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الحمد هللا الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل المتواضع لیخرج إلى حیز الوجود بصورته 

  الحالیة.

  :أوجه الشكر الجزیل

والتي أتشرف باالنتماء لها،  –جامعة القدس  –مؤسستي التعلیمیة الشامخة بعلمها وعلمائها إلى 

  ها.وأن أكون أحد طلبت

المتواصل،  اوتوجیهه اوٕارشاده اعلى عنائه ةایناس ناصرعلى هذه الرسالة الدكتور  تيمشرف إلى

  ه لي من توجیهات ونصائح وٕارشادات بّناءة، وحسن المعاملة الطیبة.توما قّدم

براهیم محمد عرمان والدكتور سهیل حسین صالحه على عضوي لجنة المناقشة الدكتور اإلى 

  مناقشتي في هذا العمل المتواضع.تفضلهما بقبول 

  

  جامعة القدس - كلیة العلوم التربویة أساتذتي وكافة أعضاء الهیئة التدریسیة واإلداریة في  إلى

  

وٕاخراجها ها وتعدیل تها، لما بذلوه من جهد في صیاغالدراسة ألداتيأعضاء لجنة التحكیم  إلى

  بالشكل السلیم.

  

  .والمساعدة على التعاونمؤسسات وأشخاص حافظة الخلیل مدیریات التربیة والتعلیم في م إلى

في محافظة الخلیل إلجابتهم على فقرات أداة الدراسة، مما كان له  علمي ومعلمات الفیزیاءم 

  .األثر في نجاح هذه الدراسة، والى جمیع من ساهم في إخراج هذه الرسالة

  المتواضع. إلى جمیع من ساهم في إخراج هذه الرسالة أهدیهم هذا العمل

  حمزة یاسر عبداهللا سویطيالباحث: 
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 الملخص

 المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلةهدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

تدریسهم، وقد أجریت هذه  فيبإدراكهم للبیئة البنائیة وعالقتها  الثانویة في مدارس محافظة الخلیل

في مدارس محافظة الخلیل في الفصل الدراسي الفیزیاء في المرحلة الثانویة  يمعلمالدراسة على 

) معلمًا ومعلمة، تم اختیارهم 100على عینة تكونت من (2018/2019األول من العام الدراسي 

الوصفي ) من مجتمع الدراسة، وأستخدم الباحث المنهج %77بالطریقة الطبقیة العشوائیة بنسبة (

ة تتعلق بالمعتقدات االبستمولوجی الدراسة، حیث طور أداتین للدراسة، األولى االرتباطي في هذه 

  ) فقرة.21البنائیة وتكونت من ( ) فقرة، والثانیة تتعلق بالبیئة24وتكونت من (

وتأكد الباحث من صدق األداتین بعرضهما على مجموعة من المحكمین واحتساب معامل الثبات 

)، وكان أیضًا لألداة الثانیة 0.79ث كان لألداة األولى (ألفا، حی لهما من خالل كرونباخ

 (SPSS)  اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ةتمت معالجة البیانات باستخدام برنامج الرزم)،و 0.79(

-t) باستخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار معامل ارتباط بیرسون و

test))وتحلیل التباین األحاديOne Way ANOVA   إضافة إلى اختبار المقارنة ()LSD(.  

توصلت الدراسة إلى أن المعتقدات االبستمولوجیة لدى معلمو المرحلة الثانویة كانت متوسطة، 

في المعتقدات )α≥0.05(مستوى ود فروق ذات داللة إحصائیة عند وأظهرت النتائج وج

ر الجنس ولصالح الذكور، ومتغیر المؤهل العلمي االبستمولوجیة وٕادراك البیئة البنائیة تعزى لمتغی

) 10- 5ولصالح المؤهل الذي أعلى من بكالوریوس، ومتغیر سنوات الخبرة ولصالح الخبرة (

لة إحصائیة أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دال المدیریة فقدسنوات، أما بالنسبة لمتغیر 

موجبة قویة بین المعتقدات  اطیةتعزى لمتغیر المدیریة. كما وأظهرت وجود عالقة ارتب

بضرورة االبستمولوجیة وٕادراك البیئة البنائیة، وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث 

  ، وٕاجراء دراسات أخرى شبیهة بهذه الدراسة. التأكیدعلىتوفیرمناخاتصفیةبنائیة
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The Nature of the Epistemological Beliefs Held by Secondary Physics 

Teachers and its Relation to their Understanding of the Constructive 

Environment in Their Teaching. 

Prepared By: Hamza Yaser Abdulla Sweity. 

  Supervised By: Dr. Enas Naser 

Abstract 

This study aims atidentifyingthe nature of the epistemological beliefs held by 

secondary physics teachers and its relation to their understanding of the 

Constructive environment in their teaching.  The population of the study 

consisted of secondary physics teachers at Hebron district schools in the 

academic year (2018-2019). The study was applied on stratified random sample 

which consisted of physics teachers which are (100) teachers with a percent of 

(77%). The researcher used the correlate descriptive method in the study by 

two questionnaires which were developed to fulfill the aims of the study. The 

first was to measure the Epistemological beliefs which consisted of (24) items, 

the second one was to measure constructive environments. It consisted of (21) 

items. Validity and reliability were established to measure the coefficient of 

stability for the two instruments by presenting them on a number of juries and 

calculating Cronbach Alpha which is (0.79) for the first questionnaire and 

(0.79) for the second one. The means and standard deviations, One-way 

"ANOVA", "t" and "LSD" tests were used in the study. 

 The findings of the study showed that epistemological beliefs that held by 

secondary physics teachers were moderate. And there were statistically 

significant differences at the significant level  ( α ).050≤  according to 

epistemological beliefs and understanding of the constructive environment due 

to gender, qualification, years of experiment in favor of males, more than 

bachelor degree qualification, and  5-10 years of experience respectively. And 

there were no statistically significant differences at the significant level 

(α ).050≤ due to the directorate. The results also found that there is a correlate 

relation between epistemological beliefs and understanding of the constructive 

environment. Based on those findings, the researcher recommended to find a 

constructive classroom environment, and to conduct further similar studies. 
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  الفصل األول

 وأهمیتها الدراسةخلفیة 

 المقدمة:  1.1

األمر الذي انعكس على  الحیاة؛ مجاالت شتى في هائال راً تطو  الیوم رالمعاص معالال في اإلنسان یشهد

ما تقدمه المدرسة من طرق ووسائل تدریس مختلفة لمساعدة التالمیذ في تلبیة حاجاتهم وطموحاتهم، 

فروع العلم والتقنیة الحدیثة، حتى أصبح الحكم كاسًا لالنفجار المعرفي في شتى ویعد هذا التطور انع

  وفق أسالیب علمیة حدیثة. على مدى تقدم األمم ورقیها یتم

ویعیش المجتمع العالمي المعاصر ثورة علمیة وتكنولوجیة عارمة، حیث أن العقد الماضي شهد 

تحوالت علمیة وتكنولوجیة في شتى مناحي الحیاة، كل ذلك أدى إلى أن یكون المجتمع العالمي أشبه 

ات أصبح منعزًال عنها، ومحكومًا بقریة صغیرة، وأصبح أي مجتمع ال یسایر وال یواكب باقي المجتمع

  )2005(المحتسب،  علیه بالتأخر عن باقي المجتمعات.

ولقد شهد البحث التربوي خالل العقدین الماضیین تحوال رئیسیًا في رؤیته لعملیة التعلیم والتعلم، وفحوى 

      ات المعلم ذلك هو التركیز على العوامل الخارجیة التي تؤثر في عملیة تعلم المتعلم، مثل: متغیر 

( شخصیته، تعزیزه ، حماسه ... الخ ) وبیئة التعلم، والمنهج، ومخرجات التعلم، وغیر ذلك من 

العوامل، إلى التركیز على العوامل الداخلیة التي تؤثر في المتعلم، وخاصة ما یجري داخل عقل 

ودافعیته للتعلم، أنماط تفكیره، المتعلم، مثل: معرفته السابقة، سعته العقلیة، نمط معالجته للمعلومات، 

أسلوب تعلمه، وأسلوبه المعرفي، أي أنه تم االنتقال من التعلم السطحي إلى ما یسمى بالتعلم ذي 

  )2003المعنى أو التوجیه الحقیقي للتعلم. ( زیتون وزیتون، 

لتي اهتمت بالتعلیم ونظرًا لالهتمام المتزاید في عملیات التعلیم والتعلم، فقد ظهر العدید من النظریات ا

وبتفسیر آلیة التعلم والنمو المعرفي، وقد صنفت هذه النظریات في صنفین األول ویضم تلك النظریات 
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التي اهتمت بدراسة السلوك الظاهري للمتعلم، وتعرف بالنظریات السلوكیة، التي یرى أنصارها أن 

ات من قبل المتعلم، والتعلم بالنسبة العملیة التعلیمیة تحدث نتیجة مؤثرات خارجیة تؤدي إلى استجاب

لهذه النظریات تعدیل في سلوك الفرد، أي أن هذه النظریات تهتم بالسلوك الظاهري للمتعلم، وال تهتم 

جانییه. بما یحدث داخل عقل المتعلم، ومن هذه النظریات نظریة سكنر، وبافلوف، وثورندایك، ونظریة 

یضم تلك النظریات التي اهتمت بدراسة العملیات العقلیة  أما الصنف الثاني من النظریات فهو الذي

التي تحدث داخل عقل المتعلم، وتعرف بالنظریات المعرفیة، فقد اهتمت هذه النظریات بالبنیة المعرفیة 

للفرد، ولم تركز على سلوكه الظاهري، ومن أهم هذه النظریات النظریة البنائیة، التي عرفت التعلم بأنه 

ناء المعرفة، وهو عملیة بحث یقوم فیها المتعلم بإیجاد عالقة بین الجدید الذي صادفه عملیة نشطة لب

) أن عملیة اكتساب 1992وما كان لدیه من مفاهیم، وملخص هذه النظریة كما ذكر زیتون وزیتون (

لیات ل آالمعرفة تعد عملیة بنائیة تتم من خالل تعدیل المنظومات أو التراكیب المعرفیة للفرد، من خال

  )2007) وتستهدف تكیفه مع الضغوط المعرفیة. ( المطرفي، عملیة التنظیم الذاتي (التمثیل والمواءمة

ى البنائي أحدث ما عرف من مناخ في التدریس، إذ تحول التركیز من العوامل الخارجیة ویعد المنح

وغیر ذلك من هذه  التي تؤثر في تعلم الطالب، مثل متغیرات المعلم والمدرسة والمنهج واألقران،

أي أن التركیز أخذ ینصب  لداخلیة التي تؤثر في هذا التعلم. العوامل، لیتجه هذا التركیز إلى العوامل ا

على ما یجري داخل عقل المتعلم حینما یتعرض للمواقف التعلیمیة مثل: معرفته السابقة وما یوجد من 

ته على معالجة المعلومات، ودافعیته للتعلم، فهم ساذج سابق للمفاهیم، وعلى قدرته على التذكر، وقدر 

وأنماط تفكیره، وكل ما یجعل التعلم لدیه ذا معنى، وترتكز البنائیة على التسلیم بأن كل ما یبنى 

بواسطة المتعلم یصبح ذا معنى له، مما یدفعه لتكوین منظور خاص به عن التعلم، وذلك من خالل 

ترتكز على إعداد المتعلم لحل مشكالت في ظل مواقف أو  المنظومات والخبرات الفردیة، فالبنائیة

  .)2004، (محمدسیاقات غامضة. 
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تعد المعتقدات المعرفیة من المتغیرات التي لم تلق االهتمام الكافي لدى الباحثین في البیئة العربیة، و 

المختلفة، حیث رغم أهمیتها وتأثیرها المباشر على األداء األكادیمي للطالب خالل المراحل التعلیمیة 

أنه یمكن تفسیر كثیر من مظاهر السلوك اإلنساني في ضوء معتقدات الفرد ودافعیته، نظرًا ألن أداء 

  شیاء وطبیعتها المختلفة،الفرد ومثابرته في المهام المختلفة یتوقف على ما لدیه من معتقدات حول األ

عتقدات االبستمولوجیة لدى معلمي ومن هنا نبعت فكرة الدراسة في معرفة الم )2010، أبو هاشم( 

  .تدریسهم فيبإدراكهم للبیئة التعلیمیة البنائیة وعالقتها في محافظة الخلیل  في المرحلة الثانویةالفیزیاء 

  :الدراسة مشكلة 2.1 

ممارسات في  تفاوتفقد لمس على مدار ستة أعوام نتیجة لعمل الباحث كمدرس لمادة الفیزیاء 

توافق وأن هناك ممارسات تقلیدیة ال زالت تمارس في مدارسنا والتي ال  لمدیریةعلى مستوى االمعلمین 

تغیر المستمر في مناهجنا، فالباحث یعتقد أن هذا التفاوت في الممارسات ناتج عن اختالف معتقدات ال

ل في وهذا دفعه للتحرك والكتابة في هذا الموضوع، محاوًال إیجاد حًال للمشاك المعلمین االبستمولوجیة،

من المالحظ أن هناك عزوف عن دراسة مادة الفیزیاء في  إضافة إلى أنهتدریس مادة الفیزیاء، 

الجامعات، وذلك یعود لجفاف تدریس مادة الفیزیاء في المرحلة الثانویة، ورب سائل یسأل لماذا المرحلة 

  الفلسطینیة.رس فیها الفیزیاء في مدارسنا دَ الثانویة بالذات؟ ألنها هي المرحلة التي یُ 

  وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئیس:

الثانویة في محافظة الخلیل؟ وما  ما المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة

  البنائیة في تدریسهم؟ عالقتها بإدراكهم للبیئة
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  : أسئلة الدراسة  3.1

ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة لمعتقدات االبات هذه الدراسة التعرف إلى هدف

في ضوء بعض المتغیرات، وبصورة محددة  نحو التدریسبإدراكهم للبیئة البنائیة الثانویة وعالقتها 

  : أجابت هذه الدراسة عن األسئلة اآلتیة

 :السؤال األول

محافظة مدارس  في المرحلة الثانویة في ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاءالمعتقدات االبما 

  ؟الخلیل

  السؤال الثاني:

مدارس  ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالمعتقدات االبهل تختلف 

  ؟المدیریة)و سنوات الخبرة، و المؤهل العلمي، و ، (الجنسباختالف  محافظة الخلیل

  السؤال الثالث:

  ؟محافظة الخلیلمدارس  فيلدى معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة  البنائیة لبیئةاما مدى إدراك 

  السؤال الرابع:

محافظة مدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيهل یختلف مدى إدراك البیئة البنائیة لدى 

  ؟المدیریة)و سنوات الخبرة، و المؤهل العلمي، و ، (الجنسباختالف  الخلیل

  س:السؤال الخام

 ومدى إدراك البیئة البنائیة ستمولوجیةالمعتقدات االبهل توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین 

  ؟محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في لدى
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  فرضیات الدراسة: 4.1

 ى فرضیات صفریة:تم تحویل األسئلة الثاني والرابع والخامس إل

بین متوسطات  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  الفرضیة األولى:

 محافظة الخلیلمدارس  ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالمعتقدات االب

  .الجنستعزى لمتغیر 

بین متوسطات  )α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  الثانیة: الفرضیة

 محافظة الخلیلمدارس  ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالمعتقدات االب

  .المؤهل العلميتعزى لمتغیر 

بین متوسطات  ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ة:الثالث الفرضیة

 محافظة الخلیلمدارس  ي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيستمولوجیة التالمعتقدات االب

  .سنوات الخبرةتعزى لمتغیر 

بین متوسطات  )α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  الرابعة: الفرضیة

 محافظة الخلیلدارس م ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالمعتقدات االب

  .المدیریة تعزى لمتغیر

بین  )α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  الخامسة: الفرضیة

 محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيإدراك البیئة البنائیة لدى  متوسطات

  .تعزى لمتغیر الجنس

بین  )α ≥0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ال توجد السادسة: الفرضیة

 محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيلدى  إدراك البیئة البنائیة متوسطات

  .المؤهل العلمي تعزى لمتغیر
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 توسطاتبین م )α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  السابعة: الفرضیة

 تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيلدى  إدراك البیئة البنائیة

  .سنوات الخبرة

 بین متوسطات )α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  الثامنة: الفرضیة

 تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  الثانویة في معلمو الفیزیاء في المرحلةإدراك البیئة البنائیة لدى 

  .المدیریة

بین  )α≥ 0.05(ال توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  الفرضیة التاسعة:

مدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في لدى ومدى إدراك البیئة البنائیة ستمولوجیةالمعتقدات االب

  .لمحافظة الخلی

  أهداف الدراسة: 5.1

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في محافظة 

الخلیل، وهدفت أیضًا إلى التعرف على العالقة بین المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها المعلمون 

  وٕادراكهم للبیئة البنائیة في تدریسهم.

