالع علددى النظريددات البنائيددة  فدديضددرورة مسدداعدة المعلمددين  لددى الباحددث  ودعددا، والمعرفددة
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تغييدر للمعلمدين ذاتهدم  علدى أنهدا عمليدةيجب النظدر  لدى عمليدة تأهيدل المعلمدين أنه و  .الحديثة

  .خدام استراتيجيات تغيير المفاهيممن خالل است

دراسدددة للكشدددف عدددن تصدددورات المعلمدددين ألنفسدددهم  (Laplante, 1997)" البالندددت"وأجدددرا 

ولطلبددتهم كمتعلمددين ومعرفددة أثددر هددذا التصددورات علددى سددلوكهم مددن خددالل مالحظددة الحصددص 

ن عدن ثيليسدوا بداحوأشدارت النتدائج  لدى أن المعلمدين . الصفية للمعلمين على مدار ثالثة أشهر

ى المعرفدة العلميدة هدي مدن ن يعتقدون أن الحصدول علدو المعرفة ويحاولون استكشافها، فالمعلم

 فددالمعلمون .علدديهم سددوا التركيددز علددى المعلومددات وتددذكرها لدديسسددمات العلمدداء، وأن الطلبددة 

لعلدم جسددم ن اأيقددمون المعرفدة بطريقدة تقليديدة ال تمكدن الطلبدة مددن بنداء المعرفدة وتدوحي لهدم بد

معتقدددات  لحددو  (Levitt, 2001)"ليفيددت"وفددي دراسددة . ستقصددائيةمددن المعرفددة ولدديس عمليددة ا

بتدائيدددة حددول تعلددم العلدددوم، ومدددا توافددق هدددذا المعتقدددات مددع عمليدددة المعلمددين فددي المرحلددة اال

فددددي برنددددامج  اً معلمدددد سددددتة عشددددرشددددارك حيددددث  صددددالذ التربيددددة العمليددددة فددددي الواليددددات المتحدددددة 

أشددارت النتددائج  لدددى أن المعلمددين  عتقددددوا أن . صددالذ وتمددت مشددداهدة حصددص صددفية لهدددماإل

سددر وموجددده لددتعلم الطلبددة وهدددذا مددا يمكدددن تصددنيفُه ضددمن النظدددرة البنائيددة للدددتعلم دور المعلددم مي

 .وكانت معتقدات المعلمين تتفق مع عملية اإلصالذ للتربية العملية

حدددول (Haney & Mcarthur, 2002) "هدداني وماكددارثر"وفددي دراسددة أخدددرا قددام بهدددا  

مكانيدة َتغِييرهدا،   لدى أشدارت نتدائج الدراسدة معتقدات المعلمين من حيدث تصدنيفاتها وطبيعتهدا وا 

يمثددل المنهدداج و المعتقدددات العميقددة 1 ن وهمدداو تقدددات التددي يحملهددا المعلمددوجددود نددوعين مددن المع

 يةهدذا المعتقددات السدطح بيندت النتدائج أنو . َتغِييرهداصدعب يعائقًا أمامها، ومعتقدات سدطحية 
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توالدت الدراسدات التدي بحثدت فدي تصدنيف المعتقددات ثم . يمكن أن تتحول  لى معتقدات عميقة

هدددفت الددى الكشددف عددن  دراسددةب Tsai,  2002))" تسدداي"، ففددي نفددس العددام قددام وطبيعتهددا

، حيددث فدي تددايوان حدول تعلديم وتعلددم العلدوم وطبيعددة العلدم معلمدي العلددوممعتقدددات العالقدة بدين 

معلمدددًا ومعلمدددة يعلمدددون الكيميددداء، والفيزيددداء للفصدددول مدددن السدددابع حتدددى ( 17)شدددملت الدراسدددة 

وأشدارت النتدائج وجمعدت البياندات مدن خدالل مقابلدة كدل معلدم، وحللدت المقدابالت . الثاني عشر

أن تعلديم يعتقدد المعلمدون المعتقدات التقليدية وفيها 1 ثالث فئات من المعتقدات وهي  لى وجود

ومعتقددات عمليدة، وفيهدا يعتقددد . لعلدوم هدو نقدل للمعرفدة وحفدظ للحقدائق وتعريدف للمصدطلحاتا

أن تعلديم العلدوم يتمثدل بتعلديم عمليدات العلدم وخطدوات حدل المسدألة، وأن تعلدم العلدوم المعلمدون 

أن تعلديم العلدوم يتمثدل بمسداعدة يعتقدد المعلمدون ومعتقددات بنائيدة، وفيهدا . فهم للطريقة العلمية

وأشددددارت . لطلبددددة فددددي بندددداء المعرفددددة، وعمددددل التفسدددديرات، وتشددددجيع المنافسددددة والددددتعلم التعدددداونيا

حدول التعلديم مدع معتقدداتهم حدول الدتعلم وذلدك أِلكثدر مدن نصدف  همنسجام معتقداتاالنتائج  لى 

تكتسددددب مددددن خل بددددين المعتقدددددات لدددددا المعلمددددين وأن هددددذا المعتقدددددات اتددددد وقددددد حدددددثالعينددددة 

وذلددك نتيجددة للتددرابط بددين معتقددد المعلددم حددول التعلدديم والددتعلم وطبيعددة  للمعلددمالممارسددة العلميددة 

وقددددد بينددددت النتددددائج أن معظددددم المعلمددددين امتلكددددوا معتقدددددات تقليديددددة فقددددد بلغددددت نسددددبتهم العلددددم، 

وهم في الغالب ممن لديهم خبرة عالية تزيد عن ثالثدة عشدر عامدًا، وبيندت النتدائج أن ( 19)%

وأكدد الباحدث علدى ضدرورة  جدراء المزيدد مدن الدراسدات  .قدات عمليدةمنهم امتلكوا معت( 11)%

تدم  وفدي دراسدة مختلفدة مدن حيدث طبيعتهدا .للتعمدق بهدا أكثدرواألبحاث حول طبيعة المعتقدات 

قامددددت بهددددا الزدجددددالي الددددربط فيهددددا بددددين المعتقدددددات والممارسددددات فددددي ضددددوء النظريددددة البنائيددددة 
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التددددريس فددي ضددوء النظريددة البنائيددة، ومددددا  حددولتقصددي معتقدددات معلمددي العلددوم ل( 1116)

الدراسددة أيضددًا التعددرف علددى مسددتوا  حاولددتالجددنس، والخبددرة التدريسددية؛ كمددا 1هددا بكددل مددنرِ ثُ َأتَ 

لددى الكشددف عددن العالقددة بددين  ممارسددة معلمددي العلددوم لتطبيقددات النظريددة البنائيددة فددي التدددريس وا 

خماسددددي ال ليكددددرتمقيدددداس 1 ين همدددداأداتدددد الباحثددددة وقددددد اسددددتخدمت. هددددذا المعتقدددددات والممارسددددة

ومعلمددة تددم تطبيددق مقيدداس  معلمدداً ( 112)تكونددت عينددة الدراسددة مددن حيددث  .مالحظددةالبطاقددة و 

شددارت أوقددد . مددنهم ومعلمددة معلمدداً ( 19)بطاقددة المالحظددة علددى وتددم تطبيددقالمعتقدددات علدديهم، 

تبايندت لبنائيدة التددريس فدي ضدوء النظريدة ا حدولنتائج الدراسة  لى أن معتقدات معلمدي العلدوم 

أظهددرت النتددائج فروقددًا ذات داللددة  حصددائية بددين معتقدددات المعلمددين و  ،بددين البنائيددة والسددلوكية

 ولعددل .عددن التدددريس فددي ضددوء النظريددة البنائيددة بددين المعلمددين الددذكور واإلندداث لصددال  اإلندداث

 ومعلمدد أمددا ،ةن تطبيقددات النظريددة البنائيددن غالبددًا مددا يمارسددفددي الَتغِييددر فهدد نيعددود لددرغبته ذلددك

 توجددد عالقددة دالددة  حصددائيًا بددين معتقدددات فددال، تدريسددهمفددي  ذلددك نددادرًا مددا يمارسددونفالعلددوم 

عددم وجدود فدروق ذات وأشدارت النتدائج  لدى ، التددريس وممارسدتهم الصدفية حدولمعلمدي العلدوم 

العمري أمددا  .والعاليددةات المعلمددين ذوي الخبددرة القليلددة والمتوسددطة داللددة  حصددائية بددين معتقددد

 لي العلوم في األردن حومعتقدات معلم عنقددددام بدراسدددة هدددددفت  لدددى الكشددددف فقدددد ( 1116)

ولتحقيق هدف الدراسة أجريت . يالتعليملوكهم بسدددددددددددددددوعالقتها  ،طبيعة العلم والتعليم والتعلم

من ( وثماني معلمات ،تسعة معلمين)ين والمعلمات دددددددددددددددددددددددددددددمقابالت فردية مع عينة من المعلم

ضدددوء في ن المشددداركو وصنف، وحللت المقابالت استقرائيا، سطة والعاليةذوي الخبرات المتو

لكدددل معلدددم مشدددارك حصص صفية  وسدددجلت أربدددع( تقليديين، انتقاليين، بنائيين) لدددى معتقداتهم 
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تحديدد الممارسدات تدم صدة المشداهدة  لدى أحدداث و ق تسدجيالت الفيدديو وتدم تحليدل الحعن طريد

 مدددن العلدددمعتقدات وضعية عمددن المشدداركين لددديهم  سددتةأشددارت النتددائج  لددى أن و . مددن خاللهددا

ن دددددم مددددزيجلددددديهم  سدددبعة مددددنهم وأن معتقدات بنائية عن العلملددددديهم  أربعددددة معلمددددين وأن مدددنهم

التعليم  حدوليتعلدق بجاندب المعتقددات  فيماأما . لبنائية والوضعية عن طبيعة العلمالمعتقدات ا

لدددديهم معتقددددات  اثندددينسدددلوكية و معتقدات يهم مشددداركين لدددد سدددبعةأن النتدددائج والتعلم فقد بينت 

بينت النتائج أن هناك عالقة و. والسددددلوكيةمن المعتقدات البنائية  مددددزيجلددددديهم  ثمانيددددةبنائيددددة و 

م ومعتقداته عن التعليم والتعلم وأظهرت أن السلوك دددددددددالعلطبيعدددددددة ن ددددددددبين معتقدات المعلم ع

 & Chan & Tan)" شدان وتدان وخدو" وأجدرا. بمعتقداتده بشدكل جزئدي يتأثرالتعليمي للمعلم 

Khoo, 2007)  دراسددة َهددَدَفت  لددى التعددرف علددى معتقدددات الطلبددة المعلمددين حددول الددتعلم فددي

أشدددارت النتدددائج  لدددى أن و . للتعدددرف علدددى معتقدددداتهم االسدددتبانةة اسدددنغافورة، وذلدددك باسدددتخدام أد

ين وهمدا معتقددات تقليديدة محدور صدنفت ضدمن لكون معتقدات مختلفة حول الدتعلم المعلمين يمت

 . وأخرا بنائية

 

ختلفددت الدراسددات السددابقة فددي تصددنيفاتها للمعتقدددات، ولكنهددا فددي المجمددل تددأطرت ضددمن لقددد ا

طددددارالمعتقدددددات التقليديددددة1  طددددارين كبيددددرين وهمددددا وبددددذلك  ،أخددددر يضددددم المعتقدددددات البنائيددددة ، وا 

على وتأثيرهدددداالمعتقدددددات التددددي يحملهددددا المعلددددم  هددددذانعكدددداس ختلفددددت الدراسددددات حددددول مدددددا اا

ة قدتشدير  لدى أنده ال يوجدد عال( 1116الزدجالي، )ممارساته الصفية، فالدراسة التي قامت بها 
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التددي  (Tsai, 2002)" تسدداي" دراسددة  هددذا النتيجددة علددى عكددس مددا توصددلت  ليددهو  ،أو تددأثير

 .دراسة المعتقداتفي أوصت بضرورة التعمق 

االسدددتبانة األداة األكثدددر سدددُتخِدَمت فدددي الدراسدددات السدددابقة فكاندددت األدوات التدددي أمدددا بالنسدددبة لددد 

ن هددذا الدراسددات فدد  نظددر الباحددثسددتخدامًا فددي الكشددف عددن المعتقدددات وقياسددها، ومددن وجهددة ا

علمددين بشددكل معمددق وهددذا مددا لمعرفددة معتقدددات الم كافيددةكددن تباقتصددارها علددى أداة واحدددة لددم 

ن الدراسدات ال تتفددق فددي فدد  وبدذلك. فات وتفسديرات البدداحثين لددذلكختالفددات فدي التصددنييبدرر اال

وتددأثير ثابددت لهددا علددى الممارسددة وكددذلك فددي نسدددب  ،مجملهددا علددى تصددنيف موحددد للمعتقدددات

أن  يدددرا الباحدددثالمعلمددين الدددذين يحملدددون معتقدددات سدددواء تقليديدددة تجريبيدددة سددلوكية أو بنائيدددة، 

أو المقابلدددة فدددي بعدددض  ة المعتقددددات كاالسدددتبانةاحددددة فقدددط فدددي دراسدددم البددداحثين ألداة و اسدددتخدا

اسدتخدام  مدن المفضدلنده  نتدائج الدراسدات حيدث  علدى يدنعكس سدلبي أثدرله  كان األحيان ربما

وتنويدع  ،االسدتبانةهذا يشكل دافعًا لعمل دراسات أخرا باسدتخدام أدوات غيدر و  ،أدوات متنوعة

 . دوات في الدراسة نفسهااأل

 

التددي تناولددت عمليددات المقارنددة بددين معتقدددات المعلمددين حددول الددتعلم الدراسددات   4:  4: 4

 والتكنولوجيا

مقارندة لدراسدة  (Kurz mcdowell &  Hannafin, 2004) "كورزماكددويل وهاندافين"أجدرا

والممارسددددة  معتقدددددات المعلمددددين حددددول الددددتعلم والتكنولوجيددددا، وفحددددص االخددددتالف بددددين النظريددددة

المعلمدين الدذين يحملدون  الدراسدة  لدى أننتدائج أشدارت و ساسية، بين معلمي المرحلة األالعملية 
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ن الدددذين يمتلكدددون معتقددددات و المعلمدددو  ،التكنولوجيددداو موضدددوعية حدددول الدددتعلم  ومعتقددددات اً أفكدددار 

أن معلمددي  فهددي أمددا النتيجددة الثانيددة.بنائيددة حددول الددتعلم لددديهم معتقدددات بنائيددة نحددو التكنولوجيددا

التكنولوجيدا و الصف الثاني ومعلمدي الصدف الرابدع يختلفدون فدي معتقدداتهم حدول التعلديم والدتعلم 

مددن معلمددي  زمالؤهددم يركددز هتمامددات الطددالب بينمددااالصددف الثدداني علددى  وحيددث يركددز معلمدد

 همالمعتقددددات وطدددرق تعلددديمفدددي خدددتالف االهدددذا هتمدددامهم علدددى المعلمدددين وأن االصدددف الرابدددع 

 .لتدريب المعلم أسباب تعودوالعليا له ساسية للصفوف األ

همدددا الدددتعلم والتكنولوجيدددا ولكدددن النتدددائج فدددي أمدددرين هددذا الدراسدددة ُتَمِيدددز بدددين معتقددددات المعلمدددين 

خدددتالف ، ولكددن االالدددتعلم والتكنولوجيددا حددولتشددير  لددى أن المعلمددين يمتلكدددون معتقدددات بنائيددة 

ي يدرسدددده المعلدددم، فددددالمعلم عندددد تدريسدددده العالقددددة بدددين المعتقدددددات والصدددف الدددذ حدددوليتمحدددور 

المعتقدددات التقليديدة باعتمددادا علدى التعلدديم القدائم علددى أسددلوب  للمراحدل العليددا تتجده أفكددارا نحدو

 .التلقين

 

التدي يحملهدا المعلمدون علدى تدريسدهم معتقددات ال تدثثير الدراسات التي تناولدت  3:  4: 4

 وممارساتهم

لفحدددص العالقددات بدددين معتقددددات معلمدددي بدد جراء دراسدددة  (Benson, 1989)" نبنسدددو " قددام  

حيدداء للمرحلددة الثانويددة باسددتخدام المقددابالت وتسددجيل م وطريقددة تدريسددهم وذلددك لمعلمددي األالعلددو 

ن المعلمدين يركددزون أوأشدارت النتدائج  لدى . المالحظدات الصدفية مدن خدالل حضدور الحصدص

وهددذا يبددرر العالقددة السددلبية بددين  .دراسدديالمقددرر العلددى الحقددائق التفصدديلية وااللتددزام بتعليمددات 
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تسددمت بتركيزهددا ا التددي Hashweh, 1996b))" الحشددوة"وفددي  .معتقددداتهم وطريقددة تدريسددهم

فحددددص الفرضدددديات التددددي قددددام الباحددددث  وتتندددداوليددددز بددددين المعلددددم البنددددائي والتجريبددددي ميِ علددددى التَ 

فدي عمليدة التعلديم لددا مددا تأثيرهدا و معلمين الذين يحملدون معتقددات بنائيدة حول البصياغتها 

يدددددر غيِ حدددددداث التَ  دور فدددددي اختيدددددار اسدددددتراتيجياتهم فدددددي كدددددون لهدددددا يوهدددددل يمكدددددن أن  ،المعلمدددددين

واسدددتخدم الباحدددث المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي وعيندددات صدددغيرة فدددي  جدددراء الدراسدددة . المفددداهيمي

خاللهدددا مدددن تدددتم  رئيسددديةكدددأداة  االسدددتبانة مددددتواعتُ نددده يناسدددب موضدددوع الدراسدددة وبدددَرَر ذلدددك ِبَأ

المقارندددددة ومعرفدددددة مددددددا اسدددددتخدام المعلدددددم البندددددائي لإلسدددددتراتيجيات مدددددن أجدددددل تحقيدددددق التغييدددددر 

فرضددديات حدددول المعلمدددين الدددذين يحملدددون معتقددددات  المفددداهيمي، فقدددام الباحدددث بصدددياغة خمدددس

 مع مجموعة من المعلمين يحملون معتقددات تجريبيدة وهدذا االفتراضدات وتمت مقارنتهامعرفية 

 1هي

كتشددددداف المفدددداهيم البديلددددة بالمقارندددددة مددددع المعلمدددددين االبنددددائيون أكثدددددر قدددددرة علددددى  المعلمددددون -

 .ن يالتجريبي

مددددن االسددددتراتيجيات التعليميددددة بالمقارنددددة مددددع  اً غنيدددد اً المعلمددددون البنددددائيون يمتلكددددون مخزوندددد  –

 .نيالمعلمين التجريبي

داث التغييدددددر حدددد المعلمددددون البنددددائيون يسددددتخدمون اسددددتراتيجيات تعليميدددددة فعالددددة تددددؤثر فددددي   –

 . نيالتجريبيالمفاهيمي لدا الطالب أكثر من المعلمين 

بالمقارنددددددة مددددددع المعلمددددددين المعلمددددددون البنددددددائيون يسددددددتخدمون اسددددددتراتيجيات تعليميددددددة فعالددددددة   –

 .نيالتجريبي
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المعلمددددون البنددددائيون يعطددددون قيمددددة فعليددددة لالسددددتراتيجيات الفعالددددة بالمقارنددددة مددددع المعلمددددين   –

 .ن يالتجريبي

ئيدة للمعلمدين فددي سدتبانة مكوندة مدن ثالثدة أجدزاء لتقصدي تدأثير المعتقددات البنااصدمم الباحدث و 

أسددددئلة مباشددددرة عددددن ، مواقددددف حرجددددة قددددد تحدددددث أثندددداء عمليددددة الددددتعلم 1تيتعلدددديمهم وهددددي كدددداآ

ب مددن المعلدم تصددنيفها َلدطيُ حيدث سدتراتيجيات التعلدديم ، اسدتراتيجيات التعلديم للتغييددر المفداهيميا

 عنهداباإلجابدة  معلدى المعلمدين للقيدا االستبانةتم توزيع و . هميتها بالنسبة لهأو  مهُ ستخدااحسب 

معتقددات تجريبيدة وذلدك ومن ثم تحليل  جاباتهم من أجل المقارندة مدع المعلمدين الدذين يحملدون 

 نمعلددم علددوم فلسددطيني يعيشددو  11ة مددن تكونددت عينددة الدراسددو . فتراضددات السددتةمددن خددالل اال

Hashweh, 1990)) للحشددوة سددابقة وفددي دراسددة الضددفة الغربيددة، مددنفددي المنطقددة الوسددطى 

المعلمددين بددأن . اسددتبانة حددول معتقدددات المعلمددين حددول المعرفددة والددتعلم عددن اً معلمدد 91 أجدداب

 االسددتبانةفددروع أي فددرع مددن معرفددة أو  ةجابددة البنائيددة لثلثددي األسددئلة حددول أيددالددذين اختدداروا اإل

هدددم يحملدددون معتقددددات أنعتبدددروا احيدددث  111و  6667حدددول الدددتعلم كاندددت عالمددداتهم مدددا بدددين 

جابددددات التجريبيددددة لثلثددددي ن الددددذين اختدددداروا اإلو بينمددددا المعلمدددد ،الفرعيددددة االسددددتبانةتقليديددددة حددددول 

هدددم يحملدددون أنعتبدددروا ا حيدددث أو أقدددل 1161الفرعيدددة كاندددت عالمددداتهم  االسدددتبانة عدددناألسدددئلة 

ن و البندائي)ن اتَدنائيَ ن بِ اهنداك مجموعتد تالفرعيدة، وبالتدالي كاند االسدتبانةحدول معتقدات تجريبيده 

 نبيددددو والتجر ن و يددددالتعلمِ  نبيددددو التجر )تجريبيتددددان ن امجموعتددددو  (نو المعرفيدددد ونن والبنددددائيو يددددالتعلمِ 

 (. نو المعرفي
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مدددن العيندددة % 1162مدددا نسدددبتُه  اَشدددَكلو  49 فهدددو جمدددالي المعلمدددين بالمجموعدددات األربعدددة أمدددا 

سدتة معلمددين يحملددون و يحملددون معتقدددات بنائيدة عددن المعرفددة،  اً معلمد أي سددتة عشددر، األصدلية

 و المعرفدة، حدوليحملدون معتقددات تجريبيدة  اً معلمد وثمانيدة عشدرالدتعلم،  حدولمعتقدات بنائيدة 

سدددتة معلمدددين يحملدددون معتقددددات و المعرفدددة،  حدددوليحملدددون معتقددددات بنائيدددة  اً معلمددد سدددتة عشدددر

 .المعرفة  حولتجريبية 

 معتقدداتف ،علدى تعلديمهم يجدابي  لمعلمين تؤثر بشكلا معتقداتن  لى أأشارت نتائج الدراسة و 

سدددتخدامهم لإلسدددتراتيجيات التعليميدددة الفعالدددة نحدددو التغييدددر اعلدددى  نعكسدددتالبندددائيين ا لمعلمدددينا

 وعدددةيجيات تعليميدددة تتميدددز بأنهدددا متنتسدددتراايسدددتخدمون  ، فهدددميجدددابي جدددداً  المفددداهيمي وبشدددكل 

النشددط للمددتعلم  الدددور علددى اكدددو وأ، مواجهددة المفدداهيم البديلددةلفعالددة قائمددة علددى البندداء و  وعديدددة

االسدتراتيجيات الفعالدة والناجعدة  نال يسدتخدمو  فهدم نيبيدو ن التجر و لمعلمدأمدا ا .في بناء المعرفدة

عمليددة  عددداد  مدن جددزءاتشدكل المفدداهيم  َتغِييدرعمليددة تبدين أن ، و فدي تحقيددق التغييدر المفدداهيمي

فدددي المعلدددم يجدددب أن  وأن التغيدددرطدددالع علدددى النظريدددات البنائيدددة الحديثدددة المعلددم وذلدددك قبدددل اال

ولدددم تكدددن هدددذا الدراسدددة الوحيددددة التدددي  .يم الطلبدددةمفددداه َتغِييدددريسدددبق العمدددل الميدددداني ومحاولدددة 

لتددي أظهدرت وجدود تدأثير لمعتقدددات المعلدم علدى اسدتراتيجيات تعليمدده، فهنداك بعدض الدراسدات ا

علدى  الكيميداء أثدر معتقددات معلمديلمعرفدة  (1998)مسدالمة أكدت ذلدك، ففدي دراسدة قدام بهدا 

وتددم  ،pedagogical content knowledge(Pck) محتددوالل تعلدديمهم بكيفيددة تهممعددرف

لقيدددداس  االسددددتبانةختيددددار عينددددة مكونددددة مددددن أربعددددة معلمددددين للكيميدددداء واسددددتخدم الباحددددث أداة ا

ومعلمددددة مددددن معلمددددي الكيميدددداء للصددددف العاشددددر فددددي  اً معلمدددد 11المعتقدددددات وتددددم توزيعهدددداعلى 
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محافظددة رام ا  والبيددرة، وتددم  جددراء مقددابالت شددفوية مددع المعلمددين حددول معددرفتهم بكيفيددة تعلدديم 

وتبدين أن المعلمددين البندائيين لددديهم عددد أكثددر مددن  المحتدوا وتددم تحليدل بعددض النصدوص لهددم،

 المفداهيم معالجدة علدى القددرة لدديهم كمدا أن التجدريبيين، مدع بالمقارندة التددريسيات اسدتراتيج

     تفكيدددددرهم وهدددددذا يتفدددددق مدددددع دراسدددددة وكيفيدددددة همتطلبددددد فهدددددم بطدددددرق درايدددددة كثدددددرنهدددددم أوأ الخاطئدددددة

للمحتدوا  تعلديمهم كيفيدة علدى المعلمدين معتقددات ، وبين مسدالمة مددا تدأثير(1996الحشوة، )

المعتقددددات و يجدددابي فدددي ظهددور المعرفدددة الصدددحيحة يجابيددة ودورهدددا اإلاإلل المعتقددددات مددن خدددال

حدول  (2000) دراسدة شدحادة أمدا .مالئمدةالغيدر ودورهدا السدلبي فدي ظهدور المعرفدة السدلبية 

 أقددر البندائيين المعلمدين أن أظهرت النتدائج التعليم، في المعرفية حياءاأل معلمي معتقدات أثر

وتسلسدله الكتداب  محتدوا تعديل يستطيعون أنهمو  اإلضافات عليه،تقديم و  المحتوا تنظيم على

لددا طلبدتهم،  البديلدة المفداهيم ومعالجة للمحتوا، المعرفية البنية نحو األفضل ليظهروا المقرر

 . من المعلمين السلوكيينالتعليمية  همتستراتيجياا أكثر تنويعًا فيفهم 

فريديتشسدين "بعض الدراسات التي بحثت العالقة بدين المعتقددات والممارسدات كدراسدة وأشارت 

مددين وانعكاسدداتها علددى لحددول معتقدددات المع (Friedrichesen & Dana, 2005)" ودانددا

ن ال و  لددى أن الممارسددات التددي يقددوم بهددا المعلمددأيضددًا أشددارت نتائجهددا و ممارسدداتهم التعليميددة، 

وفددي دراسددة تعتمددد علددى معتقددداتهم فقددط، بددل تعتمددد علددى الظددروف المدرسددية والطلبددة والوقددت، 

ت  لددى توضددي  تددأثير معتقدددات فَ دَ َهددالتددي  (Kang & Wallace, 2005) "كددان  وواالس"

سدتخدام األنشدطة المخبريدة وأشدارت النتدائج  لدى اثالثة من معلمي العلوم للمرحلة الثانوية على 

أثددر كددل وهددي البسدديطة والمعقدددة وبينددت النتددائج  ؛مددن المعتقدددات لدددا المعلمددين وجددود نددوعين
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لبسددددديطة تدددددنعكس بسدددددهولة علدددددى تعلددددديم المعلدددددم لمعتقددددددات افا ،منهمدددددا علدددددى العمدددددل المخبدددددري

بدددالرغم مدددن . المعقددددة فدددال تظهددر بشدددكل واضددد  فدددي العمدددل المعتقددددات أمدددا ،وممارسدداته وعملددده

تأكيدد الدراسدات علدى تدأثير المعتقددات علدى الممارسدات التعليميدة وخاصدة فدي تعلديم العلدوم  ال 

 Brown)" بدراون وميليدار"أن هناك دراسات عديددة تعارضدت مدع الدرأي السدابق ومنهدا دراسدة 

& Melear, 2006)  حيددددث هدددددفت  لددددى استكشدددداف العالقددددة بددددين معتقدددددات المعلمددددين

م دائمدددًا مدددع ءمعتقددددات ال تدددتال يتبندددونارت النتدددائ   لدددى أن معظدددم المعلمدددين وممارسددداتهم وأشددد

دراسدددة هدددفت  لدددى  (Lederman, 1999)"ليدددرمان"ممارسدداتهم، وفددي نفدددس السددياق أجدددرا 

البحث في العالقة بين معتقدات المعلمين حول طبيعة العلدوم والممارسدة التعليميدة وقدد أشدارت 

 .ق بالضرورة على ممارساتهم بلعلوم ال تنطالنتائج  لى أن معتقدات معلمي ا

علدى أن طبيعدة المعتقددات التدي يحملهدا المعلدم  الدراسدات اتفقدتويالحظ مما سدبق أن بعدض  

سدددتراتيجيات انهدددا معتقددددات بنائيدددة عدددن الدددتعلم تدددنعكس علدددى المعلدددم نفسددده وعلدددى  مدددن حيدددث 

وفدددي دراسدددات أخدددرا كاندددت . والمعلدددم البندددائي هدددو مدددن يندددوع فدددي هدددذا االسدددتراتيجيات .تدريسددده

لدددديس بالضددددرورة أن تكددددون هندددداك عالقددددة بددددين معتقدددددات  هوأظهددددرت أندددد ،النتددددائج مغددددايرة تمامدددداً 

كدددان باألمكدددان تنويدددع أدوات الدراسدددة ف نددده  الباحدددث وجهدددة نظدددرمدددن و . المعلمدددين وممارسددداتهم

جدددراء مقدددابالت علدددى سدددبيل المثددد  اً فكدددار أال مدددع المعلمدددين والتدددي مدددن شدددأنها أن تظهدددر خبايدددا و وا 

 .المعلمين مما يدور في أذهانجديدة 
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معتقددات المعلدم عدن الدتعلم والتعلديم والمعرفدة بين ن العالقة أيتبين من نتائج الدراسات السابقة 

 ،ن المعتقدددددات تددددؤثر علددددى طريقددددة تدريسددددهِ أ يددددراتختلددددف مددددن دراسددددة  لددددى أخددددرا فمنهددددا مددددا 

وبدددذلك فهدددم  ةغالبدددًا مددا تكدددون طدددرق تدريسددهم تقليديددد المقدددررن الدددذين يلتزمدددون بتعدداليم و علمفددالم

بدين معتقددات المعلمددين  اً نسددجاماالدتعلم، وأخددرا تدرا أن هنداك  حدولون معتقددات تقليديددة لديحم

عدددن بعدددض جابددده اإل نجدددد اعماقهدددبأ والغدددوص دراسدددة الحشدددوة وبمراجعدددة، الدددتعلم والتعلددديم حدددول

، فالبحدث ال زالدت قائمدة الفجوة بين النظريدة والتطبيدق فدي تعليمندا ويتض  أنالقضايا التربوية، 

بشددكل  موضددوعهِ  فدديعددادة النظددر   ضددرورة ال أندده ال بددد مددن م 1996العددام رغددم أندده تددم فددي 

مدددن هدددذا  جراء دراسدددات فدددواسدددتخدام أدوات أخدددرا فدددي البحدددث  ،هتمددداميسدددتحق اال هُ وَندددأعمدددق كَ 

 .يعد أمرًا بال  األهميةة النتائج مع الدراسات األخرا مقارنو  النوع

 

 1 بما يليفي هذا المحور  السابقة ويمكن تلخيص الدراسات

حددول الددتعلم بشددكل عددام ولدددا المعلمددين هندداك العديددد مددن الدراسددات التددي تناولددت معتقدددات  -

أيضددًا أن موضددوع المعتقدددات لدددا المعلمددين لددم  ويتبددين، الخصددوص معلمددي العلددوم علددى وجددهِ 

لدددم تلدددَق  التدددي ُيددددَرس بشدددكل تفصددديلي وعميدددق، ويالحدددظ ذلدددك مدددن خدددالل مصدددادر المعتقددددات

الكشدف عدن المعتقددات حدول الدتعلم والتعدرف قتصرت على االهتمام الكافي،  ال أن الدراسات ا

تقدددات علددى معرفددة دراسددات أخددرا بحثددت فدي تددأثير المع وهندداك. (Hammer, 1994) عليهدا

لددددا  pedagogical content knowledge(Pck) المحتدددوا تعلددديم المعلمدددين بكيفيدددة

 والممارسددات التعليميددة( 1111شددحادة، ) وأخددرا علددى التحصدديل( 1992مسددالمة، ) المعلمددين
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هدددذا  اكتسددداب ت التوصددديات والحلدددول دون أن تبحدددث فدددي مصدددادرمَ دَ َقدددوَ ( 1116الزدجدددالي، )

المعلدم مهنيدًا والوصدول  لدى توصديات ومقترحدات  على تطدوريؤثر  ال سيما وأنُه قد .المعتقدات

كدون أساسددًا نظريدًا للددورات التربويددة سدواء تلددك التدي تقدددمها تَ وَ الميدددان، فدي  عمقدًا وفعاليددةً  أكثدر

 .وزارة التربية والتعليم أوغيرها

صددنفها قددد خددر ف لددى أ مددن باحددثيف معتقدددات المعملددين فددي الدراسددات السددابقة تصددن يختلدف -

 "هاني وماكارثر"أما ، تجريبيةأخرا بنائية و   لى معتقدات (Hashweh, 1996a)" الحشوة"

( (Haney & Mcarthur, 2002  فصدنفوها  لدى معتقددات عميقدة وأخدرا سدطحية، وهدذا

يدددرتبط بمعتقدددات البددداحثين أنفسدددهم أواًل، وطبيعدددة الدراسدددة مدددن  ر الباحدددثالتنددوع مدددن وجهدددة نظددد

لددددى المفدددداهيم الكبيددددرة فددددي تفدددداق عالحددددظ وجددددود اولكددددن ي. هدددددف واألدوات المسددددتخدمةحيددددث ال

المعتقدات البنائية والتدي تكدون بطبيعتهدا  1هناك نوعين من المعتقدات وهما التصنيف حيث  ن

 .وأخرا سلوكية وتسمى تجريبية وأحيانًا تقليدية وهي سطحية ،عميقة

نعكاسددداتها علدددى القدددة بدددين معتقددددات المعلمدددين ومددددا اختلفدددت نتدددائج الدراسدددات حدددول العا  -

طريقدددة تدريسدددهم وممارسددداتهم التعليميدددة وقدددد يكدددون سدددبب ذلدددك مصددددر هدددذا المعتقددددات التدددي 

بحسددددب قددددوة المصدددددر ومدددددا التطددددور ن والددددذي يسدددداعد علددددى تثبيتهددددا لددددديهم و يحملهددددا المعلمدددد

الحاصل عليها، وهذا ما ستحاول الدراسة الحالية البحدث فيده كجزئيدة أساسدية وهدو مدالم تبحدث 

دبيدات التدي وهندا تكمدن الفائددة فدي مراجعدة األ -فدي حددود علدم الباحدث –فيه أية دراسة سابقة 

 .راستهفيها والتي تساعد الباحث في بناء د نستدل من خاللها على الثغرات
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 مصادر اكتساب المعتقدات في الدراسات التي بحثت  3: 4
 

المعتقدات لعدد محدود من الدراسات التي لم تكن معمقدة فدي  اكتسابخضع موضوع مصادر 

وتددم عتقددات دون وصددفها وتحليلهدا، ممصددادر البعض ، وامتدازت بددذكرها لدتلدك المصددادرتحديدد 

 .المعتقدات التي رصدتهاشارة  لى هذا الدراسات ومصادر اإل

 ,Mansour)كما ورد فدي Lortie, 1975)" لورتي "يشيروبالحديث عن مصادر المعتقدات 

الددددتعلم، وأوضدددد   حددددول المعلمددددين معتقدددددات تشددددكيل هددددام فددددي دور لهددددا أن الخبددددرة لددددى  2009

 Mansour, 2009)كمدا ورد فدي   Zeichner & Tabachnick,1981)"زينجيدر وتابيجندك"

الصدددددد  هددددذا وفددددي .المدددددارس فددددي االجتماعيددددة للمعتقدددددات هددددو التنشددددئة الرئيسددددي أن المصدددددر

 البنداء عمليدة عدن يندتج هداوتكون  لدى أن نشدوء المعتقددات (Pajares, 1992)" باجداريس"يشدير

 أربعدددة مدددن تدددأتي المعلمدددين معتقددددات أن (Shulman, 1987) شدددولمان ويدددرا. االجتمددداعي

،  ضددافة البنددى المعرفيددةالمددواد التعليميددة و والمنهدداج و  المحتددوافددي المعرفددة المتراكمددة 1 مصددادر

  .، أي من الخبرة العملية"حكمة الممارسة" و معلمللالتعليم النظامي   لى

ليدوت" وفدي نفدس السدياق قدام للمعتقددات التدي  بدراسدة (Chan & Elliott, 2004) "شدان وا 

ون معتقددات متبايندة مدا بدين أظهدرت النتدائج أن المعلمدين يملكدو . ن حدول الدتعلمو يحملها المعلم

، المعرفددددة اكتسدددابليدددة أن خدددالل نظدددرتهم للددددتعلم والتعلددديم و البنائيدددة والتقليديدددة ويتضددد  ذلددددك مددد

ركددزوا علددى التفكيدددر ف البندددائيونركدددزوا علددى الخبددرة والسدددلطة والنفددوذ أمددا  التقليددديونن و فددالمعلم

أبددو "وأجددرا  .المعرفددة يددتم مددن خدالل عمليددة الددتعلم وجهددد الفددرد اكتسددابوأن  واألسدلوب العلمددي

معلمدي العلدوم لمهدارات تخطديط الددرس فدي  اكتسدابدراسدة حدول (Abu-hola, 2005)" هدوال
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أشددارت النتددائج . ن معلمدداً يثنددين وعشددر خطددة مدرسددية وذلددك ال( 111)تحليددل وتددم فيهددا األردن، 

م يكتبددون خططهددم وأنهدد ول الددتعلم والتعلدديم،حددواضددحة  نظريددةأي  لددى أن المعلمددين ال يحملددون 

 . ستناد  لى نظرياتمن أنفسهم دون اال

 

معتقددددات المعلمدددين  بدراسدددة حدددول (Mansour, 2008)" منصدددور"فدددي سدددياق متصدددل قدددام 

هم والقدددرارات التدددي َيَتِخدددذونها فدددي م وُمماَرسددداتِ بارهدددا جدددزءًا مدددن فهدددم عمليدددة َتكدددويِنهم َوَعملِهدددباعت

 المعلمددين معتقددداتبددين  عالقددةللحجددة هدددفت هددذا الدراسددة  لددى تقددديم حيددث . الدراسددية الفصددول

، وهدددذا الدراسددة عبدددارة عددن مراجعدددة والتندداقض فدددي هددذا العالقددة نسدددجامااللمعرفددة  هموممارسددات

 مدددالألدبيدددات التدددي تتحددددث عدددن المعتقددددات والممارسدددات وشدددرذ وجهدددات النظدددر والتناقضدددات في

العالقدة بدين وتشدكيلها و  شداف طبيعدة معتقددات المعلمديناستك موضدوعالمراجعة  وتناولت، بينها

ومددا  ذا  رؤيددة البدداحثين الرئيسددية للعالقددة بددين المعتقدددات والمعددارفوتقددديم  المعرفددة والمعتقدددات

ويددددرا منصددددور أن معرفددددة مصددددادر . ي  لددددى المعرفددددة أو العكدددس تمامدددداً كاندددت المعتقدددددات تددددؤد

قدددوم عليددده عمليدددة تتبدددع معتقددددات المعلمدددين َتشدددِكيل معتقددددات المعلمدددين يعتبدددر األسددداس الدددذي ت

 .وتعديلها وَتغِييرها
 

جتماعيدة ولكدن ما بدين الخبدرة والتنشدئة اال األدبيات السابقةفي تنوعت مصادر المعتقدات ولقد 

ونظدرًا لعددم وجدود  .هتمدام بالقددر الكدافيية من الدراسات حدول المعتقددات االلم  تلَق هذا الجزئ

ف ندده تدم عددرض  -فددي حددود علددم الباحدث -المعتقددات  اكتسددابدراسدة تصددت لبحددث مصدادر 

عدددن الدراسددددات  ويميزهدددداوهدددذا مددددا يبدددرر القيددددام بالدراسدددة الحاليدددة . ذلدددكالدراسدددات القريبدددة  لددددى 
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يشددددير الباحدددددث  لددددى أن مصدددددادر  (Mansour, 2008)" منصددددور"وفددددي دراسدددددة . السددددابقة

، والدراسددة الحاليددة تقددوم بمعالجددة اهددَوَتَغُير  المعتقدددات هددي األسدداس لمعرفددة معتقدددات المعلمددين

، وتقدددم اكتسددابها مصددادرو  بددالتعمق فددي معتقدددات المعلمددينموضددوع المعتقدددات بشددكل متكامددل 

 ضدافة  حدول هدذا المعتقددات يتمثدل بتصدنيفها ووصدفها وتحديدد مصدادر اكتسدابها، طارًا نظريدًا 

التربدوي يشدير األدب راسدتها لمعلمدي العلدوم بشدكل خداص، فدفدي دتمتاز بالخصوصدية  لى أنها 

وتحدددث عنهددا بكلمددات يحتملهددا الشددك  ،حددول مصددادر المعتقدددات  لددى عدددم وجددود  طددار نظددري

ويعدود ذلدك لقلدة الدراسدات حدول مصدادر  ،وأن الباحثين ليسوا متأكدين مدن مصدادر المعتقددات

 .(Raths,  2001) المعتقدات وعدم التركيز عليها
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 الدراسات السابقة ملخص   3:  4

حددددول الددددتعلم باالسددددتناد  لددددى الدراسددددات  الفلسددددطينيينمعتقدددددات المعلمددددين تندددداول هددددذا الفصددددل 

أن موضدوع المعتقددات مدن المواضديع الهامدة التدي ال بدد مدن التعمدق فدي  التي تظهرالسابقة، و 

، ألن تقددديم الحلددول والتوصدديات يكفددي أن نعددرض هددذا المعتقدددات ونميزهددا فقددط  فددالدراسددتها، 

، فاألدبيددات والدراسددات السددابقة تناولددت البحددث فددي جددوهر المشددكلةأليددة مشددكلة تربويددة يتطلددب 

 تصددددنيف البحددددث فددددي موضددددوع المعتقدددددات مددددن زوايددددا مختلفددددة، سددددواء تلددددك التددددي بحثددددت عددددن

 سدابقاً زت سدات ركداونتيجة لدذلك لدم تكدن هنالدك دراسدة شداملة، فالدر  ،المعتقدات أو في طبيعتها

هدا أي وعن قصد على دراسة جزء محدد من المعتقدات وأهملت أجزاًء ومكونات أخدرا ولدم تولِ 

ذنتبااا والنظدر  لدى جدزء محددد مدن معتقداتدِه  ،معقددة وجددناها ا نظرنا  لدى اإلنسدان وطبيعتدهِ ، وا 

همدددال مصددددر هدددذِا المعتقددددات  يدددؤدي  لدددى َتكدددوين  قددددبغدددرض تسدددهيل الدراسدددة أو غيدددر ذلدددك وا 

العمددل علددى و بحددث فدي معتقدددات المعلمددين بصددورة شددمولية توهددذِا الدراسددة . ورة واضددحة لهدداصد

المعلمددين لدراسددتها بعمددق  ومددن ثددم مقابلددة االسددتبانةتحديدددها وتصددنيفها وتحليلهددا باسددتخدام أداة 

 .كتسباها لديهمامصادر وتوضي  

أنهدا متعدددة ومتنوعدة فدي طبيعتهدا والهددف الدذي  يالحدظمعان النظر فدي الدراسدات السدابقة وب 

تسدددعى لتحقيقددده، وأن نتدددائج هدددذا الدراسدددة متبايندددة، ولدددم يقتصدددر هدددذا التبددداين واالخدددتالف علدددى 