  ة:الدراس أهمیة 6.1

ستمولوجیة التي یحملها معلمو المعتقدات االبوهو ه تناولتتأتي أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع الذي 

وعالقتها بإدراك البیئة البنائیة نحو التدریس، إذ أن موضوع الفیزیاء بشكل  الفیزیاء في المرحلة الثانویة

تكمن أیضًا الیومیة أیضًا، و  خاص یعتبر من الموضوعات الهامة في المدارس، وعلى صعید الحیاة

  .تضیفه إلى المجتمع التربوي نظریًا وعملیًا وبحثیاً األهمیة بما قد 
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فعلى الصعید النظري، قد تسهم هذه الدراسة في تعریف معلمي الفیزیاء بالمعتقدات االبستمولوجیة،  

إلى أنها تشكل مرجعًا  افةلبة، إضوأهمیة إدراك البیئة البنائیة نحو التدریس، وأهمیة انعكاسها على الط

  للدراسات األخرى.

أما على الصعید العملي، فقد تساعد هذه الدراسة المشرفین والمعلمین في تحسین العملیة التعلیمیة في 

  بیئة دراسیة جیدة ومناسبة.إیجاد مدارسنا وتساعد في 

ل هذا الموضوع، وتكون أما على الصعید البحثي، فربما تنیر الطریق لغیرها من الدراسات التي تتناو 

  أیضًا مرجع إلجراء دراسات أخرى شبیهة، فهذه الدراسة تعد من الدراسات النادرة حسب علم الباحث.

  الدراسة:حدود  7.1

  التالیة: حددت هذه الدراسة بالحدود

  ).شمال، جنوب، وسط، یطا(محافظة الخلیل  - مدیریة التربیة والتعلیم: ةد المكانیو حدال -1

  م. 2019م /  2018 ول للعام الدراسيالفصل الدراسي األ :ةالزمانید و حدال -2

  م.2018/2019 للعام الدراسي محافظة الخلیلمدارس  لمرحلة الثانویة فيل معلمو الفیزیاء :ةد البشریو حدال -3

  تتحدد الدراسة بالمفاهیم والمصطلحات الواردة فیها. :ةد المفاهیمیو حدال - 4

  الدراسة: مصطلحات 8.1

هي التصورات التي تتكون لدى الفرد في مراحله العمریة المختلفة حول  :ستمولوجیةعتقدات االبالم

، بقیعي(. التعلمطبیعة المعرفة من حیث بنیتها وثباتها ومصدرها ومن حیث القدرة على التعلم وسرعة 

2013 ،23(  

المعتقدات االبستمولوجیة انة بالعالمة التي یحصل علیها المعلم في استب إجرائیًا: ها الباحثعرفوی

  ة من قبل الباحث.المطور 
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هي البیئة التي تجعل الطالب یبني معرفته بنفسه، ویربط خبراته مع حیاته  :البیئة التعلیمیة البنائیة

  )17، 2012، إبراهیم. (الیومیة ویكون المعلم منظمًا ونموذجًا یكتسب منه المعلمون الخبرة

طورة الم التعلیمیة البنائیةالبیئة  مة التي یحصل علیها المعلم في استبانةبالعال إجرائیًا: ها الباحثعرفوی

  من قبل الباحث.
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  الفصل الثاني

  )اإلطار النظري والدراسات السابقة(

  المقدمة. 1.2

  .اإلطار النظري 2.2

  .الدراسات السابقة 3.2

  .الدراسات العربیة 1.3.2

  .الدراسات األجنبیة 2.3.2

 والتعقیب علیها. خالصة الدراسات السابقة 4.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

est1
Pencil
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  الفصل الثاني

  )اإلطار النظري والدراسات السابقة(

 :المقدمة 1.2

المتعلقة بها یتناول هذا الفصل اإلطار النظري لهذه الدراسة، والدراسات السابقة العربیة واألجنبیة 

  وخالصة هذه الدراسات والتعقیب علیها.

 :ار النظرياإلط 2.2

انطالقًا من مسلمة أن أي شيء أو مبحث جدید ال یبدأ من فراغ أو من نقطة الصفر، فالنظریة البنائیة 

ال تستثنى من هذه المسلمة فلم تنشأ البنائیة من فراغ، بل أنها تمثل رؤیة ذات جذور عمیقة، حیث 

لتعلیم والتعلم فاكتسبت شعبیة كبیرة بدأت كنظریة فلسفیة في بناء المعرفة ثم امتدت مبادئها إلى مجال ا

لدى المنظرین التربویین، حیث أصبحت من أكثر النظریات قبوًال لدى المشتغلین بالتربیة والتعلیم، 

 (النجديوأصبحت الممارسات المشتقة منها أكثر الممارسات مصداقیة وفعالیة في بناء المعرفة. 

  )2003وآخرون، 

  :بستمولوجیةالمعتقدات اال

ذات تأثیر فعال في مواقف التعلم المختلفة، ورغم أهمیتها وتأثیرها الكبیر  االبستمولوجیةلمعتقدات تعد ا

في عملیتي التعلیم والتعلم، إال أنها لم تحظ باهتمام كاف في البیئة العربیة بشكل عام، فمعتقدات 

اد یعتمد بشكل أساسي األفراد المعرفیة تمكن من فهم جوانب السلوك اإلنساني، سیما وأن أداء األفر 

  على ما یملكون من معتقدات.
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نظام هام لفهم أفكار الطلبة وفهم سلوكهم، وتساعد أیضًا في تقییم قدرات  االبستمولوجیةفالمعتقدات 

الطلبة من معلمیهم، األمر الذي یساعد المعلمین في وضع استراتیجیات تعلم مناسبة وفق احتیاجات 

  )2010هاشم،  (أبووقدرات الطلبة. 

إلى أن فهم المعتقدات المعرفیة بشكل عمیق یزید من القدرة على تقدیم نوعیة  )2009، (سالمویشیر 

جیدة من التعلیم، فعندما یكون تعلم الطلبة ضعیفًا قد ال یكون السبب وراء ذلك نقص المعرفة، وٕانما قد 

ل التعلم تؤثر على أدائهم یكون سببًا یتعلق بمعتقداتهم المعرفیة، فمعتقدات األفراد المعرفیة حو 

  األكادیمي وعلى طریقتهم في التفكیر وعلى قدرتهم في حل المشكالت.

وتعد المعتقدات مفهومًا یشوبه الغموض، فقد حاول الباحثون التمییز بین مفهومي المعتقدات 

كثر یض تكون االتجاهات أواالتجاهات، حیث أشاروا إلى أن المعتقدات تكون أكثر معرفة، وعلى النق

  وجدانًا.

لقد خضع مفهوم المعتقدات للعدید من الدراسات، واختلف الباحثون في نظرتهم لهذا المفهوم، واندرجت 

نظرتهم في ثالثة محاور: بعضهم نظر للمعتقدات المعرفیة على أنها بنیة نمائیة معرفیة، وبعضهم 

وبعضهم اعتبر هذه المعتقدات  األخر على أنها مجموعة من التصورات المؤثرة في العملیات المعرفیة،

  )2009، (ولیدعملیات معرفیة بحتة. 

إال أن الباحث اختصر هذه  االبستمولوجیةویوجد العدید من التعریفیات التي تخص المعتقدات 

هي التصورات التي تتكون لدى الفرد في مراحله العمریة  )2013 ،بقیعي(التعریفات على تعریف 

من حیث بنیتها وثباتها ومصدرها ومن حیث القدرة على التعلم وسرعة  المختلفة حول طبیعة المعرفة

  .التعلم
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  إلى نوعین: االبستمولوجیةالمعتقدات  )2009، (هانمویقسم 

  معتقدات عامة: وتعني معتقدات األفراد وأفكارهم حول طبیعة المعرفة لدى المجتمع بصورة عامة. -1

یة التعلم من المعتقدات العامة، لذا یجب أن نولیها معتقدات شخصیة: وهي أكثر ارتباطًا بعمل -2

  تركیزًا واهتمامًا أكبر في أبحاثنا التربویة.

تنظم في خمسة مجاالت، وكل مجال من هذه المجاالت  االبستمولوجیة إلى أن المعتقداتویشیر 

  سطحي، واألخر عمیق، وهذه المجاالت هي: أحدهمایشتمل على معتقدین 

راوح ما بین معتقد خارجي أن السلطة هي مصدر المعرفة وهو معتقد سطحي، مصدر المعرفة: ویت 

ثبات المعرفة: ویتراوح هي مصدر المعرفة وهو معتقد عمیق، و  إلى معتقد داخلي أن الخبرة الشخصیة

فة متطورة ونسبیة ما بین االعتقاد أن المعرفة ثابتة ومطلقة وهو معتقد سطحي، إلى االعتقاد أن المعر 

بنیة المعرفة: ویتراوح ما بین االعتقاد أن المعرفة بسیطة ومجزأة وهو معتقد قد عمیق، و وهو معت

القدرة على التعلم: ویتراوح ما و  متكاملة ومترابطة وهو معتقد عمیق،سطحي، إلى االعتقاد أن المعرفة 

قاد بأن القدرة بین االعتقاد بأن القدرة على التعلم هي قدرة فطریة ثابتة وهو معتقد سطحي، إلى االعت

سرعة التعلم: ویتراوح ما بین االعتقاد بأن رة مكتسبة ومطورة وهو معتقد عمیق، و على التعلم هي قد

التعلم یحدث بسرعة أو ال یحدث نهائیًا وهو معتقد سطحي، إلى االعتقاد بأن التعلم یحدث بشكل 

  تدریجي وهو معتقد عمیق.

  النظریة البنائیة ونشأتها:

إذ حدیثة،  لیست فكرتها أن من الرغم األخیرة، على السنوات في كبیرة شعبیة البنائیة النظریة اكتسبت

 وأرسطو، وأفالطوناط، سقر  من كل أعمال خالل من البنائیة النظریة نحویمكن مالحظة االتجاهات 

  ." المعرفة تكوین " عن جمیعا تحدثوا الذین ق. م) 320 - 470 (من
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 من الرغم وعلى ،الحقیقة عن الناس یبحث عندما الحسیة براتالخ على االعتماد یجبومنهم من قال 

 بستالوزي أن إال)، Jean Piaget )1980-1986 بیاجیه جان إلى تنسب للبنائیة الرئیسة الفلسفة أن

Bstaloz )1746 - 1827 (ضرورة أكد ، إذذلك على قرن من أكثر قبل مشابهة بنتائج أتى قد 

 أهمیة أكد بذلك هو، وأحاسیسه مشاعره وعلى للطفل الطبیعي تطورال على التربویة الطرق اعتماد

 بیوتهم في وحیاتهم تتوافق التي األطفالرات بخب التعلیم مناهج بربط نادى، و للتعلم كأدوات الحواس

  .العائلیة وبیئاتهم

 لیسو ، القرون عبر یمتد طویل زمن منذ المعرفة في نظریة تعد البنائیة إن القول نستطیع إذن هكذا

 الحدیث المنظر یبقى حین في، التاریخ هذا عبر عدة ومنظرین فالسفة منرار التك هذا رؤیة غریبا

 األسس بعد فیما شكلت، وشاملة متكاملة نظریة في المتعددة األفكار هذه تركیب حاول الذي الوحید

 الناس انتباه لتحویل فسالن وعلم الفلسفة بتوحید قام إذ بیاجیه جانالعالم  هو، النمو نفس لعلم الحدیثة

 وعلم التربیة في جدیدة ومنظمة ظریةن إلى الطریق اً فاتح، األطفال لدى والذكاء بالتفكیر االهتمام إلى

  . النفس

البد من التعریج على بعض األمور التي قام  Jean Piaget بیاجیه جانوفي ضوء الحدیث عن العالم 

   بها والتي تخدم البنائیة بشكل واضح وصریح.

  كیف یكتسب الفرد المعرفة؟ : المعرفي باإلجابة على سؤال هام وهو تهتم نظریة البنائیة في التعلم

  ما نعرف؟  أي كیف نتوصل لمعرفة - 

  . ولإلجابة عن هذا السؤال یجب التعرف على مفهوم التعلم لدى منظري البنائیة - 

والتي تحدث للفرد  مات المعرفیة الوظیفیةفالتعلم من منظور البنائیة یعني التكیفات الحادثة في المنظو 

  )2014(التلواتي،  .معطیات العالم التجریبي لمعادلة التناقضات الناشئة من تفاعله مع
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وال غرابة في ذلك ألن  Jean piaget وبالنظر إلى ذلك المفهوم نجد أنه مفعما بفكر جان بیاجیه

اللبنات األولى بعد بیاجیه یعتبرونه واضع  البنائیة البنائیة المحدثین والذین درسوا معظم منظري

فیعتبر بیاجیه . بأن عملیة المعرفة تكمن في بناء أو إعادة بناء المعرفة ، فهو القائلواألساس للبنائیة

 لصرح البنائیة وخاصة فیما یتعلق بمنظورها السیكولوجي عند اكتساب المعرفة فنظرته عن هو الباني

ما : المجال وهي بعض التساؤالت في هذا لها السیادة، حیث أنه أثار اكتساب المعرفة كانت وال تزال

حواسه أم عن طریق عقله؟  ؟ وهل یكتسبها عن طریقمعنى المعرفة؟ كیف یكتسب اإلنسان المعرفة

قادرًا على استخدام المنطق في  كیف تنمو معرفة الطفل عن العالم المحیط به؟ متى یصبح الطفل

الفرد المعرفة؟ ونتیجة لإلجابة على هذه  ولوجي للكیفیة التي یكتسب بهاتفكیره؟ هل هنا تفسیر بی

. Jean piaget المعرفي والتي أرسى قواعدها جان بیاجیه التساؤالت نشأت النظریة البنائیة في التعلم

ضح هذا التصور الكتساب المعرفة عند بیاجیه، ولكي یت ومن المفضل هنا أن نتناول التصور البنائي

األساسیة في التعلم المعرفي عند بیاجیه حتى نصل إلى فهم نظریة  المفاهیم: نوضح أوالً یجب أن 

  .واإلجابة عن األسئلة التي تمت إثارتها وأدت إلى ظهور هذه النظریة البنائیة للمعرفة

  :Jean piaget جان بیاجیهالمفاهیم األساسیة في التعلم المعرفي عند 

  )2001، (فهميهي أربعة:  Jean piaget جان بیاجیهالمعرفي عند  إن المفاهیم األساسیة في التعلم

  .ةأوًال: أنواع المعرف

وتشیر  ومعرفة اإلجراء أو الفصل أو األداء یمیز بیاجیه بین نوعین من المعرفة وهما المعرفة الشكلیة

ة من بعید، قادم دهالشكلیة إلى معرفة المثیرات بمعناها الحرفي فمثًال الطفل الذي یرى سیارة وال المعرفة

العام للمثیرات ولذلك سمیت  فمعرفة األشكال تعتمد على التعرف على الشكل. یسرع لفتح باب المنزل

فهي المعرفة التي تساعد على التوصل إلى  األداء ل أوكأما معرفة األجراء أو ال. بالمعرفة الشكلیة

جرائیة تهتم بالكیفیة التي تتغیر علیها أن المعرفة اإل االستدالل في أي مستوى من المستویات فلو أي
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إلى الحالة الحالیة أما المعرفة الشكلیة تهتم باألشیاء في حالتها الساكنة في  األشیاء من حالتها السابقة

الطفل ثم  فلو وضعت كرة في وسط مجموعة من الكرات أكبر منها في الحجم أمام .زمنیة معینة لحظة

اإلجراء یدرك أن  هذا منها في الحجم فالطفل الذي الحظ نقلت ووضعت في مجموعة أخرى أصغر

اإلجرائیة تهتم بالكیفیة التي تتغیر علیها  وهذا یؤكد أن المعرفة .الكرة لم یتغیر حجمها بتغیر مكانها

الحالیة مثل تغیر موقع الكرة في المثال السابق أما المعرفة  األشیاء من حالتها السابقة إلى حالتها

  .في حالتها الساكنة في لحظة زمنیة معینة باألشیاء الشكلیة فتهتم

  ثانیًا: التكیف: 

، العلوم البیولوجیة تأثرت آراء بیاجیه في التعلم المعرفي عند األفراد باهتماماته ودراساته في مجال لقد

شدة البیئة المحیطة به فعندما تزداد  وتعلم بیاجیه من دراسته أن الكائن الحي یسعى دائمًا للتكیف مع

كما أن عدسة العین تتسع عندما یكون اإلنسان في  الضوء فإن حدقة العین في اإلنسان تضیق قلیالً 

في هذه الحالة یعد نوعًا من األفعال البیولوجیة التي یقوم بها  مكان مظلم وعملیة الضیق أو االتساع

یشمل قیامه بمجموعة من  مع عوامل البیئة المحیطة به وتكیف اإلنسان للبیئة ال الكائن الحي للتكیف

یتم  البیولوجیة فقط وٕانما یشمل قیامه أیضًا بمجموعة من األفعال العقلیة أي أن التكیف األفعال

العملیات العقلیة  فظهور المثیر یؤدي إلى التساؤل والمالحظة وهما من األفعال أو. بیولوجیا وعقلیاً 

العقلیة هي التي تؤدي إلى نمو  وهذه األفعال التي یقوم بها الكائن الحي للتكیف مع المثیر البیئي

اإلنسان في رأي بیاجیه ینشأ أساسًا نتیجة للتكیف  والتعلم المعرفي عند. معارف الفرد عن هذا المثیر

  )2013(الخالدي،  المحیطة به. العقلي مع مؤثرات البیئة

  ثالثًا: التراكیب المعرفیة:

یا مع البیئة فإنه یستخدم عددًا من التراكیب الجسدیة مثل بیولوج یرى بیاجیه أن اإلنسان عندما یتكیف

تساعده على ذلك التكیف فهو یستخدم األسنان والضروس لتفتیت الطعام وطحنه  األسنان والمعدة لكي
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مجموعة  المعدة لهضم بعض المواد الغذائیة وبالمثل یرى أن التكیف العقلي أو المعرفي یلزمه ویستخدم

المعرفیة عن التراكیب الجسدیة  وتختلف التراكیب. ة أو العقلیة داخل عقل اإلنسانمن التراكیب المعرفی

وٕانما ُیستدل علیها من سلوك اإلنسان فالجاذبیة  في أن التراكیب المعرفیة ال یمكن مالحظتها مباشرة

 فإذا. االستدالل علیها عند سقوط بعض األشیاء على األرض األرضیة ال یمكن مالحظتها ولكن یمكن

معینة فإنه یستخدم التركیب المعرفي لدیه لحل المشكلة أو فهمها  صادف الطفل أو الفرد مشكلة

اكیب فطریة بسیطة مولود بها التراكیب العقلیة أو المعرفیة قد تنشأ أصًال من تر  وهو یرى أن. وتفسیرها

تراكیب  ینوتخضع لعملیة تغییر مستمرة فتؤدي إلى تكو  ومخططات عامة أو إجمالیة صور الفرد

 )2012، (عمرو .جدیدة أو منظومات معرفیةعقلیة 

  :أو الموازنة عملیة التنظیم الذاتي :رابعـاً 

المعرفي للطفل إذ یلعب دورًا أساسیًا في  لة عن التعلمؤو أن هذا العامل أهم العوامل المسیرى بیاجیه 

طفل مع بیئته، قد یصادف مثیرًا فعندما یتفاعل ال  .المعرفیة النمو أو التعدیل المستمر في التراكیب

تتحدى فكرة فیحاول أن یستخدم التراكیب المعرفیة الموجودة في عقله لكي یفسر  غریبا علیه أو مشكلة

فإنه یكون  هذا المثیر أو یحل تلك المشكلة، فإذا لم تتوفر التراكیب المعرفیة المناسبة للموقف أو یفهم

حاب بعدیًا عن المثیر أو االنس لة عدم اتزان قد تؤدي به إلىفي حالة استثارة عقلیة أو اضطراب أو حا

خاللها فهم هذا المثیر أو حل المشكلة وتؤدي  ، أو قیامه بمجموعة من األنشطة یحاول منالمشكلة

ویفترض بیاجیه وجود عملیتین أساسیتین تحدثان أثناء عملیة  ،هذه األنشطة إلى تراكیب معرفیة جدیدة

بأنه عملیة  :وعرف التمثل. التمثیل والمواءمة فهما عنصرا العملیة التنظیم الذاتي التنظیم الذاتي هما

بینما . موجودة عند الفرد عقلیة مسئولة عن استقبال المعلومات من البیئة ووضعها في تراكیب معرفیة

 تعدیل هذه األبنیة المعرفیة لتناسب ما یستجد من بأنها عملیة عقلیة مسئولة عن ة:عرف المواءم
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وجعلها  ألبنیة المعرفیة وٕاثراؤهامتكاملتان ینتج عنهما تصحیح ا فالتمثل والمواءمة عملیتان. مثیرات

  )2015حبیب، ( أكثر قدرة على التعمیم وتكوین المفاهیم.

   ویمكن إجمال تصور بیاجیه البنائي عن التعلم المعرفي فیما یلي:

وتستهدف مساعدته على التكیف أي  المعرفیة للفردیرى بیاجیه أن التعلم عملیة تنظیم ذاتیة للتراكیب 

تفاعل الفرد مع البیئة یقابل فیها مثیرات أو  أن الكائن الحي یسعى للتعلم من أجل التكیف فعند

الموجودة لدیه فإذا وجد ما یساعده على فهمها وحل المشكلة  مشكالت فیلجأ إلى التراكیب المعرفیة

ة الناشئة عن الخبرة الجدیدة إلى بنیته المعرفیة وٕان لم یجد ما الجدید تكیف واتزن وأضیفت المعرفة

 الفهم وحل المشكلة إما أن ینسحب وٕاما أن یفكر، أي یصبح في حالة عدم اتزان فیبحث یساعده على

حتى یحدث  ویستقصي ویجري التجارب أي یقوم بالنشاط المناسب للموقف ویتم التفاعل الناجح واآلمن

البیئة، ویتم النمو المعرفي  خالل عملیتي التمثیل والمواءمة فییتم التكیف مع التنظیم المعرفي من

الجدید أو مع المشكلة الجدیدة ویعود  باإلضافة التي نتجت عن التفاعل العقلي مع مثیرات الموقف

فة وتؤثر المعر . البنیة المعرفیة للفرد معرفة جدیدة  الفرد إلى حالة االتزان وبذلك یكون قد أضیف إلى

تم دمجها، في تفاعله مع المثیرات األخرى في المواقف التالیة حتى  القدیمة والمعرفة الجدیدة التي

، وهكذا یتم البناء والنمو المعرفي المنظومي عند ة منظومیة متكاملة ویتم االتزانبصور  یتكیف مع البیئة

  )2012إبراهیم، ( .Jean piaget جان بیاجیهاإلنسان. وكل هذا من باب رد الجمیل للعالم 

  تعریفات البنائیة:

 عملیات أو معان من المفهوم یتضمنه ما كل ثنایاه بین یحوي البنائیة للنظریة محدد تعریف یوجد ال

 تفرض التي بالمتعلم المتعلقة الفلسفة " أنها على تعریفها حاولوا البنائیة منظري بعض أن إال، نفسیة

 بناء إعادة تتضمن استقبال عملیة " هي أو " جدیدة أفكار ىعل الخاص فهمهم لبناءالمتعلمین  حاجة
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، (زیتون".  التعلم وبیئة السابقة تهمراخب مع اآلنیة معرفتهم سیاق داخل جدیدة لمعاني المتعلمین

2002(  

 داخل یخزنها التي الخاصة معارفه بتكوین المتعلم فیها یقوم تربویة نظریة بأنها عودة أبو ویعرفها

 هراتوخب الحالیة معارفه على بناء جمعي أو فردي بشكل إماه، بنفس معرفته یكون متعلمال وأن، عقله

ًا معتمد قراراتال واتخاذ الفرضیات وتكوین المعلومات وتحویل بانتقاء یقوم المتعلم إن حیث، السابقة

 .التعلیمیة للعملیة المیسر المعلم وجود في وذلك، بذلك القیام من تمكنه التي المفاهیمیة البنیة على

  )11، 2006عودة،  (أبو

 بناء في نشطا یكون الفرد أن قوامها، المعرفي وتطوره الفرد تعلم في ؤیةر  بأنها الخالدي ویعرفها 

 في نظریة فهي وبالتالي، الجدید الخبرة مع المعرفیة العقلیة راتهقد تفاعل نتیجة، لدیه التفكیر أنماط

راته وقد براتهخ تفاعل تیجة، نلدیه التفكیر أنماط بناء في فردال نشاط خالل تتطور، والتعلم المعرفة

  )15، 2013، (الخالدي. معرفیة ثقافیة اجتماعیة توسطات خالل من، الذاتیة

  الجذور االبستمولوجیة للبنائیة:

نحن متفقون بأن أي مبحث جدید في االبستمولوجیا ال ینطلق من الصفر أو من الفراغ البد ویكون له 

معرفیة، ومن هنا عزف الفالسفة العدید من الجذور لالبستمولوجیة عرفوها بأنها مقاطع  من خلفیة

  السیمفونیة نذكر منها:

م والتي عبر فیها عن فكرة أن 1710) نحو عام Giambattisa vico: مقطع جیامبستا فیكو (أوالً 

   عقل اإلنسان یبني المعرفة، وأن عقل اإلنسان ال یعرف إال ما یبنیه بنفسه.

من أمثال أكسانوفان ودیكارت عبروا فیه عن شكوكهم في كفایة  : مقطع عزفه فریق المشككونثانیاً 

  الحواس، وكفاءة العقل لبلوغ الیقین إزاء طبیعة األشیاء.
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عبروا فیه عن أن العقل ینشئ المعرفة  Kantمقطع عزفه أصحاب المذهب من أمثال كانت  ثالثًا:

أن هذه الصور والمقوالت التي تنطبق على عالم التجربة ال تنطبق على وفقًا لتصوره، ومقوالته إال 

  عالم الشئ ذاته.

: مقطع عزفه أصحاب مذهب الدارونیة إذ أوضحوا أن فكرة الموائمة بین الكائن الحي، والبیئة رابعاً 

  تمثل أساسًا للتكیف.

آلة وظیفیة في خدمة مقطع عزفه أصحاب المذهب البرجماتي حیث عبروا عن أن المعرفة  خامسًا:

  مطالب الحیاة.

مقطع عزفه صاحب نظریة االبستمولوجیا االرتقائیة جان بیاجیه وهو الذي قدم للبنائیة أجمل  سادسًا:

  )  2003، وزیتون (زیتونمقاطعها حول كیفیة اكتساب المعرفة. 

  االبستمولوجیة للبنائیة:المالمح 

  عبر عن المالمح االبستمولوجیة للبنائیة:فیما یلي مجموعة من الخطوط العامة التي قد ت

  أن البنائیة عبارة عن رؤیة ترى أن الواقع یبنى بواسطة الذات العارفة. -1

أن نشاط الذات العارفة یعد أمرًا مهمًا لبناء المعرفة، حتى أن البعض اعتبر نشاط المتعلم والمعرفة  -2

  شیئًا واحدًا.

ها عملیة تعمل على تسییر أمور الفرد وحل المشكالت أن معیار الحكم على المعرفة في كون -3

  المعرفیة.

  )2003، وزیتون (زیتونإن المعرفة ال توجد مستقلة عن الذات العارفة یل ترتبط بها وتالزمها.  -4
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  االبستمولوجیة للبنائیة:االفتراضات 

  تقوم االفتراضات االبستمولوجیة للبنائیة على افتراضین وهما:

یبني الفرد الواعي أو المطلع المعرفة اعتمادًا على خبرته وال یستقبلها بصورة سلبیة  ول:االفتراض األ 

  من اآلخرین.

وخدمة  (المحس)أن وظیفة العملیة المعرفیة هي التكیف مع توظیف العالم التجریبي  االفتراض الثاني:

  )2003، وزیتون (زیتونة. ، ولیس اكتشاف الحقیقة الوجودیة المطلق(المحسوس)تنظیم العالم التجریبي 

  تیارات الفكر البنائي والمذاهب االبستمولوجیة األساسیة:

  البنائیة البسیطة:

حیث ترسخ جذور الشكل البنائي والتي أطلق علیها جالسر  وهنا تتمثل البنائیة في ابسط صورها،

  )Taylor, 1996(سفیلد البنائیة البسیطة، وأحیانًا یطلق علیها البنائیة الشخصیة. 

وتتجسد مالمح هذا التیار في المبدأ الذي وصفه رائد الفكر البنائي جان بیاجیه، الذي یمكن إیجازه في 

قوله: " یتم تبني المعرفة بصورة نشطة على ید المتعلم، فال یستقبلها بطریقة سلبیة من البیئة "، ومن 

بناء المتعلم لمعرفته الجدیدة، فهناك هنا یأتي دور المعرفة القبلیة للمتعلم باعتبارها ذات آثر بالغ في 

من األمور التي یجب نعرفها ونتعلمها من اآلخرین، كما أن نظام التعلیم یركز أساسًا على تتابع 

       األفكار من البسیط إلى المعقد وهذا ما دعا جالسر سفیلد إلى أن یطلق علیها البنائیة. 

)Kaya, 2012(     

  البنائیة الجذریة:

التیار البنائي إن التعرف على شيء ما یعد عملیة تكیف دینامیكیة، یتكیف فیها الفرد مع ویرى هذا 

تفسیرات قابلة للتطبیق، فلیس من الضروري أن یبني العارف المعرفة من العالم الواقعي، فما المانع أن 
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ذریة تنكر الواقع ینمي كل فرد الواقع الذي یحبه، فكل منا یبتكر واقعه ولیس معنى هذا أن البنائیة الج

الموضوعي، ولكنها تقر أنه لیس هناك من طریقة یمكن بها معرفة ماهیة الواقع، فالبنى العقلیة المبنیة 

من خبرات الماضي تساعد في ترتیب تدفق الخبرات المستمرة، ولكن عندما تفشل هذه البنى في 

  عملها، تتغیر مثل هذه البنى العقلیة.  