نمددا الدراسددات المتشددابهة أيضددًا، لددذلك هندداك  الدراسددات المختلفددة مددن حيددث الهدددف والمنهجيددة وا 

تعلم والتدي لدم تكدن واضدحة بشددكل  فدي البحدث عدن معتقددات معلمدي العلدوم حدول الد تعمدقعددم 



48 



 

، وهذا مدا يفسدر مدا قالده  أن المعرفدة حدول المعتقددات مدا : (Nespore, 1987)" نيسدبور"كاف 

 .القيام باجراء هذا الدراسةوهذا ما يبرر تزال قليلة، 

 

كمددا يتضددد  مدددن خدددالل الدراسددات السدددابقة أن بعضدددها اسدددتخدمت المنهجيددة الكميدددة فدددي دراسدددة 

كاسددتخدام  (Ledreman & Zeidlerm 1987; Hashweh, 1996)1 المعتقددات، مثدل

االسدددددتبانات والتدددددي تصددددداه وتبندددددى علدددددى افتدددددراض مسدددددبق غيدددددر مبدددددرر، حيدددددث أن بندددددود هدددددذا 

سدددوا  ممدددا علددديه المعلمدددينن  االسدددتبانات تعكدددس وجهدددة نظدددر الباحدددث وموضدددوع البحدددث،  ذ 

التدي تبدددأ  بلدة شدبه المنطمدةأمدا هدذا الدراسدة فقدد اسدتخدمت المقا. الموافقدة أو المعارضدة عليهدا

وبدددذلك فدددد ن المعلمدددين لددددديهم التخصدددديص،  فدددي طددددرذ األسدددئلة باالنتقددددال مدددن العموميددددات الدددى

الفرصددة للتعبيددر عددن وجهددات نظددرهم ومعتقددداتهم حددول الددتعلم، وتسدداعد الباحددث فددي الددربط مددا 

إلجابدددة عدددن لتحقيدددق أهددددافها وا لمعلمدددينبدددين نتدددائج الدراسدددة الكميدددة والكيفيدددة وتوجيددده األسدددئلة ل

 . أسئلتها

 

نددرة  يالحدظدراسدات أجنبيدة وبدذلك  كاندتأن القسم األكبدر منهدا وبتأمل الدراسات السابقة يبدو 

نده ال يوجدد فدي ت المعلمدين وعلدى الصدعيد المحلدي ف ت فدي معتقددالعربيدة التدي بحثدالدراسدات ا

عتقددددات واكتفدددت بالكشدددف عدددن المم، 1996فلسدددطين سدددوا دراسدددة أجراهدددا الحشدددوة فدددي العدددام 

هددا مددن حيددث الهدددف ز يمالحددظ تيقددارن الدراسددة الحاليددة بالدراسددات السددابقه تُ وعندددما . وتصددنيفها

دراسدددة  أي وهدددو مدددا لدددم ُيبحدددث فدددي الدددذي تسدددعى لتحقيقددده وهدددو البحدددث فدددي مصدددادر المعتقددددات
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 -لباحددثفددي حدددود علددم ا –سددابقة، فهددذا الدراسددة ُتعددد الدراسددة األولددى علددى مسددتوا فلسددطين 

التي تناولت معتقدات المعلمين حول التعلم بشكل عام ومعلمي العلوم بشدكل خداص، ومصدارد 

قددد يسدداعد ويحسددن مددن تعلدديم العلددوم وتعلمدده  القيددام بهددذا الدراسددةوبالتددالي فدد ن . اكتسددابها لددديهم

وبدذلك . لدراسات السدابقة مدن حيدث الهددفبين امن شأنه أن يكون حلقة وصل في فلسطين، و 

علددى  هددذا الدراسددةفددي و  .األهميددة الحقيقيددة لمراجعددة األدبيددات بشددكل عددام ال بددد مددن  دراك ف ندده

نطدالق فدي تصدميم هدذا بمثابدة نقطدة اال كاندتالثغرات في األدبيات السابقة فه الخصوص، وج

تبعتهدا األدبيدات اواالستفادة مدن المنهجيدة التدي  ،شكل دقيق ومحددوصياغة مشكلتها بالدراسة 

 . توصيات التي قدمتها وتجنب تكرار الفكرةالسابقة وال

 

 1 مراجعة األدبيات على النحو االتي نتائج وبذلك يمكن تلخيص أهم

 ،(Calderhead, 1996)يقددم األدب التربدوي الباحدث فدي معتقددات المعلمدين حدول الدتعلم  -

(Block & Hazelip, 1994)،(Chan & Elliott, 2004)  نتدائج متبايندة حدول طبيعدة

المعتقدات وأصنافها والتغيير الحاصل على تلك المعتقددات التدي يحملهدا المعلمدون فدي سدنوات 

مدين  ال أنهدم ال يتبعدون فدرغم التأهيدل الحدديث للمعل (Beijaard & Vries, 1997)تدريسدهم 

 .((Windschitl , 1997 كثر حداثة وفاعلية من الطرق التقليدية الطرق األ

الكشدف  لدى  هدامجملوالتي هددفت فدي  ُيِشير األدب التربوي  لى العديد من الدراسات السابقة -

 (Hammer, 1994)" هدامر"دراسدة 1 ا المعلمدين ومنهداوالمعرفة والفحدص عدن المعتقددات لدد

أداء  البحددث فددي تدددأثير المعتقدددات علدددىودراسددات أخددرا وهدددي عربيددة فددي الغالدددب كددان هددددفها 
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موضدوع معتقددات  وهدذا يددل علدى أن األدب التربدوي تنداول (1992مسدالمة، ) 1منها المعلمين

 اكتسدابمصدادر فدي  تتمثدل محدددة، دون البحث في زاوية المعلمين حول التعلم من عدة زوايا

ولهددذا تدأتي هددذا الدراسددة لتكدون مكملددة للدراسددات  .المعتقددات لدددا معلمدي العلددوم أثندداء الخدمدة

 .السابقة

والتعلددديم معتقددددات المعلمدددين علدددى الدددتعلم الدددذي بحدددث فدددي  تدددأثير  التربدددوي الدراسددات واألدب -

أهميددددة  تؤكددددد علددددى، (1111شددددحادة، )ودراسددددة ( 1992مسددددالمة، )دراسددددة ومنهددددا  والتحصدددديل

 .المتعلقة بمعتقدات المعلمينتكثيف وتنويع الدراسات 

مدددا ب هممعتقدددداتاألدب التربدددوي الدددذي تنددداول معتقددددات المعلمدددين حدددول الدددتعلم  لدددى تدددرابط يشدددير  -

، (1111شدددددددددحادة، )، (1992مسدددددددددالمة، ) يقومدددددددددون بددددددددده أثنددددددددداء ممارسدددددددددتهم مهندددددددددة التعلددددددددديم

((Hashweh, 1996a  والتددي تحمددل فددي طياتهددا العديددد مددن الجوانددب مددن تعامددل المعلددم مددع

صدار القرارات  . الطلبة، التعرف على المفاهيم السابقة، واتخاذ األحكام وا 

مددا وهددي  أدوات الدراسددة تقتصددر فددي مجملهددا علددى أداة واحدددة األدب التربددوي  لددى أن  رُيِشددي -

 نأثنتددين فددي ن الدراسددات جمعددت مددا بددين االوعدددد قليددل مدد ،أو المالحظددة االسددتبانةأن تكددون 

واحددد ويعدددود السددبب فدددي ذلدددك للهدددف مدددن الدراسددات السدددابقة مثدددل الكشددف عدددن المعتقددددات أو 

ة واحدة وهذا ما انعكس علدى نتدائج الدراسدات التدي ال تقددم حلدواًل فحصها والذي يحتاج  لى أدا

لدددذلك جددداءت هدددذا و . نيوتوصدديات عميقدددة رغدددم كشدددفها عدددن عددددد كبيددر مدددن المعلمدددين السدددلوكي

حدول الدتعلم، ومدن ثدم معرفدة مصدادر العلدوم  والمعتقدات التي يحملها معلمدالدراسة للبحث في 

 .لديهم اكتسابها
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زال تدديمارسددون مهنددة التعلدديم ال  الددذين أن هندداك العديددد مددن المعلمددينبينددت نتددائج الدراسددات  -

، رغدم تأكيدد الدراسدات الحديثدة فدي التعلديم (1111شدحادة، )لديهم معتقدات سلوكية عن التعلم 

فددي حدددود علدددم  -وال توجددد دراسدددة متعمقددة. Hashweh, 1996)) هعلددى النظددرة البنائيددة فيدد

. حول المعتقدات لمعلمدي العلدوم وذلدك حدول المصدادر التدي تكتسدب منهدا المعتقددات -الباحث

 اكتسددابهاث مصددادر مددن حيدد تبحدث فددي المعتقدددات مددن كونهدداوبدذلك فتكتسددب الدراسددة أهميتهددا 

وبنداًء علدى مدا سدبق ف نندا نجدد ثغدرة . العوامل التي تتأثر بها معتقدات المعلمدينلمعرفة  وسعيها

 .تربوي المتعلق بموضوع المعتقدات، وهذا ما يبرر القيام بالدراسة الحاليةدب الفي األ اً ونقص

نجد بعض الثغرات في األدب التربدوي المتعلدق بالموضدوع، تَُبدِرر القيدام بالدراسدة ف ننا ومن هنا 

 1 التالية  لألسبابالحالية، وذلك 

بحددث عددن مصددادر مددن أيددة دراسددات حاولددت ال -فددي حدددود علددم الباحددث –خلددو األدب التربددوي  -

 .المعتقدات لدا المعلمين بشكل عام ومعلمي العلوم على وجه الخصوص

وندددرة ، حددول الددتعلم نو المعلمدد يتبناهدداقلددة الدراسددات العربيددة التددي تبحددث فددي المعتقدددات التددي   -

 .لديهم اكتسابهامن حيث مصادر تها التي تعمقت في دراس الفلسطينية الدراسات

وعددددم  ،المقابلدددةأوالمالحظدددة و غالبدددًا،  ة وهدددي االسدددتبانةعلدددى أداة واحدددد قتصدددار األدب التربدددوي  -

 .الجمع بين أداتين من هذا األدوات في دراسة واحدة 

لمصدددادر المعتقددددات التدددي لدددم تكدددن  تعرضدددهاتكمددن أهميدددة الدراسدددة وفقدددًا للمراجعدددة السدددابقة فددي 

، باإلضدافة ومعمدق نتيجدة عددم دراسدتها بشدكل تفصديليشدائكة بدين البداحثين بل كانت واضحة 

لدراسدددات السدددابقة فهدددي تعدددالج موضدددوع المعتقددددات ًا ل لدددى أن هدددذا الدراسدددة تأخدددذ منحدددى مغددداير 
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لددددا معلمددي العلدددوم علدددى  اكتسددابهابشددكل تكددداملي مددن خدددالل الكشددف عنهدددا ودراسددة مصدددادر 

 .وجهه الخصوص

 

جراءاتهددا ل وصددفيددتم فددي الفصددل القددادم تقددديم  راسددة يتضددمن تخصدديص مجتمددع الدو لدراسددة وا 

التددي  االسددتبانةوعينتهددا، واألدوات التددي تددم تطويرهددا لتسددتخدم لتحقيددق أهددداف البحددث،  بتددداًء ب

ومددددن ثددددم  ووصدددفها، حدددول الددددتعلم الفلسددددطينييندات معلمدددي العلددددوم وظفدددت للكشددددف عدددن معتقدددد

 .لديهم معتقداتهذا الالمقابلة المتعلقة بفحص مصادر 

 



 



 

 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الثالث
 

 منهجية الدراسة وتصميم البحث
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة وتصميم البحث

 
 مقدمة 0:  3 

تعددددددت تصددددنيفات المعتقدددددات التددددي يحملهددددا المعلمددددون مددددا بددددين الوصددددفية والبنائيددددة والسددددلوكية 

األهميددددة التددددي تسددددتحقها، فبددددين هددددذا ، ولددددم تولهددددا مصددددادر المعتقددددداتل تتعددددرضوغيرهددددا، ولددددم 

تحديدد هدذا الدراسدة بهددف  جداءتالتصنيفات المتعددة وقلة الدراسات حول مصادر المعتقدات 

 . ومصادر اكتسابها حول التعلم الفلسطينيينمعلمي العلوم معتقدات 

 

ليشددددمل الجانددددب الكمددددي تصددددنيف المعتقدددددات  ة معدددداوالكيفيدددد ةالكميدددداتبعددددت الدراسددددة المنهجيددددة 

. أفددراد مجتمددع الدراسددةجابددات  لجمددع البيانددات وتحليددل أداة االسددتبانة ووصددفها حيددث صددممت 

 . المعتقدات هذا ي تهدف  لى البحث عن مصادرفيتمثل بأداة المقابلة التالكيفي  أما الجانب

ومصدددادر  ،أدوات الدراسدددةو عينددة الدراسدددة، و تم التعدددرض لمجتمدددع الدراسدددة، يدد فددي هدددذا الفصدددلو 

جددراءات الدراسددة، و تم التأكددد مددن صدددق األدوات وثباتهددا، ، كمددا يددالحصددول عليهددا ات المعالجددو ا 

 . حصائية للبيانات الكمية والكيفيةاإل

 

الدراسددة وهدددفها بالمنهجيددة التددي تددم اختيارهددا وكددذلك بمجتمددع الدراسددة وعينتهددا، تددرتبط مشددكلة 

 1 طبيعة هذا االرتباط كما يفهمها الباحثيوض   التالي (1.1)والشكل 
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 (0.3)الشكل رقم        

فهم الباحث لالرتباط والعالقة بين مشكلة الدراسة وأهدافها بالمنهجية المتبعة ومجتمع 
 وعينتهاالدراسة 

 
 

تكمن مشكلة الدراسة في 
معتقدات المعلمين ومصادر 

 اكتسابها لديهم

فهدفت الدراسة إلى البحث 
تحديد معتقدات معلمي 
العلوم الفلسطينين حول 
التعلم ووصفها، ومعرفة 

 مصادر اكتسابها

لتحقيق ذلك اتبع الباحث 
 المنهجين الكمي والكيفي 

من خالل تصميم أداتي 
االستبانة لتحديد المعتقدات 
ووصفها والمقابلة لمعرفة 

 مصادر اكتسابها

وقام الباحث بالتحقق من 
 صدق وثبات أداتي الدراسة 

واختيار عينة استطالعية 
للتحقق من مدى مالءمة 
 أدوات الدراسة ومناسبتها 

وبالتالي جمع البيانات 
 وتحليلها
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 وعينتها مجتمع الدراسة 4:  3

العددام  فدديمدددارس محافظددة رام ا  والبيددرة  فدديالعلددوم  معلمددييتددألف مجتمددع الدراسددة مددن جميددع 

ويعدود سدبب  ،موزعين على المدراس الحكومية( 116)والبال  عددهم  1114/1111الدراسي 

البيئيددة والتعليميددة فيمددا بينهددا، ختيددار الباحددث للمدددارس الحكوميددة لتشددابه السددياقات والظددروف ا

وحتى ال تتأثر معتقدات المعلمين ببعض العوامل مثل التطدور فدي األدوات والتقنيدات التعليميدة 

 . كتظاظ الصفوف وغيرها، ولسهولة االتصال والتواصل معهمعم المالي واوالد

ممددن حصددلوا الدراسددة، وتددم اختيددار خمسددة معلمددين  مجتمددعوقددد تددم توزيددع االسددتبانة علددى كافددة 

ختيدار خمسدة معلمدين ن بندود االسدتبانة، وكدذلك فقدد تدم اعلى أدنى العالمدات وفقدًا ألجدابتهم عد

ممن حصلوا علدى أعلدى العالمدات بهددف  جدراء المقدابالت معهدم، لإلجابدة عدن السدؤال الثداني 

 .  من أسئلة الدراسة

     1التفاصيل المتعلقة بمجتمع الدراسة يوض  1.1والجدول 
 (1.3) رقم الجدول

 4102/4103الحكومية للعام الدراسي  أعداد معلمي العلوم في المدارس
 عدد المعلمين التخصص

242 مدرس علوم عامة                                                 

38 مدرس أحياء

37 مدرس فيزياء                                                        

36 مدرس كيمياء                                                        

 
 (1111-1114 حصائية وزارة التربية والتعليم، )
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 :الدراسة  واتأد 3:  3

اسدتبانة مغلقدة مسدحية تهددف  1األولدى لجمع البيانات الخاصة بهذا الدراسة أداتين أعد الباحث

، وهدددذا يددرتبط بالسددؤال األول مدددن وفقددًا إلجدددابتهم عددن بنودهددا المعلمددينتصددنيف معتقددددات  لددى 

المقابلدددة  فهدددياألداة الثانيدددة أمدددا . معتقددددات المعلمدددين تحديددددحدددول  يددددورالدددذي و أسدددئلة الدراسدددة 

 والتعمددق بهدداوتحليلهددا،  لتفسددير طبيعددة هددذا المعتقدددات سددتخدامهاوتددم ا ،والتددي تعددد أداة كيفيددة

علدق بمصدادر اكتسداب ، وهذا يرتبط بالسؤال الثداني المتمصادر اكتسابها لمحاولة الوصول  لى

ضدددمنية ويعدددود سدددبب اختيدددار الباحدددث ألداة المقابلدددة أن معتقددددات المعلمدددين  ،هدددذا المعتقددددات

 فددد ن ذلدددك  هددداسدددتنتاجات صدددادقة عنتوصدددل  لدددى ا، وللوغيدددر صدددريحة ويصدددعب الكشدددف عنهدددا

 .  (Pajares, 1992)يتطلب الحصول على تعبير شفوي منهم حول معتقداتهم 

 صممت أدوات الدراسة بحيث تقيس أهداف البحدث وتجسدد المنهجيدة الكميدة والكيفيدة، وقددوقد 

 1 يتاستخدمت في الدراسة األدوات كاآ

 
 استبانة الكشف عن معتقدات المعلمين

حددول  الفلسددطينيينُصدممت هددذا األداة لجمددع البيانددات حددول تصدنيفات معتقدددات معلمددي العلددوم 

الددددتعلم وذلددددك وفقددددًا لوجهددددات نظددددرهم وأفكددددارهم ومعتقددددداتهم التددددي تعكسددددها  جابدددداتهم عددددن بنددددود 

 ،الددذي تندداول معتقدددات المعلمددينحيددث تددم تطويرهددا باالعتمدداد علددى األدب التربددوي االسددتبانة، 

والتدي اسدتخدمها فدي   (b,Hashweh,1996 )الحشدوة  اسدتبانةومن خاللده تدم االعتمداد علدى 

بهدددف التمييددز بددين المعلمددين الددذين  الفلسددطينييندراسددة مسددحية عددن معتقدددات معلمددي العلددوم 
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بيدددة سدددلوكية يحملدددون معتقددددات بنائيدددة حدددول الدددتعلم، والمعلمدددين الدددذين يحملدددون معتقددددات تجري

 1 هي محاورلفحص ستة بندًا  ثمانية عشرمن وتكونت 

  المتعلم نشاط .1

 السابقة المفاهيم .1

  البديلة المفاهيم .1

 المعرفة تطور .4

  التغيير أسس .1

 التعليم طرق .6
 

 ، ومدن ثدم قدام الحشدوة ومسدعدولكل محدور مدن هدذا المحداور ثالثدة بندود يدتم مدن خاللهدا قياسده

بتطوير هذا األداة حيدث أعدادا النظدر فدي المحدور المتعلدق ( 1112)في العام وباحثين أخرين 

في التمييز بين المعتقدات التدي يحملهدا المعلمدون وبدذلك تدم اسدتبعاد هدذا البندد " بأسس التغيير"

وتدددم  تسدددتخدم فدددي االسدددتيعاببالمفددداهيم المترابطدددة التدددي والمتمثلدددة " بالمعرفدددة الهامدددة"واسدددتبداله 

أهميدددة الحددوار فدددي التعلددديم، 1 أخدددرين حددول النظريدددة البنائيدددة االجتماعيددة وهمدددا ضددافة محدددورين 

وأهمية التفاعل االجتمداعي فدي التعلديم ، وتدم فحدص كدل محدور مدن خدالل أربعدة بندود لتصدب  

محددداور كمدددا يبينهدددا بنددددًا موزعدددة علدددى ثمانيدددة  11االسدددتبانة فدددي صدددورتها النهائيدددة مكوندددة مدددن 

 1 التالي (1.1) الجدول
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 (4.3) رقم دولالج
 التي تقيسها االستبانةوالتقليدية البنائية االجتماعية  محاور

 
 معتقدات المعلمين حول التعّلم

 
 النظرة التقليدية النظرة البنائية االجتماعية

المتعلم نشط ولديه دافع للفهم، وهو يبني  :المحور األول
 المعرفة لتحقيق ذلك

  يجابياً  يغّير المتعلم سلوكه  ذا تّم تعزيزا

طور المتعّلم عدة أفكار بنفسه، ويستخدم  :المحور الثاني
 هذا األفكار الستيعاب األفكار الجديدة

ال يمتلك المتعلم أفكارًا كثير حول العلوم قبل 
التعّلم، المعرفة السابقة هامة فقط كمتطلب 

 سابق
( األفكار البديلة)الكثير من األفكار السابقة  :المحور الثالث

 (ال يوجد  دراك لوجود مفاهيم بديلة) تتناقض مع األفكار العلمية

تعّلم العلوم ، في كثير من األحيان، عملية  :المحور الرابع
بنيوية في بنى / تغيير مفاهيم، ويتطلب ذلك تغييرات هيكيلية

 الطالب الذهنية

تدريجية، وتتمثل في  التعلم في العلوم عملية
 ازدياد أو تعاظم معرفة المتعلم بشكل تراكمي

الطرق المثلى للتعليم تتطلب مواجهة  :المحور الخامس
 المفاهيم البديلة

الطرق المثلى للتعليم تتطلب  همال المفاهيم 
 (في حالة وجودها)البديلة 

التفاعل االجتماعي مع المعلمين واألقران  :المحور السادس
ضروري إليجاد معنى مشترك، وللحصول على الدعم أو 

 اإلسناد الضروري

ال ضرورة للتفاعل االجتماعي، فالعمل 
 الفردي هو األهم

 ال أهمية تذكر للحوار توجد أهمية للحوار في التعلم :المحور السابع
مترابطة تستخدم في  مفاهيم1 المعرفة الهامة :المحور الثامن

 االستيعاب
حقائق، قوانين، معادالت 1 المعرفة الهامة

 تحفظ وتسترجع عند الطلب
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 1البنود التي تقيس كل محور من المحاور السابقة التالي ( 1.1)ويبين الجدول 
 (3.3) رقم الجدول

 محاور البنائية االجتماعية والبنود التي تقيسها االستبانة
 البند الذي يقيسه في االستبانة                                                    

 محور النظرية البنائية االجتماعية
 رقم البند

 11 17 9 1 المتعلم نشط ولديه دافع للفهم، وهو يبني المعرفة لتحقيق ذلك :المحور األول

ويستخدم هذا األفكار الستيعاب طور المتعّلم عدة أفكار بنفسه، : المحور الثاني
   األفكار الجديدة

1 11 12 16 

 17 19 11 1 الكثير من األفكار السابقة تتناقض مع األفكار العلمية      :المحور الثالث
في كثير من األحيان، عملية تغيير مفاهيم، ويتطلب ذلك  تعّلم العلوم :المحور الرابع

                                           الطالب الذهنية بنيوية في بنى/ تغييرات هيكيلية
4 11 11 12 

 19 11 11 1 الطرق المثلى للتعليم تتطلب مواجهة المفاهيم البديلة               :المحور الخامس
التفاعل االجتماعي مع المعلمين واألقران ضروري إليجاد معنى :المحور السادس

                                                   أو اإلسناد الضروري مشترك، وللحصول على الدعم
6 14 11 11 

 11 11 11 7                    توجد أهمية للحوار في التعلم                 :المحور السابع
 11 14 16 2 مفاهيم مترابطة تستخدم في االستيعاب                           1 المعرفة الهامة :المحور الثامن

 
قددام الباحددث بمراجعددة األداة المطددورة لمحاولددة تطويعهددا لتناسددب أغددراض الدراسددة الحاليددة حيددث 

تم تعديل صياغة بعض البنود مثدل حدذف كلمدة الرياضديات وابقداء العلدوم، وتغييدر كافدة البندود 

-11-11-11-19-12-16-11-14-11-11-2-7-6-1-11 العكسدددية وهدددي اآتيدددة

عن أوافدق بشددة تعطدى عالمدة فقدام الباحدث بتحويلهدا  ن اإلجابة فيها حيث  19-1-11-11
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مدن أجدل تسدهيل عمليدة  4لتكدون اإلجابدة عدن أوافدق بشددة لكدل بندود االسدتبانة تعطدى العالمدة 

 .المعاجلة اإلحصائية وعرض النتائج

كمدا قدام الباحدث بتوزيدع االسددتبانة علدى عيندة اسدتطالعية قوامهددا عشدرون معلمدًا ومعلمدة لمددادة 

ومن خالل تحليل  جاباتهم ودراسة تعليقاتهم تدم تغييدر بعدض ة رام ا  والبيرة محافظالعلوم في 

م مع المجيبين وهم معلمدو العلدوم فقدط، والدراسدة الحاليدة ءالمصطلحات والفقرات وتعديلها لتتال

سدتبانة والتدي تكوندت د تدم الخدروج بالصدورة النهائيدة لالتبحث في مصادر المعتقدات، وبذلك فقد

ن رئيسدديين، أمددا القسددم األول فهددو معلومددات عددن أفددراد مجتمددع الدراسددة واشددتمل علددى مددن قسددمي

اسدددم المعلدددم والمدرسدددة التدددي يعلدددم فيهدددا ورقدددم هاتفددده بغدددرض التواصدددل بدددين المعلمدددين والباحدددث 

، كددل (بنددداً  11)إلجدراء المقددابالت الحقدًا، أمددا القسدم الثدداني فهدو يشددمل بندود االسددتبانة وعدددها 

اتفددق "حيددث  نهدا تددرتبط بالخيددارات مدن محدداور النظريددة البنائيدة االجتماعيددة  منهدا يعكددس محددوراً 

ويقددددر بالدرجدددة " اتفدددق مدددع أ"لبنائيدددة وكدددذلك لويقددددر بالدرجدددة أربعدددة وهدددو األقدددرب " بشددددة مدددع أ

لسددلوكية لوهددو األقددرب " اتفددق بشدددة مددع ب"تبط بالخيددارات ثالثددة، أمددا النظددرة السددلوكية فهددي تددر 

 ( .0)ويقدر بالدرجة اثنان، أنظر الملحق رقم " اتفق مع ب"وويقدر بالدرجة واحد 

 

 المقابلة المتعلقة بتحديد مصادر المعتقدات 

جمددع بيانددات  تحديددد مصددادر معتقدددات المعلمددين بالدرجددة األولددى، وكددذلك هدددفت المقابلددة  لددى

، حيدث تعتبدر االسدتبانة األسداس (االسدتبانة)بواسدطة األداة األولدى  لتلك التي تدم جمعهدامكملة 

الددذي مددن خاللدده تددم بندداء أسددئلة المقابلددة ومحاورهددا، فهددي تددرتبط بدرجددة كبيددرة ببنددود االسددتبانة 
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ومحاورها، كمعرفة الطالب السابقة والكشف عنها من قبل المعلم، وأساليب التعلديم التدي يتبعهدا 

حو التعلم األفضل وقضايا أخرا كتغطية المنهاج، ولدذلك فد ن الباحدث المعلمون، ومعتقداتهم ن

عنددد كددل مقابلددة يددتم  جراؤهددا مددع المعلددم يقددوم بعددرض  جاباتدده عددن بنددود االسددتبانة الخاصددة بدده، 

والهدف من ذلك تذكير المعلم بمعتقداته، والربط بين هذا المعتقدات ومصدادر اكتسدابها والدذي 

 .يرتبط بأداة المقابلة

 

ر اكتسددداب المعلمدددين وقدددد قدددام الباحدددث بدراسدددة األدب التربدددوي الدددذي بحدددث فدددي جزئيدددة مصددداد 

سدددتفادة منددده فدددي صدددياغة أسدددئلة المقابلدددة، وبدددذلك فددد ن المقابلدددة التدددي تدددم بناؤهدددا لمعتقدددداتهم لال

والجددددير . اشددتملت علددى أربعددة عشددر سددؤااًل تبحددث فددي طبيعددة المعتقدددات ومصددادر اكتسددابها

 تبدددددأأي انهددددا ((semi-structured interviewقابلددددة شددددبه منظمددددة بالددددذكر أنهددددا كانددددت م

بالعموميات كمواجهة المعلدم باسدتنتاجات حدول معتقداتده التدي نسدتدل عليهدا مدن خدالل  جاباتده 

وهددددذا مددددا تعكسدددده اسددددئلة . علدددى بنددددود االسددددتبانه، وأسددددئلة عامددددة حددددول مصدددادر اكتسددددابها لديدددده

التعمدق والتخصدص فدي طدرذ األسدئلة حدول معتقددات  ومدن ثدم. األول والثاني والثالث1 المقابلة

. المعلمين كسؤالهم عن دور النظدام التعليمدي فدي اكتسدابهم لمعتقدداتهم، وكدذلك الزمالدة المهنيدة

 . (4)أنظر الملحق رقم  .لديهم وفي كل سؤال يتم التحدث عن مصدر المعتقد

وعلدى هددذا فدد ن المقابلددة التددي تددرتبط بالسددؤال الثداني مددن الدراسددة، وقددد تكونددت مددن عدددة محدداور 

مسددتقاة مددن األدب التربددوي والدراسددات والسددابقة ومددن جهددد الباحددث الددذاتي، تضددمنت المحدداور 

 1 الرئيسية التالية
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 (4.3) رقم الجدول
 محاور المقابلة

 األسئلة المرتبطة به المحور   
 61  1 المعتقدات وجذورهاطبيعة 

 1 مصادر اكتساب المعتقدات
 46167 النظام التعليمي الفلسطيني 

 6 الدراسة األكاديمية
 2 التطور التكنولوجي والعلمي

 9611611 المعرفة السابقة 
 11 أساليب التعلم والتعليم وتغطية المنهاج

 11 نتماء الديني والبيئة اإلجتماعيةاال

 14 التأمل الذاتي
 
 

 مصادر أدوات الدراسة  0:  3: 3

يعتبددر األدب التربددوي أحددد المصددادر الرئيسددية التددي صددممت بندداء عليهددا  :األدب التربددوي.  0

" الحشددددددوة"األدوات وبالددددددذات فددددددي  عددددددداد االسددددددتبانة التددددددي تددددددم االعتمدددددداد فيهددددددا علددددددى دراسددددددة 

(Hashweh, 1996a)  مددع بعددض التعددديالت فددي الصدياغة لددبعض الفقددرات وترتيبهددا، بحيددث

أمددا المقابلددة فقددد تددم اسددتقاء أسددئلتها واسددتنباطها للكشددف عددن مصددادر . تحقددق أهددداف الدراسددة

معتقدددات المعلمددين وتطورهددا مددن خددالل أداة االسددتبانة المسددتخدمة فددي هددذا الدراسددة باعتبارهددا 

بطدددة تالمر  محاورهدددابلدددة، وذلدددك مدددن خدددالل بنودهدددا و المصددددر الرئيسدددي الدددذي بنيدددت عليددده المقا
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بدالنظرتين البنائيددة والسددلوكية، ومثددال ذلددك البنددد الثداني والعاشددر فددي االسددتبانة اللددذان يتعرضددان 

الكشدددف عدددن  حددولعددن معتقددددات المعلدددم  ة وأفكددار الطلبدددة وبدددذلك وضددع سدددؤال  للمعرفددة السدددابق

المفدددداهيم السدددددابقة ودورهدددددا فدددددي الدددددتعلم،  ضدددددافة  لدددددى ذلدددددك األدب التربدددددوي المتعلدددددق بمصدددددادر 

 .المعتقدات وتطورها

 (Robbins, 2001; Raths & Mcaninich, 2003; Turnuklu & Yesildere, 

2007 ) 

اسددة يتحدددث األدب التربددوي عددن تددأثير السددنوات التددي كددان يجلددس فيهددا المعلددم علددى مقاعددد الدر 

كمدا ورد فددي  (Zeichner&Tabachnick, 1981علدى تكدون معتقداتده عندددما يصدب  معلمداً 

Raths, 2001) . وبذلك وضع سؤااًل عن تأثر المعلدم بمدن علمده سدابقًا سدواء فدي المدرسدة أو

 .الجامعة

راء وأفكددار معلمددي العلددوم الددذين شددملتهم العينددة االسددتطالعية آتددم األخددذ بدد :راء المعلمددينآ.  4

فيمدددا يخدددص بندددود االسدددتبانة ومددددا مالءمتهدددا لخصدددائص عيندددة الدراسدددة، وكدددذلك الحدددال فيمدددا 

يتعلدددق بالمقابلدددة ومددددا الصدددعوبات التدددي قدددد يواجههدددا معلمدددو العلدددوم عندددد مقدددابلتهم وبدددذلك قدددام 

هدم فدي صدياغة بندود االسدتبانة وبنداء اسدئلة ئراأظيف مالحظات المعلمين وأفكارهم و الباحث بتو 

 .المقابلة

فقد تم مقابلة المعلمين الزمالء والمعلمين ذوي الخبدرة، وممدن علمدوا الباحدث : برة الباحثخ. 3

وتددددددم تدددددددوين  ومناقشددددددتهم حددددددول األدوات المناسددددددبة لهددددددذا الدراسددددددة فددددددي المدرسددددددة والجامعددددددة،

 . مالحظاتهم
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 :صدق وثبات أدوات الدراسة 2:  3

 األدوات الكمية: أوال  

           : تحديد معتقدات المعلمين وتصنيفها ستبانة ا

التددي ( 1996)وذلددك فدي دراسددة الحشددوة ، وذلددك بشدكل جزئددي المصدددرصددق تدم التحقددق مددن  

تعددديل و  ،محكمددينالتحقددق مددن صددقها بعرضددها علددى حيدث تددم ( 1112)تدم تطويرهددا فددي عددام 

ضدددافة بندددود تتعلدددق بمعتقدددددات المعلدددم و صدددياغة بنودهدددا،  جتمددداعي والحددددوار حدددول التفاعدددل االا 

علددى  هاعرضدد ولددذلك قددام الباحددث بددالتحقق مددن صدددق األداة مددن خددالل .هميتهمددا فددي التعلدديموأ

والتربيدة ونظريدات  مدن ذوي العلدم والخبدرة والمعرفدة فدي مجداالت البحدث العلمديعشرة محكمين 

وقياسدها  تطوير أداوت لكشدف المعتقددات منللتأكد  ،التربوي في األدب الجديد ةومراجع التعلم

جراء ما يلزم مدن حدذف وتعدديل فدي  استجاب. لحكم عليهامن أجل ا الباحث آراء المحكمين وا 

، وقدد الدراسدة مدن مجتمدع يدق األداة علدى عيندة اسدتطالعيةطبوتدم ت. ضدوء المقترحدات المقدمدة

تددي تحمددل ن معلمددًا ومعلمددة، وبندداء علددى هددذا فقددد تددم تعددديل بعددض الفقددرات اليعشددر  هابلدد  عدددد

 . صياغتها أعيدلدا المعلمين و  غموضاً 

حسدداب االتسدداق الددداخلي لالسددتبانة مددن خددالل معامددل  مددن خددالل لتحقددق مددن ثبددات األداةاوتددم 

لفحددص الثبددات فددي  جابددات المبحددوثين فددي االسددتبانة، وقددد كانددت قيمددة  كرونبدداخ ألفددااالرتبدداط 

االسدددتطالعية معامدددل االتسددداق الدددداخلي لالسدددتبانة بشدددكلها النهدددائي بعدددد تطبيقهدددا علدددى العيندددة 

      .   والذي يعكس اتساقًا معقواًل لكافة بنود االستبانة .710
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 األدوات الكيفية: ثانيا  

 :ومصادر اكتسابهاطبيعة المعتقدات  تحديدمقابلة 

علددددى  سددددؤاالً  11وليددددة والتددددي تكونددددت مددددن بصددددورتها األ المقابلددددةأسددددئلة الباحددددث بعددددرض  قددددام

، وبدددذلك أكثدددر مدددن غيدددرهم طبيعدددة الدراسدددة وأدواتهددداب وعلمهدددمبسدددبب معدددرفتهم  المحكمددين ذاتهدددم

 ،المقابلدة أسدئلةمدن  سدؤالحدول مددا وضدوذ صدياغة كدل  هدمئسدتطالع أرايسعى الباحث  لدى ا

ضدددافة اإل  جدددراء عمليدددات مدددن خدددالل ،ومددددا مناسدددبة كدددل فقدددرة لقيددداس مدددا وضدددعت مدددن أجلددده

علددى جددزء مددن المجتمددع بلدد   االداة طبقددت ، والمحكمددونفددي ضددوء مددا يددراا ل تعددديوالحددذف وال

عددددهم عشددرة مددن المعلمددين والمعلمددات، وبندداء علددى هددذا فقددد تددم الددتخلص مددن بعددض األسددئلة 

ة التدي ال غير الواضحة والتي قد تحمل غموضًا لدا المعلمدين، واالسدتغناء عدن بعدض األسدئل

سئلة المقابلة بصدورتها النهائيدة مدن أربعدة عشدر أوبذلك تكونت  .ترتبط بأسئلة الدراسة وأهدافها

 . سؤااًل موزعة على ثمانية محاور

 1وتم استخدام الطرق التالية للتحقق من ثبات األداة

ليددددة الثبدددات الخددددارجي، مدددن خدددالل تدددددريب باحدددث أخددددر علدددى تحليددددل آ األداة تدددم  خضددداع. 1

ليدة تحليدل موحددة بدين البداحثين، وقدام بتحليدل خمدس مقدابالت البيانات الكيفية، باالتفداق علدى أ

مددن البيانددات، ومددن ثددم قددام الباحددث بحسدداب % 11مددن أصددل عشددر منهددا أي أندده قددام بتحليددل 

 1 اآتيةنسبة التوافق في التحليل من خالل المعادلة 

 التي اتفق عليها( مصادر المعتقدات)عدد الوحدات                                 
 %111× _____________ __________________  =نسبة التوافق في التحليل 

 التحليل الكلية( مصادر المعتقدات)عدد وحدات                                 
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وقددد بلغدددت ، 1.21المعلمين البنددائيين بدد المتعلقددة لبياندداتنسددبة التوافددق فددي تحليدددل اوقددد بلغددت 

، أمدا مصدادر المعتقددات 1.27التوافق في تحليل البيانات المتعلقدة بدالمعلمين السدلوكيين  نسبة

لك تكددددون األداة قددددد حققددددت الثبددددات وبددددذ ،1.26 فبلغددددت نسددددبة التوافددددق فددددي التحليددددل المشددددتركة

 . الخارجي

 

 1احتساب معامل كابا للبيانات وفق المعادلة اآتية. 1

      التوافق الناتجة عن أثر الصدفة احتمال  –نسبة االتفاق بين المحللين                    
      __________________________________________       =معامل كابا 

 ( التوافق الناتجة عن أثر الصدفة احتمال - 1)                              

 
 

، أمددددا البيانددددات المتعلقددددة 1.21بددددالمعلمين البنددددائيين وقددددد بلدددد  معامددددل كابددددا للبيانددددات الخاصددددة 

معدامالت ، وهدي 1.21، وبلد  لمصدادر المعتقددات المشدتركة 1.21بالمعلمين السدلوكيين فبلد  

   .مقبولةتعبر عن نسب توافق 
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 : جمع البيانات 5:  3

 1 تمثلت  جراءات الدراسة وخطوات جمع البيانات فيما يلي

لدددى وزارة  الحصددول علدددى كتددداب رسدددمي مدددن قسدددم الدراسدددات العليدددا فدددي جامعدددة بيرزيدددت موجددده  .1

 علدددىالتربيدددة والدددتعلم العدددالي لتسدددهيل مهمدددة الباحدددث فدددي جمدددع المعلومدددات، وتطبيدددق الدراسدددة 

 .معلمي العلوم 

ع رام ا  والبيدرة، علدى  جدراء الدراسدة علدى مجتمد/ الحصول على موافقة مديرية التربية والتعليم .1

 .الدراسة

 والبيدرة وذلدك مدن الحصول على أعداد معلمدي العلدوم فدي المددارس الحكوميدة بمحافظدة رام ا  .1

 .دارية في مديرية تربية وتعليم رام ا  والبيرةقسم الشؤون اإل

سددتبانة تصددنيف معتقدددات المعلمددين، مقابلددة المعلمددين ا1 طددورت األدوات التاليددة لجمددع البيانددات .4

هدا باالسدتفادة مدن األدب التربدوي والدراسدات السدابقة ؤ اكتسابها، حيث تم بناللبحث في مصادر 

وعرضددت هددذا األدوات علددى لجنددة المحكمددين لضددمان صدددقها، ثددم تددم . حددول موضددوع الدراسددة

فدي محافظدة رام  ن معلمًا ومعلمدة لمدادة العلدوميمكونة من عشر  على عينة استطالعية تطبيقها

 . م1111كتوبر من العام هر أنهاية شوذلك في ا  والبيرة، 

معلمدي العلدوم فدي مددارس محافظدة رام ا  والبيدرة الحكوميدة، جميدع تم توزيدع االسدتبانات علدى  .1

اسددددتبانة وذلدددددك بحسدددددب عدددددد معلمدددددي العلدددددوم، فبلدددد  عددددددد االسدددددتبانات ( 116)حيددددث وزعدددددت 

 . منها وهي نسبة مقبولة% 71استبانة، أي بنسة ( 142)المرتجعة 
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قددام الباحددث بدد جراء المقابلددة مددع كددل معلددم  معلمددين إلجددراء المقددابالت معهددم، راختيددار عشدداتددم  .6

ومدن ثدم تفريغده . علدى ذلدكالمسدبقة بعد أن تم أخذ مدوافقتهم  بشكل فردي، وبالتسجيل الصوتي

وصددفًا ألفددراد ( 1.1)ويبددين الجدددول . كتابيدًا بشددكل مباشددر بعددد كددل مقابلددة لضددمان دقددة تفريغهددا

 1 عينة الدراسة 

 (5.3) رقم  الجدول
 وعددهم عشرة معلمين للمقابلة أفراد عينة الدراسة

 عدد المعلمين  مستويات المتغير المتغيرات
 

 الدرجة العلمية
 1 دبلوم

 1 بكالوريس
 4 ماجستير

 
 التخصص

 1 علوم عامة
 1 الفيزياء 
 1 الكيمياء
 1 األحياء 

 1 علوم المياا والبيئة
 1 العلوم أساليب تعليم

 

 
 سنوات الخبرة

 1 سنوات 1 - 1
 1 سنوات 11 – 6

 4 سنة 11 – 11
 1 سنه فما فوق  11
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، ومددن ثددم SPSSنات باسدتخدام برنددامج الددرزم اإلحصدائية اتدم  دخددال البياندات مددن االسددتب .7

القيددام بعمليددة التحليددل اإلحصدددائي مددن خددالل اسدددتخدام االختبددارات اإلحصددائية المناسدددبة، 

 .لإلجابة عن سؤال الدراسة األول ومن ثم مناقشته في ضوء األدبيات السابقةوذلك 

تدم تحليددل البياندات الكيفيددة التدي جمعددت مددن خدالل المقددابالت، باسدتخراج األفكددار الرئيسددية   .2

جابددات نالددواردة فيهددا وم اقشددتها ومقارنتهددا وذلددك تحددت عندداوين انبثقددت مددن أسددئلة المقابلددة وا 

علددى حدددة، ومددن ثددم ربددط نتددائج تحليددل البيانددات الكيفيددة الخاصددة  المعلمددين عنهددا، كددل مددنهم

 .تلك الخاصة بالمعلمين السلوكيينبالمعلمين البنائيين مع 

 

 : استراتيجيات تحليل البيانات 6: 3

 الكميالتحليل  . أ

تدم تحليدل  جابدات أفددراد العيندة عدن بندود االسددتبانة تحلدياًل  حصدائيًا، حيدث يشددمل كدل بندد منهددا 

علدددى أربعدددة بددددائل مدددن االختيدددار المتعددددد، وقدددد تدددم  عطددداء كدددل بندددد تقددددير، فالخيدددارات األقدددرب 

أمددا . وتقدددر بالعالمددة ثالثددة أتفددق مددع أوتقدددر بالعالمددة أربعددة، و  أتفددق بشدددا مددع أللبنائيددة همددا 

ب وتقددر أتفدق مدع ب وتقددر بالعالمدة  ثندان، و أتفدق بشددا مدع خيارات األقرب للسلوكية وهما ال

  .بالعالمة واحد

 عدنجابتده  فدي ( 112-96)يعتبر المعلم معلمًا بنائيًا  ذا حصدل علدى عالمدة  تتدراوذ مدا بدين 

 وقدددد تدددم تدددم وقدددد، 1.99 - 4أي أن عالمتددده تدددأتي ضدددمن التددددرج  مجمدددل فقدددرات االسدددتبانة، 

ويحمدددل المعلدددم مزيجدددًا مدددن المعتقددددات البنائيدددة والسدددلوكية  ذا حصدددل  . (م ب) ترميدددزهم بدددالرمز
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فعالمتدده تددأتي ضددمن ، راتمجمددل الفقدد عددنجابتدده  فددي ( 21-91)تتددراوذ مددا بددين علددى عالمددة 

، وبددذلك عالمددة)79(ومعلمددًا سددلوكيًا  ذا حصددل علددى عالمددة أقددل مددن  ،91.4 -1.92التدددرج 

  . (م س)الرمز وقد تم ترميزهم ب 1 - 1.42من  ف نه يقع ضمن التدرج

ككدل وفدي  االسدتبانةالتحليل اإلحصائي في حساب مجمدوع العالمدات فدي الباحث وقد استخدم 

. تقيسدده بنددود أربعددة محددور مددن محدداور االسددتبانة الثمانيددة؛ن لكددل حيددث   ،البنددودمددن  بندددكددل 

قد حصل على العالمة واحدد علدى كدل وتعني أن المعلم ( أربعة)العالمة الدنيا هي وبذلك ف ن 

 (سددت عشددرة)أمددا العالمددة القصددوا فهددي . بنددد مددن البنددود األربعددة التددي تقدديس المحددور الواحددد

وتعنددي أن المعلددم قددد حصددل علددى العالمددة أربعددة علددى كددل بنددد مددن البنددود األربعددة التددي تقدديس 

 (6.1)هدددر الجددددول ويظ .المتعلقدددة بالنظريدددة البنائيدددة المحددداورمدددن  محدددورلكدددل  المحدددور الواحدددد

 . الثمانية ومحاورهاالمعلمين الذين تم اختيارهم وعالماتهم على االستبانة 

 (6.3) رقم الجدول
 وفقا  الجاباتهم عن بنود االستبانة (م ب) عالمات المعلمين البنائيين

 المحور االستبانهمحاور / المعلم
 األول

المحور 
 الثاني

المحور 
 الثالث

المحور 
 الرابع

المحور 
 الخامس

المحور 
 السادس

المحور 
 السابع

المحور 
 الثامن

 المجموع

 104 15 16 14 15 9 10 15 10    0م ب
 104 13 15 16 14 11 10 13 12    4م ب
 104 13 14 13 14 14 12 11 13 3م ب
 103 15 14 11 15 12 10 13 13 2م ب 
 101 12 12 13 12 13 13 13 13   5م ب 
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 ومحاورهدددداالمعلمددددين الددددذين تددددم اختيددددارهم وعالمدددداتهم علددددى االسددددتبانة  (7.1)ويظهددددر الجدددددول 
 . الثمانية

 (7.3) رقم الجدول
 وفقا  الجاباتهم عن بنود االستبانة (م س) عالمات المعلمين السلوكيين

المحور  محاور االستبانه/ المعلم
 األول

المحور 
 الثاني

المحور 
 الثالث

المحور 
 الرابع

المحور 
 الخامس

المحور 
 السادس

المحور 
 السابع

المحور 
 الثامن

 المجموع

 70 9 10 12 8 7 9 6 9    1م س 
 74 9 11 11 9 8 10 10 6    1م س 
 75 7 11 12 8 9 10 11 7 3م س
 76 10 12 12 7 5 7 11 12 4م س
 76 9 11 10 9 10 9 10 8  5م س

 
 
 التحليل الكيفي  -ب

مدددن جمعهدددا، وذلدددك باتبددداع خطدددوات التحليدددل الكيفدددي  تدددم تحليدددل البياندددات الكيفيدددة بعدددد االنتهددداء

 1التالية 

 .تفري  البيانات كاملة  . 1

 .قراءة البيانات التي تم الحصول عليها من خالل المقابالت والعمل على تحليلها ب معان . 1

ترميدددددددز البياندددددددات التدددددددي تدددددددم تفريغهدددددددا والتحققدددددددق مدددددددن صددددددددقها وثباتهدددددددا، حيدددددددث تدددددددم تحديدددددددد  . 1

 .حاولة تفري  البيانات  لى فئات بحسب هذا الرموز، وم(Codes)رموز

 .البحث عن عناوين محددة لتصنيف البيانات ضمن فئات . 4

 .في كل فئة من البياناتالبحث عن أنماط محددة .  1
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البحدددث عدددن أنمددداط محدددددة  داخدددل األنمددداط التدددي حدددددت فدددي الخطدددوة السدددابقة، والعمدددل علدددى .  6

باالقتباسدات الحرفيدة مدن  جابدات المجيبدين لالستشدهاد بهدا فدي  المقارنة فيما بينها وتددعيم ذلدك

 .عرض النتائج ومناقشتها

 .وصف كل نمط تم الخروج به في بند منفصل وتفصيله . 7

 .تجميع األنماط واألفكار لكل من المعلمين البنائيين والسلوكيين . 2

 

 :ملخص الفصل 7:  3

الباحدددث وهدددي المدددنهج الكمدددي والكيفدددي وذلدددك  منهجيدددة الدراسدددة التدددي اتبعهدددا تنددداول هدددذا الفصدددل

جابددددة أسددددِئلتها المتعلقددددة بتحديددددد طبيعددددة هددددذا المعتقدددددات ومصددددادر  لتحقيددددق هدددددف الدراسددددة وا 

مدددارس  فدديالعلددوم  معلمددياكتسددابها لدددا معلمددي العلددوم، ومجتمددع وعينددة الدراسددة المتمثددل فددي 

1 توضدددي  أدوات الدراسدددةوتدددم .  1111/  1114محافظدددة رام ا  والبيدددرة مدددن العدددام الدراسدددي 

وصددفًا، ومصددددرًا، وصددددقًا وثباتدددًا، باإلضدددافة  لددى تسلسدددل جمدددع البياندددات واالسدددتراتيجيات التدددي 

 .استخدمت في تحليلها للحصول على نتائج الدراسة

 

سددتعراض نتددائج التحليددل اإلحصددائي لبيانددات الدراسددة التددي تددم التوصددل افددي الفصددل التددالي يددتم 

 .التحليل اليها بناًء على هذا 





 

 

 
 

 
 

 الرابعالفصل 
 

 نتائج الدراسة 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 مقدمة 0:2

، ووصدددفهاحدددول الدددتعلم  الفلسدددطينيينمعلمدددي العلدددوم  لدددى تحديدددد معتقددددات هددددفت هدددذا الدراسدددة 

ولتحقيق هذا الهدف، اختيرت منهجية الدراسدة وتصدميمها الدذي . اكتسابهاوالبحث في مصادر 

يجمددع بددين المنهجددين الكمددي والكيفددي، وقددد تددم التوصددل  لددى النتددائج الكميددة مددن خددالل تحليددل 

 معتقدددات هددي مددا1 تحلددياًل  حصددائيا كميددًا لإلجابددة عددن سددؤال الدراسددة األول االسددتبانةبيانددات 

 . التعلم  حول الفلسطينيين لومالع معلمي

حدول  وطبيعتهدا ديد مصادر معتقدات المعلمدينالمتعلق بتح أما نتائج الجزء الكيفي من الدراسة

مددن خددالل  جددراء مقددابالت مددع عينددة مختددارة مددن معلمددي العلددوم الحصددول عليهددا تددم  فقددد الددتعلم

حيددث تددم تفريدد  المقددابالت . الكميددة فددي الجددزء األول مددن الدراسددة االسددتبانةالددذين قدداموا بتعبئددة 

كاملدًة، وقراءتهددا ب معددان، وترميزهددا بشددكل أولددي، ومدن ثددم البحددث عددن محدداور محددددة لتصددنيف 

مدن  جابدات  اتاالقتباسد وأخدذ بعدضوالبحدث عدن األنمداط فدي كدل فئدة،  ،البيانات ضمن فئات

وبالتدالي وصدف كدل فئدة أو  .زم فيها القيام بذلكفي بعض الحاالت التي ل لالستشهاد المعلمين

بنددد منفصددل، وذلددك بهدددف اإلجابددة عددن السددؤال الثدداني مددن أسددئلة  ضددمننمددط تددم الخددروج بدده 

 التعلم  حول لمعتقداتهم الفلسطينيين العلوم معلمي اكتساب مصادر هي ما1 الدراسة
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 حول التعلم الفلسطينيينمعتقدات معلمي العلوم  4:2
 

علدى تحليدل  االعتماد في تحديد معتقدات معلمي العلدوم الفلسدطينيين حدول الدتعلم وتصدنيفهاتم 

لددى تحديدد معتقدداتهم وتصدنيفها، وقددد  االسدتبانات المعبئدة مدن قبدل معلمددي العلدوم والتدي تهددف 

  .محاوربندًا موزعة ضمن ثمانية  11اشتملت على 

وتقددر  أتفدق بشددا مدع أ) همدا لبنائيدة األقدرب لن الخيارات  حيث  ،اً تقدير كل بند  تم  عطاءوقد 

أمدددا الخيدددارات األقدددرب للسدددلوكية وهمدددا . (وتقددددر بالعالمدددة ثالثدددة أتفدددق مدددع أ)، (بالعالمدددة أربعدددة

وتددم تحليددل . (ب وتقدددر بالعالمددة واحدددأتفددق مددع )، (ثندداناب وتقدددر بالعالمددة بشدددا مددع أتفددق )

علدم يحمدل معتقددات بنائيدة  ذا كاندت عالمتده تحلياًل  حصائيًا حيدث يعتبدر الم المعلمين جابات 

، أمددا المعلددم الددذي يحمددل مزيجددًا مددن المعتقدددات البنائيددة والسددلوكية 1.99 - 4ضددمن التدددرج  

، المعلددم الدددذي يحمدددل معتقدددات سدددلوكية فددد ن عالمتددده 1.49 - 1.92فتتددراوذ عالمتددده ضدددمن 

 .  1 - 1.42تكون ضمن التدرج من 

 العلددددوم معلمددددي معتقدددددات هددددي مددددا1 األول السددددؤالهددددم النتددددائج المتعلقددددة بالسددددؤال أيلددددي  فيمدددداو 

 التعلم  حول الفلسطينيين

لإلجابددة عددن هددذا السددؤال تددم اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة إلجابددات 

 .يبين ذلك( 1.4)والجدول  االستبانةبنود  عن المعلمين
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 (0.2) رقم جدولال 
 االستبانةبنود  عنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المعلمين 

 
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي رقم البند  االنحراف المعياري الوسط الحسابي رقم البند 

0 2.42 .883 07 2.41 .764 
4 2.43 .733 01 2.75 .676 
3 2.23 .673 01 2.75 .650 
2 2.00 .913 41 2.71 .750 
5 2.27 .852 40 2.41 .774 
6 2.85 .709 44 2.93 .681 
7 2.98 .769 43 2.46 .862 
1 2.76 .797 42 2.88 .856 
1 2.20 .789 45 2.75 .806 
01 2.57 .676 46 2.69 .866 
00 2.49 .661 47 2.38 .775 
04 2.63 .799 41 1.95 .783 
04 2.88 .713 41 2.93 .879 
02 2.88 .730 31 2.76 .750 
05 3.04 .776 30 3.24 .574 
06 2.62 .687 34 2.86 .871 

 
 34= عدد البنود 

 4.64=  المعدل للوسط الحسابي 
 .60= المعدل لإلنحراف المعياري 

 
ن كافدددة البندددود النتيجدددة اإلجماليدددة لمعددددل متوسدددطات اإلجابدددة عددد أن( 1.4)يتبددين مدددن الجددددول 

مزيجددًا مددن المعتقدددات المتأرجحددة، مددا بددين  يحملددون غالبيددة المعلمددينتدددل علددى أن و  1.61هددي

 . البنائية والسلوكية
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علدى أعلدى متوسدط ( 11)حصدل البندد جماليدة السدابقة، فقدد ما بالنسبة  لتفصيالت النتيجدة االأ

ال وتغطية المنهداج وندص البندد وهو متعلق بالحوار والنق 1.14حسابي في اإلجابة عنه وهو 

 : ُأفضل في تعليمي للعلوم أن أركز على  1 تيكاآ

 .الحوار والنقال والتعلم التعاوني حتى لو كان ذلك على حساب تغطية المنهاج.  أ   
تغطيدددة المنهددداج هدددي المهمدددة والهددددف الرئيسدددي حتدددى لدددو كاندددت علدددى حسددداب النقدددال . ب   

 .والتعلم التعاوني
 أتفق بشدا مع أ)  (           
  مع أ أتفق)  (           
    أتفق مع ب)  (           
 أتفق بشدا مع ب)  (           
حصائياً  ندف الدذكر حيدث صدنيف اآجابدة بنائيدة وفقدًا للتيدل على أن اإل 1.14ف ن المتوسط  وا 

 112فد ن العالمدة مدن  بنددًا، 11وهي  االستبانة،البنود في  بعدد نه عند ضرب هذا المتوسط 

فقدددد حددداز علدددى أقدددل متوسدددط   12أمدددا البندددد . البندددائي المعتقدددداتوتصدددنف ضدددمن  114تكدددون 

. وهدددو متعلدددق بمعتقددددات المعلمدددين حدددول طبيعدددة الدددتعلم 1.91ابدددة عنددده وهدددو جحسدددابي فدددي اإل

 :هو كمعلم، أعتقد أن التعلم غالبا   1تيص البند كاآون

 .هيم الجديدةعملية تتطلب أحيانا تغييرات في أفكار الطلبة حتى يستطيعوا استيعاب المفا. أ 

 .عملية تراكمية تدريجية يضيف فيها الطلبة المعرفة الجديدة  لى معرفتهم السابقة. ب 
  أتفق بشدا مع أ)  (          
  أتفق مع أ)  (          
     أتفق مع ب)  (          
 أتفق بشدا مع ب)  (          
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ندف الدذكر، يددل علدى أن اإلجابدة سدلوكية وفقدًا للتصدنيف اآ 1.91ف ن المتوسط  أما  حصائياً 

فدد ن العالمددة مددن بندددًا،  11البنددود وهددي  بعددددحيددث  ندده بدد جراء عمليددة الضددرب لهددذا المتوسددط 

 .وهي سلوكية تماماً  61تكون  112

أفددراد  اسددتخرجت النسددب المؤيددة لكددل منهددا وفقددًا إلجابددة االسددتبانةللكشددف عددن مضددمون بنددود و 

 االسددتبانةعددن بنددود  ايددة لعدددد المعلمددين الددذين أجددابو ئو عينددة الدراسددة كافددة، وعددرض النسددب الم

والتدي تأخدذ ( أ)أتفدق بشددة مدع  كافة، مرتبة تنازليًا حسب القيمدة األقدرب  لدى البنائيدة متمثلدة بِ 

 كبيدرتعكدس وجهدة النظدر البنائيدة، ولكدن بشدكل غيدر ( أ)العالمة أربعدة، وكدذلك فد ن اتفدق مدع 

ذا كانددت  جابدددة المعلددم  .وتقددديرها ثالثدددة يكدددون قدددد ( ب)بدداتفق بشددددة مددع  االسدددتبانةبنددود  عدددنوا 

فهدي أيضدًا تعكدس ( ب)وهدي األقدرب  لدى السدلوكية، أمدا اتفدق مدع  ،حصل علدى العالمدة واحدد

وفيمددا يلدي تفصدديل لكافدة بنددود . ناوتقددديرها اثند كبيدروجهدة النظددر السدلوكية، ولكددن بشدكل غيددر 

 1 المرتبطة بها تأتي ضمن المحاوروالتي  االستبانة

 
 المتعلم نشط ولديه دافعية للفهم: األول المحور

 اكتسدابباعتبدارا  ،الدتعلم الدذي يتعلدق بمعتقددات معلمدي العلدوم حدول طبيعدة (11)حصل البند 

معرفددة ، أو المددتعلم مفدداهيم جديدددة وربطهددا بالمعرفددة السددابقة مددن أجددل تطددوير فهمدده لمددا حولدده

 التاسدعوأمدا البندد  2.75ويسداوي  ،علدى أعلدى متوسدط حسدابي سلوك جديدد مدن خدالل التعزيدز

 بلد ، يالمتعلق بتفسير عدم استيعاب الطلبة ألجزاء أعدها لهم المعلدم علدى أقدل متوسدط حسداب

   1تياآ (1.4)ويتض  ذلك من خالل الجدول .  2.20
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 (4.2) رقم جدولال 
 المتعلم نشط ولديه دافعية للفهم: المتوسطات الحسابية للمحور األول

 االنحراف المعياري تصنيف المعتقد الوسط الحسابي رقم البند
 883. سلوكي 2.42 1
 789. سلوكي 2.20 9
 764. سلوكي 2.41 17
 806. مزيج 2.75 11

 0.42 سلوكي 2.45 المتوسط
 

 طور المتعلم عدة أفكار بنفسه: الثاني المحور

والذي يتعلق بمعتقدات معلمي العلوم بأن الطالب لديده نزعدة لفهدم مدا  الثامن عشرحصل البند 

 ،هر فدي ذهندداالهتمدام بمددا يددو  وأندده ال بدد مدن. حولده، وأنده يسدتعمل أفكددارا السدابقة لفهدم الجديدد

بدأن الطالدب لديده أفكدار والدذي يفيدد  الثدانيأما البندد . 2.75   ، بل على أعلى متوسط حسابي

 1.41 بلدد علددى أقددل متوسددط حسددابي  هدداحددول معظددم مواضدديع العلددوم قبددل أن َيدُرسددها ويتعلم

 1تياآ( 1.4)تض  ذلك من خالل الجدول وي

 (3.2) رقم جدولال 
 المتعلم عدة أفكار بنفسهطور : المتوسطات الحسابية للمحور الثاني

 االنحراف المعياري تصنيف المعتقد الحسابي الوسط رقم البند
 733. سلوكي 2.43 1
 676. مزيج 2.57 11
 676. مزيج 2.75 12
 866. مزيج 2.69 16

 0.43 مزيج 2.61 المتوسط
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المتعلم لديه الكثير من األفكار السابقة والبديلة والتي تتناقض مع األفكدار  : الثالث المحور

 العلمية

غالبددًا مددا يكددون لددديهم أفكددار حددول مواضدديع والددذي مددؤداا أن الطلبددة  التاسددع عشددرحصددل البنددد 

ولكنهدا قدد ال تتفدق مدع األفكدار  ،ن لدديهم دافعيدة داخليدة للفهدم واالسدتيعابأل العلوم قبل تعلمها

 الثالددثأمددا البندد . 2.75 بلد علدى أعلددى متوسدط حسددابي  ،العلميدة الحديثدة فددي بعدض األحيددان

والمتعلق بتفسير السدبب األكثدر أهميدة لعددم تعلدم الطلبدة فدي بعدض األحيدان علدى أقدل متوسدط 

 1 تياآ( 4.4)ويتض  ذلك من خالل الجدول  2.21 بل حسابي 

 (2.2) رقم جدولال
 المتعلم نشط ولديه دافعية للفهم: المتوسطات الحسابية للمحور الثالث

 االنحراف المعياري تصنيف المعتقد الوسط الحسابي رقم البند
 673. سلوكي 2.23 1
 661. مزيج 2.49 11
 650. مزيج 2.75 19
 775. سلوكي 2.38 17

 0.39 سلوكي 2.46 المتوسط
 

 التعلم في كثير من األحيان عملية تغيير مفاهيم : الرابع المحور

والذي يتعلق بمعتقدات معلمدي العلدوم حدول أدوارهدم كمعلمدي علدوم علدى  العشرونحصل البند 

المتعلدددق بمعتقدددداتهم حدددول عمليدددة  12البندددد  وقدددد حصدددل. 2.71 بلددد أعلدددى متوسدددط حسدددابي 

 1.91 بلدد  ،علددى أقددل متوسددط حسددابي تراكميددة،أنهددا عمليددة ر مفدداهيم أو كعمليددة تغييدد ،الددتعلم

 1تياآ (1.4)ويتض  ذلك من خالل في الجدول
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 (5.2) رقم جدولال 
 التعلم في كثير من األحيان عملية تغيير مفاهيم: المتوسطات الحسابية للمحور الرابع

 
 
 
 
 

 طرق التعلم المثلى تتطلب مواجهة المفاهيم البديلة: الخامس المحور

المدتعلم  اكتسدابباعتبدارا  ؛الدتعلم ويتعلق بمعتقدات معلمي العلوم حول طبيعدة (11)حاز البند 

معرفدة أو  اكتسدابو  .مدن أجدل تطدوير فهمده لمدا حولده ،مفاهيم جديدة وربطهدا بالمعرفدة السدابقة

 التاسدددع أمدددا البندددد .2.75 بلددد علدددى أعلدددى متوسدددط حسدددابي  .سدددلوك جديدددد مدددن خدددالل التعزيدددز

 بلدد المتعلددق بتفسددير عدددم اسددتيعاب الطلبددة لمددادة أعدددها لهددم المعلددم علددى أقددل متوسددط حسددابي 

                          1تياآ( 6.4)ويتض  ذلك من خالل الجدول  2.20

 (6.2) رقم جدولال 
 طرق التعلم المثلى تتطلب مواجهة المفاهيم البديلة: المتوسطات الحسابية للمحور الخامس

 
 
 
 

 
 

 

 

 االنحراف المعياري تصنيف المعتقد الحسابي الوسط رقم البند
 913. سلوكي 2.00 4
 799. مزيج 2.63 11
 750. مزيج 2.71 11
 783. سلوكي 1.95 12

 0.46 سلوكي 2.32 المتوسط

 االنحراف المعياري تصنيف المعتقد الوسط الحسابي رقم البند
 852. سلوكي 2.27 1
 713. سلوكي 2.88 11
 774. سلوكي 2.41 11
 879. مزيج 2.93 19

 0.46 سلوكي 2.62 المتوسط
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 جتماعي ضروري إليجاد معنى مشترك للتعلم التفاعل اال: السادس المحور

ويتعلق بمعتقدات معلمي العلوم حول العالقدة بدين اسدتخدام أسدلوب التعداون  (11)حصل البند 

 (11)أمدا البندد .  2.93 بلد بين األقران والفهم واالستيعاب لديهم علدى أعلدى متوسدط حسدابي 

والمتعلددق بمعتقدددات معلمددي العلددوم حددول مدددا تددأثير تعلددم الطلبددة بددالتعلم الجمدداعي، علددى أقددل 

    1تياآ (7.4)ويتض  ذلك كما في الجدول  2.76 بل متوسط حسابي 

 (7.2) رقم جدولال 
 التفاعل اإلجتماعي ضروري إليجاد معنى مشترك للتعلم: المتوسطات الحسابية للمحور السادس

 االنحراف المعياري تصنيف المعتقد الوسط الحسابي رقم البند
 709. مزيج 2.85 6
 730. مزيج 2.88 14
 681. مزيج 2.93 11
 750. مزيج 2.76 11

  1.26    مزيج 2.85 المتوسط
 

 أهمية الحوار في التعليم: السابع المحور

والدذي يتعلدق بمعتقددات معلمدي العلدوم حدول المفاضدلة بدين الحدوار والنقدال  (11)حصل البندد 

وتغطيدددة المنهددداج مدددن جهدددة أخدددرا فدددي تعلددديمهم لمدددادة العلدددوم علدددى أعلدددى متوسدددط  ،مدددن جهدددة

أعلددددى متوسددددط حسددددابي مددددن بددددين كافددددة بنددددود  أنددددهوتشددددير النتددددائج  لددددى  3.24 بلدددد حسددددابي، 

والدذي  (11)، أمدا البندد (أ)أربعة من أربعة أي أتفق بشددة مدع قد أجيب عنه بتقدير  ،االستبانه

يتعلددق بمعتقدددات معلمددي العلددوم فددي اسددتخدام أسددلوب الحددوار والنقددال عنددد تنفيددذهم للعمددل مددن 

قيددام كددل طالددب بدددورا فددي المجموعددة وم، أو أنهددم يفضددلون خددالل مجموعددات، فددي مختبددر العلدد
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ويتضددد  ذلدددك مدددن خدددالل  2.46 بلددد قدددد حصدددل علدددى أقدددل متوسدددط حسدددابي ف .بهددددوء ونظدددام

 1 تياآ( 2.4)الجدول 

 (1.2) رقم جدولال 
 أهمية الحوار في التعليم: المتوسطات الحسابية للمحور السابع

 االنحراف المعياري تصنيف المعتقد الوسط الحسابي رقم البند
 769. مزيج 2.98 7
 776. بنائي 3.04 05
 862. سلوكي 2.46 11
 574. بنائي 3.24 30

 0.43 مزيج 2.93 المتوسط
 

 المعرفة الهامة مفاهيم مترابطة تستخدم في االستيعاب: الثامن محورال

والدددذي يتعلدددق بمعتقددددات معلمدددي العلدددوم حدددول األسدددلوب المفضدددل لدددديهم فدددي  (14)حددداز البندددد 

المتعلدددق  السدددادس عشدددرأمدددا البندددد .  1.22 بلددد تعلددديمهم للعلدددوم علدددى أعلدددى متوسدددط حسدددابي 

بمعتقدددداتهم حددددول أهميددددة مسددداعدة الطلبددددة فددددي الدددربط بددددين المفدددداهيم فدددي دروس مختلفددددة اثندددداء 

ويتضددد  ذلدددك مدددن خدددالل الجددددول  2.62 بلددد علدددى أقدددل متوسدددط حسدددابي فحصدددل تدريسدددهم، 

 1 تياآ( 9.4)

 (1.2)جدول 
 المعرفة الهامة مفاهيم مترابطة تستخدم في االستيعاب: المتوسطات الحسابية للمحور الثامن

 االنحراف المعياري تصنيف المعتقد الحسابي الوسط رقم البند
 797. مزيج 2.76 2
 687. مزيج 2.62 16
 856. مزيج 2.88 14
 871. مزيج 2.86 11

 0.51 مزيج 2.78 المتوسط
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 جمال محاور االستبانة من األقرب للبنائية لالقرب وبناء على النتائج السابقة ف نه يمكن 
 1 اآتي( 11.4)كما في الجدول للسلوكية 

 (01.2) رقم جدولال 
 ترتيب المحاور بناء على متوسط اإلجابة عن بنود االستبانة  

 
من  المحور

041 
توصيف  2من 

 المعتقد
 مزيج 4.13 13 توجد أهمية للحوار في التعلم: المحور السابع 
التفاعل االجتماعي مع المعلمين واألقران ضروري إليجاد  :المحور السادس

 معنى مشترك، وللحصول على الدعم أو اإلسناد الضروري
 مزيج 4.15 91

 مزيج 4.71 29 مفاهيم مترابطة تستخدم في االستيعاب1 المعرفة الهامة :المحور الثامن

 مزيج 4.64 24 الطرق المثلى للتعليم تتطلب مواجهة المفاهيم البديلة :المحور الخامس

طور المتعّلم عدة أفكار بنفسه، ويستخدم هذا األفكار  :المحور الثاني
 الجديدة الستيعاب األفكار

 مزيج 4.60 24

تتناقض مع ( األفكار البديلة)الكثير من األفكار السابقة : المحور الثالث
 األفكار العلمية

 سلوكيون  4.26 79

المتعلم نشط ولديه دافع للفهم، وهو يبني المعرفة لتحقيق : المحور األول
 ذلك

 سلوكيون  4.25 72

مفاهيم، تعّلم العلوم ، في كثير من األحيان، عملية تغيير : المحور الرابع
    بنيوية في بنى الطالب الذهنية/ ويتطلب ذلك تغييرات هيكيلية

 سلوكيون   4.34 72

 مزيج 4.64 12
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 1 ترتيب المحاور بناء على متوسط اإلجابة عن بنود االستبانة يوض  والرسم البياني التالي
 

 
 (0.2) الشكل

 وفق متوسطات اإلجابة عن بنودها االستبانة محاور
 

مدن أربعدة بمعددل  11.4 ةاألول والثالث والرابدع بلغدت متوسدطاتها الحسدابي المحاورأن  يالحظ

 المحددداوروبهدددذا يمكدددن القدددول بأنهدددا تصدددنف ضدددمن المعتقددددات السدددلوكية، أمدددا  112مدددن  77

2.45 
2.61 

2.46 
2.32 

2.62 
2.85 2.93 

2.78 
2.62 

أربعة من الحسابية المتوسطات  

المتعلم نشط ولديه دافعية للفهم: المحور األول  

طور المتعلم عدة أفكار بنفسه: المحور الثاني  

المتعلم لديه أفكار سابقة وبديله تتناقض مع األفكار العلمية: المحور الثالث  

التعلم عملية تغيير مفاهيم : المحور الرابع  

طرق التعلم المثلى تتطلب مواجهة المفاهيم البديلة: المحور الخامس  

التفاعل االجتماعي ضروري إليجاد معنى مشترك للتعلم: المحور السادس  

أهمية الحوار والنقاش في التعلم: المحور السابع  

المعرفة الهامة هي مفاهيم مترابطة تستخدم في االستيعاب: المحور الثامن  

 المتوسط العام للمحاور الثمانية
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فتصددنف  51.7المتبقيدة وهدي الثدداني والخدامس والسدادس والسددابع والثدامن والتدي بلدد  متوسدطها 

ن المعتقددددات، وتشدددير أرجحدددة بدددين البنائيدددة والسدددلوكية، أي أنهدددا مدددزيج مدددضدددمن المعتقددددات المت

أي أن  1.6فهدددي  للمحدداورأمددا النتيجدددة اإلجماليددة . بنددائيالنتددائج  لددى أن ال يوجددد أيدددة محددور 

السددددلوكية  اسددددتجابات أفددددراد مجتمددددع الدراسددددة تدددددل علددددى أنهددددم يحملددددون مزيجددددًا مددددن المعتقدددددات

 .ينة ومحددةمع وليس لديهم معتقدات ،والبنائية

قدد حصدل  منهدا، وذلدك لتحديدد أي االستبانة محاورمن  محورتم استخراج النسب المئوية لكل 

 1يوض  ذلك ( 11.4)والجدول  ،لبنائيةقرب لاألعلى النسبة األعلى من حيث اإلجابة 

 (00.2) رقم جدولال  
 (اتفق بشدة أ ) النسب المؤية للمحاور وفق األقرب للبنائية  

 

المحور بناء  ترتيب النسبة المؤية المحور      
 النسبة المؤية على

 1 43.7%  توجد أهمية للحوار في التعلم: المحور السابع
 2 17.1%   مفاهيم مترابطة تستخدم في االستيعاب1 المعرفة الهامة: المحور الثامن

التفاعل االجتماعي مع المعلمين واألقران ضروري إليجاد  :المحور السادس
 معنى مشترك، وللحصول على الدعم أو اإلسناد الضروري

   %11.1 3 

 4 11.9 %      الطرق المثلى للتعليم تتطلب مواجهة المفاهيم البديلة: المحور الخامس
 5 9.1  %   المعرفة لتحقيق ذلكالمتعلم نشط ولديه دافع للفهم، وهو يبني : المحور األول
  طور المتعّلم عدة أفكار بنفسه، ويستخدم هذا األفكار الستيعاب  :المحور الثاني
 األفكار الجديدة

   % 2.9 6 

تعّلم العلوم ، في كثير من األحيان، عملية تغيير مفاهيم، ويتطلب : المحور الرابع
 الذهنيةبنيوية في بنى الطالب / ذلك تغييرات هيكيلية

 %  7.1 7 

تتناقض مع األفكار ( األفكار البديلة)الكثير من األفكار السابقة  :المحور الثالث
 العلمية

 %2.4 8 
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السددددابع المتعلددددق بأهميددددة الحددددوار والنقددددال  المحددددور أن (11.4) يتضدددد  مددددن الجدددددول السددددابق

 جابدة بنائيدة  علدى أعلدى نسدبةحصدل كأسلوب تعليمدي، ال بدد مدن اسدتخدامه فدي عمليدة الدتعلم 

معلمددًا، أمددا  (19)أي  %11.7مددن قبددل أفددراد مجتمددع الدراسددة وتمثلددت ِب ( أ)بددأتفق بشدددة مددع 

الثالدددث المتعلدددق بدددامتالك الطلبدددة ألفكدددار ومفددداهيم قدددد تتنددداقض مدددع المفددداهيم العلميدددة  المحدددور

معلمدددين  (عشدددرة)أي  %4.1 الحديثدددة قدددد حصدددل علدددى المرتبدددة الثامندددة واألخيدددرة بنسدددبة  جابدددة

 . قطف

قدد حصدل  منهدا، وذلدك لتحديدد أي االستبانة محاورمن  محورتم استخراج النسب المئوية لكل 

 1يوض  ذلك( 11.4)والجدول  ،للسلوكيةقرب األعلى النسبة األعلى من حيث اإلجابة 

 (04.2)الجدول رقم 
  (اتفق بشدة ب ) النسب المؤية للمحاور وفق األقرب للسلوكية  

 

ترتيب المحور بناء على  النسبة المؤية المحور       
 النسبة المؤية

التعلم في العلوم عملية تدريجية، وتتمثل في ازدياد أو تعاظم معرفة : المحور الرابع
 المتعلم بشكل تراكمي

   %44 1 

 2 11.1%      يغّير المتعلم سلوكه  ذا تّم تعزيزا  يجابياً : المحور األول
 3 11.9%      (في حال وجودها)الطرق المثلى للتعليم تتطلب  همال المفاهيم البديلة  :المحور الخامس
 4 9.1 %      ال يوجد  دراك لوجود مفاهيم بديلة: المحور الثالث
المعرفة السابقة و . حول العلوم قبل التعّلم ةال يمتلك المتعلم أفكارًا كثير : المحور الثاني

 هامة فقط كمتطلب سابق
  %  7.4 5 

 6 7.1 %    معادالت تحفظ وتسترجع عند الطلبو  قوانينو حقائق 1 المعرفة الهامة :المحور الثامن
 7 1.4  %  ال أهمية تذكر للحوار: المحور السابع
 8 3.1%  ال ضرورة للتفاعل االجتماعي، فالعمل الفردي هو األهم :المحور السادس



87 



 

عمليددة  حددولالرابددع المتعلددق بمعتقددات المعلددم  المحددور أن (11.4) يتضد  مددن الجدددول السدابق

حصددل الددتعلم باعتبارهددا عمليددة تراكميددة باضددافة معرفددة جديدددة  لددى معرفددة سددابقة لدددا الطالددب 

معلمدًا، أمدا  (14)بمعددل  11علدى أعلدى نسدبة  جابدة سدلوكية، بداتفق بشددة مدع ب وتمثلدت ِب 

جتمدداعي فددي الددتعلم، فقددد حدداز علددى أقددل السددادس الددذي تقدديس بنددودا أهميددة التفاعددل اال المحددور

 .معلمددداً  142معلمدددين فقدددط مدددن أصدددل  (تسدددعة) أي% 1.2نسدددبة مدددن اإلجابدددة السدددلوكية وهدددي

السدابع الدذي حدل فدي المرتبدة الثانيدة مدن حيدث اإلجابدة السدلوكية وقدد حداز علدى  المحدوروتالا 

ي نسدددبة قليلدددة وهددد .هميدددة الحدددوار والنقدددالأمعلمدددًا ال يعتقددددون ب (ثالثدددة عشدددر)أي أن % 1.4

السددابع حدداز  المحددورن وبددذلك فدد . ومعلمددة معلمدداً  142الدراسددة وهددم  عينددةأفددراد  بعددددمقارنددة 

 1 التالي يوض  ذلك( 11.4)والجدول  .على أعلى نسبة  جابة بنائية وأقل نسبة  جابة سلوكية

 

، وذلدك محاورهدااالسدتبانة الدذي يتعلدق بأحدد ندد مدن بندود بتم استخراج النسب المئويدة لكدل وقد 

لبنائيدة أو السدلوكية قدرب لاأللتحديد أي البنود قد حصل على النسبة األعلى من حيث اإلجابدة 

 1 التالي (11.4)عليه، ويتض  ذلك من خالل الجدول 
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 (03.2) رقمالجدول رقم 
 (أتفق بشدة مع أ) األقرب للبنائيةبحسب  االستبانةترتيب بنود 

 
اتفق بشدة  رقم البند

 أمع 
اتفق مع 

 أ
اتفق مع 
 ب 

اتفق بشدة 
 مع ب

اتفق بشدة  رقم البند
 مع أ

اتفق مع 
 أ

اتفق مع 
 ب 

اتفق بشدة 
 مع ب

30 31.0% 62.5% 6.0% .4% 11 10.5% 57.3% 25.0% 7.3% 
11 29.0% 48.4% 19.8% 2.8% 11 10.5% 38.7% 36.7% 14.1% 
19 25.8% 50.4% 14.5% 9.3% 12 10.1% 57.7% 29.0% 3.2% 
7 24.2% 54.4% 16.9% 4.4% 01 8.1% 62.5% 25.8% 3.6% 
14 23.4% 48.4% 20.6% 7.7% 11 7.7% 35.9% 46.4% 10.1% 
11 23.0% 49.2% 19.0% 8.9% 1 6.0% 39.5% 46.0% 8.5% 
11 18.5% 42.3% 34.7% 4.4% 16 6.0% 55.2% 33.1% 5.6% 
11 17.3% 60.5% 19.8% 2.4% 1 5.6% 36.7% 37.1% 20.6% 
2 16.9% 48.0% 29.4% 5.6% 17 5.2% 42.3% 40.7% 11.7% 
11 16.5% 58.9% 21.0% 3.6% 11 4.8% 52.8% 36.7% 5.6% 
14 16.5% 60.1% 18.5% 4.8% 4 4.4% 28.3% 32.2% 35.1% 
6 15.3% 57.3% 24.2% 3.2% 17 4.4% 42.7% 39.1% 13.7% 
16 14.5% 52.0% 21.4% 12.1% 11 2.8% 49.6% 41.1% 6.5% 
11 14.1% 52.8% 28.2% 4.8% 9 2.0% 37.1% 39.9% 21.0% 
11 12.9% 44.8% 35.1% 7.3% 41 2.0% 22.2% 44.8% 38.3% 
1 10.5% 

 
37.1% 

 
36.3% 

 
16.1% 

 
3 1.6% 

 
31.9% 

 
54.4% 

 
12.1% 

 
 

، االسدتبانةكدل بندد مدن بندود  عدن المعلمدينالنسدب المؤيدة السدتجابات ( 11.4)الجدول يوض  

وتعنددي أن  أربعددةن العالمددة  جابددة حيددث ويالحدظ أنهددا مرتبددة تنازليددًا حسددب تقددديرات خيدارات اإل

علدى النقديض واحدد تعكس معتقدات المعلم البنائيدة والعالمدة ، جابة أ وبشدةالمعلم متفق مع اإل

 .منها تمامًا فهي تعكس معتقدات المعلم السلوكية وبشكل واض  
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قدد حصدل علدى أعلدى نسدبة مدن  ،والمتعلق بأهمية الحوار والنقال( 11)أن البند  تشير النتائج

 اً معلمد (142) مدن أصدل اً معلمد( 77)أي  11.1%وهدي ، لبنائيدةاألقرب لاستجابات المعلمين 

 عندهجابدة وكاندت اإل ،لبنائيدةل قربدهأما البند الذي حصل على المرتبة الثانيدة مدن حيدث  .للعلوم

فكددار الطلبددة السددابقة أوالددذي يتحدددث عددن  التاسددع عشددرالبنددد  1فهددوا ثالثددة وتقددديرهبدداتفق مددع أ 

 وكانددت نسددبة االجابددة .فكددار العلميددة الحديثددةمددع األاحيانددا تتفددق  ال التددي حددول مواضدديع العلددوم

ولكنهددا  ،هددذا البنددد بنائيددة عددنجددابتهم  كانددت  142مددن أصددل  اً معلمدد( 111)أي أن  %61.1

 .ليست األقرب للبنائيةولكنها  ،معتقداتهم حول هذا البند بنائيةفغير متشددة بالكامل 

 

طبيعدددة بمعتقددددات المعلمدددين حدددول  والمتعلدددق( 12)البندددد  النتدددائج السدددابقة أن يتبدددين مدددن خدددالل

نهددا عمليدددة تغييددر فدددي المفددداهيم، قددد حصدددل علدددى أأو  ،عمليددة الدددتعلم باعتبارهددا عمليدددة تراكميدددة

بمعددددل  ،هدددذا البندددد عدددنجمدددالي االسدددتجابات  مدددن  12.1%أعلدددى نسدددبة  جابدددة سدددلوكية وهدددي 

نسدددبة  أمدددا .كاندددت معتقدددداتهم حدددول هدددذا البندددد سدددلوكية تمامددداً  (142) مدددن أصدددل اً معلمددد( 91)

بشدكل بنددائي  اأي أن ثالثدة معلمدين فقدط أجدابو  1.1%1فهددي "تفدق بشددة مدع أأ"جابدة البنائيدة اإل

والدددذي يفسدددر عددددم تعلدددم الطلبدددة بسدددبب عددددم االنتبددداا  الثالدددثهدددذا البندددد، أمدددا البندددد  عدددنصدددري  

 مدا مجموعده  أي 14.4%وهدي  ب، جابدة بداتفق مدعفقدد حداز علدى أعلدى نسدبة مدن اإل ،للمعلدم

  . ًا معلم( 111)

( 11.4)والتددي تددم تحليلهددا وعرضددها فددي الجدددول السددابق  االسددتبانة ن كددل بنددد مددن البنددود فددي 

 1  اآتيتم توضيحه في الجزء يا ما سالثمانية وهذ االستبانة بمحاوريرتبط 
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 المتعلم نشط ولديه دافعية للفهم : األول المحور 
 (02.2) رقم جدولال 

 المتعلم نشط ولديه دافعية للفهم: النسب المؤية للمحور األول
 مع أ بشده أتفق أتفق مع أ أتفق مع ب أتفق بشدة مع ب رقم البند

1 16.1% 36.3% 37.1% 10.5% 
9 21.0% 39.9% 37.1% 2.0% 
17 11.7% 40.7% 42.3% 5.2% 
11 4.4% 34.7% 42.3% 18.5% 
 %9.1 %39.7 %37.9 %13.3 المعدل
     

 
 (4.2)الشكل 

 المتعلم نشط ولديه دافعية للفهم: األول النسب المؤية للمحور

1 المتعلدددق بمعتقددددات المعلمدددين حدددول مفهدددوم الدددتعلم باعتبدددارا (11)البندددد  ر النتدددائج  لدددى أنيتشددد

لسددلوك جديددد مددن  اكتسددابأندده أو  المددتعلم لمفدداهيم جديدددة وربطهددا بالمعرفددة السددابقة، اكتسدداب

معلمددًا  (46)أي 12.1% خددالل التعزيددز، قددد حدداز علددى أعلددى نسددبة اسددتجابة بنائيددة تمثلددت بِ 

 منخفضددة( أ)جابددة المعلمددين بددأتفق بشدددة مددع إل ومتوسددط النسددبة أربعددةكانددت  جابدداتهم تقددديرها 

كانددت اسددتجابة أفددراد عينددة الدارسددة وقددد ، معلمدداً  142معلمدًا فقددط مددن أصددل  (47)أي  %9.1

معلمددًا يعددزون سددبب عدددم الددتعلم  (11)أي أن  11% سددلوكية تمامددًا وبنسددبة التاسددعالبنددد عددن 

 .لمه الطالب بأفكارا السابقة نتباا الطلبة وليس لعدم ربطهم الجزء الذي لم يتعا لى عدم 



91 



 

 طور المتعلم عدة أفكار بنفسه : المحور الثاني
 (05.2) رقم جدولال 

 طور المتعلم عدة أفكار بنفسه: النسب المؤية للمحور الثاني
 مع أ بشده أتفق أتفق مع أ أتفق مع ب أتفق بشدة مع ب رقم البند

1 8.5% 46.0% 39.5% 6.0% 
11 5.6% 36.7% 52.8% 4.8% 
12 3.2% 29.0% 57.7% 10.1% 
16 12.1% 21.4% 52.0% 14.5% 
 %8.9 %50.5 %33.3 %7.4 المعدل
     