  البنائیة االجتماعیة:

 وهذه البیئة التعلم، عملیة یمارس اجتماعیة، عندما بیئة في یعیش المتعلم إن قوم هذا التیار علىوی

 في هذه العناصر وتتمثل التعلم، عملیة حدوث أثناء علیه تؤثر التي العناصر تتضمن االجتماعیة

 بأنشطته قیامه ثناءأ یتعامل معهم الذین األفراد وجمیع واألصدقاء، والموجهین والمدیر واألقران المعلم

 التفاعل خالل من المعرفة بناء على التیار یركز ) وهذاPhitips, 1997المختلفة ( التعلیمیة

  .التعاوني والتعلم االجتماعي

  البنائیة الثقافیة:

 یتأثر الصفیة البیئة في والتعلم التعلیم إذ أن موقف االجتماعیة، البیئة وراء ما إلى التیار هذا ویذهب

 العناصر إن هذه التعلم، بیئة في عناصر تعتبر التي االجتماعیة للمتغیرات الثقافیة اتبالخلفی

 ما إن التیار هذا أصحاب یرى ولذا ولغة، بیولوجیة وأدوات ودیانات وتقالید عادات تتضمن االجتماعیة

 بصورةو  یتواجد نظاما یبني بل كبیولوجي للمعلومات، كمعالج ال للعقل جدیدا مفهوما إلیه نحتاج

 االجتماعي التفاعل لتسهیل المستخدمة واألنظمة، الرمزیة األدوات وفي الفرد، هذا ذهن في متساویة

  )2002، والثقافي. (زیتون

  البنائیة النقدیة: 

 ظل في النقدي التیار نظر وجهة من تبنى فالمعرفة المعرفة، لبناء أبعاد ثالثة على النقدیة البنائیة تقوم

 تتمكن حتى البیئات، هذه إصالح إلى یهدف الذي النقدي البعد إلى إضافة والثقافیة، االجتماعیة البیئة
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 للذات. والتأمل والمناقشة الحوار من خالل والتقصي التساؤل على القائمة العقلیة تنمیة من البنائیة

)Taylor, 1996(  

  البنائیة التفاعلیة:

 العام للبعد ووفقا الخاص، والبعد العام البعد ین،بعد خالل من یحدث التعلم إن التفاعلیة البنائیة ترى

 یحیط الذي المادي العالم مع التعامل على قادرین یكونون عندما المعرفة ببناء یقومون المتعلمین فان

 المتعلمون یقوم عندما تبنى إن المعرفة إلى یشیر الخاص البعد حین في األفراد، من غیرهم ومع بهم،

 بمقدوره یكون البعدین هذین من المتعلم وٕاذا تمكن التعلم، عملیة أثناء أفكارهمو  تفاعالتهم في بالتأمل

 على القدرة المتعلمون یكتسب أن التفاعلیة البنائیة ومن صفات الجدیدة، بالمعرفة القدیمة المعرفة ربط

 مع لتعاملوا االستقصاء، وممارسة بآرائهم اآلخرین وٕاقناع والتفكیر النقدي، المعرفیة، التراكیب بناء

 القدیم بین التفاعل وخلق واالستكشاف التجریب على والقدرة االجتماعي المفهومي، والتفاوض التغیر

  ) 2002، (زیتون .المعرفة تطبیق في والجدید، والمهارة

  البنائیة اإلنسانیة " نوفاك ":

 لتلك معنى ذو تعلم حدث إذا المتعلم لدى تبنى الجدیدة المعرفة أن أساس على التیار ھذا ویقوم

  .السابقة المتعلم معارف مع ربطھا خالل من وذلك المعرفة

 أعماالً  ینتجون الذین المحترفون یوظفها التي المعرفیة العملیات أن على اإلنسانیة البنائیة وتؤكد

 كلتا في إذ هذا المجال، في واسعة خبرة لهم لیس الذین المبتدئون یوظفها التي نفسها هي خارقة،

 األخرى والمفاهیم الجدیدة بین المفاهیم عالقات تكوین طریق عن المعرفة بناء إلى الفرد یلجأ نالحالتی

 معنى ببناء خاللها من الفرد یقوم التي العملیات النفسیة فان وعلیه سابقة، معرفیة تراكیب تشكل والتي

 فبناء الجدیدة، ةالمعرف بناء خاللها من یتم االبستمولوجیة التي العملیات نفس هي وجدید خاصٍ 

 لدى المعنى وذ التعلم حدث إذا بمعنى المعنى، ذي صور التعلم من صورة إال هي ما الجدیدة المعرفة
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 خالل من اإلنسانیة البنائیة نوفاك، استمد ولقد ، حدث قد المعرفة الجدیدة بناء عملیة فان المتعلم

  )2003وزیتون  ،تون(زی .المعرفیة والنظریة ذي المعنى التعلم عن أوزوبل أعمال

  سمات المعلم البنائي:

  :وهي البنائي المعلم بها یتصف التي السمات بعض )2008، األسمر (یذكر

 یدمج، و للمعلومات الرئیس المصدر ولیس المتعلم منها یتعلم التي المصادر أحد المعلم یكونأن 

 من والتساؤل االستفسار روح عیشج، و لدیهم السابقة المدركات أو المفاهیم تتحدى خبرات في المتعلمین

، واكتشافها المعرفة بین یفصل، و المتعلمین بین البنائیة المناقشة یشجع، و التفكیر تثیر أسئلة خالل

 متعلم معلم البنائي المعلم، و االجتماعي والتفاوض والتفاعل الحركة عن ناجمة ضوضاء بوجود یسمحو 

 مع لتتناسب التقویم مصادر في ینوع، و طالبه اهتمام حیز في تقع التي الموضوعات لتعلم مستعد

  .التعلم أنشطة انتقاء في بالذكاء یتسم، و التدریسیة الممارسات مختلف

  م التقلیدي:الفروق بین التعلم البنائي والتعل

 العقلیة البنیة في موجودة وهي، للمتعلم العقلیة البنیة خارج تقع المعرفة أن مبدأ التقلیدي التعلیم یعتمد

 الفهم على یؤكد فإنه البنائي التعلیم أما، المتعلم عقل إلى هي كما نقلها المدرس على ویجبس، للمدر 

 أنه في التقلیدي عن البنائي التعلیم یختلف وهنا، یتعلم كي ومحاوالته المتعلم جهد بواسطة یحدث الذي

 من بینهما المقارنة مكنوی، بنفسه التعلم توجیه على وقادراً  ذاتیا مستقال المتعلم یكون أن إلى یسعى

  )2012، (األسديطرح كل تعلیم لوحده:  خالل

 هو، و األساسیة المهارات على ویؤكد الكل إلى الجزء من یقدمحیث  نبدأ بالتعلیم التقلیدي ومنهاجه

 مجموعةالنشاط العلمي، أما من حیث المعرفة فهي  وكتب المدرسي الكتاب على یعتمد، و ثابت منهج

، للطلبة علمیة مشكالت بشكل تقدم ال، و والتلقین والتذكر بالحفظ تهتم وبذلك وصفها میت المعلومات من

األخطاء،  تالفي باالستظهار، ویحاول ثم یقوم االستقبال طریق عن الطالب یتعلمأما بالنسبة للمتعلم 
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 یزودو  نفسها، و یعرض بالطریقة كلهم الطلبة یدرس، أما بالنسبة للمعلم للمعلومات ومتلقي وسلبي

 خالل من فقط یتم، وأخیرًا بالنسبة للتقویم للمعلومات وناقل باإلجابات الصحیحة، وملقن الطلبة

  .المعلومات واسترجاعها تذكر قیاس المكتسبة، وهدفه المعلومات كمیة االختبارات، ویقیس

المفاهیم  على ویؤكد الكل إلى الجزء من یقدمأما بالنسبة للتعلیم البنائي فنبدأ أیضًا بالمنهاج فهو 

 في تنوع وهناك محددا مصدرًا  یعتمد ومرن، وال متغیر منهج التفكیر، وهو ومهارات األساسیة

 تبنىؤها، و بنا یتم متتالیة أنشطة هي، أما بالنسبة للمعرفة فالطلبة معها یتعامل التي والمواد المصادر

 بناء طریق عن الطالب یتعلم فهو، أما بالنسبة للمتعلم العلمیة المشكالت حل خالل من المعرفة

 ال المعنى وبدونه بناء في دور وله التعلم من جزء التعلم، والخطأ قبل تصور ذهني ولدیه المعرفة

 أنشطة التعلم، ویقترح أسالیب في فهو ینوع، أما بالنسبة للمعلم ومفكر ونشط التعلم، وٕایجابي یحدث

، وأما بالنسبة للتقویم الطلبة لتعلم مناسبة لبیئة أومهی والمناقشات، ومتفاعل اإلجراءات وینظم للطلبة

 إضافة واألنشطة المشاریع وتقییم أداء الطلبة مالحظة مثل مختلفة أسالیب خالل من فهو یتم

 للمعلومات وتركیبها الطلبة تحلیل إمكانیة قیاس المكتسبة، وهدفه المعرفة نوعیة لالختبارات، ویقیس

  )2002(زیتون،.ونقدها

  :سات السابقةالدرا 3.2

  :الدراسات العربیة 1.3.2

) دراسة بعنوان: ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربیة اإلسالمیة 2017أجرى مصطفى (

 معلمي لدى البنائي التعلم ممارسات إلى التعرف الدراسة هدفتوعالقتها ببعض المتغیرات، حیث 

 التربیة مدیریة في التدریسیة بممارساتهم لةالص ذات المتغیرات ببعض وعالقتها اإلسالمیة، التربیة

 التربیة مادة یدرسون ومعلمة ممن معلما) 30( من الدراسة عینة تكونت، و إربد لقصبة والتعلیم
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 وخبرة التقدیرات تلك بین عالقة النتائج وجود تظهر لم بینما العلیا األساسیة للمرحلة اإلسالمیة

  العلمي. ومؤهلهم المعلمین

) دراسة بعنوان: واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة 2015یب (أجرى حبكما و 

 معلمي لدى البنائي التعلم ممارسات استخدام إلىهدفت التعرف والتي التعلیم األساسي بمحافظة غزة: 

 قدو  ،ومعلمة ماً معل) 350من ( األصلیة غزة، وتكونت عینة الدراسة األساسي بمحافظة التعلیم مرحلة

 ) من%21.4( اً تقریب  نسبته ما أية، المشرف الجهة الطبقیة حسب العشوائیة العینة بطریقة اختیارهم تم

 معلمي لدى، البنائي التعلم لممارسات الكلیة الدرجة حیث أظهرت نتائج الدراسة أن ،راسةالد مجتمع

، الجهة المشرفة إلىوق تعزى بدرجة كبیرة، وأنه ال توجد فر  كانت غزة بمحافظة األساسي التعلیم مرحلة

كما  ،اإلناثوال نظام التشغیل وانه توجد فروق تعزى للجنس ولصالح ، وال الخبرة ،وال المؤهل العلمي

  .البنائي المنحى توظیف على األساسي التعلیم مرحلة معلمي بتدریبدراسة ال وأوصت

قتها باستراتیجیات التعلم لدى ) دراسة بعنوان: المعتقدات المعرفیة وعال2015كما وأجرى خطاطبة (

طلبة جامعة الیرموك في ضوء بعض المتغیرات، حیث هدفت الدراسة التعرف إلى المعتقدات المعرفیة 

وعالقتها باستراتیجیات التعلم لدى طلبة جامعة الیرموك، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة جامعة 

وطالبة، كان أبرز النتائج أنه ال توجد فروق  ) طالب250الیرموك، وعینة الدراسة كانت مكونة من (

تعزى لمتغیر الجنس، وأنه توجد فروق دالة إحصائیًا تعزى لمتغیر السنة ولصالح طلبة السنة الثالثة، 

  ووجود عالقة إیجابیة بین المعتقدات المعرفیة واستراتیجیات التعلم.

المیة ومعلماتها للتدریس تربیة اإلس: درجة ممارسة معلمي الدراسة بعنوان )2013الخالدي (وأجرى  

 لمبادئ ومعلماتها اإلسالمیة التربیة معلمي ممارسة مدى استقصاء إلى راسةالد هدفتالبنائي، و 

 باختالف البنائي التدریس مبادئ ممارسة درجة متوسطات بین الفروق داللة واختبار البنائي التدریس

 الباحث قامالدراسة  هدف ولتحقیق، التعلیمیة لةوالمرح، العلمي المؤهل، الخبرة س،الجن یراتمتغ
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 من والتأكد توى،المح صدق باستخدام صدقها من التحقق تم، فقرة )33( من مكونة استبانة بتطویر

 اإلسالمیة التربیة معلمي جمیع من راسةالد مجتمع وتكون، الداخلي االتساق طریقة باستخدام ثباتها

 من الثاني دراسيال الفصل خالل عملهم في المنتظمین، خامسةال عمان تربیة مدیریة في ومعلماتها

 دراسته عینة الباحث واختار) معلمًا ومعلمة، 230( عددهم والبالغ، )2012-2011(راسي الد العام

 وتوصلت، الجنس لمتغیر وفقاراسة الد مجتمع من طبقیة بطریقة ومعلمة اً معلم) 187( من المكونة

ة، متوسط كانت البنائي للتدریس ومعلماتها اإلسالمیة التربیة معلمي ممارسة درجة أن إلى راسةالد

 تظهر ولم، األعلى العلمي المؤهل لصالح وذلكي، العلم المؤهل لمتغیر إحصائیا دالة فروقا وأظهرت

 بضرورة صیاتهاتو  راسةالد وقدمتة، التعلیمی والمرحلة والخبرة الجنس لمتغیر إحصائیا دالة فروقا

 مناخ وتوفیر، التدریس عملیة خالل التعلم في البنائیة النظریة أفكار توظیف على ینالمعلم تدریب

  .الصفیة الغرفة في البنائیة الممارسات تطبیق یسهل دراسي

: مستوى معرفة وممارسة معلمي العلوم والریاضیات دراسة بعنوان )2013عیاش والعبسي ( وأجرىكما 

 العلوم معلمي وممارسة معرفة  توىمس استقصاء إلى الدراسة تهدفو للنظریة البنائیة من وجهة نظرهم. 

 من الدراسة مجتمع وتكون، نظرهم وجهة من البنائیة للنظریة الالجئین وتشغیل مدارس في والریاضیات

 الدراسة عینة تكونت فیما، األردن في الدولیة الغوث وكالة مدارس في والریاضیات العلوم معلمي جمیع

 الطبقیة بالطریقة اختیارهم تم والریاضیات العلوم مادتي یدرسون ممن علمةوم معلما) 81( من

 كان المعلمین معرفة مستوى أن الدراسة نتائج أظهرت وقد، وجنسه المعلم تخصص حسب، العشوائیة

 معلمي تراوتقدی العلوم معلمي تراتقدی بین الفرق وأن متوسطا كان ممارستهم ومستوى مرتفعا

 أن النتائج أظهرت كما، إحصائیا دالة غیر البنائیة للنظریة وممارستهم معرفتهم لمستوى الریاضیات

 لصالح كان البنائیة النظریة ممارستهم لمستوى تهمراوتقدی معرفتهم لمستوى المعلمین تراتقدی بین الفرق

  .والتخصص الجنس متغیري من متغیر كل مستویي في المعرفة
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درجة توظیف معلمي العلوم والجغرافیا لمبادئ  بعنوان: راسةد) 2013وأجرى أبو سنینة وعیاش (كما 

النظریة البنائیة االجتماعیة في تدریسهم في مرحلة التعلیم األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولیة 

 البنائیة النظریة لمبادئ فیااوالجغر  العلوم معلمي توظیف درجة استقصاء الدراسة حاولتو  ،في األردن

 وعالقة األردن في الدولیة الغوث وكالة مدارس في األساسي التعلیم مرحلة في دریسهمت في االجتماعیة

 العلوم معلمي من ومعلمة اً معلم) 237من ( مكونة عینة على وطبقت، تاالمتغیر  ببعض ذلك

، المعلم لتخصص تعزى إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت ما، وكفیاراوالجغ

 تعزى إحصائیة داللة ذات فروقا هناك أن النتائج أظهرت كما، له التربوي للمؤهلو ، العلمي للمؤهلو 

 تعزى إحصائیة داللة ذات فروقا هناك أنذكور، و ال لصالح النتائج كانت، و الثاني المجال على للنوع

 بین الثاني المجال على، و سنوات )10( من وأقل من األول المجال على المعلمین خبرة لمستویات

 حسب لألداة الكلي المجال على الفروق أظهرت، و سنوات) 10( من أقل ولصالح الخبرة یاتمستو 

  .خبرة سنوات )10ر من (أكث ولصالح الخبرة مستویات

: الكفاءة الذاتیة لدى معلمي العلوم وعالقتها بفهمهم لطبیعة بعنوان دراسة )2012عمرو (كما وأجرى  