 
 

 (3.2) الشكل
 طور المتعلم عدة أفكار بنفسه: الثاني النسب المؤية للمحور

مددددن مجتمدددددع  14.1% أن نسددددبة ضددددئيلة وهددددي( 1.4)الشددددكل و ( 11.4)مددددن الجدددددول  يتبددددين

يقومدون بمسداعدة الطلبدة علدى ربدط المعرفدة الجديددة بدالتي طدورت  اً معلمد (16)الدراسة بمعدل 

يعتقددون وبشددة أن الطلبدة ال يطدورون أفكدارهم فدي  نسابقًا، بالرغم من أن نسدبة المعلمدين الدذي

 (ثمانيدة) أي 1.1% العلوم من خالل تفداعلهم اليدومي مدع البيئدة الطبيعيدة واالجتماعيدة، كاندت

والتددددي تعكددددس ( أ)ًا أن نصددددف أفددددراد مجتمددددع الدراسددددة متفقددددون مددددع يتبددددين أيضدددد .معلمددددين فقددددط

. 11.1% معتقدددددات بنائيددددة لددددديهم حددددول تطددددوير المددددتعلم ألفكددددارا حددددول العلددددوم ونسددددبتهم هددددي

 .معلماً  (116)وعددهم 
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 المتعلم لديه أفكار سابقة وبديلة تتناقض مع األفكار العلمية  : المحور الثالث
 (06.2) رقم جدولال 
 المتعلم لديه أفكار سابقة وبديلة تتناقض مع األفكار العلمية  : النسب المؤية للمحور الثالث

 مع أ بشده أتفق أتفق مع أ أتفق مع ب أتفق بشدة مع ب رقم البند
1 12.1% 54.4% 31.9% 1.6% 
11 6.5% 41.1% 49.6% 2.8% 
19 3.6% 25.8% 62.5% 8.1% 
17 13.7% 39.1% 42.7% 4.4% 
 %4.2 %46.7 %40.1 %9.0 المعدل

 

 
 (2.2) الشكل

 المتعلم لديه أفكار سابقة وبديلة تتناقض مع األفكار العلمية: الثالث النسب المؤية للمحور
 
 
 
 
 

سددتجابة احداز البنددد الثالددث المتعلددق بتفسددير عددم تعلددم الطلبددة لمددا يريددد معلمهدم علددى أقددل نسددبة 

فأجدداب . بنائيددة، وهددذا يتفددق مددع مددا ورد سددابقًا وبالتحديددد فددي البنددد التاسددع ضددمن المحددور األول

معلمددًا ( 11)وأجدداب . أربعددة معلمددين عددن المحددور الثالددث  جابددة تعكددس معتقدددات بنائيددة لددديهم

عدددن المحدددور التاسدددع  جابدددة تعكدددس معتقدددداتهم السدددلوكية وهدددي أعلدددى نسدددبة، ويعتقدددد مدددا نسدددبته 

صدل وح. معلمًا أنه يجب اعتبار المتعلم يتلقدى معرفدة جديددة( 17)من المعلمين أي  %11.7

وهدددي معلمدددًا ( 111)أي ( أ) جابدددة بددداتفق مدددع  61.1%علدددى أعلدددى نسدددبة  البندددد التاسدددع عشدددر

أن الطلبدددة لدددديهم أفكدددار حدددول مواضددديع العلدددوم ولكنهدددا ال 1 مقتضددداها بنائيدددةمعتقددددات تعكدددس 

 .لحديثةتنسجم مع األفكار العلمية ا
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 التعلم في كثير من األحيان عملية تغيير مفاهيم : المحور الرابع 
 (07.2) رقم جدولال 

 التعلم في كثير من األحيان عملية تغيير مفاهيم: النسب المؤية للمحور الرابع 
 

 مع أ بشده أتفق أتفق أ أتفق مع ب أتفق بشدة مع ب رقم البند
4 35.1% 32.2% 28.3% 4.4% 
11 7.3% 35.1% 44.8% 12.9% 
11 7.3% 25.0% 57.3% 10.5% 
12 38.3% 40.1% 20.1% 1.1% 
 %7.4 %37.6 %33.4 %44 المعدل

 
    

 
 (5.2)الشكل 

 التعلم في كثير من األحيان عملية تغيير مفاهيم: الرابع النسب المؤية للمحور
 

عمليدة تراكميدة تضداف  باعتبداراات المعلمين حول الدتعلم والذي يناقل معتقد 12البند  يالحظ 

فيها معرفة جديدة  لى معرفة سابقة أو أنها عملية تغيير مفاهيم لدا الطلبة قدد حداز علدى أقدل 

معلمدين فقدط  (ثالثدة)بمعندى أن  1.1% وكاندت( أ)نسبة من اإلجابدة البنائيدة، بداتفق بشددة مدع 

مدددن  12.1% أيضدددًا أن يتبدددينأجدددابوا عدددن هدددذا البندددد بصدددورة تعكدددس معتقددددات بنائيدددة لدددديهم، و 

 (91)وعدددددهم  أربدددعمدددن  واحددددوالتدددي تقدددديرها ( ب)مجتمدددع الدراسدددة اتفقدددوا بشددددة مدددع اإلجابدددة 

أمددا المعلمددون الددذين أجددابوا بدداتفق مددع ب ومددع ب بشدددة وهددي تعكددس معتقدددات سددلوكية . معلمدداً 
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وهدددم مجمدددوع مدددن أجدددابو عدددن البندددد بددداتفق مدددع ب ومدددع ب بشددددة أي  11.1% لدددديهم فنسدددبتهم

أمدددددا المتفقدددددون مدددددع أ ومدددددع أ بشددددددة وهدددددي تعكدددددس . معلمددددداً  (117)وعدددددددهم  11.1%و %11

 .معلماً  (111)وعددهم  44.2%معتقدات بنائية لديهم، فنسبتهم

 طرق التعلم المثلى تتطلب مواجهة المفاهيم البديلة : المحور الخامس
 (01.2) رقم جدولال 

 مواجهة المفاهيم البديلة طرق التعلم المثلى تتطلب: النسب المؤية للمحور الخامس
 مع أ بشده أتفق أتفق أ أتفق مع ب أتفق بشدة مع ب رقم البند

1 20.6% 37.1% 36.7% 5.6% 
11 3.6% 21.0% 58.9% 16.5% 
11 10.1% 46.4% 35.9% 7.7% 
19 9.3% 14.5% 50.4% 25.8% 
 %13.9 %45.5 %29.7 %10.9 المعدل
     

 

 
 

 (6.2) الشكل
 طرق التعلم المثلى تتطلب مواجهة المفاهيم البديلة: الخامس للمحور النسب المؤية

معتقدات المعلمين نحو طريقة الدتعلم المثلدى والتدي تتطلدب مواجهدة المفداهيم  المحورهذا يقيس 

ظهدددار محددددوديتها، بالنسدددبة لألفكدددار العلميدددة وأن ال نهملهدددا،  البديلدددة ومناقشدددة أفكدددار الطلبدددة وا 

أي  أربعدةمدن  التقددير واحددسدم البيداني أن المعلمدين الدذين حدازوا علدى مدن الجددول والر  ويتبين
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 هددم النسددبة األعلددى بددين المعلمددين فددي اإلجابددة عددن البنددد الخددامس( ب)يتفقددون بشدددة مددع  أنهددم

والددذي يتعلددق بتنفيددذ المعلددم لدرسدده،  ذا كددان ينفددذا علددى أسدداس أن الطلبددة ال يعرفددون شدديئًا عددن 

 . معلماً  (11)أي  11.6% الموضوع وكانت النسبة

 أربعددةوحددازوا علددى ( أ)أمددا أعلددى نسددبة للمعلمددين الددذين أجددابوا  جابددة بنائيددة باتفدداقهم بشدددة مددع 

الدددذي يشدددير  لدددى أن التعلددديم الجيدددد يتطلدددب سدددماع المعلدددم  (19)فقدددد تمثلدددت بالبندددد  أربعدددةمدددن 

 .معلماً  64أي % 11.2لطلبته للتعرف على أفكارهم، ونسبتهم 

 التفاعل االجتماعي ضروري اليجاد معنى مشترك للتعلم: سالمحور الساد
 (01.2) رقم جدولال 

 يجاد معنى مشترك للتعلمالتفاعل االجتماعي ضروري إل: النسب المؤية للمحور السادس
 مع أ بشده أتفق أتفق أ أتفق مع ب أتفق بشدة مع ب رفم البند

6 3.2% 24.2% 57.3% 15.3% 
14 4.8% 18.5% 60.1% 16.5% 
11 2.4% 19.8% 60.5% 17.3% 
11 4.8% 28.2% 52.8% 14.1% 
 %15.8 %57.7 %22.7 %3.8 المعدل
     

 

 
 (7.2) الشكل

 يجاد معنى مشترك للتعلمالتفاعل االجتماعي ضروري إل: السادس النسب المؤية للمحور
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السدادس أن غالبيدة المعلمدين  محورومن خالل الرسم التوضيحي لل( 4.17)يتبين من الجدول 

وذلدك مدن أجدل  يجداد معندى . عدن فرديدة العمدل المحدوريعتقدون بأهمية التفاعل االجتمداعي، و 

( أ)وأتفدددق مدددع ( أ)ف جابدددة المعلمدددين عدددن البندددود  جابدددة بنائيدددة بدددأتفق بشددددة مدددع . مشددترك للدددتعلم

مدا  جمدالي عددد أ. شدملتهم الدراسدة معلمداً  142معلمًا مدن أصدل  (121)أي  71.1% نسبتهم

معلمدددًا  (61)واتفدددق مدددع ب فهدددو( ب)المعلمدددين الدددذين أجدددابوا  جابدددة سدددلوكية بددداتفق بشددددة مدددع 

المتعلدددق بالعالقدددة بدددين أسدددلوب الدددتعلم التعددداوني والفهدددم  11، ويتميدددز البندددد 16.1 %ونسدددبتهم

 واالستيعاب بأنه حصل على أعلدى نسدبة مدن اإلجابدة التدي تشدير  لدى معتقددات المعلدم البنائيدة

وكدددذلك علددددى أقدددل نسددددبة مدددن اإلجابددددة . معلمدددداً  (41)أي  17.1% وهدددي (أ)بدددأتفق بشددددة مددددع 

غالبيدددة المعلمدددين  ن وبدددذلك فدد. معلمدددين (سددتة)أي 1.4%وهدددي (ب)السددلوكية بددداتفق بشدددة مدددع 

سلوب التعاون بين األقران من شأنه أن يزيد مدن فهدم الطلبدة واسدتيعابهم أيعتقدون أن استخدام 

 .  ضافة  لى تنمية مهاراتهم التعاونية

 أهمية الحوار في التعلم: المحور السابع 
 (41.2) رقم جدولال 

 أهمية الحوار في التعلم: النسب المؤية للمحور السابع 

 مع أ بشده أتفق أتفق أ أتفق مع ب أتفق بشدة مع ب رقم البند
7 4.4% 16.9% 54.4% 24.2% 
11 2.8% 19.8% 48.4% 29.0% 
11 14.1% 36.7% 38.7% 10.5% 
11 .4% 6.0% 62.5% 31.0% 
 %23.7 %51.0 %19.9 %5.4 المعدل
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 (1.2) الشكل
 أهمية الحوار في التعلم: السابع  النسب المؤية للمحور

ورة اسدتخدامهما، للتعدرف علدى أفكدار الطلبدة، ر بأهمية الحوار والنقال، وض المحوريتعلق هذا 

ن كان ذلك على حساب تغطية المنهداج حيدث  ن المعلمدين الدذين حصدلوا . وطريقة تفكيرهم، وا 

 11.7% فنسدبتهم( أ)تفدق بشددة مدع أفي  جابتهم عدن البندود أي  ةأربع من ةأربععلى العالمة 

فقدد كاندت  جدابتهم  مدن أربعدة ثالثدةمون الذين حصلوا على عالمة وأما المعل. معلماً  (19)أي 

معلمدًا وبدذلك يكدون عددد المعلمدين الدذين يحملدون ( 116)أي  11.1% ونسدبتهم( أ)باتفق مع 

أتفدق بشددة  ؛أما االختيدار. 74.7% معلمًا ونسبتهم( 121) المحورالمعتقدات البنائية في هذا 

فقدد حداز علدى أقدل  أربعدةمدن  واحددوالذي يعكس معتقدات المعلمين السلوكية وتقديرا ( ب)مع 

والددذي حصددل علددى  11أن أقلهددا هددو البنددد ( 4.11)ويتضدد  مددن الجدددول  1.4%نسددبة وهددي 

 142مدن أصدل  ةأربعدمدن  واحدأي أنه معلم واحد وقد حصل على عالمة  %4.نسبة تتجاوز

 . معلماً  (61)أي  11.1%بات السلوكية عن هذا المحور بلغتاإلجا وبذلك ف ن  جمالي
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 المعرفة الهامة مفاهيم مترابطة تستخدم في االستيعاب: المحور الثامن
 (40.2) رقم جدولال 

 النسب المؤية للمحور الثامن المعرفة الهامة مفاهيم مترابطة تستخدم في االستيعاب
 مع أ بشده أتفق أتفق أ ب أتفق مع أتفق بشدة مع ب رقم البند 

2 5.6% 29.4% 48.0% 16.9% 
16 5.6% 33.1% 55.2% 6.0% 
14 7.7% 20.6% 48.4% 23.4% 
11 8.9% 19.0% 49.2% 23.0% 
 %17.3 %50.2 %25.5 %7.0 المعدل

 

 
 (1.2) الشكل

 مفاهيم مترابطة تستخدم في االستيعاب: المعرفة الهامة : الثامن النسب المؤية للمحور

يتضدد  أن نسددبة المعلمددين الددذين أجددابوا عددن البنددود التددي تقدديس المحددور الثددامن بصددورة بنائيددة 

أي  17.1%وحددازوا علددى العالمددة أربعددة مددن أربعددة حيددث أنهددم متفقددون بشدددة مددع أ ونسددبتهم 

جددابتهم بنائيددًة ولكددن بدرجددة أقددل أي ثالثددة مددن أربعددة  أمددا المعلمددون الددذين كانددت . معلمداً ( 41)

وبالنسدددبة للمعلمدددين السدددلوكيين الدددذين أجدددابوا عدددن . معلمددداً ( 114)وعدددددهم  11.1%فنسدددبتهم 

البندود المتعلقددة بهدذا المحددور بددأتفق بشددة مددع ب وبددذلك حصدلوا علددى واحددد مدن أربعددة فنسددبتهم 

( 64)معلمدًا، والقسدم المتبقدي مدن المعلمدين السدلوكيين وعدددهم ( سبعة عشر)وعددهم  %7.1

وبهذا ف ن  جمدالي عددد المعلمدين البندائيين ضدمن هدذا المحدور  11.1%معلمًا فنسبتهم المؤية 

 . 11.1%معلمًا ونسبتهم ( 21)والسلوكيين  67.1%معلمًا ونسبتهم ( 167)
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جماليددة لتصددنيف معتقدددات ا، مددن خددالل عددرض النتيجددة اإلبق ذكددر الجددزء التددالي يلخددص مددا سدد

مزيجددًا مددن و السددلوكية، )حددول الددتعلم ضددمن ثالثددة تصددنيفات وهددي  الفلسددطينيينمعلمددي العلددوم 

 1التالي( 11.4)كما يوضحها الجدول ( البنائيةو السلوكية والبنائية، 

 

 (44.2) رقمالجدول 
 

 حول التعلم الفلسطينيينالنتيجة اإلجمالية لتصنيف معتقدات معلمي العلوم 
 

تدرج العالمات من  2تدرج العالمات من 
041 

 عدد المعلمين النسبة المؤية تصنيف معتقدات معلمي العلوم

 76 31.6 معلمون سلوكيون  0 – 71 0 – 4.21
 027 51.3 المعتقداتمعلمون يحملون مزيجا  من  11  – 15 4.21  – 4.11
 45 01.0 معلمون بنائيون  16 – 041  4.11  – 2
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 01.2لشكل ا
 الفلسطينيينتصنيف معتقدات معلمي العلوم 

 
معلمدًا مددن أصددل  (147)تشدير النتددائج  لدى أن أكثددر مدن نصددف معلمدي العلددوم والبدال  عددددهم 

معلمدددا لددددديهم معتقدددددات متأرجحدددة مددددا بددددين السددددلوكية والبنائيدددة أي أنهددددم يحملددددون مزيجددددًا  142

فبلد  عددد المعلمدين . نقسدم مدا بدين السدلوكية والبنائيدةوالنصدف اآخدر ا. وخليطًا من المعتقددات

ن عددددد معلمدددًا بنائيدددًا وبدددذلك يكدددو  (11)معلمدددًا مقابدددل ( 76)الدددذين يحملدددون معتقددددات سدددلوكية 

 .معلماً  11المعلمين السلوكيين أكثر من نظرائهم البنائيين ِب 

 

 معلمون سلوكيون

 معلمون يحملون مزيجا  من المعتقدات

 معلمون بنائيون
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 حول التعلم الفلسطينيينمصادر معتقدات معلمي العلوم  3:2
 

 لمعتقداتهم حول التعلم؟ الفلسطينيينمعلمي العلوم  اكتسابما هي مصادر : السؤال الثاني
 

علدوم مدن محافظدة رام ا  والبيدرة  معلمدي لإلجابة عن هذا السؤال تم  جراء مقابالت مدع عشدرة

بندددائيين  معلمددين حيددث تددم اختيدددار خمسددة االسدددتبانة،مجمددل المعلمددين الدددذين قدداموا بتعبئددة ن مدد

ن و والمعلمدد (م ب)ن و ن البنددائيو المعلمد .تددم  عطداء رمددوز لكدل مددنهمو . سدلوكيين خددرينأ خمسدةو 

 1م اختيارهم يوض  مواصفات المعلمين الذين ت (11.4)والجدول . (م س)ن و السلوكي

 (43.2) رقم جدولال 
 الذين تمت مقابلتهم المعلومات البوغرافية للمعلمين

 
 سنوات الخبرة التخصص الدرجة العلمية المعلم
 2 أساليب تعليم العلوم ماجستير  1م ب
 11 فيزياء بكالوريس  1م ب
  12 أساليب تعليم العلوم ماجستير  1م ب
  19 تربية/ مياا وبيئةعلوم  دبلوم/ ماجستير  4م ب
  11 أساليب تعليم العلوم ماجستير  1م ب

 19 كيمياء بكالوريس 1س م
 11 علوم دبلوم 1س م
 11 علوم عامة بكالوريس  1س م
 11 أحياء وكيمياء حيوية بكالوريس 4س م
 1 فيزياء بكالوريس  1س م
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 1 لية التالية وقد تمت مقابلتهم وفق اآ

االعتمدداد علددى اسددتخدام أداة التسددجيل الصددوتي وبدددأ الباحددث بتفريدد  المقددابالت فددي البدايددة تددم 

لكل معلم على حدة والتمعن في هذا البيانات المفرغدة، ومدن ثدم ترميزهدا حيدث تدم تحديدد رمدوز 

(codes)وبدذلك فقددد بلغدت مصددادر . الرمددوز ا، ومحاولدة تفريدد  البياندات  لددى فئدات بحسددب هدذ

 1 مصدرًا موزعة كاالتي  161نة الدراسة في هذا المرحلة  المعتقدات لكافة أفراد عي

 .مصدرًا  للمعلمين السلوكيين 111  –أ

 .مصدرًا للمعلمين البنائيين 141 –ب

 

ومددن ثددم البحددث عدددن  معينددة تددم البحددث عددن عندداوين محددددة لتصددنيف البيانددات ضددمن فئدداتو 

الستشددهاد بهددافي بعدددض األنمدداط فددي كددل فئدددة، مددع االقتبدداس الحرفدددي مددن  جابددات المجيبدددين ل

األحيان، وتم وصف كل فئة أو نمط تم الخروج بها في بندد منفصدل، وقدد توصدل الباحدث  لدى 

للمعلمددددين السددددلوكيين، أمددددا  وخمسددددة عشددددرنمطددددًا لكددددل مددددن المعلمددددين البنددددائيين،  سددددتة عشددددر

 . نمطاً  ثالثة عشرالمعتقدات المشتركة بينهما فهي 

 

نتقدال  لددى ومددن ثدم اال ادر معتقدددات المعلمدين البندائيينلنتددائج المتعلقدة بمصدوفيمدا يلدي عدرض ل

 .   المعلمين السلوكيين ثم  لى المصادر المشتركة بينهما
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      مصادر معتقدات معلمي العلوم البنائيين –أ

 سدددتة عشدددرتنوعدددت المصدددادر التدددي اكتسدددب منهدددا المعلمدددون البندددائيون معتقدددداتهم لتصدددل  لدددى 

المحددديط االجتمددداعي، والمعلمدددون 1 منهدددا وهدددي تسددعةفدددي  كافدددةالمعلمدددون  مصدددرًا، وقدددد اشدددترك

السددابقون، والتكنولوجيددا ووسددائل اإلعددالم، والعامددل الددديني، والتأمددل الددذاتي، والخبددرة الشخصددية 

 .أثر اإلشراف التربويفي التعليم، والزمالة المهنية  ضافًة  لى 

 أربعدةفقدد اتفدق  ،العلمداء1 أما بقية المصادر السبعة والتي اشدترك فيهدا بعدض المعلمدين ومنهدا 

لمعتقددداتهم مددن علمدداء العلددوم والتربيددة، فددي العددالمين  اكتسددابهمعلددى  خمسددةمعلمددين مددن أصددل 

علددى  4، و م ب 1، م ب 1، م ب 1م بالعربدي والغربددي، وكدذلك المطالعددة الحددرة فقدد أجمددع 

فقددد أكتسدب ثالثددة معلمدين معتقددداتهم  ،أمدا دراسددة الماجسدتير .عتقددداتهم مدن خاللهددالم اكتسدابهم

الدددورات الخارجيددة 1 تيددة، وتلددت ذلددك المصددادر اآ1م ب و  1، م ب 1م ب 1 وهددم مددن خاللهددا

فددداجمع ثلدددث المعلمدددين علدددى . ونظددام االمتحاندددات فدددي وزراة التربيدددة والتعلددديم، ومددددراء المددددارس

ندت  ضافة  لدى الددورات التدي تقددمها الدوزراة والتدي كا. م حول التعلم منهامعتقداته اكتسبواأنهم 

، وفيمدا يلدي المصدادر التدي اكتسدب منهددا (1م ب )فقدط، وهدي مصددرًا لمعتقددات معلمدة واحددة 

 1معتقداتهم حول التعلم البنائيون معلمو العلوم

 المحيط االجتماعي – 0

جددزءًا مددن معتقددداتهم مددن  اكتسددبواأجمددع المعلمددون والمعلمددات الددذين تمددت مقددابلتهم علددى أنهددم 

خددالل البيئددة والمحدديط االجتمدداعي الددذي يعيشددون فيدده، ولكددن هددذا المعتقدددات تنوعددت مددا بددين 

شدعر والبيئدة أن أبالبيئدة االجتماعيدة دون  تدأثرتندا أ ممكدن"  (41م ب )السلوكية والبنائية، كما أشار لدذلك 
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ثالثدة معلمدين  أشداروفدي هدذا السدياق فقدد  ."علدى معتقدداتيوتدؤثر فيها بيئة تشدجع علدى التعلديم  التي نشأت

معتقددددات سدددلوكيية مدددن المجتمددع والبيئدددة االجتماعيدددة كدددالتركيز علدددى الشدددرذ  اكتسدددبواأنهدددم   لددى

وكدان ذلدك فدي بدايدة ومهارات الحفظ، وأهمية العالمدة باعتبارهدا المقيداس األهدم لحددوث الدتعلم 

 تحدددثالمعلدم كلمددا  أظددن أن ندتفددي البدددايات ك" 1  لددى ذلددك بقولهدا( 1م ب )عملهدم كمعلمددين، وأشددارت 

  وأردفددت  ."مددن المجتمددعكتسدبته االددتعلم مرسددل ومسددتقبل يعنددي تواصددل وهددذا  أراوصددل معلومددات أكثددر وكنددت أكثدر أ

     وهدددذا مدددا أكددددت عليددده ."ءشدددي وهمدددا أهدددمالحفدددظ والعالمدددة  يريددددان والمجتمدددع البيئدددة" 1 قائلدددة أن( 1م ب )

تقليديدددة واعطدددي الطريقدددة الب أعلدددمجمدديعهم بددددهم  هدددمنسددداعدني ألي لدددمالمجتمددع المحلدددي حدددولي "  1ابقولهددد (1م ب )

 ". هاج بطريقة تقليدية وما في شغل للطالب وفي بداية عملي كنت ماشي زي ما بدا المجتمعنامتحانات واتبع الم

جتمداعي أكسدبها معتقددات  لى أن البيئة والمحديط اال( 1م ب )أشارت معلمة واحدة وهي  بينما

مدن خدالل الواقدع  فكدار طبعداً أالطلبدة عنددهم  وأنهمية الحدوار كأاكتسبت معتقداتي  " 1بنائية حول التعلم فذكرت

وهدددذا يتفدددق مدددع . "بحيددداتهمن العلدددوم مرتبطدددة فكدددار ألأالطدددالب خاصدددة فدددي العلدددوم عنددددهم  ألنوالبيئدددة مدددن حولندددا 

الكثيددر  واطدّور تفدق مدع أن الطلبددة قدد ت هددان  جابتهدا عدن البنددد الثدامن عشدر فددي االسدتبانه حيدث 

تفدداعلهم اليددومي مددع البيئددة الطبيعيددة واالجتماعيددة التددي يعيشددون  بمددن األفكددار فددي العلددوم بسددب

 .ل أن نعلمهم  ياهاومفاهيم حول الكثير من  المواضيع قب اً لديهم أفكار ف ن فيها، ولذلك 

 ونن السابقوالمعلم – 4

العديددد مددن معتقددداتهم مددن معلمدديهم السددابقين فددي كافددة  اكتسددبواعلددى أنهددم  أفددراد العينددةأجمددع 

ساسدية ، مدرورًا بالمرحلدة األتي مدروا بهدا، سدواء فدي المرحلدة األساسدية الددنياالمراحل الدراسية ال

 . العليا وصواًل الى المرحلة الثانوية
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لمعتقدداتهم  اكتسدابهمأجمع أربعة معلمين علدى أن المعلمدين السدابقين كدانوا مصددرًا رئيسدًا فدي و 

    1 لددى ذلددك فددي قولهددا( 1م ب )شددارت أفقددد . حددول الددتعلم، ال سدديما فددي بدايددة عملهددم كمعلمددين

ول صدف أمكانيدات ومدا عمدري شدفت مدن   ن وما كان فيان ومعلمتاتعلمت في صفوف تجميعية وصف يالصراحة ان"

عمددل مثددل معلددم علددوم درسددني فددي أالطبشددورة واللددوذ وهيددك كنددت ادرس فددي البدددايات، وكنددت   اللسددابع وسدديلة تعليميددة 

علمدوني تدأثرت فديهم فدي البدايدة وومكدن لغايدة  الدذين" 1 في قولهدا( 1م ب )وكما أكدت على هذا . " الثامن

قلدد أندا فدي تدريسدي فدي البدايدة كندت أصدال أ " 1(1ب  م)في نفس السياق ذكدرت . "ن ولكن مل كل اشياآ

حددا معلمداتي فدي المرحلدة االبتدائيدة  تدأثرت جددًا ب"1 الذي قال( 1م ب )كما يرا . "اللي كان يدرسني يمعلم

 ".لمادة التعليميةا سلوب طرذأمن خالل  تأثرت بها األولى مراحليبطريقتها الرئعة في خلق جو من الدفء، في 

 

فدي  أهميدة الحدوار والنقدال1 اكتسدبها المعلمدون مدن معلمديهم السدابقين فهديأما المعتقدات التي 

مهدددددارة الفهدددددم  دعدددددمفكدددددارهم والعمدددددل علدددددى ركيدددددز علدددددى معدددددارف الطلبدددددة السدددددابقة وأوالت الدددددتعلم،

 1ذلك حيث قالت( 1م ب )، فقد ذكرت لديهم واالستيعاب

اع الطالدب هميدة الحدوار والنقدال وسدمأساتذا في المدرسة اكتسدبت مدنهم بعض األ" 
اللدي اكتسدبته ، تعداون معداهم وافهمهدم بسدماعهملا بقددر هندحتى لو خدارج المحتدوا أل

ل مددا اكتددب دخددل علددى الصددف واسددأل قبددألددم علددوم درسددني فددي االبتدددائي انددو مددن مع
 ".فكار أم الأب عندهم عرف اذا الطالأالعنوان على السبورة و 

 
اهددتم بمددا يفكددر فيدده  واكتسددبت مندده أنمعلددم درسددني فددي الثددانوي بتددأثرت  "1 قولددهب لددى ذلددك  (4م ب )وأشددار  

مددن  السددابع عشددرالبنددد  عددنويتفددق ذلددك مددع  جابتدده . "شددراك الطالددبا  هميددة الحددوار والنقددال و أالطالددب و 

فددي  يدددورهتمددام بمددا بتاتددًا مددع أندده مددن األفضددل عدددم اال فكانددت  جابتدده؛ أندده ال يتفددق االسددتبانة

هميددة أ معتقدددات هسددتاذ اكتسددبت منددأ هندداك"  1ةقائلدد( 1م ب )وفددي نفددس السددياق تتحدددث . الطالددب فكددر
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ويتفق ذلك مع  ".هداف الحصة على اللوذأيبدا الحصة ويشغل الطالب ويكتب  كانت طريقة كان، الحوار والنقال

أسددلوب فكانددت  جابتهدا؛ أتفددق مددع أن اسددتخدام  االسددتبانةمددن  الخددامس عشدرالبنددد  عددن جابتهدا 

الحددوار والنقددال بددين المعلددم وطلبتدده وبددين الطلبددة أنفسددهم يعمددل علددى تدددعيم الفهددم واالسددتيعاب 

 .وتقويتهما العميقين

 الزمالة المهنية –3

مدددن زمدددالتهم المهنيددددة معتقدددداتهم حدددول الددددتعلم  جدددزءا مددددن يبددددو أن معلمدددي العلدددوم قددددد اكتسدددبوا

حيث  نهم لم يكونوا يملكون الخبدرة  الكافيدة خرين ال سيما في بداية عملهم كمعلمين ألمعلمين 

هددا كددان بعضددها سددلوكيًا، وبعضددها ولكددن هددذا المعتقدددات التددي اكتسددبوها فددي مجمل. فددي التعلدديم

خرا كاندت بمثابدة مرجدع لهدا أسنة لمعلمة علوم  11عن خبرة ( 1م ب )خر بنائيًا، تتحدث اآ

سددنه بالمدرسددة انددو اعملددي هيددك وهيددك وهيددك  11هددا كثددر منددي خبددرة الأفددي عندددي درس معددين اسددأل معلمددة " 1تقددول

 ".نها اساليب تقليديةأ بعدينواكتشفت 

المعلمددين فددي المراحددل األولددى مددن عملهددم وتجددربتهم فددي التعلدديم  اكتسددابوبالحددديث عددن مدددا 

الدزمالء تدأثرت ممكدن " 1لدذلك بقولهدا( 1م ب )فقد كاندت فدي جلهدا معتقددات سدلوكية بحتده فأشدارت 

صددنا فددي كليددة صعددرف فددي التربيددة شدديء وتخأندي مددا كنددت أسدداس خاصددة أمددا فددي عندددي خبددرة و  هنددالبدايددة ألفديهم فددي 

فدي " 1 في قولده( 1م ب )وهذا ما أكد عليه  ".نشطة العلميةالعلوم كله بركز على الحل والتفكير العلمي واأل

الددذي تحدددث ( 4م ب )ويوافقدده فددي ذلددك  ".البدايددة ممكددن كنددت اكتسددب مددنهم خاصددة فددي بدايددة الخبددرة 

ول مدا تعيندت فدي أ"1 عن بداية عمله في مدرسة دير دبوان واستفادته من نقاشه مدع زمالئده ويقدول

فدي تطدوير منده  واسدتفدت كثيدر ةكثير وكنا نتناقل في قضدايا كثيدر  هستفيد منأكنت و ستاذ فيزياء أديردبوان كان عندي 

  ".يساليب تدريسأ
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 الدراسة الجامعية  – 2

أجمددددع المعلمددددون علددددى أن دراسددددتهم الجامعيددددة أكسددددبتهم معتقدددددات حددددول الددددتعلم، وقددددد تفاوتددددت 

طريقدددة الدددتعلم التعددداوني والنقدددال، ( 1ب  م)و( 1 م ب)أكتسدددب . درجدددات التدددأثر بهدددذا الدراسدددة

أشددارت خاصددة وأنهددم يطبقونهددا فددي الجامعددة مددع مدرسدديهم قبددل تطبيقهددا علددى طلبددتهم، هددذا مددا 

خر كنا نعمل نقال وهدذا تدأثيرا عليندا التعلم التعاوني ومجموعات وفي اآكنا نتعلم باسلوب  "1 قائلةً ( 1م ب) ليه 

 ."كمجموعه انعكس علي وطبقته في صفي

. فقدد اكتسدبا معتقددات سدلوكية كدالتركيز علدى الهددوء وضدبط الصددف( 1م ب )و( 4 م ب)أمدا 

ضدبط الصدف مدن خدالل االنتبداا للمشداكل  األساتذة في الجامعةتعلمت من  "1  لى ذلك قائالً ( 4م ب )فأشار 

اكبر أذا سددكتت بتسدددكت علددى شدددغله  هندددالبسدديطة والمتابعدددة المسددتمرة لحركدددات الطددالب ومدددا تسددكت عدددن أي التفاتدده أل

 ".وبتعملك مشكلة كبيرة

1 ولفتدددروي أنهدددا لدددم تكتسدددب كثيدددرا مدددن خدددالل دراسدددتها فدددي الجامعدددة فتقددد( 1م ب )وتتحددددث  

غلبهم بشدرذ أ هننها تركز على الطالب أل تعلم حيث نا منهم معتقدات تربوية عن البستالعلوم قليل جدا ما اك مدرسين"

أكثددددر تددددأثرًا بدراسددددتها الجامعيددددة مددددن ( 1م ب )وفددددي المقابددددل بدددددت . "اللددددوذ وامتحانددددات وحفددددظ ويمدددأل

 فددي الددتعلم الحددوار والنقددالكأهميددة 1 المعلمددين االخددرين، واكتسددبت منهددا العديددد مددن المعتقدددات

 1حيث أشارت  لى ذلك قائلة

علدم، واسدلوب الحدوار والمناقشدة مدع الطدالب واسدتراتيجيات تددريس أاكتسبت كيدف " 
عمليدددة البنددداء  مثدددلبندددي علدددى مفددداهيم سدددابقة خاطئدددة عندددد الطالدددب أالزم مدددا  ،حديثدددة

النبددات بتددنفس بالليددل ويقددوم بعمليددة البندداء  هالضددوئي النددو جميددع الطددالب بعتقدددو اندد
 ".الضوئي بالنهار وانا من خالل الحوار مع الطالب بعرف معرفته السابقة 
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بدد ن الددتعلم  االعتقدداد نهددا تتفددق مددع حيددث  مددن االسددتبانة 19فددق مددع  جابتهددا عددن البنددد وهددذا يت 

. ظهددددار محدددددوديتهاراء الطلبددددة للكشددددف عددددن مفدددداهيمهم السددددابقة وا  الجيددددد يتطلددددب االسددددتماع آ

جعددل المعلددم يجابددت فددي البنددد السددابع فهددي تتفددق مددع أن الحددوار والنقددال خددالل الددتعلم أوكددذلك 

 . يدرك كيف يفكر الطلبة

 عالم التكنولوجيا ووسائل اإل  – 5

ن، التكنولدوجي الدذي يشدهدا العدالم اآمعتقداتهم من التطدور  على أنهم اكتسبواأجمع المعلمون 

وكددددذلك مددددن وسددددائل اإلعددددالم المتعددددددة، واشددددتركوا فددددي أن هددددذا التكنولوجيددددا ووسددددائل اإلعددددالم 

نترنددت علومددات، فهددم يبحثددون علددى صددفحات اإلن الطلبددة لددديهم أفكددار ومأعتقدداد بددأكسددبتهم اال

كتسدبوها مدن المحاضدرات التدي تعدرض ض المعلمين لمهارة اإللقاء التدي اكما أشار بع. وغيرها

 1(4م ب )تلفاز فيقول على شاشات ال

مدل موجددودة  معلومددةعلدى الطالدب التطدور التكنولدوجي ممكددن مدن الندت يحصددل  " 
شددرطة فددي مديريددة التربيددة اكسددبتني معتقدددات وممكددن الفضددائيات األوكددذلك . عندددك

لقاء مثل الدكتور طارق سويدان وانا في قضية اإل ساليب مثالً أوظف منها أ التربوية،
 ". تعلمت منها

أن ( 1م ب )وبالحدددديث عدددن كيفيدددة التعدددرف علدددى مفددداهيم الطلبدددة ومعدددارفهم فدددي العلدددوم تدددرا 

استخدام األسلوب االستكشافي ربما يساعد في التعرف علدى معدارف الطلبدة وقدد أكتسدبت ذلدك 

سددتخدم اسددلوب باخددالل التكنولوجيددا وعددرض فيددديو وصددور مددن " 1 مددن التكنولوجيددا وتشددير  لددى ذلددك وتقددول

أكيددد يعنددي الطددالب بدددهم تغييددر يعنددي جيددل انترنددت وفدديس بددوك يعنددي ممددل ، تعددرف علددى معددارف الطلبددةبت استكشددافي

والتددي  االسدتبانةويتفدق هدذا مدع  جابددة المعلمدة فدي البندد الثداني مدن  ."تحكدي بطبشدورة وصدورة صدامته

 .أجابت فيه بأنها تتفق بشدة مع أن الطلبة لديهم أفكار حول مواضيع العلوم قبل أن يدروسها
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وفددي سددياق الحددديث عددن أفكددار الطددالب ومفدداهيمهم حددول مواضدديع العلددوم ومدددا ارتبدداط ذلددك  

 (1 1م ب )بالتطور التكنولوجي، قالت 

فكدار حددول العلددوم أ نيهالطالبدات لددد  عتقددداي أنعددزز أ جعلنديالتطدور التكنولددوجي "
 نيفددتح جعلهددنوهددذا التطدور  .خاطئددة وأتكددون بسديطة  قددد ،وكافدة المعددارف نوعددا مدا

وطبعددددا التطددددور التكنولددددوجي ، الوثائقيددددة الجزيددددرة خاصددددة ننترنددددت والبددددرامج ويعددددرفاإل
و فدديلم علددى أحضددر برنددامج أطبعددا لمددا التكنولوجيددا، هميددة أني معتقدددات حددول باكسدد

، وممكن من خالل الفيديو منه   نشو افهمت ت  الطالبات مين حضر الجزيرة بسأل 
 ". نفسه اكتسب طريقة تعليم كالنقال المجموعات االستقصاء

نسدددان يكدددون الب عنددددما ندددتكلم عدددن اجهدددزة جسدددم اإلالطددد(1 "1م ب )ليددده وهدددو ينسدددجم مدددع مدددا أشدددار   

وقدد أكدددت علددى  ".امعلومددات وهدذا كلدده تكنولوجيدد أن لديددهالطالدب لديدده مشدداهدة لفلدم وثددائقي برنددامج تشدعر 

 1في حديثها عن التطور التكنولوجي قائلة( 1م ب )ذلك 

احنددا  .فددي التعلدديم دمددج التكنولوجيددا 1مددثالً  فددي التعلدديم سدداهم كثيددر التطددور التكنولددوجي" 
الطالب لديهم افكار حدول مواضديع العلدوم أن  ، أعتقددايما البنات عنا على الفيس بوك

اليوتيدوب  اسدتفدت مدن نترنت عندهم معلومات،لوجي واإلو التطور التكن ألنه مع هذاهذا 
معتقدددات حددول الددتعلم منهددا  واكتسددبتاللددي بشددرذ عددن الددتعلم التعدداوني والتلفدداز والبددرامج 

 " .التعاوني
 

أجابتدا فيده بأنهمدا تتفقدان  والدذي االسدتبانةويتفق هذا مدع  جابدة المعلمتدين عدن البندد الثداني مدن 

 .يتعلموهابشدة مع أن الطلبة لديهم أفكار حول مواضيع العلوم قبل أن 

 التثمل الذاتي – 6

يقومددوا بدده فددي التأمددل الددذاتي مددن خددالل التفكيددر بمددا  فددراد العينددة جميعددا أنهددم يسددتخدمونأكددد أ

ومددا هدددي الطريقددة الفضدددلى فدددي . ، وطدددرذ األسددئلة علدددى أنفسددهم حدددول طددرق تدريسدددهمتدريسددهم

كاالعتقدداد بضددرورة العمدددل م اتهددو العديددد مدددن المعتقدددات مددن خددالل مراجعدددة ذ ونيكتسددبو . ذلددك

جدددراء التجدددارب والعمدددل علدددى تفعيدددل دور الطالدددب بمشددداركته فدددي  المخبدددري فدددي تعلدددم العلدددوم، وا 
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ن بداية تعليمه للعلوم وتطور معتقداته عدن المعرفدة الهامدة ع( 4م ب )عملية التعلم، ويتحدث 

تحدول أوتددريجيا صدرت ، جاندب الحفدظ أي علدىركز على الجانب النظدري أكنت في البدايات  "1 في التعلم قائاًل 

مددن خددالل تددأملي فددي ذاتددي بمراجعتددي ألسدداليب تدريسددي ومقارنتهددا شددراك الطددالب وقضددايا البحددث ا  سددلوب التجددارب و أل

بأنده يتفدق مدع أن  االسدتبانةمدن  11وهذا ما يتفق مع  جابتده عدن البندد ". باألساليب السابقة والحاليدة

عمدددل الطدددالب فدددي مختبدددر العلدددوم وأثنددداء المهددددام الجماعيدددة ال بدددد مدددن التركيدددز علدددى الحددددوار 

 . ية في العمل والهدوءوالنقال بين الطالب وليس الفرد

تمثدل بحديثده عدن موضدوع في هذا السدياق يطدرذ المعلدم مثدااًل مدن مدادة األحيداء التدي يعلمهدا و

 اطددالب يعملدددو لل فصددرت أحكددي . علدددي اتيسددتوعبو  او تصددور الطددالب للخليدددة شددغالت دقيقددة وبطولدد " 1الخليددة قددائالً 

مددن خددالل تأمالتهددا الذاتيددة أن الطلبددة دون ( 1م ب )والحظددت  . "لدديل انددا اضدديع حصددص، نمددوذج

 1 شراكهم في عملية التعلم قد ينامون في الحصة على حد قولهاا

يعني انا بشرذ  .وان الطالب ساكتين حتى ينامأشعر أنا أالحصة  يعطأكنت لما  "
، مشدداركة الطالددب فددي الحصددةو سددلوبي أمددا تأملددت فددي ذاتددي و للمددين للحدديط  ولكددن 

اكتسددبت معتقددد مشدداركة وهيددك  ونكثددر وهددم يشدداركأفعددالين  واصددار و شدداركهم أصددرت 
  ".للطالب
 1في سياق حديثها عن تأمالتها الذاتية في عملية التعلم قائلة( 1م ب )وهذا ما أشارت له 

وتعدداملي مددع معددارف الطالبددات سددلوبي أ دور كبيددر خاصددة فددي التأمددل الددذاتي لدده " 
كل يوم دوام  بعدكن ممها، وضرورة النقال والتحاور و بغيرها بطرق اقنعهم أوكيف 
دمت العمل فضل أو استخأ لوعملت بطريقة ثانية لكان أفكر وأقوليام ألغلب اأوفي 

 ".فضلأالجماعي في هذا الدرس 
طدداق  "تسددتخدم األغدداني بددديال ألسددلوب التلقددين ومثددال ذلددك درس الطاقددة ( 1م ب )فأصددبحت 

 ."اويزمرو  اويغنو  ايطبلو  اوصارو  ،طاق طاقية  والطاقة مسؤولية
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معتقددات تتعلدق ب عطداء اكتسدب فقدط ذكدر أنده مدن تأملده الدذاتي واحدًا  اً تجدر اإلشارة أن معلم

 1ذلك في قوله( 1م ب )وذكر. عن أسلوب التلقين والتخليأمثلة واقعية من بيئة الطالب 

لدددم سدددلوبي وطريقتدددي فدددي هدددذا الددددرس أ هدرس بالحدددظ انددد أعطددديتجربدددة او  أعمدددل" 
ذكددر أ ،سددلوب اللددي علمددت فيدده وقربدده مددن بيئددتهمألبراجددع نفسددي بشددوف ا. يسددتوعبوا