على الكفاءة  التعرف إلى الدراسةهذه  هدفت رهم، حیثالمرحلة األساسیة من وجهة نظهالعلم في 

 ،الذاتیة لدى معلمي العلوم وعالقتها بفهمهم لطبیعة العلم في المرحلة األساسیة من وجهة نظهرهم

 ) α≥ 0.05( ى الداللةوتوصلت الدراسة إلى ما یلي: أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستو 

تعزى ( جنس المعلم، والمدیریة )، ووجود فروق ذات  داللة إحصائیة  في متوسطات الكفاءة الذاتیة

) سنوات، وكذلك 10- 5تعزى لسنوات الخبرة ولصالح ذوي الخبرة ( ) α≥ 0.05( عند مستوى الداللة 

وجود فروق دالة إحصائیًا تعزى للمؤهل العلمي ولصالح حملة البكالوریوس، كما أشارت النتائج إلى أن 

داللة إحصائیة عة العلم لدى معلمي العلوم كان مرتفعًا، وأظهرت النتائج عدم وجود مستوى فهم طبی

    في متوسطات فهم طبیعة العلم لدى معلمي العلوم تعزى لمتغیر ) α≥ 0.05( عند مستوى الداللة 
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 ) α≥ 0.05( دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ( الجنس، والمدیریة، والمؤهل العلمي )، ووجود فروق 

  ) سنوات.10-5ة لصالح ذوي الخبرة (تعزى لمتغیر سنوات الخبر 

: مدى ممارسة معلمي الریاضیات للتدریس البنائي وعالقتها بعنوان دراسة )2011ریان ( كما وأجرى 

 في الریاضیات معلمي سةر مما مدى على التعرف الدراسةهذه  هدفت، وبمعتقدات فاعلیتهم التدریسیة

 داللة اختبار هدفت ما، كالتدریسیة فاعلیتهم بمعتقدات وعالقته البنائي للتدریس الخلیل تربیة مدیریة

 والمرحلة العلمي والمؤهل والخبرة الجنس یراتلمتغ وفقا الممارسة درجة متوسطات بین الفروق

 أظهرت قد، و معلماتوال المعلمین من) 206( من مكونة عینة على الدراسة أداتا طبقت قد، و التعلیمیة

 وجود عدم تبین ما، كمتوسطة البنائي للتدریس الریاضیات معلمي ممارسات درجة أن الدراسة نتائج

 وجدت حین يف الدراسةیرات لمتغ وفقا الممارسة درجة متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق

 فاعلیتهم ومعتقدات البنائي للتدریس الریاضیات معلمي ممارسة درجة بین إحصائیا دالة موجبة عالقة

  ة.التدریسی

) دراسة بعنوان: المعتقدات المعرفیة (االبستمولوجیة) حول العلم عند 2008كما وأجرى الرویلي (

 ة العربیة السعودیة، حیث هدفت الدراسة التعرف علىكطالب المرحلة الثانویة في مدینة الریاض بالممل

لثانویة في مدینة الریاض، وتكون المعتقدات المعرفیة (االبستمولوجیة) حول العلم عند طالب المرحلة ا

مجتمع الدراسة من جمیع طالب وطالبات المرحلة الثانویة في مدینة الریاض، وكان أبرز النتائج وجود 

  فروق دالة إحصائیًا تعزى لمتغیر الجنس ولصالح الذكور.

یم والتعلم بعنوان: معتقدات معلمي العلوم حول طبیعة العلم والتعل دراسة )2006العمري (كما وأجرى 

هدفت هذه الدراسة إلى توضیح معتقدات مدرسي العلوم حول  حیثوعالقتها بسلوكهم التعلیمي، 

) مدرسًا 17طبیعة العلم وعالقتها بالسلوك التعلیمي، أجریت الدراسة على عینة من المدرسین بلغت (

ینة امتلكوا معتقدات ) من أفراد الع%35ومدرسة من منطقة أربد األولى، أظهرت نتائج الدراسة أن (



30 
 

هذه المعتقدات تبني المفهوم الذي یعتبر أن تولید المعرفة العلمیة یقتصر على  ومن وضعیة عن العلم،

) من أفراد العینة امتلكوا التوجهات %35االستقراء والمالحظة والتجربة، كما بینت النتائج أن (

فة والطالب مستقبل لها، كما بینت النتائج أن السلوكیة عن عملیة التعلیم، بكون المعلم مجرد ناقل للمعر 

) فقط من أفراد العینة امتلكوا معتقدات بنائیة عن التعلیم والتعلم، وقد أوصت الدراسة باستقصاء 18%(

  لمعتقدات التي یمتلكها المدرسون.مصادر ا

  الدراسات األجنبیة: 2.3.2 

المعرفیة للطالب الجامعیین نحو علم  المعتقدات :بعنوان دراسة) Alsumait, 2015(السومیت أجرى 

 للطالب والمحددة العامة المعرفیة المعتقدات دراسة هو الدراسة من الرئیسي ، حیث الهدفالمعلومات

 في المشاركون، المعلومات علم من كجزء المعلوماتیة األمیة محو وحدات یدرسون الذین الجامعیین

 یعقدون الجامعیین الطالب أن الدراسة تؤكد، و ویتالك بجامعة التربیة كلیة من طالب هم الدراسة

 في األولى سنتهم في عمومیة أكثر معتقدات یحملون أنهم حین في المجال ومحددة عامة معتقدات

 النهائیة النتیجة ُتظهرو . الرابعة السنة في تحدیًدا أكثر نطاق معتقدات نحو بها یتطورون التي الكلیة

 المعرفة بمتغیر أكثر تتأثر -  العامة معتقداتهم من بدالً  -  لجامعیینا بالطالب الخاصة معتقداتال أن

 ولكنها المستقلة المتغیرات بین للتفاعل واضح تأثیر إلى باإلضافة المعلوماتیة، األمیة لمحو السابقة

  .العامة المعتقدات على جًدا واضحة لیست

معلمي العلوم تجاه بیئة التعلم  هدفت إلى معرفة مواقف ) دراسةTafrof, 2012( أجرى تافروفكما و 

 المدارس في العلوم معلميوتكون مجتمع الدراسة من جمیع البنائیة في المدارس الثانویة البلغاریة. 

 في رتبوا االستطالع شملهم الذین البلغاریین المعلمین معظم أن النتائج وأظهرت ،ةالبلغاری الثانویة

 المتمحور والتعلم لم،المع حول المتمحور التعلم من جمزی أنها إلى إشارة هو الذي النطاق منتصف
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 والممارسات التدریس طرق لتغییر المواقف یظهرون المعلمین أن النتائج أظهرت كما، الطالب حول

  .البنائیة منهج نحو الصفیة

دراسة هدفت الدراسة إلى تقصي مدى ممارسة معلمي الجغرافیا في  )Kaya, 2012كایا (كما أجرى و 

 على الثقافي بالتنوع الوعي تنمیة في النمط هذا وأثرس وفق المنحنى البنائي في التعلم، للتدریتركیا، 

 الحالة سةراد خالل ومن، فیاراالجغ معلمي من ماً معل (40) اختیار تم إذ، والعالمي المحلي المستویین

 سةراالد نتائج رتأظه الشخصیة والمقابالت، الصفیة المالحظة سجالت بواسطة النوعیة البیانات جمع

 على القدرة لدیهم توفرت إذ ،البنائي المنحى تطبیق نحو إیجابیة اتجاهات لدیهم فیاراالجغ معلمي أن

 العمل من جو في للتعلم الطلبة دافعیة تنمیة عن فضال ة،الصفی الغرف في الممتع التعلم من جو خلق

 بحسب فیاراالجغ تدریس فعالیة إلى ائجالنت أشارت كما، التعلم عملیة محور المتعلم وجعل ي،الجماع

 حد على والعالمیة منها الوطنیة، والشعبیة االجتماعیة بالقضایا الطلبة وعي تنمیة في، البنائیة الرؤى

  سواء.

الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة التدریس البنائي من  ) دراسة هدفتLew, 2010كما وأجرى لیو (

الثانویة الخاصة والمدارس الثانویة الحكومیة ومن قبل المعلمین  قبل معلمي العلوم الجدد في المدارس

) معلم ومعلمة من فئة المعلمین 175ذوي الخبرة الطویلة في التدریس، وقد تكونت عینة الدراسة من (

) معلم ومعلمة من فئة المعلمین الجدد في المدارس الخاصة و 169الجدد في المدارس الحكومیة و (

لمین ذوي الخبرة الطویلة في التدریس، وأشارت الدراسة بعد المقارنة بین النتائج أن ) من فئة المع12(

المعلمین ذوي الخبرة الطویلة في التدریس أفضل من غیرهم في ممارسة التدریس البنائي، وأن المعلمین 

الجدد في المدارس الحكومیة والمدارس الخاصة متساوون إلى حد ما في ممارستهم للبنائیة في 

التدریس، وأن المعلمین الجدد في المدارس الخاصة أكثر معرفة بأفكار النظریة البنائیة، وتعزز نتائج 

  هذه الدراسة فكرة تدریس النظریة البنائیة وكیفیة استخدامها من خالل التدریس.



32 
 

معتقدات الكفاءة الذاتیة  إلىبدراسة هدفت التعرف )  El-Deghaidy, 2006وقام الدغیدي ( 

ین قبل الخدمة، وتصوراتهم ألنفسهم كمعلمي علوم، وتأثیر مساق أسالیب تدریس العلوم علیها، للمعلم

طالبًا من كلیة التربیة من أقسام التعلیم األساسي، والكیمیاء والفیزیاء، واألحیاء  36وشارك في الدراسة 

یم مصغر وتبني حیث أجابوا على بنود األداة قبل وبعد إتمام المساق الذي اشتمل على عروض تعل

االتجاه البنائي في التعلیم والتعلم، وقد وجد أن درجات الطالب بفرعیه قد زادت بصورة دالة إحصائیًا 

في المجموعات الثالثة، حیث أبدى الطالب ثقة أكبر في تدریس العلوم، كما لوحظ انخفاض درجات 

مما یدل على میلهم إلى االتجاه  الطالب حیث لم یكن داًال إحصائیًا إال في مجموعة طالب الكیمیاء،

المتمركز حول الطالب، وتوصلت الدراسة لوجود ارتباط متوسط بین درجات الطالب ذوي الكفاءة 

  الذاتیة العالیة في األداتین، وأن زیادة الكفاءة الذاتیة التي ترتبط مع االتجاه المتمركز حول الطالب.

بعنوان: تأثیر نھج البنائیة على فھم المثالیات  دراسة  )Uzuntryav, 2003یزنتریاك ( كما أجرىو 

 نهج أساس على التعلیم فعالیة مقارنة دراسةال من الرئیسي الغرض كان، ولمفاھیم الترابط الكیمیائي

 مفاهیم الكیمیائیة " التاسع الصف طلبة فهم على وأثره الكیمیاء تعلیم في وتصمیم تقلیدي، البنائیة

، نفسه المعلم من تدرسان شعبتین على موزعین ًا طالب) 42( من ةاسر الد عینة كونت، ت رابطالت

، تقلیدیة بطریقة تدریسها تم ضابطة كمجموعة إحداهما مثلت، عشوائي بشكل الشعبتان وتكونت

 على اختبار تطبیق وتم، البنائیة نهج أساس على تدریسها تم تجریبیة كمجموعة كانت الثانیة والشعبة

 بطرابالت المتعلقة للمفاهیم فهمهم تقییم أجل من والبعدي القبلي االختبار بمثابة، الشعبتین كال

 للمفاهیم بكثیر أفضل اقتناء في تسبب البنائیة نهج أساس على التعلیم بأن النتائج وأظهرت، الكیمیائي

 تعلیم من أكثر الكیمیاء نحو إیجابیة أعلى تنتج المواقف بأن أظهرت كما، بطرابالت المتعلقة الكیمیائیة

  یًا.تقلید المصممة الكیمیاء
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إلى التحقق من اثر دراسة هدفت  )(Plourde& Alawiye, 2003بالورد وألواي   كما وأجرىو 

 البنائیة معرفتهم إلى إشارة في ت المعلمین في المدارس االبتدائیةنموذج التعلم البنائي على معتقدا

راسة من الد مجتمع وتكون)  2000 – 2001(  سيراالد العام خالل، المعرفة لهذه العملي والتطبیق

 تم باً طال تسعین على بالجامعة المشرف قبل من االستبانة تطبیق وتم، المعلمین الطالب من) 511(

 ما لتحدید بیرسون ارتباط معامل استخدم النتائج جاواستخر  البیانات ولتحلیل، عشوائي بشكل اختیارهم

 أظهرت حیثة، المعرف لهذه العملي والتطبیق البنائیة عرفةالم بین إحصائیة عالقة هناك كان إذا

 أن النتائج وأظهرت، وتطبیقاتها البنائیة المعرفة نحو المعتقدات بین عالیة إیجابیة عالقة وجود النتائج

 تطبیق على قادرین یكونون سوف أنهم واألرجح، بالبنائیة یتعلق فیما یةراد أكثر المعلمین الطالب

   .یةراسالد الفصول في البنائیة مبادئ

إلى تحدید مدى استخدام  ھدفتبدراسة  )Abbott &Fouts, 2003فوتس ( و أبوتكما وأجرى 

المعلمین ألنشطة التدریس البنائي وعالقتها بتحصیل الطلبة، ولتحقیق هذه الدراسة طبقت أداة 

) مدرسة، 34() حصة صفیة في مختلف المراحل الدراسیة موزعة على 669المالحظة، إذ شوهدت (

) من الحصص الدراسیة شوهدت في مباحث الدراسات %17وقد أظهرت نتائج الدراسة أن (

االجتماعیة والعلوم والریاضیات واللغة واآلداب قد مورس فیها التدریس البنائي وبقوة، في حین تضمنت 

رت الدراسة بقیة الدروس بعض العناصر البنائیة، وبعضها اآلخر كانت الممارسة ضعیفة، كما أظه

  ت البنائیة ومستوى تحصیل الطلبة.وجود عالقة ایجابیة دالة إحصائیا بین درجة الممارسا

هدفت إلى فحص مدى استخدام معلمي العلوم للتدریس دراسة ) Star, 2000ستار (كما وأجرى 

ینة ولتحقیق هذه الدراسة طبقت استبانة على ع وذلك في بریطانیا، البنائي في صفوفهم الدراسیة،

) معلمًا ومعلمة ممن یدرسون العلوم في مرحلتي التعلیم المتوسط والثانوي اختیروا 150مكونة من (
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) على األقل من عینة الدراسة قد استخدموا %50عشوائیًا من مجتمع الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن (

 ریس البنائي في ممارستهم الصفیة.التد

  :ب علیهاوالتعقی خالصة الدراسات السابقة 4.2

وأثرها في المسیرة رفیة بعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة المتعلق بالنظریة البنائیة المع

أكدت نتائج الدراسات على أهمیة ممارسة النظریة البنائیة في التدریس، حیث تعتبر من التربویة.  

  النظریات الناجحة والمفیدة للعملیة التعلیمیة التعلمیة.

) ودراسة 2008المعتقدات االبستمولوجیة كمتغیر تابع كدراسة الرویلي ( تراسات تناولوبعض هذه الد

وبعضها تناول البیئة البنائیة كمتغیر تابع كدراسة لیو   ).2006) ودراسة العمري (2015خطاطبة (

بینما هذه الدراسة تمیزت بدمج هذه المتغیرات من خالل دراسة   .)2000)، ودراسة ستار (2012(

  القة بینهما.الع

وهذه الدراسة استخدم  )2011) ودراسة ریان (2012كدراسة عمرو ( كما أن غالبیة الدراسات السابقة

) ودراسة 2012وتتفق هذه الدراسة في نتائجها مع دراسة عمرو (  المنهج الوصفي كمنهج للدراسات.