علدى االكدل  جدالسندا أكيميائيدة المحيطدة بدذرة الكربدون و كنت بدي اعلمهدم الدروابط ال
شدرحة بنددروة فدي الوسدط و صحن الحمدص  ياها من خالل علمهم أفكرت ففي الدار 

 ".الجوانب مخلالت على 4و
 الخبرة الشخصية في التعليم  – 7

معتقددداتهم مددن خددالل خبددرتهم التددي مددروا بهددا ومددن خبددراتهم  علددى أنهددم اكتسددبواأجمدع المعلمددون 

وقددد اكتسددب بعددض المعلمددين . أن الطلبددة لددديهم أفكددار ومعددارف حددول مواضدديع العلددوم1 ومنهددا

أفكددارهم طددوروا ، معتقددداتهم عددن معرفددة الطلبددة السددابقة و (1م ب )و( 1م ب )و( 1م ب )وهددم 

 1 لذلك بقولها( 1م ب )فأشارت . قبيل حدوث التعلم

سأل الطالب عرفلي هالتعريف أنظري اني لما اجي ي ف كان نا قبل هالخبرةأ يعني" 
عملده امتحدان يجيدب عالمدة منيحدة يعندي حدافظ انظدر أيعندي  .اذكرلدي يدذكرا .يعرف

خبرتي في التدريس يعني قبلها ما عمدري خطدر فدي بدالي ولكن مادة،  أي للعلوم زي
نددا مدن بدايددة أاجدي   ندهبددس لبعددين يعندي ممكددن اكتشدفها  ،معلومدة لديددهالطالدب  هاند

ا عندددي هددذ مددا كددانذا الطالددب عندددا معلومددات   الحصددة اطددرذ اسددئلة مشددان اشددوف
المهارات ويوض   االمعتقد انا هسه صرت اركز على طالبي في الصف يعني يتقنو 

  ".المفهوم ويستخدمه في حياته العملية مل على نسبة النجاذ
 السدابقةلمعرفدة را أن الخبرة هي التي أكسبتها معتقدات حدول امدتالك الطلبدة لفت( 1م ب )أما 

فكار وهدذا اكتسدبته مدن خدالل الخبدرة وعمدل التهيئدة فدي الحصدة والنقدال أالطالب لديهم "1 وتقول في هذا الصدد

 ". بهامع الطالب وسؤال الطالب بعض االسئلة وحتى الذرة عندهم معرفة سابقة 

ين مدن خددالل خبدرتهم أن الطلبددة الدذين يقومددون بتعلديمهم، ينسددون مدا تعلمددوا يدرا بعدض المعلمدد

 1 في هذا السياق( 1م ب )فذكرت . مدة من الزمن بعد



112 



 

وفداهمين  ايعرفو  ابكونو  الذي أدرسهم فيهالطالب في الصف  أنمع الخبرة الحظت "
 وألجل ذلكنهم ما بعرفو شي كأني ما درستهم  بالحظ  بعدهاوفي السنة اللي  ،علي

 التددي عندددا سددلوب وصددرت اركددز علددى الطالددب والحددوار والنقددال والمعرفددة غيددرت األ
 ".والمشاهدة والمختبر وأني الزم اعطي المعلومات الدقيقة

 
كتسدبتها مدن خدالل كهم فدي النقدال وهدذا ااشدر أمالحظدة الطدالب و ال بد مدن " 1 بقوله( 4م ب )وأكد على ذلك 

فقددد أكتسددب معتقدددًا بنائيددًا متعلقددًا بتغطيددة ( 1م ب )أمددا  ".كثددرأنهددم بسدتمتعوا بالنقددال تدريسدي للطددالب أل

وصدل مفداهيم وخبدرة وخطدوط عريضدة أاالن مع الخبرة الشخصدية والتدريسدية بددي  "1 المنهاج حيث يدعي قائالً 

فهدو يتفدق  االسدتبانةمدن  11وهذا ما أكددا فدي  جابتده عدن البندد  ."أو أل منهاج ال أنهيتبغض النظر 

 .بشدة مع أن الحوار والنقال أفضل في تعليم العلوم من التركيز على تغطية المنهاج

 (التوجهات الدينية) الدين – 1

عتقداد علدى أنهدم قدد اكتسدبوا معتقددات بنائيدة مدن انتمدائهم الدديني تجلدت فدي االالمعلمون أجمع 

فالدددين يحددث علددى ضددرورة . بددةبأهميددة الحددوار والنقددال وضددرورة الددتعلم التعدداوني وسددماع الطل

المعلمدددات، وقدددد التعددداون فدددي كافدددة شدددؤون الحيددداة واتخددداذ القدددرارات كمدددا يدددرا هدددؤالء المعلمدددون و 

، وأكدد بعضدهم علدى أن درس العلدوم من القرأن الكريم على معتقداتهم ياتاستشهد المعلمون بآ

وتعدداونو "بدددأ بقولدده تعددالى بن أي اشدديطبعددا فددي " 1 لددى ذلددك بقولهددا( 1م ب )فأشددارت . ال بددد أن يبدددأ بهددا

سددالمي حدددث علددى دور المشددداركة ديننددا اإل"  1فددذكرت ذلدددك حيددث قالدددت( 1م ب )أمددا  ."علددى البددر والتقدددوا

يكون الحوار  مبكون نابع من مصدر معين والز  هنوما نستخف فيه أل ،خر مهما كان حديثهوالحوار والنقال وسماع اآ

دور كددد اتاكتسدددبت معتقدددد"  1 لدددى ذلدددك فدددي قولهدددا( 1م ب )وأشدددارت  ."عكسددده علدددى تعليمددديأبندداء وهدددذا مدددا 

نسددتخدم التعدداون والعمددل  نددا يجددب أننأدل علددى يددوهددذا " وتعدداونو علددى البددر والتقددوا"1 كمددا فددي قولدده تعددالى المشدداركة
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نقدال فدي حدداث الدتعلم الزم تشداور الطدالب واسدتخدام الحدوار والإلأنده  كيددأ" مرهم شدورا بيدنهمأو " في التعلمالجماعي 

 1أسلوب اإلستقصاء من الدين فقال( 1م ب )ومن جانب اخر فقد اكتسب  ،"التعلم

 بحيدثننظدر للكدون علدى موضدوع البحدث واالستقصداء  أنممكدن مدن خدالل الددين " 
مدددا قدددال الرسدددول عليددده الصدددالة ك يء،نهدددا يقدددين فدددي كدددل شدددأمدددا ننظدددر لألمدددور علدددى 

على التفاهم والحدوار والنقدال  اإلسالمكما يشجع " درا بشؤون دنياكمأنتم أ"السالم و 
 ".وهذا ما اكتسبته من الدين حول التعلم واعكسه على التعليم

أجدابوا فيده بدأنهم  يوالدذ االسدتبانةالبندد الخدامس عشدر مدن  عدنويتفق هذا مدع  جابدة المعلمدين 

بددة أسددلوب الحددوار والنقددال بددين المعلددم وطلبتدده وبددين الطليتفقددون بشدددة أتفددق مددع أن اسددتخدام 

 .أنفسهم يعمل على تدعيم الفهم واالستيعاب العميقين

 التربويونالمشرفون  – 1

مدن معتقدداتهم كدالحوار وأهميدة تفعيدل دور الطالدب  اً جدزء اكتسدبواأشار ثلث المعلمين  لى أنهم 

هميددة المعرفددة فددي المحتددوا أ مبت مددنهسددن اكتو المشددرف " 1لددذلك بقولهددا( 1م ب )مددن مشددرفيهم وقددد أشددارت 

 1 فيتحدث عن مشرفيه قائالً ( 4م ب )أما  ".تدعيم دور الطالب والحوار والنقال مع الطالب وكذلك

علدددى الجاندددب االيجدددابي  انهدددم بركدددزو أل ي مدددنهمبعدددض المشدددرفين اكتسدددبت معتقددددات" 
شراك الطالب في الحوار والنقال وتعدد االسئلة  قضية 1 وبشجع المعلم يعني مثال 

جابددات انتددا مددا وقفددت عندددها والزم توقددف  مددا كددان يحضددرلي المشددرف يحكيلددي فددي ل
 ". عندها

 
لمعتقدددداتها  اكتسدددابها لدددى األثدددر الكبيدددر لمشدددرفيها علدددى ( 1م ب )وفدددي سدددياق متصدددل أشدددارت 

المفدداهيم  مثددلن علددى معتقدددات المعلمددين و صددين حر و المشددرف"1 حددول الددتعلم كمفدداهيم الطلبددة السددابقة وتقددول

وهددذا يتوافددق تمامددًا مدع  جابتهددا علددى البنددد . " بعدين االعتبددار والزم اغيرهدا اذا كانددت خاطئدةوأخددذها السدابقة 

ن أحددد الحددواجز والعوائددق التددي تمنددع الطلبددة مددن ي عشددر مددن االسددتبانة فهددي تتفددق مددع أالحدداد

. ةالمقبولدد تعلددم العلددوم هددو حملهددم لألفكددار والمفدداهيم التددي ربمددا ال تنسددجم مددع األفكددار العلميددة
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حكدددالي اندددي أ التربدددويول حصدددة حضدددرلي اياهدددا المشدددرف أيعندددي " 1شدددراف قائلدددةعدددن اإل( 1م ب )وتتحددددث 

زلي تنعندك والد صغار والزم  ولكن تصلحي لتكوني محاضرة في الجامعه وانِت  ،منها متقنتها ومتمكنةمادتك العلمية 

  ".الشيء حضرتلي واحكتلي نفس  مشرفةاجت  وبعدين ،لمستواهم

 العلماء   – 01

غيددر أن معتقددداتهم مددن سددير العلمدداء وتجدداربهم،  اكتسددبوامعلمددين علددى أنهددم مددن الأجمددع أربعددة 

ا السددياق وفددي هددذ(. 4م ب )لددم يكتسددب مددن هددذا المصدددر أيددًا مددن معتقداتدده وهددو  اً واحددد اً معلمدد

 1 كتسبت معتقداتها من كتابات باولو فيرري حيث قالتأنها ا( 1م ب )فقد ذكرت 

غيدرت مدن فهمدي لوظيفدة المعلدم فدي  اءتدهتربوين وفالسفة مثل باولو فيدراري كدل قر " 
"الرسالة السابعة" مقالته

the sevent later/have the studanet not studanet

مل هم المعلومات وهو يحكي يحكوا  همن  ن المعلم الزم يحكي مع الطالبأيعني  
عمليدة الدتعلم عمليدة بدين شخصدين متوسدطهم العدالم  أنيستقبلوها، وفي كمان مقولدة 

حكيدت   ذامحكيل كثير مل يعندي  أنهي سبتنكأ كثير وهذامن بعض  ايعني بتعلمو 
 ".أكثر ايفهمو  أوكثر أ يحصل طالبي على عالماتكثير رذ 

 
وتسدكي ومشدداكله مدع روسدديا جمددثال في" 1 فقددد أكتسدبت معتقددداتها مددن فيجوتسدكي فتقددول( 1م ب )وأمدا  

راقب أاجيه مع االطفال وهذا شجعني اني وبي. وانا بتحدا المجتمعله، افكارا ونشرها رغم تحدي المجتمع  اهم رفضو أن

مددددة علدددددوم كمعل اكتسددددابها لددددى دور العلمدددداء فددددي ( 1م ب )وأشددددارت . "ااألوالد واشددددوف كيددددف بفكددددرو 

ممكدن بعددض العلمداء المسدلمين ونجدداحهم  "1 خصدت بالدذكر دور التجربددة قائلدةً لمعتقدداتها حدول الددتعلم و 

حدداث الدتعلم وترسدي  المعلومدات فدي معتقدات كدور التجربدة إل أكسبنيوعلماء الغرب ومدا التفكير والتجريب عندهم 

عددن معتقداتدده ( 1م ب ) وفددي نفددس السددياق فقددد تحدددث ".ذهددن الطالددب وانددو دايمددا يفكددر فددي اللددي حوليدده

كتسددب ذلددك مددن ايم والعلددم بأنهددا ال تمتدداز بالثبددات وقددد حددول الددتعلم حيددث يددرا أن طددرق التعلدد
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ن العلددم أكسددبني معتقدد أهدذا  1شدعهثم لده دور كبيددر فدي موضدوع سددقوط األالحسدن بددن الهيد" 1 سدير العلمداء فيقددول

 " .مل كل الطرق التدريسة ثابته لموضوع معين ،سلوب تعليميأثابته وهذا بعكسه على  ه غيروحقائق
 

 المطالعة الحرة – 00

لعبت المطالعدة الحدرة دورًا فدي اكسداب المعلمدين والمعلمدات لمعتقدداتهم حدول الدتعلم، فقدد أشدار 

1  لدددى ذلدددك قائلدددة( 1م ب )فأشدددارت . لمعتقدددداتهم مدددن خاللهدددا اكتسدددابهممعظدددم المعلمدددين  لدددى 

 ."الطدالب عندي كتاب فدي أسداليب تعلديم العلدوم ولليدوم بقدرأ منده وفدي كدل صدف مكتبدة صدفيه بسدتخدمها وبفعلهدا مدع"

ألندي مدا " 1 مطالعتها الحدرة المسدتمرة بأنهدا لدم تددرس التربيدة فدي الجامعدة فتقدول( 1م ب )وتبرر 

 ".درست التربية فكان نصيب المطالعة لكتب التربية كبير واكتسبت منها الكثير من معتقداتي

طبعددا "1 لفيركددز علددى مطالعددة الكتددب التددي تتعلددق بأخالقيددات مهنددة التعلدديم فيقددو ( 4م ب )أمددا  

ه لمعتقداتدده ندداتج اكتسددابأن ( 1م ب ) ويددرا ."داب المعلددم والمددتعلمب التعلدديم وأهميددة التعلدديم وأمثددل كتدد

بحدداث منهدا معتقددات مثددل عمدل الطالدب لأل كتسددبتمطالعدة الحدرة وقددراءة كتدب التربيدة اال"  ، مدن المطالعدة الحددرة

 ".والمشاركة واستخدام وسائل حديثة في التعلم
 

 دراسة الماجستير  – 04

مدددن خدددالل ( 1م ب )كتسددب ثالثدددة معلمددين معتقدددداتهم مدددن دراسددة الماجسدددتير حيدددث أكتسددبت ا

ن جتماعيددة ألالعتقددد بالبنائيددة اأنددا أ"1 دراسددتها للماجسددتير الفكددر البنددائي االجتمدداعي فددي الددتعلم فتقددول

من اهله وهذا   خوتهمع التطور حولينا او ممكن بسمع من  اشي خصوصاً  ليس لديهالصف فاره   لى ال يأتيالطالب 

؛ فهدي االسدتبانةويتفق هذا مع  أجابتها عن البند الثامن عشدر مدن . "من دراستي للماجستير ااكتسبتو 

أن الطلبددة لددديهم الكثيددر مددن األفكددار فددي العلددوم وقددد طوروهددا بسددبب تفدداعلهم  مددعتتفددق بشدددة 

 1قائلدة( 1م ب )  وفدي نفدس السدياق أضدافت. ي يعيشدون فيهدااليومي مع البيئة االجتماعية الت
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ولعبددددت دراسددددة  ".اكتسدددبتها مددددن الماجسدددتير وقدددددتبناهددددا فيجوتسدددكي  التددديالفلسددددفة البنائيدددة االجتماعيددددة  أحدددباندددا  "

لنظرتدددده البنائيددددة حددددول الددددتعلم، والتددددي لددددم تكددددن ( 1م ب ) اكتسددددابالماجسددددتير دورًا هامددددًا فددددي 

نوعيدددة مدددن الفكدددر السدددلوكي  لدددى الفكدددر  ةفدراسدددته للماجسدددتير أحددددثت لديددده نقلددد. موجدددودة لديددده

 1 البنائي وأشار  لى ذلك قائالً 

ن حقيقيددة نحددوا فددي السددابق نظرتددي سددلوكية واآنظرتددي للددتعلم والتعلدديم ومعتقددداتي " 
ة بنائية من خالل نظرتي لطرائق التدريس والطالب وطبيعة هناك لي توجه نحو نظر 

تعدداملي مددع المنهدداج، وهددذا الفلسددفة فددي االغلددب اكتسددبتها مددن الماجسددتير، فالمرحلددة 
ب في معتقداتي ونظرتي الحاسمة الي هي مرحلة الماجستير عملت عندي شبه انقال

مده ورؤيتده الي كدل طالدب عنددا مفاهي أنظدر أندهالماجستير صدرت  بعدن للتعلم، اآ
 ".موضوع ممكن نطرحه اثناء تدريسنا

 
 

 الخارجيةدورات التثهيل   – 03

المعلمين لمعتقداتهم حدول الدتعلم حيدث أكتسدبت  اكتسابلعبت الدورات الخارجية دورًا هامًا في 

معتقددات حدول أهميدة المعرفدة السدابقة وضدرورة الكشدف عنهدا فأشدارت  لدى ذلدك فدي ( 1م ب )

ن الطالدب أما عمري خطر في بالي في بعض المؤسسات التي تهتم بالتعلم والتعليم،  تلقى التدريبأقبل ما  "1 قولها

ن خددالل بعددض مدد"1 فددي قولهددا( 1م ب )، وهددذا مددا أكدددت عليدده "لبعدددينمعلومددة يعنددي ممكددن اكتشددفها  لديدده

هميددة الحددوار واكتسددبت معتقدد أ. رافكدا لددديهمالطلبددة  أنسدداليب التعلدديم اكتسدبت معتقددداتي مثدل أالددروات الخارجيددة فدي 

ويتفددق ذلددك مددع  جابتهددا عددن البنددد الخددامس عشددر مددن  ."سدداس الددتعلم والفهددم واالسددتنتاجه أوالنقددال واندد

 . أتفق بشدة أن الحوار والنقال يدعم الفهم واالستيعاب العميقين1 االستبانة

 في وزراة التربية والتعليم  المتبع نظام االمتحانات  – 02

ين أنهما اكتسبا معتقدات سدلوكية كدالتركيز علدى تغطيدة المنهداج بالدرجدة معلماثنان من الذكر 

فددي امتحاندداتهم علددى قيدداس كددم  األولددى، وتفضدديله علددى الحددوار والنقددال، ولددذلك فدد نهم يركددزون
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االمتحاندددات التدددي ، ويبدددررون السدددبب فدددي ذلدددك أن الطلبدددة وتدددذكرهم لهدددا معدددارف التدددي يمتلكهدددا

تركدددز علدددى تغطيدددة المنهددداج مدددن بدايتددده  لدددى نهايتددده . التربيدددة والتعلددديم الفلسدددطينيةتقددددمها وزارة 

بدل أِلَنده  س ألنهدم يعتقددون ذلدك فدي الحقيقدة؛وبذلك يكون المعلمون ملزمين بتغطية المنهاج لي

ول ات الموحددة بكتبلدك االسدئلة مدن اآطبعدا االمتحاند"1 بقولده( 4م ب )لدذلك  وقدد أشدار. أمر فوق  ردتهم

نظدام "  ( 11م ب )وأيضدًا قالدت . "مع معتقداتك بدك تتندازل يتناسبما  هر تخلص المادة رغم انطخر وبتضلآل

رغدم أنهدا . "هسدئلة واجوبدة ومجبدورة يدأثر فدي لمدا الدوزراة تعطيندي امتحدان مجبدورة التدزم فيدأاالمتحانات متغيرل ظدل 

اتفدق مدع أن الحدوار والنقدال أفضدل فدي تعلديم 1 كاندت االسدتبانةمدن  11في  جابتهدا عدن البندد 

 . طية المنهاجالعلوم من تغ

 مدراء المدارس   – 05

هتمدام معتقدداتهم مدن مددراء المددارس، كاال اكتسدبوا المعلمدينتبين من خالل المقابالت أن ثلث 

بعضددهم  مدددراء المدرسددة اكتسددبت مددن"1 ذلددك فددي قولدده( 1م ب )فددذكر . بالطلبددة والعمددل علددى سددؤالهم

مددير المدرسددة كدان مصدددر "(1 1م ب )وفددي ذات السدياق قالددت  ."معتقددات االهتمدام بددالطالب وسدؤالهم دومداً 

عطي الحصة والكل ساكت ولكن لما انتقلت يلمعتقدات قديمة مثل دور المعلم الزم يكون متسلط يسيطر على الطالب 

 " .وتغيرت نحو االهتمام بالطالبساليب ومعتقدات أثانية المديرة اكثير اكتسب منها لمدرسة 

 ة التربية والتعليمر وزا التي تعقدها دوراتال  – 06

المعلمددين والمعلمددات لمعتقددداتهم حددول الددتعلم ،  اكتسددابلددم يكددن لهددذا المصدددر تددأثير كبيددر فددي 

كتسدددبت بعدددض معتقدددداتها مدددن مقدددابالتهم أن معلمدددة واحددددة فقدددط، ا فقدددد تبدددين مدددن خدددالل تحليدددل

التكنولوجيا في التعلديم واكتسدبت  ةكانت مجدية مثل دور  هابعض الدورات"  1في قولها( 1 م ب)خالله فذكرت 

 ". غير مجد   خراآ باهمية التكنولوجيا في احداث التعلم وبعضها عتقاداالمنها 
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يمكن تلخيص مصادر معتقددات معلمدي العلدوم البندائيين الدذين تمدت مقدابلتهم كدأفراد مدن عيندة 

فدددي الجددددول هددذا الدراسدددة وهدددي مرتبددة تنازليدددًا بحسدددب نسدددبة التوافددق فدددي المصددددر الواحددد كمدددا 

 1 التالي( 14.4)

 (42.2)الجدول رقم 
 مصادر معتقدات معلمي العلوم البنائيين

 المعلم الخامس
 5م ب 

 المعلم الرابع
 2م ب 

 المعلم الثالث
 3م ب 

 المعلم الثاني
 4م ب 

 المعلم األول
 0م ب 

 الرقم اكتساب المعتقد مصدر

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 المحيط االجتماعي

 
1 

     1 المعلمون السابقون 
     1 الزمالة المهنية 
     4 الدراسة الجامعية 
      1 ووسائل اإلعالمالتكنولوجيا 
     6 التثمل الذاتي 
     7 الخبرة الشخصية 
     2 (التوجهات الدينية)الدين 
     9 المشرفون التربويون 
     11 العلماء 
      11 المطالعة الحرة 
      11 دراسة الماجستير 
     11 دورات التأهيل الخارجي 
     14 نظام االمتحانات في الوزراة 
     11 مدراء المدارس 
     

 
 16 دورات وزارة التربية والتعليم
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  مصادر معتقدات المعلمين السلوكيين  –ب 

خمسدددة تنوعددت المصددادر التدددي اكتسددب منهددا معلمدددو العلددوم السددلوكيون معتقدددداتهم لتصددل  لددى 

الخبددددرة والتجربددددة 1 اشددددترك المعلمدددون الخمسددددة فددددي تسدددعة مصددددادر منهددددا وهدددي. مصدددددراً  عشدددر

الشخصددددية والدراسددددة الجامعيددددة والزمالددددة المهنيددددة، والمعلمددددون السددددابقون والمحدددديط االجتمدددداعي 

أمددا بقيددة المصددادر . ل الددذاتيعددالم،  ضددافة  لددى التأمدداء والتقدددم التكنولددوجي ووسددائل اإلوالعلمدد

      كتسددب كدددل مدددنرفون فقدددد االدددين، المشددد1 يهدددا بعدددض معلمددي العلدددوم وهدددية التدددي اشددترك فالسددت

  لددىثالثددة معلمددين  أشددارمعتقددداتهم منهمددا، أمددا المطالعددة الحددرة فقددد  1و م س 1، م س1م س

 ين، أمددددا المصدددددر  4و م س 1، م س 1م س1 لمعتقددددداتهم حددددول الددددتعلم منهددددا وهددددم اكتسددددابهم

مدراء المدارس ونظام االمتحاندات فقدد اكتسدب بعدض المعلمدين معتقدداتهم منهدا 1 تيين، وهمااآ

 1م سواكتسدب المعلمدان . اكتسبا معتققداتهما من مدراء المددارس 1م س و 1م سفالمعلمان 

معتقدددداتهما  1و م س 1م سواكتسدددب المعلمدددان . معتقددداتهما مدددن نظدددام االمتحاندددات 1و م س

بنيدددة مدددن  معتقداتددده 4م س واكتسدددب معلدددم واحدددد. مدددع الطلبدددةتفاعلهمدددا الخبدددرة الشخصدددية بمدددن 

  .المناهج الدراسية

 1معتقداتهم حول التعلم السلوكيون وفيما يلي المصادر التي اكتسب منها معلمو العلوم

 المحيط االجتماعي – 0

معتقددداتهم حددول الددتعلم مددن خددالل بيئددتهم  اكتسددبواعلددى أنهددم  كافددة نو ن السددلوكيو أجمددع المعلمدد

االجتماعيدددة المحيطدددة بهدددم، وقدددد كاندددت معتقددددات فدددي معظمهدددا سدددلوكية بحتدددة اقتصدددرت علدددى 

المعلدددم طريقددة تدريسددده  يحدددد بندداء عليهدددامفهددوم الضددرب، ومسدددتوا الطددالب وندددوعيتهم، والتددي 
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ألسدلوب ( 4م س)وفدي سدياق متصدل أشدار . معتقداتده حدول الدتعلميكتسب وأسلوبه التعليمي، و 

  1الفرض في التعلم بقوله
من المحيط االجتماعي اكتسبت معتقدات ان الطالب يجدب أن نفدرض عليده القدراءة "

ذا ا  و  ،ذا فرضددددت عليهددددا طبقددددت فددددرض عليدددده النقددددال احنددددا مجتمعاتنددددا المطالعددددة ون
احنا مجتمع . هفي المجتمع انا اكتسبته من عطيتها الحرية تراخت هذا الحكي موجودأ

 ".فرض
 
المحددديط والجدددو االجتمددداعي " 1 عدددن المحددديط االجتمددداعي قدددائالً ( 1م س )خدددر يتحددددث أمدددن جاندددب 

أن بيئتدددده االجتماعيددددة هددددي التددددي تلعددددب دورا رئيسدددديا فددددي ( 1م س)ويددددرا  ".اكتسدددبت مندددده معتقدددددات

تددرس قدع الموجدود بحدتم عليدك كيدف االبيئدة االجتماعيدة والو " 1 ختيار طريقة تدريسه ويشير  لى ذلك بقولدها

( 1م س)ويتفدق مددع ذلدك المعلددم . "ي اسدلوب تتخدذ خاصدة وانددو الطدالب مسدتواهم ضدعيف ومددا بددهم يدرسدوأو 

نوعيدة الطدالب يعندي الطالدب ابدن مخديم مديندة مدن المحيط االجتمداعي ممكدن هدأل انتدا المعتقددات تكتسدبها " 1 فيقول

وقد أجداب المعلدم عدن . "وما تخليهم يناقشوالضرب وتشد على الطالب وتشرذ ، قرية البيئة المتربي فيها الطالب

راء الطلبدة والتعدرف ن التعلم الجيد يتطلب االسدتماع آبأنه؛ ال يوافق بأ االستبانةمن  19البند 

 .ظهار محدوديتها ومناقشتهايها للكشف عن مفاهيمهم السابقة وا  عل

 ن ون السابقوالمعلم – 4

. بددين السددلوكية والبنائيددة مدداوتباينددت السددابقين  هممعلمددياكتسدب المعلمددين معتقدددات متنوعددة مددن 

معتقددددات بنائيدددة حدددول الدددتعلم، كأهميدددة  اكتسدددبوافدددأجمع أكثدددر مدددن نصدددف المعلمدددين علدددى أنهدددم 

سدتاذ اللدي درسدني ألا" 1 فقدال( 1م س)كمدا ذكدر . الحوار والنقال والمشاركة والتعلم في مجموعدات

مثل الحوار والنقال وسماع الطالب والتركيز على الجانب العملي ساسية اكتسبت منو معتقدات األالعلوم في المرحلة 

 1في قوله( 1م س )وهذا ما أكد عليه ". والتطبيقي والمختبر
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كثيدر معتقددات  هعلى المصطلحات العلمية، واكتسدبت مندالعلوم يركز استاذ كان "  
ك مثدل الدتعلم فدي حدوار ونقددال والدتعلم فدي مجموعدات وبتعددرف كيدف بفكدر الولدد واندد

تفهمدددوا وتوصدددل المعلومدددة بشدددكل جيدددد، حدددل المسدددائل الحسدددابية والبددددء بطدددرق كتابدددة 
المعطيدددات والمطلدددوب مدددن السدددؤال واحندددا نحدددل السدددؤال التركيدددز علدددى التطبيدددق الزم 

فدي المرحلدة . يقددر يطبقهدا ويحدل لكي% 111يعرف الطالب مصطلحات ويحفظها 
التعلم بتم من خالل عرض وطرحها المدادة بشدكل  هاكتسبت من أستاذ العلومالثانوية 

 ".مبسط وسهل وتدخل لالذهان بشكل كبير جدًا 
 

الددذي يتفدق فيده المعلددم علدى أن الطلبددة  االسدتبانةويتفدق ذلدك مددع  جابتده عددن البندد الثالدث مددن  

شدددرحه بطريقدددة  بعددددممدددا يريددددا المعلدددم، بسدددبب عوامدددل تتعلدددق  يتعلمدددونفدددي بعدددض األحيدددان ال 

،  كدان يجمددع بدين األمددر لددي الددكتور عمدداد البرغدوثي نمدوذج"  1فقددال( 1م س)  وأضداف .نظمددةمبسدطة وم

شددارك الطالددب أوخددالل الحصددة % 111نددا اطبقدده أسددلوب الحسددي فددي الشددرذ واشددي زي هيددك، و الجددي والمددزذ زائددد األ

معلمان أخران أنهما بينما أشار   ".الحصة ة من خاللها ودرستته سلوب المزاذ والمشاركة وتقمصت شخصيأو 

 1ذلك بقوله( 4م س)كتسبا معتقداتهما السلوكية من معلميهم السابقين، فذكر ا

ولدددى، عداديددة بالدرجددة األسددتاذ علددوم درسدددني فددي الصددفوف اإلأأكيددد تعلمددت مددن "  
سددتاذ درسددني الكيميدداء الحيويددة فددي الجامعدده اسددلوب التعلدديم يعنددي توضددي  النقدداط أو 

 الحصدددة بعدددبشددكل تفصدديلي علدددى السددبورة وتكليدددف الطددالب بمتابعدددة الشددرذ احياندددًا 
 متواصددل المعلومددات بشددكل صددحي  ومددنظم عطدداء ن الددتعلم يددتم مددن خددالل أواعتقددد 

 ".ركز عليها اكثر من المعرفة السابقةأنا بو 
 

 الزمالة المهنية    – 3

تأثر غالبية المعلمين بزمالئهم الذين يعملدون معهدم فدي حقدل التعلديم، وذلدك مدن خدالل خبدرتهم 

1 أنهمدا اكتسدبا معتقددات سدلوكية منهدا( 1م س)و ( 1م س)ومعارفهم وتجاربهم فيدرا المعلمدان 

     الطلبدددة يقدددول التركيدددز علدددى المعرفدددة البسددديطة وحفدددظ المعلومدددات، وبدددررا ذلدددك بدددالواقع ومسدددتوا

 ( 11م س)
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الزمالة المهنية بتعطينا تبادل خبرات فالتركيز على حفظ المصطلحات والعناصر "  
وطبعدددا . خدددرينمدددن خدددالل المعلمدددين اآأكتسدددبته والتعدددرف علدددى خصدددائص الطدددالب 

معلدم علدوم معدي بالمدرسدة ل تيزمدال. الزمالة تخلق جدو مدري  بعدزز التعداون والنقدال
عطاء المعرفة البسيطة وبطرق سهلة النو هيك مستوا الطالب  اركز على  جعلتني

 . "وهذا واقع
 

الطدالب  هدؤالءو مدا أدرس كدان يحكدو الدزمالء أمدثاًل  هال ممكن معتقد سدلبي"1 ذلك حيث قال( 1م س)وذكر 

 ."طالب فاشلين ومشي الحصة  هؤالء ،ما بفهمول وما بنفعو  اكتب على اللوذ ومشي

ئيددة مددن زمددالتهم المهنيددة لمعلمددين أخددرين، ا لمعتقدددات بنااكتسددابهمثنددان علددى أجمددع معلمددان ا 

فدي مجموعدات هدذا اكتسدبتها مدن الدزمالء جلسدنا مدع زمددالء  االطدالب لمدا بعملدو "  1بقولدهلدذلك ( 4م س)شدار فأ

 ."عطيددت نتيجدة كويسده ولدو فدي مجددال لنعمدل كدل الحصدص فدي مجموعدداتأندا الطدالب وعملندا معهدم مجموعدات و وجب

الدذي يدرا فيده أن الدتعلم مدن خدالل  االسدتبانةويتفق ذلك مع  جابته عن البند الرابدع عشدر مدن 

خدرون تعلدم الفدرد ويتفدق مدع ذلدك مجموعات يدعم فيه الفرد تعلدم اآخدرين ويددعم اآ العمل في

ثل تطوير ساتذة علوم كثير مأالزمالة انا بشوف فيها تبادل خبرات بنقعد مع "  1فقال( 1م س )وأضاف . بشدة

 .  "حب المختبرأساتذا صرت أدور المختبر أنا ما كنت أومن بالمختبر كثير ولكن لما قعدت مع  .ساليب تعليميأ

 الدراسة الجامعية   -2

. أكد غالبية المعلمين على أن دراستهم في الجامعة أكسبتهم العديد من المعتقددات حدول الدتعلم

وبرضدو مدن ، درس فدي الجامعداتت أكند ألندي ياكتسبت معتقدات"1 حيث يقول( 1م س )فقد أشار  لى ذلك 

  ".هاخبرتي في

علدددى أن الدراسدددة الجامعيدددة أكسدددبتهم معتقددددات كدددالحوار والنقدددال، ( 1م س)و ( 1م س)يتفدددق 

    ، أمددا"اسددتفدت مددن دراسددتي للتربيددة اسدداليب التركيددز علددى النقددال فددي الددتعلم"  1بقولدده( 1م س) هددذا مددا أكددداو 

 ".الحوار والنقددالأكسدبتني معتقدددات كددراسدتي فددي الجامعدة المددواد والمسدلكيات التربويددة "1 تحددث قددائالً ( 1م س)
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، حيدث يددرا أن اسدتخدام الحددوار االسدتبانةوهدذا يتفدق مددع  جابتده عدن البنددد الخدامس عشدر مددن 

 . نوالنقال خالل التعلم بين المعلم والطلبة يدعم عمليتي الفهم واالستيعاب العميقي

مدددن دراسدددته الجامعيدددة معتقدددد سدددلوكي يتعلدددق بكيفيدددة ( 4م س)خدددر فقدددد اكتسدددب ومدددن جاندددب أ

حددددوث الدددتعلم مدددا بدددين  عطددداء المعلومدددات والمعدددارف بشدددكل صدددحي  ومدددنظم أو التركيدددز علدددى 

عطددداء  الدددتعلم يدددتم مدددن خدددالل "  1وفدددي هدددذا يقدددول. المعرفدددة السدددابقة باعتبارهدددا أساسدددًا لحددددوث الدددتعلم

صحي  ومنظم وهدذا المعتقدد اكتسدبته مدن خدالل دكتدور كيميداء حيويدة كدان يعطدي المعلومدات بشدكل المعلومات بشكل 

 الرابدعالبندد  عدنوهدذا يتفدق مدع  جابتده  ."كثر مدن المعرفدة السدابقةأنا أركز عليها أصحي  ومنظم ومتواصل و 

كمعلدددم يركدددز علدددى  عطددداء معلومدددات  ف نددده ، فعندددد تعلدددم الطلبدددة لمواضددديع العلدددوماالسدددتبانةمدددن 

 .علمية بشكل صحي  ومنظم ويتفق مع ذلك بشدة

 التكنولوجيا ووسائل اإلعالم – 5

كددالتعلم مددن  هم مددن خددالل التكنولوجيددا ووسددائل اإلعددالم،معتقددداتكتسددب معلمددو العلددوم بعددض ا

خالل العمل في مجموعات، وعرض الصدور، ومشداهدة الفيدديوهات مدن قبدل المعلمدين، ويبدرر 

. مكاندات المتاحدة فدي المددراسعتقدداتهم مدن التكنولوجيدا بضدعف اإللم اكتسدابهمالمعلمون عددم 

( 1م س)حيددث يددرا  ،وتنوعددت  جابددات المعلمددين عنددد سددؤالهم عددن دور التكنولوجيددا فددي الددتعلم

التكنولوجيددا والكمبيددوتر جميعدده "1 كتسددب قلددياًل مددن معتقداتدده حددول الددتعلم مددن التكنولوجيددا فيقددولأندده ا

مدا عنددي انتدرت ومدا عنددي طولدت بدال لده،  ،على مددارس معدومده فيهدا التكنولوجيدا ببعتونيحاليا انا  نه مهم،أعتقد أ

 ". وفترات فترات بشوف الفضائيات العلمية

و متدداثرًا بهدذا التقدددم التكنولدوجي ويوظفدده فدي تعليمدده وأشدار  لددى يبدد( 1م س)وفدي المقابدل فدد ن 

 1ذلك بقوله
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 وخاصددة العلددوم مددثالً  التعليميددة فددي العمليددةطبعددا التطددور والتقدددم التكنولددوجي بفيددد " 
علدى  أطلع دائماً أنا و  .ترسم المنحنيالاستخدام البرامج المحوسبة بالذات في العلوم 

معتقدداتي نحدو التجدارب وعمدل الطدالب فدي وكوندت علمية لعالم والبرامج اوسائل اإل
 ". من خاللهامجموعات 

والدذي يدرا فيده أن الدتعلم مدن  االسدتبانةويتفق ذلك مع  جابة المعلم عن البند الرابع عشر مدن 

  . فراد لبعضهم البعضلعمل في مجموعات يعمل على دعم األخالل ا

عتقددداد مدددن خدددالل وقدددد أكتسدددباهذا اال قة،أجمدددع معلمدددان علدددى أن الطلبدددة يملكدددون معدددارف سددداب

   1 لددى ذلددك بقولدده( 4م س)التطددور التكنولددوجي والبددرامج العديدددة علددى شاشددات التلفدداز، فيشددير 

عكدس أهدذا، و  ن الطالب يتعلم من خالل هذا المصدادر الحديثدةأ التقدم التكنولوجي أكسبنيطبعا هو بالدرجة األولى "

والدذي ( 1م س) ويتفق مع ذلك. "برنامج بسأل الطالب مين حضر البرنامجنا بحضر أذلك على تعليمي مثل 

 1طور معتقداته حول التعلم بتغيير أسلوب تدريسه فيقول

بددخل البوربويندت مثدل  .غلدب حصصديألكتروندي عامل التددريس األ أدخلممكن "  
ذا دخلدت العامدل  وهدذا بتعدزز المفهدوم عندد الطالدب  بدخل صدور DNAلما اشرذ  

عطددي المعلومددة أجيددا أثددرت علددى معتقددداتي هددال كنددت و التكنول. و التصددوريأالعملددي 
ويغيددر فكرتدده وهيددك  للطالددب ويأخددذها زي مددا هددي ولكددن ممكددن يدددخل علددى االنتددرت

 فددي وسددائل االعددالم لهددا دور، فكددار غيددرأالطالددب عندددا معلومددات و  هندداالزم تعددرف 
درس أخددذ نمدددط معدددين فددي التددددريس مثدددل ات مدرس كندددأحدددول الددتعلم يدددوم  يمعتقدددات

دخدددل الجاندددب أفدددالم وبدددرامج صدددرت أ حضدددرتنظدددري لمدددا  ءبشدددكل مباشدددر كدددل شدددي
 ". دخله نهائياأنا ما كنت أالعملي و 

 التثمل الذاتي  – 6

 يتأمدددلأشدددار المعلمدددون بدددأنهم يراجعدددون أنفسدددهم بدددين فتدددرة وأخدددرا، ومدددن خدددالل هدددذا المراجعدددة 

المعلمددون  المعلددم فددي أسددلوب تدريسدده والطددرق التددي اسددتخدمها، ومددن المعتقدددات التددي اكتسددبها

نفسهم؛ أن الدتعلم ال بدد أن يقدوم علدى النقدال والتحداور والتعداون مدا بدين من تأمالتهم الذاتية أل

لكم  قلت هاي الكلمة ي للطلالبحكأراجع حالي و أمرات كثيرة "(1 1م س )المعلم وطلبته ، حول ذلك يذكر 
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ويجيدددب  ."الطلبددة وتعدداونهم ، مشدداركةن كددل الطبددة ال اسددتثني مددنهم وال واحدددأاكتسددبت معتقدددات حددول  .اياهددا غلددط

أسدلوب الحدوار  بأنده يتفدق بشددة مدع  أن اسدتخدام االستبانةالمعلم عن البند الخامس عشر من 

 والنقال بين المعلم وطلبته وبدين الطلبدة أنفسدهم يعمدل علدى تددعيم الفهدم واالسدتيعاب العميقدين

ضددددرورة الحدددددوار والنقدددددال بأنددددده يسدددداعد فدددددي تجددددداوب الطلبدددددة ( 1م س)وقدددددد فسدددددر  .تهمدددداوتقوي

 1 وقد ذكر ذلك في قوله. وطور معتقداته السلوكية عن الحوار والنقال. وفاعليتهم معه

و كدل سددنه براجدع ذاتددي شدو عملددت شدو أخطددأت  مددن خدالل كددل فصدل بدرسدده أهدأل"
 ما تأملت بعدركز على ذاتي انا، ما كنت اشارك الطالب كثير ولكن كمعتقد كنت أ

ول مددا بددديت فددي التدددريس الزم الطالددب ينضددبط أ. عتقدددت اندده الزم يشدداركوبددذاتي أ
الزم مدن ذاتدك تغيرهدا اندا لقيدت . حفدظكدل اشدي كتابده وأ% 111الحصه تكدون  الزم

 ". الطالب ما بجاوبوا معي عكس اسلوب المحاورة والنقال
ه مدن خاللدده أسدداليب التدددريس اكتسددابعدن التأمددل الددذاتي و ( 4م س)وفدي سددياق متصددل يتحدددث 

مددا  بعدددبطريقددة  هاسددئلة عددن الوراثدده شددرحتأفددي حددل اشددرذ مددادة  1مثلددةأعدددة ، نعددم التأمددل الددذاتي" 1 المتنوعددة قددائالً 

 ".كثدر وضدوذأبسدط و ألكدن افضدل فالحدل بطدرق  الثانيدةلو شدرحت بالطريقدة . هاحسن منأفي طريقة  هروحت شوفت ان

     1 لددى ذلدددك بقولددده( 1م س )كتسدددبا معتقدددات سدددلوكية فأشدددار بينمددا أجمدددع معلمدددان علددى أنهمدددا ا

حياندا عددم انتبداا الطلبدة يدؤدي الدى عددم اشدو عملدت مدع الطدالب ، يعندي شدوف أقعد مع نفسدي أجع و ار أدايما بحب " 

حيددث يتفددق فيدده المعلددم  االسددتبانةويتفددق ذلددك مددع  جابتدده عددن البنددد الثالددث مددن  ،"التحصدديل الجيددد

م  نتبددداا بعددددمدددا يريددددا، بسدددبب عوامدددل تتعلدددق  ونعلدددى أن الطلبدددة فدددي بعدددض األحيدددان ال يتعلمددد

 . حول الموضوع قد ال تنسجم مع األفكار العلمية الحديثةالطالب وليس وجود أفكار سابقة 

 الخبرة والتجربة الشخصية  – 7

بعددض معتقددداتهم حدددول الددتعلم مددن خدددالل  اكتسدددبوا لددى أنهددم  كافدددة نو ن السددلوكيو أشددار المعلمدد

عتقددداد بضدددرورة تددددريب الطدددالب علدددى اسدددتخدام القدددوانين طدددول سدددنوات تعلددديمهم، كاالو الخبدددرة 
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والتركيدز علدى التدددريب ولديس االسدتنتاج، فالطلبدة ال يملكددون أيدة معرفدة مسدبقة عددن والعالقدات 

 1لذلك فقال( 1م س )العلوم، وأشار 

ه طالب ألن اللوذياها على  وبكتبلهم  مرة ثانيةلهم وبعيدها وبكررها  أنا المعلومة بأكدها "
رسد  المعلومده عنددو والطلبدة مدا عنددهم معرفدة سدابقة أاليوم مل زي طالب زمدان فبددي 

في المعلومات السابقة بالحظ  لهمسنه معهم واسئلتي  11هذا اكستبو من خالل تجربتي 
 ."ساسأ وال ما في عندهم معلوماتانو 

، حيدث يتفدق المعلدم وبشددة مدع التأكيدد علدى االسدتبانةمدن  16وهذا يتفق مدع  جابتده عدن البندد 

يددة وتكدرار تعليمهدا عندد عرضده للمحتدوا وذلدك ألن الطلبدة لديس لدديهم معرفدة المعلومدات الجد

 .سابقة حولها

مدن خبرتده أن الطلبدة لدديهم المعلومدات والمعدارف السدابقة فدذكر فدي ( 1م س)كتسب بالمقابل ا

للطالددب  يجددب التركيدز علددى التعامدل مدع المعرفددة السدابقة وهدذا المعتقددد اكتسدبته مدن خددالل تدريسدي"   1هدذا السدياق

بينمددا أجمددع  ."عددن الموضددوع الجديددد% 11الطالددب الزم يكددون عندددا خلفيددة سددابقة، لددو  وخبرتددي فددي التدددريس الن

. لمعتقدددداتهم دون تحديدددد أي منهدددا اكتسدددابهمخدددرون علدددى دور الخبدددرة فدددي المعلمدددون الثالثدددة اآ

سدداليبي أغيددر مدن أثددر مدن خددالل اندي كدل سددنه بحداول أالخبدرة الشخصدية طبعددا لهدا " 1 قددائالً  (1م س )ويتحددث 

ندا اكتسدبت أ"  (11م س)وكدذلك ذكدر ". السدابقةه مدن الخبدرات تاسدتفدمدا شغالت جديدة بناء على  أدخلوبحاول 

  ."سنة 11معتقداتي من خالل الخبرة في التعليم على مدار 

معتقددات خاصدة عدن لعبت نوعية الطلبدة مدن حيدث مسدتواهم األكداديمي فدي  كسداب المعلمدين 

اتهم مدددن التفاعدددل مدددع المعرفدددة السدددابقة لددددا الطلبدددة وأكتسدددب ثلدددث المعلمدددين السدددلوكيين معتقدددد

أن الطلبددة ال يمتلكددون أي معرفددة 1 كتسددب بعضددهم معتقدددات سددلوكية بحتددة ومنهدداوقددد ا. الطلبددة

كدل عدام  التفاعدل مدع الطدالب فدي"1  لدى ذلدك قدائالً ( 1م س)حيث أشار . سابقة حول مواضيع العلوم

علدى أ زمدان مسدتوا الطدالب كدان .لمعرفدة السدابقةابعطيهم استبيان أول المدرسة وبشوف الوضع وبناء عليده وطبعدا ك
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ويتفق ذلك مع  جابة المعلم عدن البندد الثداني مدن  ".دهم معارف ومعلوماتناليوم ما ع الطالب ؛من اليوم

أفكددار حددول معظددم مواضدديع العلددوم أن الطلبددة لددديهم علددى ، حيددث أندده ال يوافددق بتاتددًا االسددتبانة

كتسدددب معتقددددات تتعلدددق بطريقدددة تدريسددده فقدددد ا( 1م س)أمدددا  .عنهدددا او ويتعلمددد يدرسدددوهاقبدددل أن 

عاشدر أول التددريس كدان عنددي حدوار وغيدرت هدذا المعتقدد الندو الخدامس بختلدف عدن الصدف لنا تدريسدي لأ"  1فيقول

 " .شاردالطالب بكون 

 (التوجهات الدينية)الدين  – 1

كتسبوا جزءًا من معتقداتهم مدن الددين، ولكدن كدل واحدد مدنهم لده أكد معظم المعلمين على أنهم 

كتسدددب أحددددهم  معتقددددات تتعلدددق ي الددددين، فتعدددددت معتقدددداتهم، فقدددد اوجهدددة نظدددرا الخاصدددة فددد

سددلوب أ " 1 لددى ذلدك بقولدده( 1م س)بالنقدال والحددوار وهدذا يتفددق مددع وجهدة النظددر البنائيددة ويشدر 

هذا كله موجود في الددين عندا مثدل . د بضرورة الحوار وسماع  الطالبقبعتو في التعلم  لهالتعلم التعاوني واستخدامي 

 االسدتبانةمدن  19وقد أجاب المعلم عدن البندد . "حاديدثيات واألوغيرها من اآ " على البر والتقوا اتعاونو "

راء الطلبدددة والتعدددرف عليهدددا للكشدددف عدددن آبأندده؛ يتفدددق مدددع أن الدددتعلم الجيدددد يتطلدددب االسدددتماع 

ظهدار محددوديتها ومناقشدتها نتمائده الدديني تنميدة مدن ا( 1س م )واكتسدب  .مفداهيمهم السدابقة وا 

ن دينا بحث على دين أكسبني معتقدات حول التعلم ألال" 1يمان بالخالق في نفوس وعقول طلبته، فيقولاإل

 ".يمان بالخالق عز وجللدا الطالب اإل ن ينميأبكتب في الخطة عندي ًا دايم. التعليم

 التربويونن والمشرف – 1

بعددض معتقددداتهم مددن المشددرفين، ( 4م س)و ( 1م س)، (1م س )كتسددب ثالثددة معلمددين وهددم ا

     1 فددي قولدده( 4م س)وقددد أشددار  لددى ذلددك . أمددا نظددام اإلشددراف فلددم يكتسددب مندده المعلددون بتاتدداً 

 1وأكد ذلك في نهاية قوله ،"منه شيء أكتسبتشراف ما نظام اإل" 
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المشددرفين كثيددر جيدددين وبنسددتفيد مددنهم مثددل االهتمددام بالتخصددص والمحتدددوا والزم " 
ندددا بركددز علدددى المحتدددوا أيكددون تركيدددز كبيددر علدددى المحتددوا والطدددالب يفهمدددو كثيددر و 

والنظدام االشدرافي مددل كثيدر جيددد  .ا علدى النشداطات والتجدداربنوكدذلك فهدم بشددجعون
 ". بس المشرفين جيدين

 

المشددرفين "1 ه لمعتقداتدده حددول الددتعلم حيددث قددالاكتسدداب لددى دور المشددرفين فددي ( 1م س )وأشددار 

نددا كدان عندددي معتقددد أ " 1فيقددول( 1م س)أمدا  ".تهدداويسدداعدونا فددي تنمي تواكتسددبت مددنهم معتقددا هدم جيدددين

ولكدن تغيدر مدن خدالل داخلي قديم الزم في الحصة الكل ساكت ال أحدد يحيكدي واكتسدبته مدن خدالل تددريس فدي األول 

 " .بتعمل عامل فوضى ولكن بتفيد الطالب مرشدة المنهاج

 العلماء  – 01

الغددربيين، فقددد  معتقددداتهم مددن العلمدداء سددواء علمدداء العلددوم العددرب أوبعددض ن و كتسددب المعلمددا

معتقداتددده مدددن بعدددض العلمددداء المسدددلمين كدددالرازي فدددي طريقتددده العلميدددة فدددي  (1م س )كتسدددب ا

 1 قولهب ويذكر ذلك. البحث

بحدث، ابو بكر الرازي الطريقدة العلميدة فدي البحدث وخطدوات الطريقدة العلميدة فدي ال "
شاع مرض انفلدونز الخندازير كيدف  1 نا كثير هذا الطريقة بقول للطالب مثالأيعني 

عددالج فددي خطددوات لحتددى تصددل للنهايددة وهددو الجانددب العملددي فبخلددي  ابدددهم يكتشددفو 
 . " االطالب يجربو 

 

       فدددددذكر. الدددددبعض مدددددن معتقدددددداتهما حدددددول الدددددتعلم مدددددن العلمددددداء( 4م س)و ( 1سم )واكتسدددددب 

جدابر بدن حيدان والحسدن بدن الهيدثم يعندي ؛ العلمداء المسدلمين كلهدم نمداذج مثلدى لدي"  1في هذا السدياق( 1م س)

حيدث ( 4م س) واتفق مع ذلدك ".حيان قائم على المشاهدة في كثير من األبستخدم اسلوب العمل المحسوس ال

 منهدا ان المعلومدات يعملوهدا بشدكل عملدي بسدتفيدو أالتجارب من خالل تجارب الحسن بن الهيثم واقتنعت فيهدا "  1قال

( 1م س)أمددا . "جددابر بددن حيددانو مددن اقدددم العلمدداء والزهددراوي وفيثدداغورس  هارسددطو وبددالرغم مددن انددوكددذلك حسددن، أ
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دسدون أهم مدثال حالعلمداء فدي نجداخبدرة " 1ويقدول ،صدرار علدى العمدل والتجريدةفيتحددث عدن النجداذ واإل

ت على التجربة في البداية ر صر أحيان ففي بعض األاالنسان ما يفشل فأنا كنت بعمل تجربة مع الطالب ممكن تفشل 

 ".حكي للطالب خلص خلص بكرا بنكمل التجربة أكنت 

 المطالعة الحرة – 00

لمعتقددداتهم مددن المطالعددة الحددرة، كددالتعلم فددي مجموعددات  اكتسددابهمأشددار معظددم المعلمددين  لددى 

مدددن "1 لدددذلك بقولددده( 1م س )وعمدددل المسدددابقات واألبحددداث وأجدددراء التجدددارب فدددي العلدددوم، فأشدددار 

ممكن ، ربع دورياتأكون قدوة لطالبي، الصحف عندي أنا بحاول أربع رفوف و أة الثقافية عندي مكتبة في الدار الناحي

بحداث والتجدارب فدي العلدوم مثدل مجلدة كثدر اشدي عمدل األأسدبت تقات وحزازير مدن خاللهدا واكاني اذا بدي اعمل مساب

اكتسدبت معتقدد أهميدة التعلديم فدي مجموعدات مدن خدالل مطالعدة " (1 1م س )وفدي ذات السدياق يقدول  ."العلدم

 عمدلبأنده يتفدق مدع أن  االسدتبانةويتفق ذلدك مدع  جابتده عدن البندد السدادس مدن  ".الكتب الخارجية

 . يجاد معنى مشترك لما يدرسونه علىالطلبة في مجموعات صغيرة يساعدهم 

 نظام االمتحانات في الوزراة – 04

حيدث أكتسدبا معتقدداتهما السدلوكية حدول  فقدط،شكل هدذا المصددر تدأثيرًا ملحوظدًا علدى معلَمدين 

المعلددم علددى ضددرورة تغطيددة المنهدداج، وأن يركددز 1 متحانددات الوزرايددة ومنهددااالالددتعلم مددن نظددام 

وبرر المعلمان ذلك بالوزراة التدي تركدز فدي امتحاناتهدا علدى المعرفدة والتدذكر وتغطيدة . المعرفة

ن الدوزراة بتصدير بتقلدك ندا مدع معتقدد تغطيدة المنهداج ألأ" 1 بقولده( 1سم ) المنهاج كاماًل وأشدار  لدى ذلدك

ويتفدق ذلدك مدع  جابدة  ."سدئلة تتغطدي المنهداج أالمنهاج خلص المنهداج وهدو بحطلدك  امتحان وزراي الزم تغطي

في تعليمه للعلدوم أن يركدز علدى تغطيدة حيث يفضل المعلم  االستبانة من 11المعلم عن البند 
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المنهدداج ويتفددق علدددى أندده المهمددة والهددددف الرئيسددي حتدددى لوكددان علددى حسددداب النقددال والدددتعلم 

 . التعاوني

 مدراء المدراس – 03

واقتصددرت . كتسدب معلمدان فقددط مدن معلمددي العلدوم السدلوكيين معتقددداتهما مدن مدددراء المددراسا

أن مدددديرا نمدددوذج أمثدددل فدددي التددددريس ( 1م س )ويدددرا . هدددذا المعتقددددات علدددى طريقدددة التددددريس

ساسدية ان ويشرذ عنوان الددرس والنقداط األوصفو كان يحط العنو أهذا االنسان بعجز  –اً لي نموذج كان مدير " 1 يقول

معتقددات ( 1م س) واكتسدب ."قلت ولما يسمعك تصدي  مدا يضدربك  وحدة وحدة ويسأل انتي شو قلت انتي شو

نعددم هدأل انددا كنددت "  1 بنائيدة مددن مددديرا الدذي شدداهد لدده بعددض الحصدص فيتحدددث المعلددم هنددا قدائالً 

شرذ الزم تعطي كل المادة وماحدا يسألني من الطالب اجا عندي المدير مدرا وحكدالي أول كان عندي معتقد الزم باأل

ويجيب المعلم عن البندد الخدامس عشدر مدن  ".العملية التعليمية ويشارك ويناقل بعدانو الطالب الزم يكون 

والنقدددال بدددين المعلدددم وطلبتددده وبدددين الطلبدددة  أسدددلوب الحدددوار بأنددده يتفدددق أن اسدددتخدام االسدددتبانة

 .الفهم واالستيعاب العميقين دعمأنفسهم يعمل على 

  تجربتهم كطلبة في المدارس – 02

حدزءًا مدن معتقدداتهم مدن  اكتسدبواالذين تمت مقابلتهم  لى أنهم  كافة نو ن السلوكيو أشار المعلم

 1لددذلك فقدددال( 1م س )دراسددتهم فددي المدرسددة أثنددداء جلوسددهم علددى مقاعددد الدراسدددة، وقددد أشددار 

صددرت  حتدىيددامي لمدا كندت طالدب أمعتقدداتي الخاصدة فددي التعامدل مدع الطدالب والتددريس مندذ ، ولدي اشدجع المختبدر"

فمعتقداته سلوكية بحته فهو يركز على مهارات الحفدظ التدي اكتسدبها مدن ( 1م س )أما  ."امدرسد

والزم  ، الحددوار والنقددال كثيددر مهددم ولكددن بدددي الطالددب يحفددظ  ن" 1 دراسددته عندددما كددان طالبددًا فتحدددث قددائالً 

ه عنددا وهدذا ضدل راسدختذا حفظها وعمل عليها تجارب ب . حفظهايحتاج  لى ن تثبيت المعلومات نركز على الحفظ أل
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   1قددائالً المراحددل الدراسددية التددي مددر بهددا  عددن(1م س)وتحدددث . "المعتقدد اكتسددبته مددن خدالل كددوني طالددب

ويتفددق ذلددك مددع  ."هدددوء سددلوب انددك تركددز علددى الصددف يكددونأفددي كددل مرحلددة الددي وانددا طالددب اكتسددبت " 

حيدددث يتفددق وبشددددة مدددع قيددام كدددل طالدددب بدددورا فدددي عمدددل مددن االسدددتبانة  11البندددد  عدددن جابتدده 

 . المجموعات بهدوء ونظام

اسددتاذ يشددرذ فقددرة ؛ تطبيددق الطددالب للحددل " 1قددائالً فددي الددتعلم والتدددريب  عددن التطبيددق( 4م س)يتحدددث 

 ويطلب من الطالب شرذ الفقرة من الطالب، وهذا كله اطبقه واعكسه في تعليمي، ولكن في التطبيق يمكن فدي القسدم

 " .دبي ال يمكن وهذا اكتسبته من وانا طالبالعلمي كالحوار والنقال ولكن األ

 الدراسيةج هالمنا بنية –05

معلدددم واحدددد فقدددط معتقداتددده حدددول الدددتعلم مدددن طبيعدددة المنهددداج حيدددث  نددده يعتقدددد باهميدددة كتسدددب ا

اركدز علدى التددريب  غالبداً " 1 لى ذلك فدي قولده( 4م س)التدريب على حساب االستنتاج ، وقد أشار 

فقدط مدن القدانون ممكدن يوخدذ معداي ثدالث حصدص  افهدم طالبدي يسدتنتجو َأندا أ حتدى ،سدلوبهاأالنو المناهج نفسها هدذا 

 االسدتبانةمدن  الثدامنوهذا يتفدق مدع  جابتده عدن البندد  ".خليهم يطبقو على القانون في خالل حصدةأ أجل

تددددريب الطلبدددة علدددى ويتفدددق المعلدددم مدددع أن الدددتعلم األفضدددل هدددو الدددذي يركدددز فيددده المعلدددم علدددى 

الفهددم والعالقددات واسددتنتاج ولدديس  .اسددتخدام القددوانين واإلجددراءات لتطبيقهددا بشددكل سددريع ومددتقن

 .الطالب بشكل جيد قبل القوانين، حتى يتم استيعابها من

لوكيين الذين تمت مقابلتهم كأفراد مدن عيندة يمكن تلخيص مصادر معتقدات معلمي العلوم الس

هددذا الدراسدددة وهدددي مرتبددة تنازليدددًا بحسدددب نسدددبة التوافددق فدددي المصددددر الواحددد كمدددا فدددي الجددددول 

 1التالي  (11.4)
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 (45.2)الجدول رقم 
 ينالسلوكيمصادر معتقدات معلمي العلوم 

 المعلم الخامس
 5م ب 

 المعلم الرابع
 2م ب 

 المعلم الثالث
 3م ب 

 المعلم الثاني
 4م ب 

 المعلم األول
 0م ب 

 الرقم اكتساب المعتقد مصدر
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 البنائيين والسلوكيينمعتقدات معلمي العلوم المشتركة لمصادر ال –ج 
تبين أن معلمي العلوم السلوكيين والبندائيين اشدتركوا فدي ثالثدة  عينة الدراسةبعد تحليل  جابات 

فددي هددذا المصدادر ولكددن كددل واحددد مددنهم  والجدددير بالددذكر أن المعلمدين اشددتركواعشدر مصدددرًا، 

حيدددث اتفدددق أفدددراد اكتسدددب منددده معتقداتددده الخاصدددة وبطريقدددة تختلدددف عدددن غيدددرا مدددن المعلمدددين، 

علددددى سددددبعة منهددددا، وهددددي المدددديحط االجتمدددداعي، والمعلمددددون السددددابقون، والدراسددددة  كافددددة العينددددة

م فدي التعلديم، وكدذلك الجامعية، والتطدور التكنولدوجي، والتأمدُل الدذاتي، والخبدرة الشخصدية للمعلد

ن و ن السدددلوكيو اتفددق المعلمدد1 أمددا بقيددة المصددادر فكددان االتفدداق عليهددا كدداالتي. الزمالددة المهنيددة

 1، م ب1، م ب1، م ب1معتقددداتهم مددن سددير العلمدداء، وكددذلك م ب اكتسددبواعلددى أنهددم كافددة 

لمددداء خدددرون مدددن عتسدددب معتقداتددده مدددن علمددداء التربيدددة وأكن فمدددنهم مدددن امدددن المعلمدددين البندددائيي

معتقدداتهم مددن سدير العلمدداء،  اكتسددبواالعلدوم وبدذلك يكددون تسدعة معلمددين قدد أجمعددوا علدى أنهدم 

كثيدر مدل يعندي اذا حكيدت  ال أحكديبداولو فيدراري اكسدبني ان العدالم  " 1بقولهدا( 1م ب)وهذا ما أكدت عليه 

مدن علمداء مسدلمين فاكتسب معتقداته ( 1م س)أما  ".كثرا او يفهمو أكثر أصيل كثير رذ احصل على تح

يعندي ممكددن بعدض العلمداء المسددلمين ونجداحهم وعلمداء الغددرب ومددا التفكيدر والتجريددب "  1ومدن نجاحداتهم يقددول

وأنده دائمدًا يفكدر فدي مدن ذهدن الطالدب  حدداث الدتعلم وترسدي  المعلومدات فديعندهم يكسبني معتقددات كددور التجربدة إل

 ".حوله

معتقدددداتهم مدددن خاللددده، حيدددث  اكتسدددبوامدددين علدددى أنهدددم أمدددا االنتمددداء الدددديني فددداتفق ثمانيدددة معل

وفددي . 4و م س 1و م س 1م س1 اكتسددب ثالثددة معلمددين سددلوكيين معتقددداتهم مددن الدددين وهددم

       1كتسدددب معتقددددات كدددالتعلم التعددداوني مدددن الددددين فيقدددول لدددى أنددده ا( 1م س)هدددذا السدددياق أشدددار 
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هدذا كلده موجدود فدي الددين ، بضرورة الحوار وسماع الطدالب واعتقدفي التعلم  لهسلوب التعلم التعاوني واستخدامي أ" 

 ".حاديثيات واألوغيرها من اآ ،"على البر والتقواا تعاونو "مثل  عندنا

     معتقدددداتهم مدددن الددددين وعدددن هدددذا تتحددددث  اكتسدددبواعلدددى أنهدددم  كافدددة البندددائيونن و المعلمدددأجمدددع  

دل علددى ان يدوهدذا " علدى البدر والتقدوا اوتعداونو " مدن قولده تعدالى دور المشداركةبد االعتقداداكتسدبت  1قائلدةً ( 1م ب)

وأكددت علدى ذلدك  ."مدرهم شدورا بيدنهمأو " ومدن قولده تعدالىالتعداون والعمدل الجمداعي  هنسدتخدم فيدأن  يجبالتعلم 

 رأيدهخدر مهمدا كدان لحدوار والنقدال وسدماع اآسالمي حث على دور المشداركة واديننا اإل" 1 حيث قالت( 1م ب)

أنهدددم  4وم س 1و م س 1ويدددرا المعلمدددون م س ".مدددن مصددددر معدددين اً كدددون نابعدددي هندددومددا نسدددتخف فيددده أل

فدي سدياق الحدديث عمدا  ذا كدان هنداك أمثلدة ( 1م س) معتقداتهم من المشرفين، فيقدول اكتسبوا

المشدددرفين كثيدددر جيددددين وبنسدددتفيد مدددنهم مثدددل االهتمدددام " 1علدددى معتقددددات أكتسدددبها المعلمدددون مدددن مشدددرفيهم

، كمدا التخصص والمحتوا والزم يكون تركيز كبير على المحتوا والطالب يفهمو كثير وانا هيك بركدز علدى المحتدواب

وهدذا مدا أكدد عليده المعلمدون البندائيون الخمسدة علدى ذلدك أيضدًا  ".ا على النشاطات والتجداربنشجعوني

 المددادة هميدة معرفددة محتدواأالمشدرفين  كتسدبت مددنا"  1 لددى أهميدة الحددوار والنقدال فتقددول( 1م ب)وتشدير 

وهكدددذا يشدددترك تسدددعة معلمدددين مدددن أصدددل عشدددرة تمدددت  ".الحدددوار والنقدددالمدددن خدددالل دعدددم دور الطالدددب و 

 .معتقداتهم من المشرفين اكتسبواأنهم في مقابلتهم، 

معتقددداتهم مددن المطالعددة  4وم س 1، م س1م س1 اكتسددب ثالثددة معلمددين سددلوكيين وهددمكمددا  

همية التعليم في مجموعدات مدن خدالل مطالعدة الكتدب اكتسبت معتقد أ" 1 في هذا السياق 1الحرة ويقول م س

 1، وم ب4م ب ،1، م ب1وهدددم م بوهدددذا مدددا أكددددا أربعدددة مدددن المعلمدددين البندددائيين  ."الخارجيدددة

كوني لم أدرس التربية كان نصيب المطالعة لكتب التربية عنددي كبيدر واكتسدبت منهدا  " 1قائلة( 1م ب) تحدثفت

 ".الكثير من معتقداتي
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تقدمده وزارة التربيددة والتعلديم الفلسددطينية نجدد أن ثلددث  الدذيعندد الحدديث عددن نظدام االمتحانددات 

هدددددذا النظدددددام، وطبيعدددددة معتقدددددداتهم مدددددن  مدددددين السدددددلوكيين ممدددددن تمدددددت مقدددددابلتهم اكتسدددددبواالمعل

عدن تغطيدة ( 1م س)االمتحانات وكاندت هدذا المعتقددات فدي معظمهدا سدلوكية تمامدًا، فيتحددث 

فتكددون غطددي المنهدداج مددن خددالل امتحانهددا الددوزاري الزم أنددا أن الددوزراة نددا مددع تغطيددة المنهدداج ألأ "1 المنهدداج قددائالً 

خدددر سدددئلة مدددن االول لآلاالمتحاندددات الموحددددة بكتبلدددك األ" 1 بقولددده( 4م ب)وأشدددار لدددذلك  ."اسدددئلتها شددداملة لددده

 ". اسب مع معتقداتك بدك تتنازلتنتخلص المادة رغم انو ما ب وتضطر

تمدددت  جدددراء المقدددابالت معهدددم أن ثلثدددي المعلمدددين البندددائيين الدددذين  لدددى أشدددارت نتدددائج المقابلدددة 

 ونون بدددأنهم معلمدددسدددلوكية مدددن طبيعدددة االمتحاندددات بدددالرغم مدددن أنهدددم يصدددنف معتقددددات اكتسدددبوا

عددن طبيعددة االمتحانددات ( 1م ب)وتتحدددث . االسددتبانةن وذلددك بحسددب  جددابتهم عددن بندود يو بندائ

 ".هجوبة ومجبورة يأثر في لما الوزراة تعطيني امتحان مجبورة التزم فيأسئلة و أنظام االمتحانات متغيرل ظل  " 1قائلةً 

 .هذا النظاموبذلك يكون أكثر من نصف العينة لم يكتسبوا شيئا من 

كتسددبا جددزءًا مددن ق معلمددان سددلوكيان فقددط علددى أنهمددا اأمددا عددن دور مدددراء المدددراس فقددد اتفدد 

كتسدب معتقداتدده السدلوكية حدول الدتعلم مددن الدذي ا( 1م س)ن مددرائهم، حيددث أشدارمعتقدداتهم مد

وصدفو أعجدز نسان بهذا اإلو  اً لي نموذج كان مدير "  1مديرا في المدرسة فيتحدث عن طريقة تدريسه قائالً 

  ".ساسية وحدة وحدةوالنقاط األ انتي شو قلت انتي شوقلتالطالب ويسأل  ويشرحه عنوان الدرس يضعكان 

مدددن مددددراء المددددارس، حدددول دور الطالدددب فدددي العمليدددة  اً بنائيددد اً ، فاكتسدددب معتقدددد( 1م س)أمدددا 

أن يكدون محدور العمليدة التعليميدة و  يجدب أنن الطالدب أ وأخبرندي ةعندي المدير مر  حضر"1 التعليمية حيث يقول

مددراء المدرسدة اكتسدبت مدن بعضدهم معتقددات االهتمدام " 1بقولده( 1م ب)وهدذا مدا أكدد عليده ، "يشدارك وينداقل

كتسددبت عددن صددنفين مددن المدددراء ا( 1م ب)دثت فددي هددذا السددياق فقددد تحدد ".بددالطالب وسددؤالهم دومدداً 
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مددير المدرسدة كدان مصددر لمعتقددات قديمدة مثدل " 1 منهم مزيجًا من المعتقددات السدلوكية والبنائيدة فتقدول

مع انتقلت لمدرسة ثانية  ي عندمادور المعلم الزم يكون متسلط يسيطر على الطالب تعطي الحصة والكل ساكت ولكن

كون أقل من نصف بذلك ت ." االهتمام بالطالبساليب ومعتقدات وتغيرت نحو أ اكثير اكتسب منها مديرة أخرا

 ينسدددلوكي اثندددينمدددن مددددراء المدددارس بمعددددل أربعدددة معلمددين،  ممعتقددداته واكتسدددبتالمعلمددين قدددد ا

المشدددتركة  يلخدددص مصددادر معتقدددات معلمدددي العلددوماآتددي  (16.4) والجددددول. ينبنددائي اثنددينو 

 1 مرتبة تنازليًا 

 (46.2) رقم جدولال
  نين والسلوكييالبنائي معلمي العلوممعتقدات ل المشتركة مصادرال

 المجموع السلوكيونالمعلمون  البنائيونالمعلمون  المصدر الرقم
 11 جميع المعلمين جميع المعلمين المحيط االجتماعي 1
 11 جميع المعلمين جميع المعلمين نو السابق ونالمعلم 1
 11 جميع المعلمين جميع المعلمين الجامعيةالدراسة  1
 11 جميع المعلمين جميع المعلمين ا ووسائل اإلعالمالتكنولوجي   4
 11 جميع المعلمين جميع المعلمين التأمل الذاتي 1
 11 جميع المعلمين جميع المعلمين الخبرة الشخصية 6
 11 جميع المعلمين جميع المعلمين لزمالة المهنيةا 7
 9 جميع المعلمين 5ب م+ب 1م+1ب م+1ب م العلماء 2
 2 4م س+1م س+1م س جميع المعلمين (التوجهات الدينية) الدين 9
 9 1م س+4م س+ 1م س+ 1م س جميع المعلمين فون التربويونالمشر  11
 7 4م س+1م س+1م س 1ب م+4ب م+1ب م+1ب م المطالعة الحرة 11
 4 1م س+1م س 1ب م+4ب م نظام االمتحانات 11
 4 1سم + 1م س 1م ب+1م ب  مدراء المدارس 11
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 ملخص الفصل 2:2
عدن سدؤال الدراسدة األول، وتدم  اجابدتتم ضمن هذا الفصل عرض نتدائج الدراسدة الكميدة التدي 

أداة الدراسدة األولدى  مدن خدالل التدي تدم جمعهداالخروج بهذا النتدائج مدن خدالل تحليدل البياندات 

معلمدددي العلدددوم أظهدددرت النتدددائج بوضدددوذ أن غالبيدددة وقدددد . لنهدددائيبنموذجهدددا ا االسدددتبانة1 وهدددي

( 147)وعدددددهم  19.1%مدددن المعتقددددات البنائيدددة والسدددلوكية وكاندددت نسدددبتهم اً يحملدددون مزيجددد

( 76)وعدددهم  11.6%وتالهم المعلمون الذين يحملدون المعتقددات السدلوكية ونسدبتهم . معلماً 

 11.1%وجدداء المعلمددون الددذي يحملددون المعتقدددات البنائيددة فددي نهايددة الترتيددب بنسددبة . معلمدداً 

 . ومعلمة معلماً  116من أجمالي معلمي العلوم البال  عددهم  اً معلم (11)م وه

تدم عدرض نتدائج الدراسدة الكيفيدة المتعلقدة بالسدؤال الثداني مدن أسدئلة  رئيسدي الثدانيفي الجزء الو 

المقابلدة 1 أداة الدراسدة الثانيدة وهدي من خدالل التي تم جمعهاالدراسة، وذلك من خالل البيانات 

أسددئلة المقابلددة، ومددن ثددم  عددنبتفريدد  البيانددات المنبثقددة مددن  جابددات معلمددي العلددوم  وقددام الباحددث

 .أنماط معينةترميزها والبحث عن فئات فيها وتصنيفها ضمن 

معتقدداتهم حدول ون كتسدب منهدا المعلمدالدراسدة العديدد مدن المصدادر التدي اوقد أظهرت نتدائج  

المعلمدددون و المحددديط االجتمددداعي، 1 وهددديللمعلمدددين البندددائيين  مصددددراً  سدددتة عشدددرالدددتعلم وبلغدددت 

التأمدل الدذاتي، و التكنولوجيدا ووسدائل اإلعدالم، و الزمالة المهنية، والدراسدة الجامعيدة، و السابقون، 

المطالعددددة الحددددرة، و العلمدددداء، و  المشددددرفون التربويددددون،و التوجهددددات الدينيددددة، و الخبددددرة الشخصددددية، و 

نظام االمتحانات التدابع لدوزارة التربيدة والتعلديم، و تأهيل الخارجي، دورات الو دراسة الماجستير، و 

ن معتقددداتهم و ن السددلوكيو وقددد اكتسددب المعلمدد. دورات وزارة التربيددة والتعلدديمو مدددراء المدددارس، و 
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الزمالددة المهنيددة، و المعلمددون السددابقون، و  المحدديط االجتمدداعي،1 مددن خمسددة عشددر مصدددرًا وهددي

الخبدددددرة الشخصدددددية، و التأمدددددل الدددددذاتي، و لوجيدددددا ووسدددددائل اإلعدددددالم، التكنو و والدراسدددددة الجامعيدددددة، 

نظدام االمتحاندات التدابع و  ،المطالعة الحدرةو العلماء، و  المشرفون التربويون،و التوجهات الدينية، و 

بنيددددة المندددداهج و ، تجددددربتهم كطلبددددة فددددي المدددددارسو مدددددراء المدددددارس، و لددددوزارة التربيددددة والتعلدددديم، 

 .الدراسية

وأشددارت النتددائج  لدددى أن المعلمددين البنددائيين والسدددلوكيين اشددتركوا فددي فدددي ثالثددة عشددر مصددددرًا 

الزمالددة و المعلمددون السددابقون، و المحدديط االجتمدداعي، 1 الكتسددابهم لمعتقددداتهم حددول الددتعلم وهددي

الخبدرة الشخصدية، و التأمدل الدذاتي، و المهنية، والدراسدة الجامعيدة، التكنولوجيدا ووسدائل اإلعدالم، 

نظدام االمتحاندات التدابع و  ،المطالعة الحدرةو العلماء، و  المشرفون التربويون،و التوجهات الدينية، و 

 لدى النتدائج الكميدة  يتم مناقشدة هدذا النتدائج باإلضدافةو  .مدراء المدارسو لوزارة التربية والتعليم، 

 . خالل الفصل التالي المتعلق بمناقشة النتائج والتوصيات





 

 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الخامس
 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 مقدمة 5:0
، ووصدددفهاحدددول الدددتعلم  الفلسدددطينيينمعلمدددي العلدددوم معتقددددات  لدددى تحديددددهددددفت هدددذا الدراسدددة  

 1، وقد انبثق عن هذا الهدف سؤاال الدراسةاكتسابهاوالبحث في مصادر 

 حول التعلم   الفلسطينيينما هي معتقدات معلمي العلوم .  1

 لمعتقداتهم حول التعلم  الفلسطينيينمعلمي العلوم  ما هي مصادر اكتساب.  1

هددداف الدراسددة واإلجابددة عددن أسددئلتها، فقددد قددام الباحددث بعمليددة استقصدداء وبحددث مددن لتحقيددق أ

كما استخدم أداة الدراسدة األساسدية وهدي . خالل أبحاث تربوية ودراسات سابقة في هذا المجال

االستبانة التدي حدددت معتقددات معلمدي العلدوم حدول الدتعلم، وتمدت اإلجابدة عدن السدؤال الثداني 

وقددد تددم . نددات الكيفيددة وتحليلهددا باسددتخدام مقابلددة تددم تطويرهددا لهددذا الغددرضمددن خددالل جمددع البيا

انتقاء عينة الدراسة من بين مجموعة المعلمين الذين يشكلون مجتمع الدراسة وهم معلمدو مدادة 

 .معلمًا ومعملة 116العلوم في محافظة رام ا  والبيرة، والبال  عددهم 

مددن  1.61اإلجابددة عددن محدداور االسددتبانة هددو  دلددت النتددائج علددى أن مجمددوع متوسددطات وقددد

لمي العلوم الفلسطينيين يحملون في الغالدب مزيجدًا مدن المعتقددات عأربعة، وهذا يدل على أن م

 .السلوكية والبنائية
 

كمددا  محدداور االسددتبانة الثمانيددة متباينددة وجدداءتالنتددائج  لددى أن معتقدددات المعلمددين حددول تشددير 

المتعلدددق  الثالدددثالمحدددور و  والمتعلدددق بدددأن المدددتعلم لديددده دافعيدددة للفهدددم المحدددور األولأمدددا 1 يلدددي

وكددددذلك معتقدددددات المعلمددددين عنهدددا سددددلوكية،  فقددددد جددداءت بأفكدددار الطلبددددة السددددابقة حدددول العلددددوم
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المحدددور الرابدددع المتعلدددق بمعتقددددات المعلدددم حدددول تعلدددم العلدددوم بأنددده يتطلدددب تغييدددرات فدددي بندددى 

علدددى أقدددل تقددددير وهدددو  ، حصدددلعمليدددة تغييدددر مفددداهيم الطالدددب الذهنيدددة، وان الدددتعلم عبدددارة عدددن

وأمددددا المحددددور السددددابع . وهددددذا يدددددل علددددى أن هددددذا المحددددور أقددددرب للسددددلوكية مددددن أربعددددة 1.11

مدن أربعدة  1.91والمتعلق بأهمية الحوار والنقال في التعلم فقد حصل على أعلى تقددير وهدو 

محددور مددن المحدداور الثمانيددة  وبددذلك ف ندده لددم يحصددل أي. وهددذا يشددير  لددى أندده األقددرب للبنائيددة

 .لالستبانة على  جابات تدل على البنائية الصرفة

 

مدددا علدددى مسدددتوا البندددود التفصددديلية لالسدددتبانة، فقدددد حصدددل البندددد الحدددادي والثالثدددون المتعلدددق أ

مدددن أربعدددة، فقدددد  1.14بأهميدددة الحدددوار والنقدددال فدددي الدددتعلم علدددى أعلدددى نسدددبة اسدددتجابة بنائيدددة 

وممدا يجددر ذكدرا أن هدذا . جابة تدل على معتقدداتهم البنائيدة حولدهمن المعلمين   %31أجاب 

بأهميدددة البندددد هدددو أحدددد البندددود التدددي تقددديس معتقددددات المعلمدددين حدددول المحدددور السدددابع المتعلدددق 

 .الحوار والنقال في التعلم، والذي حاز على أعلى نسبة استجابة بنائية

 

وحصدددل البندددد الثدددامن والعشدددرون المتعلدددق بمعتقددددات المعلمدددين حدددول طبيعدددة الدددتعلم؛ وهدددل هدددو 

لى معرفة سدابقة أم أنده عمليدة تغييدر مفداهيم فدي بندى  عملية تراكمية تضاف فيه معرفة جديدة 

نسدددبة اسدددتجابة بنائيدددة حيدددث حصدددل علدددى  أقدددلالطالدددب المعرفيدددة لفهدددم المعرفدددة الجديددددة علدددى 

. معلمًا ومعلمة  جابدة تددل علدى معتقدداتهم السدلوكية حولده %38د أجاب من أربعة، فق 1.91

والجدير بالذكر أن هذا البند هو أحد البنود التي تقيس معتقدات المعلمدين حدول المحدور الرابدع 
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وهدددو تعلدددم العلدددوم فدددي كثيدددر مدددن األحيدددان، عمليدددة تغييدددر مفددداهيم، ويتطلدددب تغييدددرات فدددي بندددى 

 .على أعلى نسبة استجابة سلوكية، والذي حاز الطالب المعرفية

 

أمددا نتددائج تحليددل البيانددات الكيفيددة المتعلقددة بمصددادر اكتسدداب المعتقدددات لدددا المعلمددين والتددي 

جابدددات العيندددة عنهدددا، والتدددي أفصددد  المعلمدددون مدددن خاللهدددا عدددن  انبثقدددت عدددن أسدددئلة المقابلدددة وا 

الجتمدداعي والمعلمددين المحدديط ا1 مصددادر معتقددداتهم حددول الددتعلم والتددي فددي مجملهددا تمثلددت فددي

السددددابقين والدراسددددة الجامعيددددة،  ضددددافة الددددى التكنولوجيددددا ووسددددائل اإلعددددالم وانتمدددداءاتهم الدينيددددة 

وتددأمالتهم الذاتيددة لمددا يقومددون بدده فددي كددل عددام دراسددي  ضددافة  لددى الخبددرة الشخصددية وزمددالتهم 

مدن  معتقدداتهبعدض م وااكتسدب م لدى أنهد خدرونألمعلمين أخرين وزيارات المشرفين لهدم، وأشدار 

خددددالل قدددددراءة سددددير العلمددددداء والمطالعددددة الحدددددرة والدددددورات التدددددي تقدددددمها وزارة التربيدددددة والتعلددددديم، 

 .باإلضافة  لى مدراء المدارس، ونظام االمتحانات ودراساتهم العليا

 

كمدددا أشددددار المعلمدددون السددددلوكيون  لدددى مصددددادر اكتسدددابهم لددددبعض معتقدددداتهم وقددددد تمثلدددت فددددي 

امعية وزمالتهم المهنيدة لمعلمدين أخدرين، مضدافًا  ليهدا خبدرتهم وتجداربهم دراستهم المدرسية والج

الشخصدددية ومعلمدددوهم السدددابقون، والبيئدددة االجتماعيدددة مدددن حدددولهم  ضدددافة  لدددى التطدددور والتقددددم 

التكنولوجي وتأمالتهم الذاتية واطالعهم على سير العلماء، وقد أشدار بعضدهم  لدى أنده اكتسدب 

لدين ومطالعاته الخارجيدة، ومدن خدالل تعاملده مدع مددراء المددارس بعض معتقداته من انتمائه ل
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التددي عمددل بهددا، ونظددام االمتحانددات أو مددن خددالل تفدداعلهم اليددومي مددع الطلبددة وزيددارة المشددرفين 

 .لهم،  ضافة  لى طبيعة المنهاج

 

 وتبين من خالل النتائج التي توصل  ليها الباحث  لى أن هناك تقاطعدًا مدا بدين المصدادر التدي

اكتسب منها المعلمون السلوكيون والبندائيون معتقدداتهم حدول الدتعلم، فقدد أجمدع المعلمدون علدى 

أنهدددم اكتسدددبوا العديدددد مدددن معتقدددداتهم حدددول الدددتعلم مدددن خدددالل المحددديط االجتمددداعي والمعلمدددين 

السابقين ومن الدراسة الجامعية والتطور التكنولوجي والتأمل الذاتي والخبدرة الشخصدية والزمالدة 

واشددترك بعضددهم فددي اكتسدابهم لمعتقددداتهم حددول الددتعلم مدن بعددض المصددادر كالعلمدداء . مهنيدةال

والدددين والمشددرفين التربددويين والمطالعددة الحددرة ودراسدداتهم المدرسددية السددابقة ونظددام االمتحانددات 

 . ومدراء المدارس

 

ورين ليهددددا الدراسددددة مددددن خددددالل المحدددد وفددددي الجددددزء التددددالي تددددتم مناقشددددة النتددددائج التددددي توصددددلت 

 1 الرئيسيين التاليين

 .حول التعلم وتصنيفاتها الفلسطينيينمعتقدات معلمي العلوم 1 أوالً 

 .لمعتقداتهم حول التعلم الفلسطينيينمعلمي العلوم  مصادر اكتساب1 ثانيا
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 معتقدات معلمي العلوم الفلسطينيين حول التعلم وتصنيفاتهامناقشة  4:5 

بندداء علددى نتددائج التحليددل اإلحصدددائي التددي ظهددرت فددي الفصدددل الرابددع تبددين أن معلمددي العلدددوم 

 ،سددلوكيةمعتقدددات  1تددم تصددنيفها ضددمن ثددالث فئددات وهددي التددي يحملددون العديددد مددن المعتقدددات

 .ج بين السلوكية والبنائيةمزيومعتقدات ، بنائيةومعتقدات 

المعتقددات  الفئدة التدي تحمدل مزيجدًا مدن وأظهرت النتائج أن أكثر مدن نصدف المعلمدين هدم مدن

، 11.6%علدى مدا نسدبته السدلوكيون بينمدا حصدل  ،19.1%سدبتهمتشدكل نالسلوكية والبنائيدة و 

وهددذا  .الدراسددة عينددةفقددط مددن  جمددالي  11.1%البنددائيون علددى فددي الوقددت الددذي حصددل فيدده 

نسدبة المعلمدين  والتي أجريت في األردن حيدث كاندت( 1116) النتيجة تتفق مع دراسة العمري

بمعددددل  11%بمعدددل ثمانيددة معلمدددين، ومددن ثددم المعلمدددون السددلوكيون بنسددة  47%ن ياالنتقددالي

بمعددل ثالثدة معلمدين  12%ستة معلمين، وحل المعلمدون البندائيون فدي المرتبدة األخيدرة بنسدبة 

معلمدًا ومعلمدة ممدا جعدل  142 تولكن الدراسة الحالية تميزت بأن عدد عينتها أكبر حيث بلغد

" تسدداي"واختلفددت نتددائج الدراسددة مددع الدراسددة التددي قددام بهددا . كثددر صدددقا وثباتدداأ مكانيددة التعمدديم 

((Tsai,  2002  معتقددات يحملدون فدي تدايوان والتدي أشدارت نتائجهدا  لدى أن معظدم المعلمدين

  .19%سلوكية بلغت نسبتهم  تقليدية
 

وقددد بحثددت العديددد مددن الدراسددات السددابقة فددي معتقدددات المعلمددين وأشددارت فددي نتائجهددا  لددى أن 