لكن تمیزت هذه و ).  2015) ودراسة حبیب (2011ریان () وتتعارض مع دراسة 2008الرویلي (

الدراسة بأنها تبحث في العالقة بین المعتقدات االبستمولوجیة لدى معلمي الفیزیاء وٕادراكهم للبیئة 

  ا الموضوع حسب علم الباحث.ة التي تناولت هذلالبنائیة، مما قد یجعلها من الدراسات القلی
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 الفصل الثالث

 

  الطریقة واإلجراءات

  المقدمة: 1.3

ولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة المعتقدات االبستم إلىالتعرف  الدراسة هذه هدفت

 المتبع المنهج الفصل  هذا یتناول حیث ،الثانویة وعالقتها بإدراكهم للبیئة التعلیمیة البنائیة في تدریسهم

 من الدراسة، هذه تنفیذ في الباحث اتبعها التي لإلجراءات تفصیلًیا وصًفا ویتضمن الدراسة، هذه في

 إعدادها، وطرق الدراسة، وأدوات بها، اختیرت التي الطریقة وعینتها، راسةالد مجتمع وصف: حیث

 اإلحصائیة والمعالجة وٕاجراءاتها، الدراسة وتصمیم تطبیقها، وخطوات والثبات، الصدق وٕاجراءات

  .النتائج إلى والوصول البیانات لتحلیل الالزمةو  المستخدمة

   :الدراسة منهج 2.3

  .في االرتباطي نظرًا لمالئمته لطبیعة وأهداف هذه الدراسةاستخدم الباحث المنهج الوص

   :الدراسة مجتمع 3.3

ات التربیة والتعلیم في محافظة یفي مدیر  الفیزیاء معلماتتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي و 

م، والبالغ  2019/ 2018الخلیل ( شمال، جنوب، وسط، یطا). في الفصل األول للعام الدراسي 

  ) معلم ومعلمة.130عددهم (

  عینة الدراسة: 4.3

معلمًا ومعلمة من معلمي مدیرات التربیة والتعلیم األربعة في محافظة ) 100( من الدراسة ةتكونت عین

) استبانات تم استرداد 110، حیث قام الباحث بتوزیع (تفي بأغراض الدراسةوهذه العینة  ،الخلیل

  هذه العینة. ) یوضح1.3( والجدول رقم ) استبانة منها،100(
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  الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة ):1.3(جدول رقم 

  النسبة المئویة  العدد  الفئة  المتغیر

  

  الجنس

  % 44  44  ذكر

  % 56  56  أنثى

  % 100  100  المجموع

  

  المؤهل العلمي

  % 79  79  بكالوریوس فأقل

  % 21  21  أعلى من بكالوریوس

  % 100  100  المجموع

  

  سنوات الخبرة

  % 7  7  سنوات 5أقل من 

  % 42  42  ) سنوات5-10(

  % 51  51  سنوات 10أكثر من 

  % 100  100  المجموع

  

  

  المدیریة

  % 30  30  شمال الخلیل

  % 28  28  وسط الخلیل

  % 36  36  جنوب الخلیل

  % 6  6  یطا

  % 100  100  المجموع
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 :الدراسة اتاأد 5.3

أداتین وذلك  تطویر تم فقد الدراسة، أسئلة عن لإلجابة الزمةال والمعلومات البیانات جمع أجل من

) ودراسة عمرو 2015حبیب ( بالرجوع إلى األدب التربوي ودراسات ذات عالقة بالموضوع كدراسة

) حیث أطلع الباحث على أدوات  Lew, 2010( ) ودراسة Alsumait, 2015) ودراسة ( 2012(

  ي هذه الدراسة بشكلها الحالي.هذه الدراسات وساعدته في الوصول ألدات

  : أوال: استبانة المعتقدات االبستمولوجیة

  ) فقرة.24(وهي عبارة عن استبانة تبین المعتقدات االبستمولوجیة لمعلمي الفیزیاء وتكونت من 

 من تكونت وقد، المعتقدات االبستمولوجیة لمعلمي الفیزیاء لقیاساألولى  ستبانةالاتطویر  تمحیث 

 :جزأین

مؤهله العلمي، وسنوات و  جنسه، حیث من المستجیب عن عامة معلومات تضمن: األول لجزءا - 

  الخبرة، والمدیریة التي یدرس بها المعلم.

معلمي الفیزیاء في مدیریات التربیة  راءآ باستطالع الخاصة االستبانة بنود من وتكون: الثاني الجزء - 

 .فقرة) 24( من النهائیة صورته في الجزء هذا تكون وقد ،والتعلیم األربعة في المعتقدات االبستمولوجیة

لمعلمي الفیزیاء في محافظة  المعتقدات االبستمولوجیة یصف بشكل االستبانة فقرات صیغت قدو 

قلیلة  ،متوسطة، كبیرة ،كبیرة جداً : الخماسي لیكرت سلم وفقوجود هذا المعتقد  درجة قیاس ثم ،الخلیل

) في العمود الذي یمثل المعتقد نحو (Xراد العینة وضع إشارة جدًا، قلیلة، وقد طلب من أف

، درجات) 4(وكبیرة ، درجات) 5( كبیرة جداً  اإلجابة أعطیت وقداالبستمولوجیة لدى معلمي الفیزیاء 

  درجة.) 1(قلیلة و درجة، ) 2(، وقلیلة جدًا درجات) 3(ومتوسطة 
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  ثانیًا: استبانة إدراك البیئة البنائیة:

) 21وتكونت من ( في التدریس داخل غرفة الصف للبیئة البنائیة المعلم إدراكعن استبانة  وهي عبارة

  فقرة.

 :جزأین من تكونت وقد ،لبیئة البنائیة للتدریسالثانیة لقیاس إدراك المعلم ل ستبانةالاتطویر  تمحیث 

وسنوات مؤهله العلمي، و  جنسه، حیث من المستجیب عن عامة معلومات تضمن: األول الجزء - 

 الخبرة، والمدیریة التي یدرس بها المعلم.

معلمي الفیزیاء في مدیریات التربیة  راءآ باستطالع الخاصة االستبانة بنود من وتكون: الثاني الجزء - 

 .فقرة) 21( من النهائیة صورته في الجزء هذا تكون وقد ،البنائیةوالتعلیم األربعة في إدراكهم للبیئة 

 ثم ،البنائیةمعلمي الفیزیاء في محافظة الخلیل للبیئة  إدراك یصف بشكل ستبانةاال فقرات صیغت قدو 

قلیلة جدًا، قلیلة، ، متوسطة، كبیرة ،جداً كبیرة : الخماسي لیكرت سلم وفقوجود هذا اإلدراك  درجة قیاس

لمي لدى مع إدراك البیئة البنائیة) في العمود الذي یمثل (Xوقد طلب من أفراد العینة وضع إشارة 

، درجات) 3(ومتوسطة  ،درجات) 4(كبیرة و  ،درجات) 5( كبیرة جداً  اإلجابة أعطیت وقدالفیزیاء 

  درجة.) 1(قلیلة و درجة، ) 2(وقلیلة جدًا 

   :الدراسة اتيأد صدق 6.3

 )،1لى لجنة من المحكمین ملحق رقم (من خالل عرضهما ع الدراسة أداتي تم التحقق من صدق

لیها، مع إعادة صیاغة بعض الفقرات، وتم االستفادة من آراء المحكمین حول الذین أبدوا موافقتهم ع

  ة اللغویة، وكذلك الصحة العلمیة،، ومدى السالمالتي وضعت لموضوع الدراسةمدى انتماء الفقرات 
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  :الدراسة أداتيثبات  7.3

  : استبانة المعتقدات االبستمولوجیة ثبات

ومعلمة من مجتمع  اً ) معلم16( عددها ا على عینة استطالعیةتطبیقه لقیاس ثبات أداة الدراسة تم

طریقة كرونباخ ألفا  باستخدام األولى داة الدراسةأل قیاس الثبات الدراسة وخارج عینتها وقد تم

)Cronbach Alpha( ذلك إلیجاد معامل ثبات اإلستبانة، و.  

هذا یدل على أن االستبانة تتمتع )، و 0.79حیث تم حساب معامل ثبات االستبانة الكلي فكانت قیمته (

  ) 2012بدرجة مقبولة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیقها على عینة الدراسة. ( عرجان، 

  :استبانة إدراك البیئة البنائیة ثبات

) معلمًا ومعلمة من مجتمع 16تطبیقها على عینة استطالعیة عددها ( لقیاس ثبات أداة الدراسة تم

طریقة كرونباخ ألفا  باستخدام الثانیة داة الدراسةأل قیاس الثبات ا وقد تمالدراسة وخارج عینته

)Cronbach Alpha( ذلك إلیجاد معامل ثبات اإلستبانة، و.  

)، وهذا یدل على أن االستبانة تتمتع 0.79حیث تم حساب معامل ثبات االستبانة الكلي فكانت قیمته (

  ) 2012بیقها على عینة الدراسة. ( عرجان، بدرجة مقبولة من الثبات تطمئن الباحث إلى تط

  :الدراسة إجراءات 8.3

في الفصل الدراسي األول من العام  الدراسة إلجراء العلیا الدراسات عمادة من موافقة على الحصول1- 

  .)م2019/ 2018( الدراسي

دیریات م إلى موجه القدس جامعة في العلیا الدراسات قسم من مهمة تسهیل كتاب على الحصول -2

  التربیة والتعلیم في محافظة الخلیل.
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عدد معلمي الفیزیاء في محافظة الخلیل للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  على الحصول -3

  ، من مدیریات التربیة والتعلیم في محافظة الخلیل. )م2019/ 2018(

 التربوي والدراسات السابقة.الدراسة (استبانتین) وذلك من خالل اإلطالع على األدب  اتيبناء أد -4

 )1ملحق رقم ( .المحكمین للتأكد من صدقها من مجموعة على الدراسة أداتي عرض -5

  ) معلم ومعلمة للتحقق من الثبات.16على عینة استطالعیة عددها ( أداتيتطبیق  -6

 على عینة الدراسة. الدراسة أداتيتطبیق  -7

 . العینة أفراد من الدراسة أداتي معج -8

 .SPSSئیة للعلوم االجتماعیة اإلحصاالرزم  برنامج باستخدام اإلحصائي التحلیل بعملیة القیام -9

  رصد النتائج وتفسیرها وكتابة التوصیات. - 10

  :متغیرات الدراسة 9.3

 :التالیة المتغیرات على الدراسة هذه تحتوي

 :المستقلة المتغیرات: أوالً 

  .أنثى -2      ذكر - 1: اهم مستویین من ویتكون: المعلم جنس  -

 وهي: مستویات ثالثةالمؤهل العلمي: وله  - 

 .أعلى من بكالوریوس -2      .بكالوریوس فأقل -1

 وهي: مستویات ثالثةوله : سنوات الخبرة- 

                   سنوات. 10أكثر من  - 3   ) سنوات10- 5من ( -2 سنوات  5أقل من  -1

 :وهي ویاتمستوله أربعة :  المدیریة- 

  یطا. - 4   جنوب الخلیل - 3      وسط الخلیل -2  شمال الخلیل-1
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  :ةالتابعات المتغیر : ثانیا

 إدراك البیئة التعلیمیة البنائیة. - 2المعتقدات االبستمولوجیة.       -1

  :اإلحصائیة المعالجة 10.3

 باستخدام (SPSS) عیةاالجتما للعلوم اإلحصائیة الرزم برنامج باستخدام البیانات معالجة تتم

 التباین وتحلیل ،(t-test)، واختبارمعامل ارتباط بیرسونو  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

"  معادلة استخدام تمكما  )LSD(إلى اختبار المقارنة  إضافةً  ،(One Way ANOVA) األحادي

  .تبانةاالس فقرات بین الداخلي االتساق مقدار لحساب"  الفا – اخبكرون

ین على وقد تم استخدام مفتاح التصحیح اآلتي بناًء على المتوسطات الحسابیة الستجابات المعلم

  )2013( الخالدي،  :فقرات االستبانة كما یلي

2.33   ≤ X¯   .درجة قلیلة  

3.66    ≤ X¯   <2.33 .درجة متوسطة  

 X¯  <3.66 .درجة كبیرة  
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  :المقدمة 1.4

  .النتائج المتعلقة بالمعتقدات االبستمولوجیة 2.4

  .النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.2.4

  .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.2.4

  .النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى 3.2.4

  .النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة 4.2.4

  .النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة 5.2.4

  .النتائج المتعلقة بالفرضیة الرابعة 6.2.4

  .النتائج المتعلقة بالبیئة البنائیة 3.4

  .النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 1.3.4

  .النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 2.3.4

  .النتائج المتعلقة بالفرضیة الخامسة 3.3.4

  .النتائج المتعلقة بالفرضیة السادسة 4.3.4

  .لمتعلقة بالفرضیة السابعةالنتائج ا 5.3.4

  .النتائج المتعلقة بالفرضیة الثامنة 6.3.4

  .النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 4.4

  .النتائج المتعلقة بالفرضیة التاسعة 1.4.4

  ملخص نتائج الدراسة. 5.4

  

  

est1
Pencil
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  :المقدمة 1.4

المعتقدات  إلى التعرفت هدفتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة، والتي 

بإدراكهم للبیئة التعلیمیة البنائیة ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة وعالقتها االب

، وفیما یلي عرض لنتائج نام الباحث بتحلیل نتائج االستبیانتی، ومن اجل ذلك فقد قتدریسهم في

  . الدراسة التي توصل إلیها الباحث

  .النتائج المتعلقة بالمعتقدات االبستمولوجیة 2.4

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.2.4

محافظة مدارس  ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالمعتقدات االبما 

  ؟الخلیل

لسؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة لإلجابة عن هذا ا

  ذلك.) یوضح 1.4نة. والجدول رقم (الدراسة على الدرجة الكلیة وجمیع فقرات االستبا

الفیزیاء في  االبستمولوجیة التي یحملها معلمو لمعتقداتلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ): 1.4الجدول رقم (

  حسب استجابة أفراد العینة. محافظة الخلیلمدارس  المرحلة الثانویة في

رقم 

  الفقرة

المتوسط   األسلوب

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

أفكــــار الطلبــــة وخبــــراتهم  البد من توظیف  1

 .تعلمهم واهتمامــــاتهم فــــي تحســــین

  متوسطة  0.29  3.66

  متوسطة  1.05  2.65  .م مهارات لفظیة وغیر لفظیةاستخدیجب ا  2

  كبیرة  0.99  3.88  .جتماعیة بین الطلبةالاقات العلى تقویة الع العمل  3
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  متوسطة  0.55  2.41 .الطلبة لمصادر تعلیمیة متعددة وحدیثة البد من توجیه  4

  متوسطة  0.69  3.55  .ممارسات التعلم الذاتي لدى الطلبة یجب تعزیز  5

تنظیم المجموعات لتحقیق المشاركة  ظیم وٕاعادةتن  6

 .الفاعلة

  كبیرة  0.39  3.88

  متوسطة  0.91  3.33  .ربط المعرفة الجدیدة بمعرفة الطلبة القبلیةیجب   7

الصفیة  األنشطةه الطلبة إلى المشاركة في یوجیجب ت  8

 .المختلفة

  كبیرة  0.88  3.99

تنبؤات حظات و الالطلبة على تقدیم م ال بد من تحفیز  9

 .ق مختلفةربط

  متوسطة  0.53  3.33

  متوسطة 0.22 3.01  .الطلبة في التخطیط لما سیتم تعلمه یجب إشراك  10

الطلبة على شرح نتائج تعلمهم لبقیة  یجب تشجیع  11

 .الطلبة
3.97 .270 

  كبیرة

حرص على عدم التدخل المباشر في أنشطة الطلبة ال  12

 .الصفیة
3.96 0.27 

  كبیرة

  كبیرة 0.31 3.95  .الفرص الكافیة لربط التعلم بالحیاة الیومیة ریوفت  13

ت حقیقیـــة الل مشـــكال للـــدرس مـــن خـــ یجب التمهید  14

 .هتمـــام الطلبةال رةمثیـــ
3.94 0.34 

  كبیرة

مواجهة الطلبة بمواقـف مشـكلة یحـاولون ال بد من   15

 .ماعيلجحلهـا بالبحـث والتفاوض ا
3.94 0.24 

  كبیرة

الطلبة على ربط ما یتعلمونه بالبیئة  یجب تشجیع  16

 .المحیطة بهم
3.93 0.25 

  كبیرة
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استخدام عینات من البیئة المحلیة كوسیلة  ال بد من  17