فدي غالبهدا التدي و المعتقددات التقليديدة 1 همدا فكريين عريضدين طارين المعلمين يصنفون ضمن 

معمقددة، ومددن هددذا  كانددت فددي غالبهددا معتقددداتالتددي و بنائيددة  وأخددرا، سددطحية وبدائيددة معتقدددات

 1 الدراسات
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)Hashweh,1996a;Haney& Mcarthur, 2002;Tsai,2002;Chan,Tan&

Khoo,2007( 

الدراسددددات السددددابقة فددددي تصددددنيفها لمعتقدددددات  عددددنوقددددد جدددداءت نتددددائج الدراسددددة الحاليددددة مختلفددددة 

 لددى أن  (Hashweh, 1996b)" الحشددوة"المعلمددين، فقددد أشددارت نتددائج الدراسددة التددي قددام بهددا 

بينمددا أشددارت نتددائج الدراسددة . السددلوكيون والبنددائيون1 المعلمددين يصددنفون  لددى صددنفين فقددط همددا

يشددكلون و الحاليددة  لددى أن العديددد مددن المعلمددين لددديهم مددزيج مددن المعتقدددات السددلوكية والبنائيددة، 

( 1116) العمددري مددا توصددلت  ليدده دراسددةالنتيجددة مددع  وتتسدداوق هددذا. مجتمددع الدراسددةغالبيددة 

والتي أشارت  لى أن المعلمين لديهم معتقددات مزيجدة بدين السدلوكية والبنائيدة وذلدك حدول العلدم 

 .والتعليم والتعلم، وقد تمت تسميتهم بمعلمي المرحلة االنتقالية

 

ويتمثل جوهر االختالف في نتائج الدراسة الحالية عدن الدراسدات السدابقة فدي أن هدذا الدراسدة  

ن وتصدددنيفاتها مدددن خدددالل أداتدددي الدراسدددة االسدددتبانة والمقابلدددة، وال تبحدددث فدددي معتقددددات المعلمدددي

 ضدددافة  لددى الغدددوص فددي عمدددق اإلجابددات التدددي حملتهددا بندددود ، واحدددةبحدددث علددى أداة تقتصددر 

اسدددتخدمت (  1992مسدددالمة، ; Hashweh, 1996a)فالدراسدددات التدددي قدددام بهدددا  .االسدددتبانة

تتعمددق بتحليددل لددم ولكنهددا ، المعلمددين لكشددف عددن معتقددداتا وحيدددة هدددفت  لددى كددأداة االسددتبانة

 .فقط البرامج اإلحصائية  لىوأكتفت ب دخالها  التي حملتها االستباناتالمعلمين  جابات 

 ( 1116) العمددددري دراسددددة ن السددددبب فددددي اتفدددداق نتددددائج الدراسددددة الحاليددددة مددددع نتددددائجويبدددددو أ  

يددددة مددددن شددددأنها أن تقدددددم اسددددتخدامه ألداتددددي الدراسددددة المقابلددددة والمالحظددددة، وهددددذا األدوات الكيف

 .التفسيرات لما وراء  جابات المعلمين عن بنود االستبانة والتعمق فيها
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فهدم  ،ضدطراب فدي معتقدداتهمحليلده للنتدائج، أن لددا المعلمدين اومما لفت انتباا الباحدث أثنداء ت

ات غالبًا ما يحملون مزيجًا من المعتقدات حول التعلم، فعلى الرغم من أن المعلدم يحمدل معتقدد

سددلوكية،  ال أن هنالددك بعددض المؤشددرات والمالمدد  البنائيددة فددي معتقددداتهم حددول الددتعلم، حيددث 

عن بعض البنود  جابة توحي ب نه يحمل معتقدات بنائية، وفي بندود أخدرا تشدير  يجيب المعلم

الثدداني  عددن البنددد أجددابالددذي ( 1م س )مثلددة ذلددك أ، ومددن أجاباتدده أندده يتبنددى معتقدددات سددلوكية

بينمدا . الذي يدور حول وجود أفكار مسبقة حول مادة العلوم لدا الطلبة بأنده ال يتفدق مدع ذلدك

ن كددان علددى المتعلددق  (11) بندددال أجدداب عددن بأهميددة الحددوار والنقددال فددي تعلددم العلددوم حتددى وا 

ن المعلمدددين فدددي بعدددض أوهدددذا يددددل علدددى . نددده يتفدددق بشددددة مدددع ذلدددكبأحسددداب تغطيدددة المنهددداج 

فدددي أمدددا  ،بمعرفدددة الطالدددب السدددابقة وتطدددويرا لألفكدددار هدددم سدددلوكيون ةخاصدددة المتعلقدددو  المحددداور

المحدددديط  طبيعددددةهددددذا المددددزيج والتنددددوع هددددو وربمددددا كددددان سددددبب . نو هددددم بنددددائيفالحددددوار والنقددددال 

خاصدددة والبددرامج التلفزيزنيددة الحديثدددة التكنولوجيددا و  .ء بدددالحوار والنقددالىاالجتمدداعي الددذي يمتلدد

 .لمزيج من المعتقدات لدا المعلميناا دور في تكوين هذا منها والتي لهالحوارية 

 

أن الدراسدة الحاليدة  يمكدن االسدتنتاج االسدتبانة قاسدتها بندودالتدي  للمحاوري تفصيل ستعراضوبا

وهدددذا مدددا  ،االسدددتبانةعدددن بندددود  المعلمدددينجابدددات  كافدددة التفاصددديل المتعلقدددة بل مناقشدددتهاب تميددزت

الحشدوة  اتأبرزهدا دارسدكاندت الدراسات السابقة خاصة الدراسات الفلسطينية والتي   ليهافتقرت 

لدددى  التدددي صدددنفت المعلمدددين وفقدددًا لمعتقدددداتهم و ( PCK)حدددول المعرفدددة بكيفيدددة تعلددديم المحتدددوا 

من نتدائج الدراسدة الحاليدة  يالحظ أيضاً ا م، ومالسلوكيينالمعلمين البنائيين و 1 هما صنفين فقط
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المعتقدددات البنائيددة والسددلوكية، وقددد بينددت نتددائج الدراسددة  يجمعددون بددينالمعلمددين ن العديددد مددن أ

لدديهم معتقددات  وأن .الثمانيدة المحداوربنائية حول  لم تتكون لديهم معتقداتأن المعلمين أيضًا 

تتحددث عدن أفكدار الطلبدة ومعدارفهم السدابقة،  وهدياألول والثالث والرابدع  المحورسلوكية حول 

الثدداني والخددامس والسددادس  المحددورالسددلوكية والبنائيددة حددول  المعتقدددات مزيجددًا مددنأن لددديهم و 

لهدا  ؛ كدانوطبيعدة االمتحاندات مدادتهم اونبها معلم يعرضولعل الطريقة التي  .والسابع والثامن

 .في تكون معتقداتهم واكتسابهاتأثير كبير 

عدن بالسدؤال معلمدي العلدوم ه لتوجدأن الباحدث كدان قدد  هذا السدياقومما تجدر اإلشارة  ليه في 

ظهدددرت وقددد أ ضددافة  لدددى مسددتوا الطلبددة،  ،واالمتحانددات التدددي يقدددمها طلبددتهم، طددرق تعلدديمهم

فددددي ذهددددن  المعرفددددة وترسدددديخها عددددرضيركددددزون علدددى  كافددددة ني جابددداتهم أن المعلمددددين السددددلوكي

مسددددددتواهم أن ال يملكددددددون المعرفددددددة و "أن الطلبددددددة   لددددددى( 1، م س 3م س ) بعضددددددهم وأشددددددارالطالددددددب، 

وهددددذا  ن دل علددددى شدددديء ف ندددده يدددددل علددددى أن ، "األكددداديمي متدددددن  وأنهددددم ليسددددوا بمسددددتوا الطلبددددة السددددابقين

وطبيعدددة النظدددام  الدددذي يعيشدددونهمعتقدددداتهم مدددن خدددالل مصدددادر منهدددا الواقدددع  المعلمدددين اكتسدددبوا

وغيرهدا مدن لتطبيدق وا التعليمي، فأساليبهم التعليمية واختباراتهم ال تركز على الفهم واالسدتيعاب

 (Laplante, 1997) "يالبالنتد"ليده   يتفق مع مدا أشدار وهذا ما ،العليا الذهنية بلوم مستويات

لدديس مطلوبددًا مددنهم سددوا ن يعتقدددون أن الطلبددة يأن المعلمددوالتددي توصددل فيهددا  لددى فددي دراسددته 

 . التركيز على المعلومات وتذكرها

عدددد  الفددت نظددر  االسددتبانةعددن بنددود  المعلمددينأثندداء تحليددل الباحددث إلجابددات و مددن جهددة أخددرا 

المتعلددق بمعتقددداتهم حددول طبيعددة الددتعلم، ( 12)المعلمددين الددذين أجددابوا  جابددة بنائيددة عددن البنددد 
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أن ، مدع العلدم فقدط 1.1%جابدة بنائيدة بنسدبة راسة معلمين فقط من مجتمع الد ثالثةفقد أجاب 

ر مددن األحيدان عمليدة تغييددر لددتعلم فدي كثيداوالدذي يعتبدر 1 هدذا البندد يددأتي ضدمن المحدور الرابددع

يعدود  لدى  ذلدكًا عدن البنائيدة، ولعدل السدبب فدي بعددقربدًا للسدلوكية و  المحاوروهو أكثر  ،مفاهيم

معرفددة  مددن خاللددهتضدداف  ،طبيعددة المنهدداج الددذي يصددور للمعلمددين والطلبددة أن الددتعلم تراكمددي

 منددداهجفغالبدددًا مدددا تبددددأ  ابقة،السددد مفددداهيم الطلبدددةسدددابقة بصدددرف النظدددر عدددن  معرفدددةجديددددة  لدددى 

 أخدذنا زمدان" 1كثيرًا ما يبددأ المعلدم حصدته بقولده، و (لقد درست في الصف السابق)العلوم بالسؤال 

 دراك لمعرفدة  فليس هناك. "ما تعلمناا سابقًا ونضيف  ليه معلومات جديددةواليوم نكمل على عن حاالت المادة 

وهدددذا  ،الطالددب السددابقة أو التددي كونهددا مددن بيئتدده المحيطددة والتددي قددد تشددكل عائقددًا أمددام تعلمدده

علدق بأفكدار الطلبدة السدابقة والدذي يت الحدادي عشدرعن البندد  المعلمينمن خالل  جابة  يستنتج

فدددي بعدددض يمنددع الطلبدددة حددداجزًا  ممددا يشدددكلقدددد ال تنسدددجم مددع األفكدددار العلميدددة المقبولدددة  والتددي

المتعلدق بأفكدار من محاور الدراسدة الثالث  المحورضمن وهذا يندرج حيان من تعلم العلوم، األ

نسدبة اإلجابدة البنائيدة وقدد كاندت عن البنائية ختالفًا ا المحاورالطلبة السابقة والذي يعتبر أكثر 

 .معتقدددات بنائيددة عكددس جابددة ت عشددر معلمدداً  أحدددسددوا  عندده بلددم يجددأي أندده  4.1%هددي عندده

ون أهميددة المعرفددة السددابقة ن المعلمددين ال يدددركأالسددبب فددي ذلددك يعددود  لددى ويعتقددد الباحددث أن 

يقيمدون طلبدتهم وال يقدددمون قددد ال ن و الطالددب للمعرفدة الجديددة، فدالمعلم اسدتيعابهدا علدى وتأثير 

 ابدددداتهم جلمعرفددددة أسددددباب اخددددتالف  ،سددددئلة االختبددددارأتهم عددددن احددددول  جابددددلهددددم تغذيددددة راجعدددده 

حددول ذلددك فقددد ( 1و م ب  1م س ) توجدده الباحددث بالسددؤال لددبعض المعلمددين وعنددد .ومصدددرها
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ن يحددوالن قيذلددك بضدديق الوقددت وعدددد الطلبددة فددي الصددف الواحددد باعتبارهمددا عددائ ر كالهمددابددر 

 . أداء الحصة على وجهها األمثل دون
 

 1يلي  بماتحليل التفصيلي لمعتقدات المعلمين ليمكن  جمال او 

الذين يحملون مزيجًا مدن المعتقددات البنائيدة والسدلوكية هدم النسدبة األكبدر مدن بدين   ن المعلمين -

و فلسدفة محدددا أ ن المعلمين ال يحملون فكدرًا أ، وقد يعزا ذلك  لى الفلسطينيينمعلمي العلوم 

 .حول التعلم 

تدددل  جابدداتهم علددى أنهددم ينظددرون  التدديالددذين يحملددون معتقدددات سددلوكية هددم الفئددة   ن المعلمددين -

التوجدده  لدديهم بالسددؤال حددول بنددود االسددتبانة فدد نهم كثيددرًا مددا يتددذرعون للددتعلم نظددرة تقليديددة، وعنددد 

مددن  ويتددذمرون الطلبددة، وأن األسداليب الحديثددة ال تتناسددب مددع قددرات. وطبيعددة الطددالببدالواقع 

يسددتطيعون أن يخرجددوا  وهددم بددذلك ال تركيددز وزارة التربيددة فددي امتحاناتهددا علددى المعرفددة والتددذكر

 .، وذلك من أجل مصلحة الطالب المتمثلة بالعالمة التي يحصدهاعن هذا النص

مجملهددددم درسدددوا العديددددد مددددن المسدددداقات  هددددم فدددديالددددذين يحملددددون معتقدددددات بنائيدددة   ن المعلمدددين -

هم م العلدوم علدى عكدس نظددرائأسداليب تعلديحصدل علدى شدهادات عليددا فدي  ومدنهم مدن ،التربويدة

ن يمتدددأثر  ظلدددواعلدددوم التربيدددة فيتخصصدددوا فدددي ن الدددذين درسدددوا فدددي كليدددات العلدددوم ولدددم ييالسدددلوك

 .وضبط الصفعلى الكتابة والشرذ السابقين ويركزون في تعليمهم بمعلميهم 

أسداس الدتعلم وال بدد مدن  هديعلى أن الحوار والنقال والتفاعل االجتماعي كافة  نو المعلماتفق  -

أسددلوب  يجمعددون علددى أهميددة فقددد اظهددرت النتددائج أن غالبيددة المعلمددين فددي الددتعلم، امهااسددتخد

معرفة الطالب السدابقة، فدالحوار مدع  ودورهما في اكتشافوالتفاعل االجتماعي  والنقال الحوار



149 



 

 مددن أفكددار، وقددد توصدل الباحددث  لددى هددذا النتيجددة يجدول بخدداطرايقودنددا  لددى معرفددة مددا  لطالدبا

الحددوار والنقددال  أن البنددد السددابع والددذي يددنص علددىات المعلمددين عددن تحليددل  جابددمددن خددالل 

علدددى  هدددذا البندددد قدددد حصدددلو  .يسددداعدان المعلدددم علدددى الوصدددول  لدددى مدددا يفكدددر بدددهخدددالل الدددتعلم 

الرابددع مددن حيددث قربدده للبنائيددة  وجداء ترتيبددهاألقددرب  لددى البنائيددة  ومددن أربعددة وهدد 1.92متوسدط 

فكانددت  أمددا السددلوكية 72.6%بلغددت جابددة بنائيددة عندده   اجمددالي نسددبة المعلمددين الددذين أجددابو ا  و 

%11.4. 

همددا السددلوكية  فقددط يظهددر مددن التحليددل السددابق، أن معتقدددات المعلمددين ال تنحصددر فددي فئتددينو 

نمدددا هنالدددك العديدددد مدددن المعلمدددين ممدددن ال يحملدددون فلسدددفة تعليميدددة  اً أو فكدددر  محدددددة والبنائيدددة، وا 

فدي بعدض معتقدداتهم كدالحوار والنقدال ودورا فدي الدتعلم، فهم يتأرجحون ما بدين البنائيدة  ًا،معين

، ولكددن يددد مددن األفكددار حددول مواضدديع العلددومنظددرتهم للطالددب بأندده ال يملددك العدفددي والسددلوكية 

عددادها التعامدلالطابع التقليددي فدي   حدوليغلدب علدى تفكيدرهم ومعتقدداتهم  مداهدو  مدع المدادة وا 

 .التعلم

 فدي بعدض المجداالت ن يحملون أيضدًا معتقددات سدلوكيةيبنائيأن المعلمين ال  لى وتشير النتائج

سدددابقة ولددديس عمليدددة  لدددى التضددداف المعلومدددات الجديددددة  حيدددثن الدددتعلم تراكمدددي أعتقددداد بدددكاال

وهدددذا  .حتدددى يسدددتطيعوا اسدددتيعاب المفددداهيم الجديددددة ،تتطلددب أحياندددا تغييدددرات فدددي أفكدددار الطلبدددة

حدددول معتقدددداتهم عدددن طبيعدددة الدددتعلم ( 11)كالبندددد  عدددن بندددود االسدددتبانةعلدددى عكدددس  جابددداتهم 

المدتعلم معرفدة  اكتسدابمفاهيم جديدة وربطها بالمعرفة السدابقة ولديس لالمتعلم  اكتسابباعتبارا 

 . اً جديد اً أو سلوك
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معلمدددددي العلدددددوم  اكتسدددددابتدددددتم مناقشدددددة نتدددددائج الدراسدددددة المتعلقدددددة بمصدددددادر فدددددي الجدددددزء التدددددالي 

 تعلم لمعتقداتهم حول ال الفلسطينيين

 

 حول التعلم  الفلسطينيينمعتقدات معلمي العلوم مصادر مناقشة  3:5

المعلمدددين لمعتقددداتهم سددواء مدددنهم مددن كاندددت  اكتسددابمصدددادر  تندداول هددذا الجدددزء مددن الفصددلي

بحدددث األدب التربدددوي فدددي . معتقدددداتهم بنائيدددة أو سدددلوكية أو مدددن كدددانوا يحملدددون مزيجدددًا منهمدددا

المعلمددين لمعتقدداتهم وفقدًا لتصددنيفهم،  اكتسدابلدم يميدز بددين مصدادر  همصدادر المعتقددات ولكندد

نمدددا تعرضدددت للمعلمدددين بصدددرف النظدددر عدددن المعتقددددات التدددي يحملونهدددا فقدددد أشدددارت نتدددائج . وا 

 أن المعلم السدلوكي يكتسدب بعدض معتقداتده مدن مصدادر تختلدف عدن تلدك  لى الدراسة الحالية

ن معتقددات مددن الددورات التددي و ن البنددائيو سددب المعلمد، فقدد اكتالتدي يكتسدب منهددا المعلدم البنددائي

مدددن معتقدددداتهم مدددن  أين ييالمعلمدددين السدددلوكيدددة والتعلددديم، بينمدددا لدددم يكتسدددب تقددددمها وزارة الترب

هم حددول الددتعلم، المعلمددين لمعتقدددات هددذا الدراسددة ِبأنهددا تبددين مصددادر اكتسدداب فتتميددز. خاللهددا

 .ووصفها  ضافًة  لى تصنيفها

نتائج تحليل بيانات المقابالت مدع المعلمدين البندائيين أنهدم اكتسدبوا معتقدداتهم مدن وقد تبين من 

جتمدداعي، والمعلمددين المحدديط اال1 م فددي المصددادر التاليددةسددتة عشددر مصدددرًا ، اشددترك معظمهدد

السابقين، والدراسة الجامعية، والتكنولوجيدا ووسدائل اإلعدالم، واالنتمداء الدديني، والتامدل الدذاتي، 

أمددا مددا يتعلددق بدددورات وزارة التربيددة والتعلدديم . لشخصددية، والزمالددة المهنيددة، والمشددرفينوالخبددرة ا

ويعدددود . ونظدددام امتحاناتهدددا ومددددراء مدارسدددها فلدددم يكتسدددب منهدددا معتقداتددده سدددوا خمسدددة معلمدددين
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السدددبب فدددي ذلدددك  لدددى أن هدددذا الددددورات التدددي تقددددمها وزارة التربيدددة والتعلددديم تركدددز علدددى تحليدددل 

اتها في كل مدرة علدى حدد قدول المعلمدين، ومدن وجهدة نظدر الباحدث وبحسدب المحتوا وتكرر ذ

عمددل علدددى  كسددداب ياالمتحاندددات فدد ن النتددائج التدددي توصددل  ليهدددا مددن خدددالل تحليلدده للمقدددابالت 

ركددز علددى المعرفددة ي وطورهددا لددديهم فهددينميهددا و يالمعلمددين معتقدددات سددلوكية حددول الددتعلم، بددل و 

نهدي المنهداج بصدرف النظدر عدن طبيعدة المحتدوا ودرجدة مما يجبر المعلدم علدى أن ي. والتذكر

أهميته في حياة الطلبة، وبذلك فدالمعلم ال يراعدي الفدروق الفرديدة بدين الطلبدة ألن جدل اهتمامده 

 . منصب على تغطية المنهاج

 

فبينت النتائج أن لها دورًا محوريدًا فدي  كسداب المعلمدين  أما بالنسبة للخبرة والتجربة الشخصية،

وهددذا مددا يتفددق . لمعتقددداتهم حددول الددتعلم، وقددد أجمددع المعلمددون البنددائيون والسددلوكيون علددى ذلددك

مع الدراسدات السدابقة واألدبيدات التربويدة التدي تحددثت عدن خمسدة مصدادر الكتسداب المعلمدين 

لمعتقدددداتهم، وأشدددارت نتدددائج هدددذا الدراسدددات  لدددى أن الخبدددرة الشخصدددية لهدددا أثرهدددا فدددي اكتسددداب 

 1قداته ومن هذا الدراسات المعلم لمعت

(Richardet et al, 2001;Pajares, 1992; Simmons, et, al 1999; Robbins,

2001; Raths&Mcaninich,2003 ; Mansour, 2009  كمااودرد اا Lortie, 

1975 ;Shulman,1987) 

أمددددا المصددددادر األربعددددة األخددددرا فهددددي التنشددددئة والبيئددددة اإلجتماعيددددة، الدراسددددة فددددي المدرسددددة،  

والدراسددة الجامعيددة، التأمددل فددي الخبددرة والتجربددة، فقددد اتفقددت نتددائج الدراسددة التددي توصددل  ليهددا 

ن المصدادر السدتة عشدر التدي أشدارت الباحث مع ذلك حيث  ن المصادر الخمسدة هدي جدزء مد

 .لحاليةليها الدراسة ا 
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نمددا كددان  ويددرا الباحددث أن الدراسددات السددابقة لددم تتعمددق فددي البحددث فددي مصددادر المعتقدددات وا 

دون اسدددتناد ألدوات  ، ولكددنلددألدب التربددوي النصددديب األكبددر فدددي الحددديث عدددن هددذا المصدددادر

وهددذا مددا يفسددر قلددة المصددادر التددي . بحثيدة مددن شددأنها تقددديم تفسددير متعمددق لمعتقدددات المعلمددين

أمددا . دب التربددوي والدراسددات السددابقة حددول مصددادر معتقدددات المعلمددين حددول الددتعلمأوردهددا األ

األمدر اآخددر فهدو أن هددذا الدراسدات بحثددت فدي مصددادر معتقددات المعلمددين بشدكل عددام، وهددذا 

الدراسددة تبحددث فددي مصددادر المعتقدددات علددى درجددة عاليددة مددن الخصوصددية والتحديددد، وتجلددت 

وم، وطبيعدددة الموضددددوع الدددذي يتخصددددص بالبحدددث فددددي فدددي مجتمدددع الدراسددددة وهدددو معلمددددي العلددد

 .المعتقدات حول التعلم

 

وتشددددير نتددددائج الدراسددددة أيضددددًا  لددددى أن معظددددم المعلمددددين السددددلوكيين والبنددددائيين يشددددتركون فددددي 

اكتسابهم لمعتقداتهم من خالل المحديط والبيئدة االجتماعيدة التدي نشدؤوا بهدا ويعملدون فيهدا، وقدد 

بيئدددة االجتماعيدددة تجمدددع بدددين المعلدددم وزمالئددده المعلمدددين ومعلميددده ُتعدددزا هدددذا النتيجدددة  لدددى أن ال

السددابقين، والطلبددة، والثقافددة المجتمعيددة فهددي تعتبددر مصدددرًا فعددااًل وغنيددًا مددن مصددادر اكتسدداب 

المعتقدات حدول الدتعلم، يضداف  لدى ذلدك الثقافدات المتعدددة للمعلمدين والطلبدة، ومدا يندتج عنهدا 

التددي يجددب أن يتبناهددا، فقددد يحمددل الددبعض معتقدددات ال  مددن صددراعات ذهنيددة حددول المعتقدددات

وبدذلك . تنسجم مدع توجهاتده الفكريدة ولكدن طبيعدة المجتمدع والمحديط االجتمداعي تفرضدها عليده

 . ف نه من المنطقي أن يكون المحيط االجتماعي مصدرًا من مصادر معتقدات المعلمين
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اكتسددددداب المعلمدددددين  ويظهدددددر ممدددددا سدددددبق أن المحددددديط االجتمددددداعي مصددددددر هدددددام مدددددن مصدددددادر

 Zeichner) "زينجيدر وتابيجندك"لمعتقداتهم، وهذا يتفق مع النتدائج التدي توصدلت  ليهدا دراسدة 

& Tabachnick, 1981 كمدا ورد فدي(Mansour, 2009  والتدي أشدارت  لدى أن التنشدئة

االجتماعية ال سيما في المدرسة هي مصدر اكتسداب المعلمدين لمعتقدداتهم، وهدو مدا أكدد عليده 

ي هدددي التدددي تكدددون حيدددث يدددرا أن عمليدددة البنددداء االجتمددداع (Pajares, 1992)" باجددداريس"

 . معتقدات المعلمين

 

تبدددين نتدددائج المقدددابالت أن المعلمدددين البندددائيين اكتسدددبوا بعدددض معتقدددداتهم مدددن خدددالل دراسدددتهم 

العلدوم، للمساقات التربوية في مرحلة الماجسدتير، وأثنداء التحداقهم بددبلوم التربيدة وأسداليب تعلديم 

وهددذا مددا أشددار لدده معلمددان سددلوكيان وهددو أنهمددا اكتسددبا معتقددداتهما مددن خددالل مسدداقات التربيددة 

وقدد يعدزا ذلدك  لدى أن  التي كانت تسمى مسلكيات تربويدة أثنداء دراسدتهم للددبلوم والبكدالوريس،

لى تأثرهم بمدن علمدوهم فدي  كليدات المعلمين السلوكيين يركزون على المعرفة والعلوم البحتة، وا 

" فرانددك"و (Saban, 2003" )صددابان"العلددوم بددالرغم مددن أهميددة التأهيددل التربددوي، حيددث أشددار

(Frang, 1996)  المعلمدددين  اكتسدددابتدددؤثر فدددي وطبيعتهدددا  بدددرامج تأهيدددل المعلمدددين لدددى أن

 .هم بل  نها أهم العوامل التي ُتَشِكلهلمعتقدات

 

معتقددددداتهم مددددن انتمددددائهم للدددددين،  كمددددا أظهددددرت نتددددائج المقددددابالت أن المعلمددددين اكتسددددبوا بعددددض

لمامدده بدينده فاكتسددب معظددم . ومعدرفتهم بالعديددد مدن جوانبدده بدرجددة متفاوتدة ُكددل  حسدب تعمقدده وا 
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المعلمين البنائيين معتقداتهم من خالل الدين اإلسدالمي، أمدا المعلمدون السدلوكيون فقدد اكتسدب 

1 لددى المعتقدددات التددي اكتسددبوهاومددن األمثلددة ع. ط معتقددداتهم مددن انتمددائهم للدددينثالثددة مددنهم فقدد

االعتقاد بأهميدة الحدوار والنقدال فدي الدتعلم، وهدذا مدا ظهدر فدي  جابداتهم عدن المقابلدة، وتفسدير 

هددذا النتيجدددة يكمددن فدددي أن المجتمدددع الفلسددطيني جدددزء مددن هدددذا األمدددة اإلسددالمية فهدددو مجتمدددع 

طينية مسدلمة محافظدة، محافظ، الدين فيه يمثل منهج حياة، ومعلمو العلوم نشدأوا فدي بيئدة فلسد

باإلضدددافة  لدددى أنهدددا بيئدددة شدددرقية لهدددا جدددذور عربيدددة قديمدددة، وهدددذا يلقدددي بظاللددده علدددى شخصدددية 

 . المعلم ومعتقداته حول التعلم

 

أمددا األدب التربددوي والدراسددات السددابقة التددي بحثددت فددي مصددادر المعتقدددات ف نهددا لددم تبددين أن  

هدذا يعدود أيضدًا  لدى سدببين رئيسديين، أمدا األول للدين دورًا في اكتساب المعلمدين لمعتقدداتهم، و 

فهو أن هذا الدراسات لم تبحدث فدي مصدادر المعتقددات بشدكل مسدتقل باعتبدار أن لهدا أهميتهدا 

,Raths كمددا ورد فددي  ,Kennedy 1997) "كيندددي"وقددد أشددار  فددي مثددل هددذا الدراسددات،

غيدددر  مدددا تدددزال المعلمدددينلددددا  اكتسدددابهاليدددات وألمعتقددددات الدقيقدددة ل درامصدددالأن  لدددى  (2001

والسددبب الثدداني أن هددذا الدراسددات لددم تسددتخدم أداة المقابلددة فددي البحددث عددن مصددادر . ةواضددح

إلجابدددات دقيقدددة التوصدددل علدددى أن  (Pajares, 1992)" باجددداريس"رغدددم تأكيدددد  المعتقددددات،

يتطلددب الحصددول علدى تعبيددر شددفوي مدنهم حددول معتقددداتهم، وصدادقة حددول معتقدددات المعلمدين 

وبددذلك ف نددده يمكدددن القددول بدددأن الدراسدددة . وفهمهدددا األدوات المسدددتخدمة للكشددف عنهدددا فدددي وتنددوع

 . الحالية تقدم مصادر معتقدات المعلمين بشكل تفصيلي باعتبارها جزءًا رئيسيًا من الدراسة
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بعدض معلمدي العلدوم قدد اكتسدبوا معتقدداتهم مدن  أن الباحدث من خدالل تحليدل المقدابالت الحدظ

دراسدتهم فددي المدرسددة، وأظهدرت النتددائج أن المعلمددين السدلوكيين فقددط هددم الدذين اكتسددبوا بعددض 

معتقداتهم من سنوات جلوسهم علدى مقاعدد الدراسدة فدي المدرسدة،  ال أن المعلمدين البندائيين لدم 

ويعدددزا ذلدددك  لدددى أن المعلمدددين . مدرسدددةيكتسدددبوا أيدددًا مدددن معتقدددداتهم مدددن كدددونهم طالبدددًا فدددي ال

وتشدير . السلوكيين في مجملهم مقلدون لمعلميهم السدابقين وأكثدر تدأثرًا بطبيعدة المنهداذ والطلبدة

النتائج  لى أنهدم يكتسدبون بعدض معتقدداتهم مدن تفداعلهم مدع طلبدتهم، ويطبقدون األسداليب التدي 

 "زينجيدددددر وتابيجندددددك"دد يشددددديروفدددددي هدددددذا الصددددد تعلمدددددوا بهدددددا أيدددددام كدددددانوا طالبدددددًا فدددددي المدرسدددددة،

Zeichner&Tabachnick, 1981)  كمدا ورد فديRaths,  2001)  أن معتقددات المعلمدين

معتقدددات  تكددونوالتددي فددي الغالددب  ،كطددالب عاشددوهاالتددي  يدداممددن خددالل األتكتسددب وتتشددكل 

الكثير مدددن المعلمددين مددا هدددم  ال نسددخة مشدددابهة للمعلمددين الددذين علمدددوهم مددن حيدددث ، فددتقليديددة

 Richardet et)" ريتشدارد وزمدالؤا"ويدرا  الدذي يسدتخدمونه فدي تعلديمهم لطالبهدم، األسدلوب

al,  2001)  يتشدكل أثندداء جلوسدهم علدى مقاعدد الدراسدة وذلددك أن نظدام المعتقددات للمعلمدين

أن معتقددات المعلمدين غالبدًا مدا تكدون منبثقددة  ذلدكويتبدين مدن . مدن خدالل مشداهدتهم لمعلمديهم

 & Turnuklu) كددانوا طلبددة فدددي مراحددل الدراسددة األساسدددية والثانويددةأن  مددن أنفسددهم مندددذ

Yesildere, 2007 .) 
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وأشددار بعددض مددن المعلمددين  لددى أنهددم يقومددون فددي كددل عددام بعمليددة تقيدديم ذاتددي لمعرفددة مدددا 

نجاعة األساليب التي يستخدمونها حتى  ن بعض المعلمين البنائيين ذهب  لى أبعدد مدن ذلدك، 

الدذي اسدتخدمه كدل معلدم مدنهم وأنهم يقومون بعملية تقييم كل حصة مدن حصصدهم واألسدلوب 

لوب مدددع طبيعدددة طلبدددتهم والبيئدددة التدددي يعيشدددونها، ومددددا نجاعدددة هدددذا نسدددجام هدددذا األسدددومددددا ا

,Kennedy ) "كيندددي"وهددذا يتفددق مددع مددا أشددار لدده . األسددلوب فددي تحقيددق النتددائج المرجددوة

مددن التأمددل  المعلمددين ربمددا يكتسددبون معتقددداتهم أن لددى  (,Raths 2001كمددا ورد فددي  1997

وهدي الدراسدة الوحيددة التدي أشدارت . مبهدا أثنداء تدريسده ونلتجدارب والممارسدات التدي يقومدفدي ا

، فدددي حدددين أشدددارت نتدددائج الدراسدددة ي فدددي اكتسددداب المعلمدددين لمعتقدددداتهم لدددى دور التأمدددل الدددذات

 .معتقداتهم من خالل تأمالتهم الذاتيةبعض قد اكتسبوا  كافةأن المعلمين  لى الحالية 

 

ت علديهم فدي المقدابالت تبدين أن مصدادر ومن خالل  جابات المعلمين عن األسئلة التدي طرحد

الزمالدددة المهنيدددة، والمحددديط االجتمددداعي، 1 متعدددددة منهدددا الفلسدددطينيينمعتقددددات معلمدددي العلدددوم 

والتطددور التكنولددوجي وغيرهددا مددن المصددادر التددي تددم عرضددها فددي الفصددل الرابددع مددن الدراسددة، 

وي والدراسددددات وبدددذلك فهدددي تقتصدددر علددددى مدددا يقدددارب خمسدددة مصددددادر كمدددا أشدددار األدب التربددد

السدددابقة، وهدددذا التندددوع يعدددود  لدددى تعددددد مصدددادر معتقددددات المعلمدددين وتنوعهدددا مدددا بدددين البنائيدددة 

لى أن العديد منهم ال يحملون فكرًا أو فلسفة معينة  .والسلوكية، وا 
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 :أوجه الشبه واالختالف في مصادر معتقدات المعلمين البنائيين السلوكيين  0:3:5

تظهددر نتدددائج تحليدددل المقددابالت التدددي أجريدددت مددع المعلمدددين بفئتددديهم البنددائيين والسدددلوكيين  لدددى  

ولكن كل معلم مدنهم اكتسدب معتقداتده بطريقدة  وجود توافق في مصادر معتقداتهم حول التعلم،

تختلدددف عدددن اآخدددر، فاكتسدددب المعلمدددون السدددلوكيون مدددن دراسدددتهم الجامعيدددة  عطددداء طلبددددتهم 

شدددكل صدددحي  ومدددنظم ويعتقددددون أن ذلدددك أكثدددر أهميدددة مدددن معرفدددة الطالدددب معلومدددات علميدددة ب

السدددابقة، فدددي حدددين فضدددل بعضدددهم الحدددوار والنقدددال علدددى التركيدددز علدددى كيفدددة تنظددديم  عطددداء 

المعرفدددة، أمدددا المعلمدددين البندددائيين فاكتسدددبوا معتقددددات كأهميدددة الحدددوار والنقدددال والتركيدددز علدددى 

لجدزء األهدم واألكبدر مدن مجمدل الحصدة الدراسدية والكشدف عنهدا، تشدكل ا معرفة الطلبة السابقة

 . وأن تنظيم المعرفة يأتي بالمرتبة الثانية

المصددادر التددي اكتسددبوا منهددا  البيئددة االجتماعيددة هددي أحدددأن ت نتددائج المقددابالت  لددى فقددد أشددار 

أنهددم يعيشددون ضددمن بيئددة لهددا خصوصدديتها ومعتقددداتها حددول  المعلمددون أكدددحيددث معتقددداتهم، 

م جزء منها وال يمكن الفصل بينهما وبين مجدتمعهم المحلدي، وقدد تنوعدت المعتقددات التعلم وأنه

، كأسدددلوب الفدددرض والحفدددظ فدددي التعلددديم التدددي اكتسدددبها المعلمدددون مدددن المجتمدددع فمنهدددا السدددلوكية

 .ومنها البنائية كالبحث والسؤال عن معرفة الطالب السابقة التي أساسها البيئة المحيطة

 

المعلمين البنائيين والسلوكيين على ضدرورة اسدتخدام أسدلوب الحدوار والنقدال كما اتفق كل من 

والددتعلم مددن خددالل المجموعددات والتددي يددتم مددن خاللهددا تبددادل المعلومددات بددين أفددراد المجموعددة 

الواحدة، وفيه يدعم الفرد تعلم اآخرين ويدعم اآخرون تعلم الفرد، وهذا ما يصدورا البندد الرابدع 

 .ةعشر من االستبان
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خر مدن مصدادر اكتسدابهم لمعتقدداتهم ن السلوكيون والبنائيون في مصدر أوقد اشترك المعلمو  

حول التعلم أال وهو االنتماء الديني الذي يحث على المشاركة والحوار والشدورا، بينمدا أختلفدوا 

حددول تطبيددق عمليددة الددتعلم فددي مجموعددات، حيددث اعتبددر المعلمددون البنددائيون أندده مددن األفضددل 

لعمدددل فدددي مجموعدددات أن يركدددز المعلدددم علدددى الحدددوار والنقدددال بدددين الطلبدددة، بينمدددا أشدددار عندددد ا

المعلمدون السدلوكيون  لددى أنده فدي عمددل المجموعدات يجدب التركيددز علدى قيدام كددل طالدب بدددورا 

 .في المجموعة بهدوء ونظام دون مناقشة اآخرين

يدددث اكتسدددبوا مدددن التطدددور حدددول دور التكنولوجيدددا فدددي اكتسدددابهم لمعتقدددداتهم، ح واتفقدددت الفئتدددان

التكنولدددوجي معتقددددات بنائيدددة كدددامتالك المدددتعلم لمعرفدددة سدددابقة حدددول مواضددديع العلدددوم حيدددث  ن 

 .الطلبة يتعلمون مما يشاهدونه على شاشات التلفاز

بعض معتقداتهم مدن نظدام االمتحاندات الدذي تقدمده وزارة  اكتسبوانهم كما اتفق كل منهم على أ

ون التربية والتعليم، سواء على صعيد االمتحانات الموحدة أو الوزارية منهدا، حيدث أشدار المعلمد

 كدامالً  بتغطيدة المنهداج ملدزمينأنهم ومع نهاية كدل فصدل دراسدي يجددون أنفسدهم   لى البنائيون

ن كددان ذلددك علددى حسدداب الحدد ل وقددد تبددين ذلددك مددن خددال. ل وسددماع أفكددار الطلبددةوار والنقدداوا 

نهم ال يرون أن هناك أهمية ملحة لتغطية المنهداج بكاملده كمدا مقابالت الباحث معهم، علمًا بأ

ولكدنهم  يضدطرون لدذلك ألن األسدئلة . أظهر التحليل اإلحصائي إلجاباتهم عن بنود االسدتبانة

وال تقدديس مدددا فهددم الطالددب للمددادة وقدرتدده  الوزاريددة تركددز أكثددر مددا تركددز علددى الحفددظ والتددذكر

م أسددددلوب المحاضددددرة واإللقدددداء وتكثيددددف اعلددددى التطبيددددق، ممددددا يجعلهددددم مضددددطرين  لددددى اسددددتخد

 .االمتحانات
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 لدددى اكتسدددابهم بعدددض معتقدددداتهم حدددول ( 1م ب)، (4م ب )وأشدددار بعدددض المعلمدددين البندددائيين 

ية كفدددرض النظدددام وضدددبط الدددتعلم مدددن دراسدددتهم الجامعيدددة وكاندددت معتقددددات فدددي مجملهدددا سدددلوك

الصددددف، وقدددددد دلددددت النتدددددائج علددددى أن مصددددددر هددددذا المعتقددددددات يعددددود  لدددددى تددددأثرهم بمعلمددددديهم 

 .ختباراتهمركزون على المعلومات ويكثفون من االجامعيين السابقين الذين كانوا ي
 

ل سدير العلمداء واكتسب المعلمون البندائيون والسدلوكيون بعدض معتقدداتهم حدول الدتعلم مدن خدال

ختلفدددوا فدددي أن المعلمدددين السدددلوكيين اكتسدددبوا معتقدددداتهم مدددن علمددداء العلدددوم بهم، ولكدددنهم اوتجدددار 

معتقدداتهم مدن علمداء فاكتسدبوا ون يالمعلمدون البندائ فقط، كالرازي وجابر بن حيدان وغيدرهم، أمدا

وهدذا يددل علدى أن  .الحسن بن الهيدثمباولو فيرري وفيجوتسكي وكذلك التربية وعلماء العلوم، ك

متددأثرون بدراسددتهم فددي المرحلددة المدرسددية والجامعيددة ودراسددتهم فددي كليددات السددلوكيين المعلمددين 

فاكتسددب المعلمددون السدددلوكيون معتقددداتهم مدددن دراسددتهم فدددي . نييالبندددائالعلددوم أكثددر مدددن أولئددك 

 .يئًا منهاالمدرسة وأثناء جلوسهم على مقاعدها، وبالمقابل لم يكتسب المعلمون البنائيون ش

وأشدددارت النتدددائج  لدددى دور المنددداهج الفلسدددطينية وبنيتهدددا فدددي اكسددداب المعلمدددين لمعتقدددداتهم، فقدددد 

اتفددق المعلمددون السددلوكيون علددى أنهددم اكتسددبوا بعددض معتقددداتهم مددن خاللهددا، ولكددن لددم يكتسددب 

 لدى أًي مدن المعلمدين البندائيين معتقدداتهم مدن المنداهج الفلسدطينية ولعدل السدبب فدي ذلدك يعدود 

أن المعلمين السلوكيين يلتزمون أكثر بما يحتويه الكتاب المدرسدي مدن تعلميدات ومعلومدات وال 

يخروجون عن هذا النص، على عكس المعلمين البندائيين الدذين دومدًا يحداولون تطدوير أنفسدهم 

 فهم يكتسدبون معتقدداتهم مدن خدالل الددورات التأهيليدة الخارجيدة ودراسدتهم العليدا ألسداليب تعلديم

 .العلوم وهذا ما لم يكتسب منه المعلمون السلوكيون شيئًا من معتقداتهم
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 بعدددض اكتسدددبوا قدددد المعلمدددين البندددائيين والسدددلوكيينيمكدددن االسدددتنتاج ممدددا سدددبق، أن كددداًل مدددن 

ة التدددي ين، والخبدددرة الشخصددديوزمالئهدددم الحدددالي ،معتقدددداتهم حدددول الدددتعلم مدددن معلمددديهم السدددابقين

، وبيئدددتهم مارسددوا فيهدددا مهنددة التعلددديم ومددن خدددالل دراسددتهم الجامعيدددةالسددنوات التدددي تتجلددى فدددي 

، مضدافًا  لدى ذلدك تدأمالتهم العصدر الحدديثشدهدا من التطور التكنولدوجي الدذي ياالجتماعية و 

وتبدين مدن هدذا  .لما يقومدون بده فدي كدل عدام دراسديبتقييمهم إلنجازاتهم وأدائهم السابق الذاتية 

عتقددات بنائيدة حددول الدتعلم، ولكدنهم عنددد محاولدة التطبيدق والعمددل الدراسدة أن المعلمدين لددديهم م

الميداني يكتشفون أن ما يعتقدونه ال ينسجم وواقع النظام التعليمدي، وأن هنداك فجدوة كبيدرة بدين 

 .  األمرين مما يضطرهم أحيانًا  لى التنازل عن معتقداتهم من أجل تحقيق مصلحة الطالب

 