 .تعلیمیة
3.93 0.25 

  كبیرة

تعلیمیة إلى أماكن مختلفة بمشاركة  الترح یجب تنظیم  18

 .الطلبة
3.93 0.25 

  كبیرة

  كبیرة 0.28 3.92  .النهایةعلى الطلبة في سئلة مفتوحة طرح أال بد من   19

  كبیرة 0.28 3.91  .نتائج التقویم في تحسین عملیة التعلم یجب توظیف  20

  متوسطة 0.95 3.66  .ل مواقف حیاتیةال أداء الطلبة من خ یجب تقویم  21

  متوسطة 1.21 3.38  .بین التقویم وأهداف المادة التعلیمیة ال بد من الربط  22

  متوسطة 0.46 3.11  .ك الطلبة في عملیة التقویم الخاصة بأدائهماأشر یجب   23

حظة المباشرة في تقویم أعمال العلى الم االعتماد  24

 .الطلبة
3.62 0.52 

  متوسطة

  متوسطة  0.52  3.62  الدرجة الكلیة  

  

) وهذه القیمة 3.62) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة لالستبانة كان (1.4یتضح من الجدول رقم (

 ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالمعتقدات االبدرجة تشیر إلى أن 

ه الطلبة إلى المشاركة في یوجیجب ت"  )8( كما تبین أن الفقرة، ةمتوسطت كان محافظة الخلیلمدارس 

" )11(). والفقرة 3.99سط حسابي (" جاءت في الترتیب األول وبأعلى متو .الصفیة المختلفة األنشطة

" في الترتیب الثاني وبمتوسط حسابي .الطلبة على شرح نتائج تعلمهم لبقیة الطلبة یجب تشجیع

" وبمتوسط .حرص على عدم التدخل المباشر في أنشطة الطلبة الصفیةال " )12( ). والفقرة3.97(

" .لطلبة لمصادر تعلیمیة متعددة وحدیثةا البد من توجیه " )4( ما تبین أن الفقرةك. و )3.96حسابي (

"  )2( ). ویلیها الفقرة2.41حصلت على أدنى متوسط حسابي بین الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره (
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"  )10( ) ویلیها الفقرة2.65" وبمتوسط حسابي مقداره (.م مهارات لفظیة وغیر لفظیةاستخدیجب ا

  ).3.01وبمتوسط حسابي مقداره (" .الطلبة في التخطیط لما سیتم تعلمه یجب إشراك

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.2.4

مدارس  ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالمعتقدات االبهل تختلف 

  ؟المدیریة)و سنوات الخبرة، و المؤهل العلمي، و ، الجنس(باختالف  محافظة الخلیل

  .تحویله إلى أربعة فرضیات من الفرضیة األولى إلى الفرضیة الرابعةلإلجابة عن هذا السؤال تم و 

  :األولىالصفریة النتائج المتعلقة بالفرضیة  3.2.4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  لإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة األولى وهي:

التي یحملها معلمو الفیزیاء في  ستمولوجیةالمعتقدات االببین متوسطات  )α≥ 0.05(مستوى الداللة 

لفحص هذه الفرضیة فقد تم ، و الجنستعزى لمتغیر  محافظة الخلیلمدارس  المرحلة الثانویة في

  .)2.4) لفحص داللة الفروق وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (t-testاستخدام (

ستمولوجیة التي یحملها معلمو ت االبالمعتقدانتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في متوسطات  :)2.4الجدول رقم (

  .تعزى إلى متغیر الجنس محافظة الخلیلمدارس  الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

 العدد الجنس

 المتوسط

 انحراف معیاري الحسابي

t 

 المحسوبة
 درجات الحریة

 الداللة

 المحسوبة

 120. 3.49 44 ذكر

13.51 98 0.01    *  
 120. 3.46 56 أثنى

  .)α≤ 0.05(عند مستوى الداللة  * دالة

 )،0.01تساوي ( المحسوبة إلى أن قیمة مستوى الداللة )2.4(تشیر النتائج الواردة في الجدول رقم 

الفرضیة الصفریة  رفضتم  وبالتالي ،)α≤ 0.05( االحصائیة من قیمة مستوى الداللة قلوهذه القیمة أ

المعتقدات في ) α≥ 0.05(الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال :وهي
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تعزى إلى  محافظة الخلیلمدارس  ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فياالب

) أعلى 3.49( ، إذ تبین أنه یوجد فروق ولصالح الذكور ألن المتوسط الحسابي للذكورمتغیر الجنس

  .)3.46من المتوسط الحسابي لإلناث البالغ (

  :الثانیةالصفریة النتائج المتعلقة بالفرضیة  4.2.4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند لإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة الثانیة وهي: 

ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المعتقدات االببین متوسطات  )α≥ 0.05(مستوى الداللة 

  .المؤهل العلميتعزى لمتغیر  الخلیل محافظةمدارس  المرحلة الثانویة في

  .)3.4(الجدول الختبار هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة كما في 

ستمولوجیة التي یحملها معلمو المعتقدات االبنتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في متوسطات  :)3.4الجدول رقم (

  مؤهل العلمي.تعزى إلى متغیر ال محافظة الخلیلمدارس  فيالفیزیاء في المرحلة الثانویة 

المتوسط   العدد  المؤهل العلمي

  الحسابي

انحراف 

  معیاري

t 

  المحسوبة

 الداللة  درجات الحریة

  المحسوبة

بكالوریوس 

  فأقل

79  3.44  0.58    

2.49  

  

98  

  

   *0.013  

أعلى من 

  بكالوریوس

21  3.48  0.67  

  

  .)α≤ 0.05(* دالة عند مستوى الداللة 

 )،0.013تساوي ( المحسوبة إلى أن قیمة مستوى الداللة )3.4(تشیر النتائج الواردة في الجدول رقم 

الفرضیة الصفریة  رفضتم  وبالتالي ،)α≤ 0.05( االحصائیة من قیمة مستوى الداللة قلوهذه القیمة أ

المعتقدات في  )α≥ 0.05(الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال :وهي

تعزى إلى  محافظة الخلیلمدارس  ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فياالب
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ألن المتوسط الحسابي  من بكالوریوس أعلى ، إذ تبین أنه یوجد فروق ولصالحمؤهل العلميمتغیر ال

  ).3.44البالغ ( فأقللبكالوریوس ) أعلى من المتوسط الحسابي 3.48( ألعلى من بكالوریوس

  :الثالثةالصفریة النتائج المتعلقة بالفرضیة  5.2.4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند لإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة الثالثة وهي: 

ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المعتقدات االببین متوسطات  )α≥ 0.05(مستوى الداللة 

  .سنوات الخبرةتعزى لمتغیر  محافظة الخلیلمدارس  ثانویة فيالمرحلة ال

رقم  الختبار هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة كما في الجدول

)4.4.( 

مو الفیزیاء ستمولوجیة التي یحملها معلمعتقدات االبلل الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ) المتوسطات44.الجدول (

سنوات الخبرة.تعزى إلى متغیر  محافظة الخلیلمدارس  ي المرحلة الثانویة فيف  

  

 العدد سنوات الخبرة

 المتوسط

 انحراف معیاري الحسابي

 0.12 3.45 7 سنوات 5أقل من 

 0.11 3.49 42 سنوات 10-5من 

 0.12 3.47 51 سنوات 10أكثر من 

 0.12 3.47 100 المجموع

یتبین وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، ) 4.4الجدول ( إلىبالنظر 

 One Way(الفروق في المتوسطات تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي  لمعرفة مصدرو 

ANOVA () یبین ذلك.5.4والجدول رقم (  
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المعتقدات االبستمولوجیة بین متوسطات للفروق  )One Way ANOVA( ) نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي5.4الجدول رقم (

  .تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة محافظة الخلیلمدارس  التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

 مصادر التباین

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 الداللة F المربعات

 215.66 2 431.32 بین المجموعات

6.88  *0.001  31.33 97 3039.01 داخل المجموعات 

 246.99 99 3470.33 المجموع

  .)α≤ 0.05(* دالة عند مستوى الداللة 

من  قل) وهذه القیمة ا0.001) إلى أن قیمة مستوى الداللة (5.4لنتائج الواردة في الجدول رقم (تشیر ا

 اللفرضیة الصفریة القائلة بأنه ا رفضوبالتالي تم  )α≥ 0.05(قیمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

ستمولوجیة االبالمعتقدات اتجاهات  )α≥ 0.05(الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى

تعزى إلى متغیر سنوات  محافظة الخلیلمدارس  التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

) 6.4(والجدول رقم  )LSD(راء اختبار المقارنة الخبرة، ولمعرفة الفروق لصالح من قام الباحث بإج

  لك.یوضح ذ

لمعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة ل )LSD(نتائج اختبار  )6.4جدول رقم (

  سنوات الخبرة. تعزى إلى متغیر محافظة الخلیلمدارس  في

 الفرق بین المتوسطات  الخبرة (ب)  الخبرة (أ)

  )ب – أ( 

  الدالة المحسوبة

  0.021  -  0.83211*  ) 10 – 5(من   سنوات 5اقل من 

  0.215  - 0.81111  10أكثر من 

  0.021  0.83211*  سنوات 5اقل من   ) 10 – 5(من 

  0.031  0.89211*  10أكثر من 

  0.215  0.81111  سنوات 5اقل من   10أكثر من 

  0.013  -  0.89211*  ) 10 – 5(من 
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 5أقل من ول السابق أن الفروق في المتوسطات الحسابیة كانت بین ذوي الخبرة یالحظ من الجد

سنوات ومن  10) والفروق في المتوسطات بین أكثر من 10-5) كانت لصالح (10- 5سنوات ومن (

سنوات لصالح  10سنوات وأكثر من  5) وكانت الفروق بین أقل من 10- 5) كانت لصالح (10- 5(

  .واتسن 10أكثر من 

  .الرابعة الصفریة النتائج المتعلقة بالفرضیة 6.2.4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند لإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة الرابعة وهي: 

المعتقدات االبتستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في بین متوسطات  )α≥ 0.05(مستوى الداللة 

ق من صحة الفرضیة للتحق .المدیریة تعزى لمتغیر لخلیلمحافظة امدارس  المرحلة الثانویة في

رقم ، تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة والجدول رابعةالصفریة ال

  :یوضح ذلك )7.4(

یة التي یحملها معلمو لمعتقدات االبستمولوجلالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة  ):7.4جدول (

  المدیریة. تعزى إلى متغیر محافظة الخلیلمدارس  الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

  

  المجال

  

  المدیریة

 

 العدد

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف المعیاري

  
  
  
  
  
  

  الدرجة الكلیة

 0.47 3.98 28  الخلیلوسط 

 0.45 4.12 36  جنوب الخلیل

 0.42 4.05 30  شمال الخلیل

 0.42 3.91 6  یطا

 0.44 4.03 100  المجموع
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یتضح من قیم المتوسطات الحسابیة في الجدول السابق وجود فروق ظاهرة بین تقدیرات أفراد عینة 

 ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالمعتقدات االبمتوسطات الدراسة لواقع 

كانت هذه الفروق دالة إحصائیًا،  إذالمتغیر المدیریة، وللتعرف فیما  تبعاً تعزى  محافظة الخلیلمدارس 

  : یوضح ذلك )8.4(رقم والجدول ) One Way ANOVA( يام تحلیل التباین األحادتم استخد

) لفحص الفروق في واقع المعتقدات االبستمولوجیة التي One Way ANOVA(تحلیل التباین األحادي ): 8.4ول رقم (جد

  تبعًا لمتغیر المدیریة.تعزى  محافظة الخلیلمدارس  علمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيیحملها م

  

  مصدر التباین

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

 "ف"قیمة

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 المحسوبة

  0.45 0.788 71.32 3 213.96 بین المجموعات

 90.43 96 8681.28 داخل المجموعات

 161.75 99 8895.24  المجموع

  

  .)α≤ 0.05(* دالة عند مستوى الداللة 

بین  )α≥ 0.05(الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  ال یتبین من الجدول السابق أنه

ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة المعتقدات االبتقدیرات أفراد عینة الدراسة لواقع 

  .المدیریة تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  لثانویة فيا

  :النتائج المتعلقة بالبیئة البنائیة 3.4

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 1.3.4

  للبیئة البنائیة؟ محافظة الخلیلمدارس  فيما مدى إدراك معلمي الفیزیاء في المرحلة الثانویة 

وسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المت

  ذلك.) یوضح 9.4نة. والجدول رقم (الدراسة على الدرجة الكلیة وجمیع فقرات االستبا
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البنائیة لدى ة إدراك البیئالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة والترتیب لمستوى ): 9.4الجدول رقم (

  .حسب استجابة أفراد العینة محافظة الخلیلمدارس  یاء في المرحلة الثانویة فيمعلمو الفیز 

رقم 

  الفقرة

المتوسط   األسلوب

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

  متوسطة  0.28  3.31  . أستخدم عبارات تعلم ونتعلم بدًال من تدریس  1

أتبنى تبادل األدوار مع طالبي بدًال من إصدار   2

  .األوامر

  متوسطة  0.98  2.70

أشجع الطلبة لیقضوا أغلب الوقت للقیام بعملهم   3

  .في التعلم أكثر من االستماع لحدیثي

  كبیرة  0.99  4.00

حدیثي في الصف على شكل إثارة أسئلة ولیس   4

  .تعلیمات

  متوسطة  0.57  2.51

عند قدوم زائر للصف سیستمع لصوت الطلبة   5

  .أكثر من صوتي

  متوسطة  0.67  3.60

  متوسطة  0.40  3.61  .ا أقل حدیثًا من طالبي في الصفأن  6

أنظر لنفسي كمسهل ومیسر لعملیة التعلم فضًال   7

  .عن كوني ناقل للمعرفة

  متوسطة  0.95  3.21

أعطي المجال للطالب إلبداء رأیهم في البرنامج   8

  .الیومي لدروس الفیزیاء

  كبیرة  0.78  3.92

  متوسطة  0.55  3.01  .ئيأوفر الفرصة للطلبة لإلبداع الفیزیا  9

أخطط لألنشطة التي تربط الخبرات السابقة   10

  .بالالحقة
3.07 0.28 

  متوسطة

التعمیم من خالل صیاغة شجع الطلبة على أ  11

  .الفرضیات
3.73 .220 

  كبیرة

أتیح الفرصة الكاملة للطالب كي یحققوا أهدافهم   12

 .التعلیمیة
3.98 0.29 

  كبیرة

  كبیرة 0.33  3.97  .التهدید بالعقابابتعد عن استخدام   13

أتجنب الوعد بالمكافأة وأركز على االستمتاع   14

  .باإلنجاز
3.33 0.30 

  متوسطة

أساعد الطلبة في إدراك مسؤولیتهم تجاه تفكیرهم   15

  .وتعلمهم
3.41 0.29 

  متوسطة

أوفر المتعة للطلبة بدروس الفیزیاء بحیث أنهم ال   16

  .یتطلعون لنهایتها
3.56 0.22 

 متوسطة

أشجع الطلبة على إبراز طاقاتهم خالل دروس   17

  .الفیزیاء
3.48 0.27 

 متوسطة
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التقویم التي  استراتیجیةاطلع الطلبة على   18

  استخدمها.
3.80 0.25 

  كبیرة

  كبیرة 0.29 3.71  .أستخدم التقویم المعتمد على األداء  19

  كبیرة 0.29 3.82  .أستخدم التقویم من أجل تعلم أفضل للطالب  20

أمكن الطلبة من شرح وتوضیح العمل الذي تم   21

  .الوصول إلیه وٕابراز أهمیته
3.40 0.95 

  متوسطة

  متوسطة  0.48  3.48  الدرجة الكلیة  

) وهذه القیمة 3.48) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة لالستبانة كان (9.4یتضح من الجدول رقم (

مدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيیئة البنائیة لدى مستوى إدراك البدرجة تشیر إلى أن 

أشجع الطلبة لیقضوا أغلب الوقت للقیام "  )3( أن الفقرةتبین  . كمامتوسطةت كان محافظة الخلیل

" جاءت في الترتیب األول وبأعلى متوسط حسابي بعملهم في التعلم أكثر من االستماع لحدیثي.