 ومصادر اكتسابهامعتقدات المعلمين لالكمية والكيفية  مقارنة نتائج الدراسة  4:3:5

يحملدددون مزيجدددًا مدددن  الفلسدددطينيينتبدددين مدددن النتدددائج الكميدددة للدراسدددة أن معظدددم معلمدددي العلدددوم 

والدذي يقدع  1.61المعتقدات البنائية والسلوكية، حيث كان متوسط اإلجابة عدن بندود االسدتبانة 

ة والبنائيدة، وهدذا ينسدجم مدع النتيجدة اإلجماليدة ضمن تصنيف المعتقددات المزيجدة بدين السدلوكي

لعددددد المعلمدددين الدددذين يشدددكلون النسدددبة الكبدددرا مدددن حيدددث تصدددنيف معتقدددداتهم، وهدددم المعلمدددون 

، وقددد تراوحددت تقددديراتهم مددا بددين %19.1الددذين يحملددون مزيجددًا مددن المعتقدددات وتبلدد  نسددبتهم 

 .112 من( 21 -91)أي أن عالمتهم تراوحت ما بين ( 1.49 -1.92)

يحملدون مزيجددًا مدن المعتقدددات  الفلسددطينيينتبدين مددن النتدائج الكميددة للدراسدة أن معلمددي العلدوم 

مدددن أربعدددة، وهدددذا  1.61البنائيدددة والسدددلوكية، حيدددث كدددان متوسدددط اإلجابدددة عدددن بندددود االسدددتبانة 



161 



 

ينسدجم مددع النتيجدة اإلجماليددة لعدددد المعلمدين الددذين يشدكلون النسددبة الكبددرا مدن حيددث تصددنيف 

، وقددد %19.1قددداتهم، وهددم المعلمددون الددذين يحملددون مزيجددًا مددن المعتقدددات وتبلدد  نسددبتهم معت

  أي أن عالمددددتهم تراوحددددت مددددا بددددين ( 1.49 -1.92)مددددا بددددين مددددن أربعددددة تراوحددددت تقددددديراتهم 

 .112من ( 21 -91)

 

 تبددين مدددن خدددالل النتدددائج الكيفيدددة للدراسدددة أن المعلمددين يحملدددون مزيجدددًا مدددن المعتقددددات البنائيدددة

والسدلوكية حيدث تشدير النتدائج أن المعلمدين البندائيين اكتسدبوا معتقددات بنائيدة كضدرورة التفاعددل 

االجتمدداعي بدددين الطلبدددة، وأنهدددم يحملددون فدددي نفدددس الوقدددت معتقدددات سدددلوكية كتغطيدددة المنهددداج 

والتركيددز علددى مهددارات الحفددظ والتددذكر، وأوضددحت نتددائج المقددابالت أن السددبب فددي ذلددك يعددزا 

ختبدددارات والفروقدددات الفرديدددة وبدددذلك فقدددد شدددكلت التربيدددة والتعلددديم وتعاملهدددا مدددع االة لسياسدددة وزار 

فعلدددى سدددبيل المثدددال أجددداب . مصددددرًا مدددن مصدددادر اكتسددداب المعلمدددين لمعتقدددداتهم حدددول الدددتعلم

الحددوار  ُأفضددل فددي تعليمددي للعلددوم أن أركددز علددى "1 والددذي يقددول( 11)المعلمددون  جابددة بنائيددة عددن البنددد 

وحصدددل هدددذا البندددد علدددى أعلدددى  ."والدددتعلم التعدداوني حتدددى لدددو كددان ذلدددك علددى حسددداب تغطيدددة المنهدداجوالنقددال 

مددن أربعددة، بينمددا بينددت النتددائج  1.14متوسددط  مددن بددين كافددة بنددود االسددتبانة حيددث بلدد  تقددديرا 

 . الكيفية للمعلمين أنهم يغطون المنهاج على حساب الحوار والنقال والتعلم التعاوني

 

علق بالمحور الثالث والذي تقيس بندودا المعرفدة السدابقة وأفكدار الطلبدة حدول معظدم وأما فيما يت

وهدددو يشدددير  لدددى أن معتقددددات  1.46مواضددديع العلدددوم فقدددد حصدددل علدددى متوسدددط حسدددابي بلددد  
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سلوكية، بينمدا تختلدف النتيجدة الكيفيدة مدع النتيجدة الكميدة حدول هدذا  الفلسطينيينمعلمي العلوم 

ين، حيددث بينددت نتددائج المقددابالت أنهددم يكشددفون عددن المعرفددة السددابقة المحددور للمعلمددين البنددائي

ظهار محدوديتها  .ويعملون على نقاشها وا 

وتتفددق النتيجددة الكميددة الخاصددة بهددذا المحددور مددع النتيجددة الكيفيددة لددبعض المعلمددين السددلوكيين 

أو لغيدر الذين يكشفون عن معارف الطلبة السابقة، وقلما يحاولون نقاشها، ربمدا لضديق الوقدت 

ذلدددك مدددن األسدددباب، وهدددذا يتضددد  مدددن خدددالل حدددديثهم عدددن التطدددور التكنولدددوجي فدددي اكتسدددابهم 

 . كالكشف عن المعرفة السابقة لدا الطلبةلمعتقداتهم 

 

وبينددت النتددائج الكميددة أن عدددم تعلددم الطلبددة لددبعض مواضدديع العلددوم يعددود لعوامددل تتعلددق بشددرذ 

أفكددددار الطلبددددة السددددابقة حددددول مواضدددديع العلددددم  المعلددددم للمددددادة، كتبسدددديط المحتددددوا،  ضددددافًة  لددددى

والعلددوم، والتددي قددد ال تنسددجم مددع األفكددار والحقددائق العلميددة وقددد كددان المتوسددط الحسددابي للبنددد 

من أربعة، أي أن معتقدات المعلمدين حولده سدلوكية، بينمدا بيندت النتدائج  1.11الثالث يساوي  

الطلبدة يعدود لمفداهيم سدابقة حدول مواضدديع الكيفيدة للمعلمدين البندائيين أن السدبب فدي عددم تعلدم 

أمدا المعلمدون . العلوم واألفكار العلمية التي يكتسبونها من البيئة المحيطة والتكنولوجيدا الحديثدة

السددلوكيون فقددد أكدددوا علددى أهميددة دور المعلددم وشددرحه المبسددط للمددادة فددي تعلددم الطلبددة وبهدددذا 

 . نسجمة  لى حد ما مع النتيجة الكيفيةتكون النتيجة الكمية الخاصة بهذا البند لديهم م
 

باالسدتناد الدى النتدائج السدابقة يدرا الباحددث أن البياندات والنتدائج الكيفيدة المسدتمدة مدن مقددابالت 

سددداهمت وبشدددكل ملحدددوظ فدددي تفسدددير العديدددد مدددن النتدددائج الكميدددة  الفلسدددطينيينمعلمدددي العلدددوم 
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لهددذا يمكددن القددول بددأن البيانددات الكيفيددة هددي حلقددة . المسددتقاة مددن  جابدداتهم عددن بنددود االسددتبانة

الوصل بين اإلجابدات عدن سدؤال الدراسدة األول والتفسديرات الكامندة خلدف نتدائج الدراسدة والتدي 

، فالبياندات  -فدي حددود علدم الباحدث –قددات المعلمدينلم تفسدر فدي أيدة دراسدة سدابقة حدول معت

ن ن فدي عدرض النتدائج وتفسديرها، حيدث  الكيفية أعطدت الدراسدة الحاليدة سدمة الشدمولية والتدواز 

أداة المقابلدددة تقددددم التفسددديرات لمدددا وراء المعتقددددات التدددي يحملهدددا المعلمدددون حدددول الدددتعلم، ومدددن 

وفدي هدذا . يث طبيعتها ومصادر اكتسابها لديدهمن حخاللها يتحدث المعلم أكثر عن معتقداته 

ب سدهاب عدن معتقدداتهم حدول الدتعلم، ممدا سداعد  السياق فقد تحدث المعلمون خالل مقابالتهم 

واتفقددت النتددائج الكيفيددة مددع النتددائج الكميددة علددى أن . فددي تفسدديرها وتوضددي  مصددادر اكتسددابها

ين أنهددم متبدداينون مددن حيددث قددربهم المعلمددين يحملددون مزيجددًا مددن المعتقدددات حددول الددتعلم، وتبدد

للبنائيددة أو السددلوكية، ويعددود ذلددك لتنددوع المصددادر التددي اكتسددبوا منهددا تلددك المعتقدددات، ودرجددة 

 . تأثرهم بها
 

السدددلوكية والبنائيدددة والمزيجدددة 1 لقدددد صدددنفت الدراسدددة معتقددددات المعلمدددين  لدددى ثدددالث فئدددات وهدددي

وقددمت . مانيدة محداور لكدل منهدا بندود تقيسدهبينهما، وباسدتخدام أداة االسدتبانة والتدي تضدمنت ث

شرحًا مفصاًل لمصادر اكتساب المعلمدين لمعتقدداتهم ممدا يمكدن مدن االدعداء بدأن هدذا الدراسدة 

تعرضددت وبشددكل معمددق لمعتقدددات المعلمددين حددول الددتعلم، وأكدددت علددى مددا ورد فددي الدراسددات 

ت ثغدرة ونقصدًا فدي الدراسدات بأنهدا سدد القدولويمكدن . قه واألدب التربوي بل وتوسعت فيدهالساب

 .السابقة وأسست لدراسات أكثر تنوعًا وشمولية في المستقبل

 



164 



 

نتدائج الدراسدة يتبدين أن هندداك بالتحديدد وب لقداء نظدرة علدى الدراسدة بشدكل عدام وبعددد اكتمالهدا، و 

حدد  طدارين فقدط وهمدا البندائيون أوالسدلوكيون، وجداؤوا عديد مدن المعلمدين ال يصدنفون ضدمن أال

. يحملون مزيجًا من المعتقدات البنائية والسلوكية وأن هذا الفئة تتجداوز نصدف مجتمدع الدراسدة

تعلقدة ويعزو الباحث ذلك  لى عدم تطور فلسفلة واضدحة لددا المعلمدين، وقدد كاندت النتدائج الم

هتمدام وتسدتحق أن يقددف الباحدث عنددها وأن يعمددل علدى تفسدديرها بتصدنيف المعتقددات مثيددرة لال

فددي مصددادر اكتسددابها، فدداتبع المنهجيددة الكيفيددة للوصددول  لددى نتددائج مقنعددة تجيددب عددن والبحددث 

 .أسئلة الدراسة بدقة

 

 ما مستوا تعميم نتائج هذا الدراسة 1 ن يطرذ السؤال التاليأفي النهاية يمكن 

مكانيددة تعمدديم  نتددائج الدراسددة علددى كافددة معلمددي العلددوم فددي الضددفة الغربيددة يمكددن االدعدداء ب  

 قطداع غدزة، وذلدك لتشدابه السدياقات والظدروف المتعلقدة بنظدام التربيدة والتعلديم الفلسدطينيوربما 

فددددالظروف التعليميددددة فددددي محافظددددة رام ا  ال تختلددددف عددددن بدددداقي  .فددددي شددددطري الددددوطن كافددددة

المحافظدددات فدددي الدددوطن كمحافظدددة ندددابلس أو الخليدددل وغيرهدددا، حيدددث  ن الددددورات التدددي تقددددمها 

تبحدددث فدددي ذات المواضددديع، ونظدددام اإلشدددراف المتبدددع هدددو ذاتددده فدددي كدددل وزارة التربيدددة والتعلددديم 

عمليدة تقيديم المعلمدين فهدي موحددة، وبالحدديث عدن المنهداج الدراسدي فهدو  وكدذلكالمحافظات، 

ال يختلددف مددن محافظددة  لددى أخددرا فهددم يعلمددون نفددس المنهدداج،  ضددافة  لددى تشددابه الظدددروف 

احددة فيهددا، فالدراسددة الحاليددة تتعلددق بالمدددارس التعليميددة فددي المدددراس مددن حيددث اإلمكانيددات المت

وكددذلك فددد ن التعلدديم الجدددامعي متشدددابه مددن حيدددث اإلمكانيددات الماديدددة وطبيعدددة . الحكوميددة فقدددط
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في الجامعات، ومتوسط أعداد الطلبة والمعلمين متقدارب فدي كدل مدرسدة مدن  عتمدةالمناهج الم

هدددو ذاتددده، فمدددذكرات التحضدددير المددددراس الحكوميدددة فدددي فلسدددطين، وكدددذلك فددد ن النظدددام المتبدددع 

اليدددومي، ونظدددام االمتحاندددات كعددددد االمتحاندددات وتقسددديم العالمدددات والفتدددرات التدددي يدددؤدي فيهدددا 

 لكددل والتعلدديم والتعليمددات تعمددم مددن قبددل وزارة التربيددة ،الطلبددة امتحاندداتهم فددي معظمهددا موحدددة

متقددارب ومتددزن،  أمددا الدددعم الخددارجي المقدددم للمدددارس الحكوميددة فهددو. المحافظددات فددي الددوطن

حيددث أندده يقسددم بشددكل متددوزان بددين المدددراس الحكوميددة بحيددث ال يكددون تطددور مختبددرات العلددوم 

 . في مدرسة ما جيدًا وفي أخرا ضعيفاً 
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 التوصيات والدراسات المستقبلية 2:5

 بمجموعددددة مدددددنفددددي ضددددوء نتددددائج الدراسدددددة، والبيانددددات التددددي قدددددمتها ، فقدددددد خرجددددت الدراسددددة  

 . جمالها فيما يليالتوصيات العملية وأخرا لدراسات مستقبلية  يتم  

 توصيات عملية

علدددى ضدددوء مدددا توصدددل  ليددده الباحدددث مدددن النتدددائج ومناقشدددتها، يمكدددن الخدددروج بعددددة توصددديات 

 1يجازها بما يلي لسياسات التربوية في فلسطين يتم  لصناع القرار ومن يقومون برسم ا

،  ونظريدددات الدددتعلم لمعلمددي العلدددوم تتمحدددور حدددول الفلسددفات التربويدددةعقددد دورات وورشدددات عمدددل . 1

وتنميددة فلسددفة واضددحة لدددا المعلمددين لُتعددد وتؤهددل معلمددين لددديهم فلسددفة تربويددة واضددحة حددول 

حيث أشدارت النتدائج  لدى أن معلمدًا واحددا فقدط قدد أكتسدب معتقداتده مدن دورات . التعلم والتعليم

 .التكنولوجيا في التعلم وزارة التربية والتعليم حول دور

العمدددل علدددى  دخدددال التأهيدددل التربدددوي ضدددمن شدددروط التوظيدددف للمعلدددم الجديدددد، وأن ال تقتصدددر . 1

الجهدود علدى التخصددص العلمدي للمعلددم،  ذ بيندت النتدائج العديددد مدن المعتقدددات السدلوكية التددي 

 . اكتسبها المعلمون من كليات العلوم وممن يدرسون فيها

فدددي فلسدددطين، لجعلهدددا  هموتدددأهيل ى  عدددادة النظدددر فدددي بدددرامج  عدددداد المعلمدددينضدددرورة العمدددل علددد. 1

قائمة على أسس أكثر عصرية تعتمدد علدى الحدوار والنقدال البنداء والتفكيدر الناقدد، وأن توظدف 

التأمددل النظريددات والفلسددفات التربويددة الحديثددة فددي العمليددة التعليميددة، وأن تعددزز لدددا المعلمددين 

لهدددا وذلدددك لتكسدددب المعلمدددين معتقددددات بنائيدددة حدددول  اً نشدددطة عنواندددواألالدددذاتي وتكدددون التجدددارب 

 . التعلم وتنميها
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تعزيددددز فكددددرة التعدددداون بددددين المعلمددددين مددددن خددددالل الزيددددارات المتبادلددددة واللقدددداءات الجماعيددددة التددددي . 4

معلمددين البنددائيين والسددلوكيين يصدحبها الحددوار البندداء، وذلدك ألن نتددائج الدراسددة تشددير  لدى أن ال

 .  سبوا مزيجًا من المعتقدات حول التعلمكتقد ا

ليددات تطبيددق أسدداليب الددتعلم كددالحوار والنقددال والددتعلم التعدداوني، فقددد عقددد ورشددات عمددل حددول أ. 1

هميددة الحددوار والتفاعددل االجتمداعي بددين الطلبددة ولكددنهم ت النتددائج أن المعلمددين يعتقددون بأأظهدر 

يركددزون علددى تعلددم كددل  بيقهددا، فهددمليددات تطعتقدددات سددلوكية فددي ذات الوقددت حددول أيحملددون م

 .فرد على حدة

العمل على تغيير أليات التقييم المتبعة من خدالل التركيدز علدى مهدارات التطبيدق والتركيدب دون . 6

االعتماد على التذكر فقدط، وهدذا مدن خدالل تطدوير منداهج العلدوم بحيدث تتدي  للطالدب والمعلدم 

الدراسة  لى أن المعلمدين يحملدون معتقددات بنائيدة فقد أشارت نتائج . التعلم في سياقات مختلفة

 .من ناحية نظرية ولكنهم ال يطبقونها لعوامل تتعلق بطبيعة المنهاج ونظام االمتحانات 

تغييددر معتقدددات لن معتقددداتهم، فددي محاولددة و االسددتفادة مددن المصددادر التددي يكتسددب منهددا المعلمدد. 7

، كالدددورات التددي ا جددذور ومصددادر نابعددة منهددالهددكافددة ن المعتقدددات المعلمددين نحددو البنائيددة، أل

 . تعقدها وزارة التربية والتعليم، والمشرفون التربويون وكذلك التأمل الذاتي في الخبرات

ضدرورة العمددل علدى  ظهددار أهميددة المعتقددات التددي يحملهدا المعلددم عددن طبيعدة عمليددة الددتعلم، ال . 2

الصدددراع الدددذهني وتحددددي أفكدددار الطلبدددة  سددديما المعرفدددة السدددابقة لددددا المدددتعلم وتعزيدددز أسددداليب

ظهددار محدددوديتها بالنسددبة لألفكددار العلميددة، وهددذا يمكددن أن تجسدددا وزارة الترب يددة والتعلدديم فددي وا 

 . التي تعقدها للمعلمين الجدد في بداية كل عام دراسيمتحانات التوظيف ا
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قشدة طدرق التقيديم التدي ،  وكدذلك مناضرورة عقدد دورات للمشدرفين لتنميدة معتقدداتهم حدول الدتعلم. 9

 . يقيمون بها المعلمين لتتواكب مع النظريات التربوية الحديثة

ضرورة تركيز المشرفين التربويين في تقيديمهم للمعلمدين علدى معتقددات المعلمدين حدول الدتعلم،  .11

وأن يبحثددوا عددن مصدددادرها لمحاولددة تقدددديم الطددرق العالجيدددة والتطويريددة الدقيقدددة، وتنميددة الفكدددر 

ائي القددائم علددى الحددوار البندداء، والعمددل الجمدداعي وذلددك للنهددوض بمجتمددع المعلمددين ليكونددوا البندد

 .كفاءة عالية ويذ

 دخددددال عنصددددر التأمددددل والنقددددد الددددذاتي فددددي دفتددددر التخطدددديط اليددددومي الددددذي تعدددددا وزارة التربيددددة  .11

تطددوير أنفسددهم مددن خددالل معرفددة مددا قدداموا بدده فددي العددام  علددىوالتعلدديم، حتددى تسدداعد المعلمددين 

الدراسددي، ولكددي ال نعددزز لددديهم الددروتين فددي العمددل والددذي لربمددا يددنعكس علددى معتقددداتهم نحددو 

، وذلدك لمواكبدة التطدور ةالتعلم، وبذلك ال ينحصر المعلم في تعليمه على أسلوب وطريقة واحد

 .في النظريات التربوية والعلمية

 

 دراسات مستقبليةلتوصيات 

 .حول التعلم الفلسطينيينحول أليات تطور معتقدات معلمي العلوم  اتدراسب القيام .1

 . جراء دراسات أخرا مشابهة تشمل مجتمعات الدراسة من باقي محافظات الوطن .1

 جددراء دراسدددات تبحددث فدددي الطددرق العالجيدددة والتطويريددة مدددن أجددل تطدددوير معتقدددات المعلمدددين . 1

 .من السلوكية للبنائية  حول التعلم

 . القيام بعمل دراسات تقيس درجة قوة تمسك المعلمين بمعتقداتهم، ورضاهم الذاتي عنها .4
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يات واللغددة  جددراء درسددات مشددابهة، مددع معلمددين مددن تخصصددات أخددرا غيددر العلددوم، كالرياضدد .1

 . خراالعربية والتخصصات األ

  أدوات أخدددرا كالمالحظدددة والمشددداهدة الصدددفيةالقيدددام بدراسدددة معتقددددات المعلمدددين باسدددتخدام . 6

 . والمجموعات البؤرية

كسددداب معلمدددي العلدددوم لمعتقددددات بنائيدددة حدددول سدددة فاعليدددة اسدددتراتيجية تربويدددة فدددي  القيدددام بدرا. 7

 .وتغييرها التعلم، وتطوير معتقداتهم

ميدداء  جددراء دراسددات متشددابهة علددى معلمددي علددوم متخصصددين كمعلمددي األحيدداء، الفيزيدداء، الكي. 2

 .ولمراحل دراسية مختلفة
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 (0)الملحق 

 االستبانة 

 ةأختي المعلم/ أخي المعلم 

 1تحية طيبة وبعد 

حدول الدتعلم ومصدادر  الفلسدطينيينمعتقددات معلمدي العلدوم 1 يقوم الباحث ب جراء دراسة بعندوان

ا م، ِلمددحددول الددتعل الفلسددطينيينلددديهم بهدددف تحديددد ووصددف معتقدددات معلمددي العلددوم  اكتسددابها

لدذلك فد ن  جابتدك الصدادقة والموضددوعية . للمعتقددات مدن أهميدة فدي العمليدة التعليميدة التعلميدة

ستسدددهم فدددي تحقيدددق أهدددداف الدراسدددة، علمدددًا أن هدددذا اإلجابدددات سدددتحظى بالسدددرية التامدددة، ولدددن 

 .        بحث العلمي فقط تستخدم  ال ألغراض ال

 مع وافر االحترام والتقدير
 

عنقول ةبراهيم  جمع   

جامعة بير زيت/ كلية الدراسات العليا، برنامج الماجستير في تعليم العلوم   

1111/ الفصل الدراسي األول   

 
 



184 



 

 . عبارة عن معلومات عنك، تعتبر جزءًا من الدراسة :القسم األول 

تعبئددة الفراغددات  بالمحافظددة علددى سددرية المعلومددات وخصوصدديتها لددذا يرجددىأتعهددد : مالحظددة 

 1 تيةاآ

 
 1 ............................................................االسم 

 
 1..................................................المدرسة التي ُتَعِلم فيها 

 
 1 رقم الجوال أو الهاتف للمراجعه من قبل الباحث إلجراء المقابالت فيما بعد 

 
............................................. 
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معتقدددات معلمددي وذات مجددال واحددد وهددو  بنددداً  11مددن  االسددتبانةتتكددون هددذا 1 القسددم الثدداني 
وذلدك وفددق مددا تدراا مناسددبا مددن علدى الخيددار ( )يرجددى مندك وضددع  شددارة  .العلدوم حددول الدتعلم

 1وجهة نظرك
عندما يكون تحصيل الطالب غير مرض  ف ن السبب و األهم في تفسدير ضدعف التحصديل  .1

 1هذا 
 .عدم استيعاب، عدم وضوذ األفكار، وجود أفكار جزئية، عدم ربط بباقي األفكار .أ 
عدددم عدددم الحصددول علددى تعزيددز أو عدددم  حددراز عالمددات جيدددة فددي الموضددوع سددابقًا، أو  .ب 

 .بذل الجهد الكافي في الدراسة
 مع أ ةأتفق بشد)  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشدأتفق )  ( 

 1لدا الطالب أفكار حول معظم مواضيع العلوم قبل أن َيدُرسها ويتعلم عنها  .1
 ةبشدأوافق )  ( 
 أوافق)  ( 
 ال أوافق)  ( 
 ال أوافق بتاتا)  ( 

 1يتعلم الطلبة ما أريدا، والسبب األكثر أهمية وراء ذلك هوفي بعض األحيان ال  .1
 .وجود أفكار سابقة حول الموضوع ال تنسجم مع األفكار العلمية أو الرياضية الحديثة .أ 
 .ومنظمة ةأو بالمعلم كعدم الشرذ بطريقة مبسط/عوامل تتعلق بالطالب كعدم االنتباا، و .ب 

 مع أ ةبشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشدأتفق )  ( 
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 1 عند تعلم الطلبة لمواضيع العلوم، ف نني كمعلم أركز في تعليمي على  .4
 .التعامل مع معرفة الطالب السابقة والتي قد تشكل عائقا أمام الفهم الصحي  . أ

 . عطاء معلومات علمية بشكل صحي  ومنظم . ب
 مع أ ةبشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشدأتفق )  ( 

يجددب االفتدددراض أن الطلبددة يعرفدددون عددن الموضدددوع الجديددد الدددذي يددراد تدريسددده، ويددتم تنفيدددذ  .1
 .التدريس على هذا األساس

 ةبشدأوافق )  ( 
 أوافق )  ( 
 ال أوافق)  ( 
 ال أوافق بتاتا)  ( 

 .عمل الطلبة في مجموعات صغيرة يساعدهم في  يجاد معنى مشترك لما يدرسونه .6
 ةبشدأوافق  )  (  
 أوافق)  (   
 ال أوافق)  (   
 ال أوافق بتاتا)  (   
 .يساعد الحوار والنقال خالل التعلم على أن يدرك المعلم كيف يفكر الطلبة .7
 ةبشدأوافق )  (   
 أوافق     )  (   
 ال أوافق  )   (   
 ال أوافق بتاتا)  (   
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 1على التعلم األفضل هو الذي يركز فيه المعلم  .2
 .الفهم والعالقات واستنتاج القوانين، حتى يتم استيعابها من الطالب بشكل جيد . أ

 .تدريب الطلبة على استخدام القوانين واإلجراءات لتطبيقها بشكل سريع ومتقن . ب
 مع أ ةبشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 أتفق بشده مع ب)  ( 

 1علمته، ف ن السبب لذلك قد يكون ذا لم يستوعب الطالب جزءًا مما  .9
عدددم اعتبددار الطالددب ذلددك الجددزء هامددًا، أو ربطدده ذلددك الجددزء بأفكددارا السددابقة بطريقددة أدت  .أ 

 . لى سوء فهم
عددددم انتبددداا الطالدددب أثنددداء تعلددديم ذلدددك الجدددزء، فلدددو اسدددتمع بتركيدددز السدددتوعب المدددادة التدددي  .ب 

 .ةشرحها األستاذ بطريقة جيد
 مع أ ةبشداتفق )  (  

 اتفق مع أ)  ( 
 اتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشداتفق )  ( 
 ن الطلبدددة قدددد طدددوروا الكثيدددر مدددن األفكدددار فدددي العلدددوم، ولدددذلك فددد ن كثيدددرًا مدددن األفكدددار أو  .11

 .المفاهيم العلمية ليست جديدة كليا عليهم
 ةبشدأوافق )  ( 
 أوافق)  ( 
 ال أوافق)  ( 
 ال أوافق بتاتا)  ( 
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تمنددع الطلبددة مددن تعلددم العلددوم هددي حملهددم ألفكددار أو مفدداهيم ال أحدد الحددواجز الهامددة التددي  .11
 .تنسجم مع المفاهيم أو األفكار العلمية المقبولة

 ةبشدأوافق )  (        
 أوافق )  (        
 ال أوافق        )  (        
 ال أوافق بتاتا)  (        

 1دور معلم العلوم األكثر أهمية هو .11
تغييددددر بعددددض مفدددداهيمهم والتركيددددز علددددى مهددددارات الفهددددم والتطبيددددق مسدددداعدة الطلبددددة علددددى  .أ 

بمسددداعدة الحفدددظ فدددي بعدددض األحيدددان، وتعلددديم العلدددوم باسدددتخدام أسدددلوب القصدددة والحددداالت مدددع 
 .التركيز على المسائل الكتابية التطبيقية

 عطدداء المعلومددات والمعرفددة العلميددة بشددكل مددنظم والتركيددز علددى الحفددظ لددبعض المفدداهيم  .ب 
 .واختبارهم بها، وضرورة الكتابة على السبورة ونقله على دفاترهم والجزيئات

 مع أ ةبشدأتفق )  (  
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشدأتفق )  ( 
تبدددين لدددي أن الطلبدددة يحملدددون أفكدددارا مسدددبقة ال تتنددداغم مدددع المفددداهيم ثندداء تدريسدددي للعلدددوم أ .11

 1 علومالعلمية حول هذا الموضوع ف نه يجب علي كمعلم 
ظهار محدوديتها نسب . أ  . لألفكار العلمية المقبولة ةمناقشة هذا األفكار وا 

فعندددما يددتم ذلددك . ُأهمددل هددذا األفكددار واالكتفدداء بتدددريس األفكددار العلميددة بطريقددة جيدددةأن  . ب
 . يتخلى الطالب عن أفكارا القديمة تلقائيا

 مع أة بشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشدأتفق )  ( 
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 1 أرا أن التعلم من خالل العمل في مجموعات  .14
 .يدعم الفرد تعلم اآخرين ويدعم اآخرون تعلم الفرد. أ   
 .ال أجد للتعلم في مجموعات أثرًا كبيرًا على التعلم. ب   

 مع أ ةبشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشدأتفق )  ( 
أسددلوب الحددوار والنقددال بددين المعلددم وطلبتدده وبددين الطلبددة أنفسددهم يعمددل علددى   ن اسددتخدام .11

 .تدعيم وتقوية الفهم واالستيعاب العميقين
 ةبشدأوافق )  ( 
 أوافق)  ( 
 ال أوافق)  ( 
 ال أوافق بتاتا)  ( 
 1أفضل أسلوب لتعليم الطالب وتعلمهم للعلوم هو الذي يركز على  .16
الطلبدددة ربدددط المفددداهيم ببعضدددها الدددبعض أي المعرفدددة  عطددداء مهمدددات جديددددة تتطلدددب مدددن  . أ

 .السابقة بالالحقة لتيسير االستيعاب العميق للمادة 
 عطدداء أوراق عمدددل لتددددريب الطلبدددة علدددى اسددتخدام اإلجدددراءات والقدددوانين وتطبيقهدددا بشدددكل  . ب

 .جيد في حل المسائل واالختبارات 
 مع أ ةبشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشدأتفق  )  (
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 ن اعتبار أن الطالب لديه نزعه لفهم ما حوله، وأنه يسدتعمل أفكدارا السدابقة لفهدم الجديدد،  .17
لدددذلك مدددن . صدددحي وأندده يطدددرذ تفسددديرات لفهدددم وتعلدددم الجديدددد كدددل ذلددك يصدددور الطالدددب بشدددكل 

علددى الشددرذ البسدديط  فقددط التركيددز وأن ال يكددون األفضددل االهتمددام بمددا يجددري فددي رأس الطالددب
 .المنظم من قبل المعلم وعلى تعزيز الطالب بشكل  يجابي كلما قام بواجبه

 ةبشدأوافق )  ( 
 أوافق)  ( 
 ال أوافق)  ( 
 ال أوافق بتاتا)  ( 
طدددّور الطلبدددة الكثيدددر مدددن األفكدددار فدددي العلدددوم بسدددب تفددداعلهم اليدددومي مدددع البيئدددة الطبيعيدددة  .12

لدذلك لدديهم أفكدار ومفداهيم حدول الكثيدر مدن  المواضديع قبدل واالجتماعية التي يعيشدون فيهدا، و 
 .أن نعلمهم  ياها

 ةبشدأوافق )  ( 
 أوافق)  ( 
 ال أوافق)  ( 
 ال أوافق بتاتا)  ( 
ولكنهدا قدد . أرا أن الطلبة غالبًا ما يكون لديهم أفكدار حدول مواضديع العلدوم قبدل تعلمهدا .19

 1األحيان ال تتفق مع األفكار العلمية الحديثة في بعض 
 ةبشد أوافق)  ( 
 أوافق)  ( 
 ال أوافق)  ( 
 ال أوافق بتاتا)  ( 
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 1 عند تعليم العلوم دوري كمعلم أن أركز على  .11
 .عرض العلوم واألفكار العلمية الهامة التي قد تكون جديدة كليًا على الطلبة .أ 
تغييدر مفداهيمهم  مناقشة األفكار الموجودة لدا الطلبة حول العلوم وموضوعاته، ومحاولة .ب 

 .التي قد ال تنسجم مع المفاهيم العلمية واستبدالها باألفكار العلمية المقبولة
 مع أ ةبشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشدأتفق )  ( 
األفكدددار المسدددبقة التدددي ال تنسدددجم مدددع العلدددوم والتدددي يحملهدددا الطالدددب حدددول  مناقشدددة ن  .11

موضوع ما والتركيدز علدى تعلديم الموضدوع بطريقدة جيددة كفديالن بمسداعدة الطلبدة علدى التخلدي 
 .عن هذا األفكار

 ةبشدأوافق )  ( 
 أوافق)  ( 
 ال أوافق)  ( 
 ال أوافق بتاتا)  ( 
 1األقران، وتعليمهم لبعضهم البعض، من شأنه أن  ن استخدام أسلوب التعاون مع  .11
 .أن يقود  لى زيادة الفهم واالستيعاب وتنمية مهارات التعاون . أ

 .يقلل من الفهم واالستيعاب لبعض المفاهيم وربما يولد مفاهيم خاطئة  . ب
 مع أ ةبشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشدأتفق )  ( 
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جددراء  ثندداء أعددات بشددكل عددام وفددي مختبددر العلددوم و الجماعيددة وعمددل المجمو أثندداء المهددام  .11
 1 التجارب بالتحديد ف نه من األفضل التركيز على 

 .الحوار والنقال بين الطالب . أ
 .قيام كل طالب بدورا في المجموعة بهدوء ونظام . ب

 مع أ ةبشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشدأتفق )  ( 
 1عملية التدريس، من األهم أن يقوم المعلم ِب  أثناء .14
 .مساعدة الطلبة على الربط بين المفاهيم والحقائق والقوانين في دروس مختلفة . أ

تدددريس مفدداهيم وقددوانين وحقددائق كددل درس بشددكل منفصددل حتددى ال  يحدددث خلددط بددين  . ب
 .موضوع وأخر

 مع أ ةبشدأتفق )  (  
 أتفق مع أ )  ( 
 أتفق مع ب )  ( 
 مع ب ةبشدأتفق   )  (
 1ن التعلم عبارة عن أأرا  .11
 .المتعلم مفاهيم جديدة وربطها بالمعرفة السابقة من أجل تطوير فهمه لما حوله اكتساب . أ

 كالثنددددداء أو العالمدددددات)ل التعزيدددددز المدددددتعلم معرفدددددة أو سدددددلوك جديدددددد مدددددن خدددددال اكتسددددداب . ب
 .، وتشجيع التنافس بين الطلبة(المرتفعة
 مع أ ةبشدتفق أ)  ( 
 تفق مع أأ)  ( 
 تفق مع بأ)  ( 
 مع ب ةبشدتفق أ)  ( 
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 1 عند عرضي للمحتوا وتقديمه أقوم ِب  .16
 .مساعدة الطلبة على ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة التي ُطّوَرت مسبقاً . أ

التأكيدددد علدددى المعلومدددات الجديددددة وتكدددرار تعليمهدددا، ألن الطلبدددة لددديس لدددديهم معرفدددة سدددابقة . ب
 .حولها

 مع أ ةبشدأتفق )  (  
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع بة بشدأتفق )  ( 
 1عند تعليم العلوم يجب اعتبار أن الطالب  .17

يحمددددل أفكدددداًرا ومفدددداهيم سددددابقة ال تنسددددجم مددددع مددددا نريددددد تعليمدددده، وقددددد تعرقددددل عمليددددة الفهددددم  .أ 
 .الصحي ، وبالتالي يجب أخذها في الحسبان

 .هاوترتيب على تنظيم هذا المعلوماتيتلقى معرفة جديدة، وبالتالي يجب التركيز  .ب 
 مع أ ةبشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ)  ( 
 أتفق مع ب)  ( 
 مع ب ةبشد أتفق)  ( 
 1كمعلم، أعتقد أن التعلم هو غالبا .12
 .عملية تتطلب أحيانا تغييرات في أفكار الطلبة حتى يستطيعوا استيعاب المفاهيم الجديدة . أ

 .الطلبة المعرفة الجديدة  لى معرفتهم السابقةعملية تراكمية تدريجية يضيف فيها  . ب
 مع أة بشدتفق أ )  (
 تفق مع أأ )  (
 تفق مع بأ)  ( 
 مع ب ةبشدتفق أ )  (
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التعلم الجيد يتطلب االستماع آراء الطلبة والتعرف عليهدا للكشدف عدن المفداهيم السدابقة  .19
 .المحدودة ومناقشتها

 ةبشدأوافق )  ( 
 أوافق)  ( 
 أوافقال )  ( 
 ال أوافق بتاتا)  ( 
 1 تعلم الطلبة غالبًا ما يتأثر ِب  .11
بالتفاعددل االجتمدداعي، وبالتددالي مددن المهددم تزويدددهم بمهمددات جماعيددة تعاونيددة يتعلمددون فيهددا . أ

 .من بعضهم البعض
 .بالتعلم الفردي، وبالتالي من المهم تزويدهم بمهمات فردية تناسب خصائصهم.ب

 مع أة بشدأتفق )  ( 
 أتفق مع أ )  (
 أتفق مع ب)  ( 
 مع بة بشدأتفق )  ( 
 1 ُأفضل في تعليمي للعلوم أن أركز على .  11
 .الحوار والنقال والتعلم التعاوني حتى لو كان ذلك على حساب تغطية المنهاج.  أ

تغطيدة المنهدداج هدي المهمددة والهدددف الرئيسدي حتددى لدو كانددت علددى حسداب النقددال والددتعلم . ب
 .التعاوني

 مع أة بشدأتفق ( )   
 أتفق مع أ)  (  
 أتفق مع ب)  (  
 مع بة بشدأتفق )  (  

 1األهم في التعليم هو  .11
 .مساعدة الطلبة على الربط بين المفاهيم والحقائق والقوانين . أ

 .تدريب الطلبة على حل التمارين والمسائل . ب
 أتفق مع أ)  (                مع أ       ة بشدأتفق )  ( 
 مع بة بشدأتفق )  (                أتفق مع ب            )  ( 
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 (4)الملحق 
 المقابلة

 مصادر اكتسابهاو  حول التعلم الفلسطينيينمعتقدات معلمي العلوم 

 
د أجاب عليها في وقت التي كان ق االستبانةالمعلمة باداة / يتم تذكير المعلم 1 في البداية

وموضوع  المقابلةساس الذي بنيت عليه المقابلة ومن ثم التحدث عن طبيعة سابق فهي األ
 .التعلم حول المعتقدات الدراسة، 
 .وخبرتهم في التعليمة يتم سؤال المعلمين عن تخصصاتهم مر في كل 

 

 اسئلة المقابلة
 

عندما نتحدث عن التعلم، تتعدد وجهات النظر حدول طبيعتده فيدرا الدبعض أنده  :السؤال األول
المدددتعلم لمعرفدددة أو سدددلوك جديدددد مدددن خدددالل التعزيدددز، وتشدددجيع التندددافس بدددين  اكتسدددابعمليدددة 
مفاهيم جديددة وربطهدا بالمعرفدة السدابقة مدن أجدل تطدوير فهمده  اكتسابن يرونه و خر أو  .الطلبة

 لما حوله، كمعلم علوم ما رأيك بعملية التعلم  ولماذا  
 

ها عن التعلم ووجهة نظرك حدول طبيعتده مدن أيدن تكوندت ملالمعتقدات التي تح :السؤال الثاني
 المعتقدات لك أن تبين الكيفية التي من خاللها اكتسبت هذا  لديك  كيف

 

 كيف كنت تعلم في بدايات حياتك العملية في مهنة التعليم  ولماذا   :السؤال الثالث
سدلوبك التعليمدي، محداور اهتمامدك أ1 كيف ترا نفسك منذ البددايات ومدع هدذا الخبدرة مدن حيدث

 عندما تعلم مواضيع العلوم  دلل على ذلك بأمثلة  
 

ليندا العديدد مدن المعلمددين وقدد يكدون بعضدهم تددرك ع فددي كدل مرحلدة دراسدية مددر :السدؤال الرابدع
وضد  رأيددك بدذلك  متحدددثًا . أثدرًا لددينا سددواء بطريقدة تدريسدده أو تعاملده مددع طلبتده أو غيدر ذلددك

 عن تجربتك الشخصية 
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في المدرسة التي ُتَعِلم فيها، يوجد العديد من زمالئك المعلمدين وكدذلك مددير  :السؤال الخامس
 الزمالة المهنية على معتقداتك حول التعلم  وض  ذلك بمثال  المدرسة، كيف ترا تأثير

 

العديددددد مددددن الجامعددددات تقدددددم بددددرامج التربيددددة سددددواء فددددي مرحلددددة الدددددبلوم أو  :السددددؤال السددددادس
 ساليب تعليم التخصص  أالبكالوريس والماجستير، كيف تنظر لدراسة تخصص التربية و 

 

تقدددم وزراة التربيددة والتعلدديم الفلسددطينية العديددد مددن الدددورات فددي الددتعلم والتعلدديم  :السددؤال السددابع
الوزاريدددة  متحاندداتالنظددام ا ضدددافة  لددى شددراف مكددون مدددن العديددد مددن المشددرفين   ولددديها نظددام

 سبق وعالقته بمعتقداتك حول التعلم   فيما، وض  وجهة نظرك والموحدة للعلوم
 

التطور والتقدم التكنولوجي الحاصل فدي أيامندا هدذا، كالفضدائيات ما هو رأيك ب :السؤال الثامن
التربويددة والعلميددة وعرضددها لددبعض سددير العلمدداء وتجدداربهم وكددذلك اليوتيددوب والمجددالت  كيددف 
تدددرا انعكاسددداتها علدددى تعليمدددك مددددلاًل علدددى ذلدددك بامثلدددة  مدددا مددددا مسددداهمة هدددذا التطدددور فدددي 

 ك لمعتقداتك حول التعلم  اكتساب
 

الددتعلم عمليددة ال تحتمددل الشددك والمعرفددة تكددون " 1تدديدعدداء اآمددا رأيددك فددي اال :لتاسددعالسددؤال ا
 لماذا  وض  كيف اكتسبت هذا المعتقد  ". تراكمية وثابتة

 

الدتعلم األفضددل هدو ذلدك الدتعلم الدذي أركددز فيده كمعلدم علدوم علدى المعلومددات  :السدؤال العاشدر
 .المنظمة الدقيقة وتدريب الطلبة على استخدام القوانين وتطبيقها بشكل متقن وسريع

 وض  رأيك بذلك   لماذا    بين من أين أكتسبت هذا المعتقدات  
 

ارفهم ومفدداهيمهم السددابقة فددي سددماع أفكددار الطلبددة والتعددرف علددى معدد :السددؤال الحددادي عشددر
ضاعة الوقت  . الحصة ما هو  ال معيق للتعلم ويشكل مساحة إلثارة الفوضى في الصف وا 

 وض  رأيك بذلك  لماذا  بين من أين أكتسبت هذا المعتقدات  
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أسدداليب الحددوار والنقددال والددتعلم التعدداوني والعمددل فددي مجموعددات مددن  :السددؤال الثدداني عشددر
شددأنها أن تقلددل مددن اسددتيعاب العديددد مددن الطلبددة للمفدداهيم وفددي أغلددب األحيددان تخلددق جددوًا مددن 
الفوضددى فددالتعلم الجيددد يقددوم علددى حفددظ المعلومددات األساسددية فددي العديددد مددن مواضدديع العلددوم 

 .وتغطية المنهاج
سددلوبك التعليمددي مددع تفسددير سددبب أك بهددذا االدعدداء  كيددف لددك أن توضدد  كمعلددم علددوم، مددا رأيدد

 عتقداك به ا
 

باختيددارك لطددرق والبيئدة االجتماعيددة والثقافيدة كيددف تدرا مسدداهمة الدددين  :لسدؤال الثالددث عشددرا
   تدريسك

 

م لددديبددده أثنددداء تع للمعلدددم حدددول مدددا يقددوم التأمدددل الددذاتي بأسدددلوب رأيددكمدددا  :السدددؤال الرابدددع عشدددر
  ولماذا  هطالب

 