" في الترتیب الثاني .أتیح الفرصة الكاملة للطالب كي یحققوا أهدافهم التعلیمیة" )12(). والفقرة 4.00(

" وبمتوسط حسابي .ابتعد عن استخدام التهدید بالعقاب " )13( ). والفقرة3.98وبمتوسط حسابي (

حصلت " .حدیثي في الصف على شكل إثارة أسئلة ولیس تعلیمات ")4( ما تبین أن الفقرةك. و )3.97(

أتبنى " )2(). ویلیها الفقرة 2.51متوسط حسابي بین الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره ( على أدنى

" )9() ویلیها الفقرة 2.70" وبمتوسط حسابي مقداره (.تبادل األدوار مع طالبي بدًال من إصدار األوامر

  ).3.01" وبمتوسط حسابي مقداره (.أوفر الفرصة للطلبة لإلبداع الفیزیائي

  :المتعلقة بالسؤال الرابعالنتائج  2.3.4

محافظة مدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيهل یختلف مدى إدراك البیئة البنائیة لدى 

  ؟المدیریة)و سنوات الخبرة، و المؤهل العلمي، و ، الجنس(باختالف  الخلیل

  .ةفرضیة الثامنى أربعة فرضیات من الفرضیة الخامسة إلى اللإلجابة عن هذا السؤال تم تحویله إلو 
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  :الخامسة الصفریة النتائج المتعلقة بالفرضیة 3.3.4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  لإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة الخامسة وهي:

معلمو الفیزیاء في المرحلة إدراك البیئة البنائیة لدى  بین متوسطات ) α≥ 0.05(مستوى الداللة 

لفحص هذه الفرضیة فقد تم استخدام (ت)  .تعزى لمتغیر الجنس محافظة الخلیلارس مد الثانویة في

)t-test) 10.4) لفحص داللة الفروق وذلك كما هو موضح في الجدول رقم(.  

معلمو الفیزیاء في المرحلة إدراك البیئة البنائیة لدى نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في متوسطات  :)10.4الجدول رقم (

  تعزى لمتغیر الجنس. محافظة الخلیلمدارس  نویة فيالثا

 العدد الجنس

 المتوسط

 انحراف معیاري الحسابي

t 
 درجات الحریة لمحسوبةا

 الداللة

 المحسوبة

 120. 3.50 44 ذكر
6.52  98  *10.0  

 120. 3.45 56 أثنى

  .)α≤ 0.05(* دالة عند مستوى الداللة 

 )0.01تساوي ( المحسوبة أن قیمة مستوى الداللة ) إلى10.4( تشیر النتائج الواردة في الجدول رقم

الفرضیة الصفریة  رفضتم  وبالتالي ،)α≤ 0.05( االحصائیة من قیمة مستوى الداللة قلوهذه القیمة أ

إدراك البیئة  متوسطاتفي ) α≥ 0.05(الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال :وهي

إذ  ،تعزى لمتغیر الجنس محافظة الخلیلمدارس  فیزیاء في المرحلة الثانویة فيمعلمو الالبنائیة لدى 

) أعلى من المتوسط 3.50تبین أنه یوجد فروق ولصالح الذكور ألن المتوسط الحسابي للذكور (

  ).3.45الحسابي لإلناث البالغ (
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  :السادسة الصفریة النتائج المتعلقة بالفرضیة 3.3.4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند ؤال تم صیاغة الفرضیة السادسة وهي: لإلجابة عن هذا الس

معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة إدراك البیئة البنائیة لدى  بین متوسطات )α≥ 0.05(مستوى الداللة 

  .المؤهل العلميتعزى لمتغیر  محافظة الخلیلمدارس  في

  .)11.4(الجدول  ریة كما فيحسابیة واالنحرافات المعیاهذه الفرضیة تم حساب المتوسطات ال الختبار

معلمو إدراك البیئة المعرفیة البنائیة لدى نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في متوسطات  :)11.4الجدول رقم (

  .باختالف المؤهل العلمي الخلیل محافظةمدارس  الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

المتوسط   العدد  المؤهل العلمي

  الحسابي

انحراف 

  معیاري

t 

  المحسوبة

 الداللة  درجات الحریة

  المحسوبة

بكالوریوس 

  فأقل

79  3.46  0.55    

2.31  

  

98  

  

   *0.023  

أعلى من 

  بكالوریوس

21  3.61  0.73  

  

  .)α≤ 0.05(* دالة عند مستوى الداللة 

 )،0.023تساوي ( محسوبةال إلى أن قیمة مستوى الداللة )11.4(تشیر النتائج الواردة في الجدول رقم 

الفرضیة الصفریة  رفضتم  وبالتالي ،)α≤ 0.05( االحصائیة من قیمة مستوى الداللة قلوهذه القیمة أ

إدراك البیئة  بین متوسطات) α≥ 0.05(الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال :وهي

تعزى لمتغیر المؤهل  محافظة الخلیلرس مدا معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالبنائیة لدى 

ألعلى من ألن المتوسط الحسابي  من بكالوریوس أعلى، إذ تبین أنه یوجد فروق ولصالح العلمي

  ).3.46البالغ ( فأقللبكالوریوس ) أعلى من المتوسط الحسابي 3.61( بكالوریوس
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  :السابعة الصفریة النتائج المتعلقة بالفرضیة 5.3.4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند ذا السؤال تم صیاغة الفرضیة السابعة وهي: لإلجابة عن ه

معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة لدى  إدراك البیئة البنائیة بین متوسطات )α ≥0.05(مستوى الداللة 

  .سنوات الخبرة تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  في

رقم  ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة كما في الجدولالختبار هذه الفرضیة تم حساب المتوسط

)12.4.( 

معلمو دى متوسطات إدراك البیئة البنائیة لالتجاهات ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 421.الجدول (

تعزى لمتغیر سنوات الخبرة. محافظة الخلیلمدارس  الفیزیاء في المرحلة الثانویة في  

  

 العدد تقدیر التحصیل

 المتوسط

 انحراف معیاري الحسابي

 0.11 3.46 7 سنوات 5أقل من 

 0.12 3.50 42 سنوات 10-5من 

 0.13 3.48 51 سنوات 10أكثر من 

 0.12 3.48 100 المجموع

  

) یتبین وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 421.الجدول ( إلىبالنظر 

 One(الفروق في المتوسطات تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي  لمعرفة مصدرو المعیاریة، 

Way ANOVA( ) یبین ذلك.431.والجدول رقم (  
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 للفروق بین متوسطات )One Way ANOVA( نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي :)13.4الجدول رقم (

تعزى  الخلیل محافظةمدارس  لمرحلة الثانویة فيمعلمو الفیزیاء في امستوى إدراك البیئة المعرفیة البنائیة لدى 

  لمتغیر سنوات الخبرة.

 مصادر التباین

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

F  

 المحسوبة

  الداللة

 المحسوبة

 212 2 424 بین المجموعات

6.90  *010.0  30.72 97 2979.8 داخل المجموعات 

 242.72 99 3403.8 المجموع

  .)α≤ 0.05(ة عند مستوى الداللة * دال

 أقل) وهذه القیمة 0.001) إلى أن قیمة مستوى الداللة (13.4لنتائج الواردة في الجدول رقم (تشیر ا

الفرضیة الصفریة القائلة بأنه  رفضوبالتالي تم  )α≥ 0.05(من قیمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

إدراك البیئة  بین متوسطات )α≥ 0.05(الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال

سنوات  تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيلدى  البنائیة

 )14.4(والجدول رقم  )LSD(، ولمعرفة الفروق لصالح من قام الباحث بإجراء اختبار المقارنة الخبرة

  لك.یوضح ذ
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التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة  إلدراك البیئة البنائیة )LSD(نتائج اختبار  :)14.4جدول رقم (

  سنوات الخبرة. تعزى إلى متغیر محافظة الخلیلمدارس  في

 الفرق بین المتوسطات  الخبرة (ب)  الخبرة (أ)

  )ب –أ ( 

  الدالة المحسوبة

  0.022  -  0.7811*   ) 10 – 5(من   سنوات 5اقل من 

  0.436  - 0.0416  10أكثر من 

  0.022  0.7811*   سنوات 5اقل من   ) 10 – 5(من 

  0.041  0.8522*   10أكثر من 

  0.436   0.0416  سنوات 5اقل من   10أكثر من 

  0.041  -  0.8522*   ) 10 – 5(من 

  

 5أقل من یالحظ من الجدول السابق أن الفروق في المتوسطات الحسابیة كانت بین ذوي الخبرة 

ات ومن سنو  10) والفروق في المتوسطات بین أكثر من 10-5) كانت لصالح (10- 5سنوات ومن (

  ).10- 5) كانت لصالح (10- 5(

  :الثامنة الصفریة النتائج المتعلقة بالفرضیة 6.3.4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند لإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة الثامنة وهي: 

معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة إدراك البیئة البنائیة لدى  بین متوسطات )α≥ 0.05(ة مستوى الدالل

، تم حساب المتوسطات ق من صحة الفرضیةللتحق .المدیریة تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  في

  .یوضح ذلك) 15.4( رقمواالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة والجدول 
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لمستوى إدراك البیئة المعرفیة البنائیة لدى المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة  ):15.4( رقم جدول

  .باختالف المدیریة محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

  

  المجال

  

  المدیریة

 

 العدد

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف المعیاري

  
  
  
  

  لدرجة الكلیةا

 0.47 3.95 28  الخلیلوسط 

 0.45 4.15 36  جنوب الخلیل

 0.42 4.00 30  شمال الخلیل

 0.42 3.95 6  یطا

 0.45 4.01 100  المجموع

  

یتضح من قیم المتوسطات الحسابیة في الجدول السابق وجود فروق ظاهرة بین تقدیرات أفراد عینة 

معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة البیئة المعرفیة البنائیة لدى ت مستوى إدراك متوسطاالدراسة لواقع 

كانت هذه الفروق دالة إحصائیًا،  إذالمتغیر المدیریة، وللتعرف فیما تعزى  محافظة الخلیلمدارس  في

  : یوضح ذلك )16.4(رقم والجدول ) One Way ANOVA( يام تحلیل التباین األحادتم استخد

مستوى إدراك البیئة  لفحص الفروق في واقع) One Way ANOVA(لتباین األحادي تحلیل ا ):16.4(جدول 

  .باختالف المدیریة محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالمعرفیة البنائیة لدى 
  

  مصدر التباین
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

 

 "ف"قیمة

ةالمحسوب  

مستوى 

 الداللة

 المحسوبة

  0.082 3 0.246 بین المجموعات
0.465 

0.7 

 0.176 96 16.896 داخل المجموعات

 0.258 99 17.142  المجموع
  

  .)α≤ 0.05(* دالة عند مستوى الداللة 

بین ) α≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ال یتبین من الجدول السابق أنه

معلمو الفیزیاء في المرحلة مستوى إدراك البیئة المعرفیة البنائیة لدى ة الدراسة لواقع تقدیرات أفراد عین

  .باختالف المدیریة محافظة الخلیلمدارس  الثانویة في
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 4.4

 البنائیة ومدى إدراك البیئة ستمولوجیةالمعتقدات االبهل توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین 

  ؟محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في لدى

ال توجد عالقة ارتباطیه ذات : التاسعة وهي الصفریة ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحویله إلى الفرضیة

ومدى إدراك البیئة  ستمولوجیةالمعتقدات االببین  )α≥ 0.05(داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

  .محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في لدى بنائیةال

  ) العالقة بین المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء وٕادراكهم للبیئة البنائیة.17.4جدول (

  

  المعتقدات االبستمولوجیة 

  إدراك البیئة البنائیة

  0.88  معامل االرتباط

  0.015*   مستوى الداللة

  100  العینة

  

من قیمة مستوى ) أقل 0.01وى الداللة المحسوبة () أن قیمة مست17.4تبین من الجدول السابق (

ال توجد عالقة ارتباطیه  وبالتالي تم رفض الفرضیة الصفریة التاسعة: )α≤ 0.05(الداللة اإلحصائیة 

ومدى إدراك البیئة  ستمولوجیةقدات االبالمعتبین  )α≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

  .محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في لدى البنائیة

حیث بلغت قیمة معامل االرتباط ) Pearson Correlation(تم احتساب معامل االرتباط بیرسون و 

وٕادراك البیئة  ستمولوجیةاالبدات بین المعتق ارتباطیه ایجابیة قویة وهذا یدل على وجود عالقة) 0.88(

  .للبنائیة
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  ملخص نتائج الدراسة: 5.4

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

مدارس  التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في االبستمولوجیةالمعتقدات  درجة أوًال:

  كانت متوسطة. محافظة الخلیل

 المعتقداتبین متوسطات  ) α≥ 0.05(عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائیةوجود  ثانیًا:

تعزى  محافظة الخلیلمدارس  التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في االبستمولوجیة

  .الجنس ولصالح الذكورلمتغیر 

المعتقدات بین متوسطات  ) α≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  وجود: ثالثاً 

تعزى  محافظة الخلیلمدارس  التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في االبستمولوجیة

  .ولصالح المؤهل العلمي الذي أعلى من بكالوریوس المؤهل العلميلمتغیر 

المعتقدات بین متوسطات  ) α≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة وجود : رابعاً 

تعزى  محافظة الخلیلمدارس  التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في االبستمولوجیة

  .سنوات) 10-5(سنوات الخبرة ولصالح سنوات الخبرة لمتغیر 

بین متوسطات  ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : خامساً 

 محافظة الخلیلمدارس  یاء في المرحلة الثانویة فيالتي یحملها معلمو الفیز  االبستمولوجیةالمعتقدات 

  .المدیریة تعزى لمتغیر

محافظة مدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيإدراك البیئة المعرفیة البنائیة لدى  درجة: سادساً 

  .كانت متوسطة الخلیل
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إدراك البیئة  ن متوسطاتبی ) α ≥0.05( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة وجود : سابعاً 

تعزى لمتغیر الجنس  محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالبنائیة لدى 

  .ولصالح الذكور

إدراك البیئة  بین متوسطات ) α≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  وجود: ثامناً 

المؤهل  تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  الثانویة في معلمو الفیزیاء في المرحلةلدى  البنائیة

  .ولصالح المؤهل العلمي الذي أعلى من بكالوریوس العلمي

إدراك البیئة  بین متوسطات ) α≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة وجود : تاسعاً 

سنوات الخبرة  تعزى لمتغیر ظة الخلیلمحافمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيلدى  البنائیة

  .سنوات) 10-5(ولصالح سنوات الخبرة 

إدراك  بین متوسطات ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : عاشراً 

 تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالبیئة البنائیة لدى 

  .المدیریة

) α≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ایجابیة قویة توجد عالقة ارتباطیه :حادي عشر

وٕادراكهم للبیئة  ستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویةالمعتقدات االبطبیعة  بین

  .التعلیمیة البنائیة في تدریسهم
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  :المقدمة 1.5

یتضمن هذا الفصل عرضًا كامًال ومفصًال لمناقشة نتائج الدراسة وتوصیاتها، وذلك لإلجابة عن 

  .تساؤالت الدراسة والتحقق من صحة فرضیاتها

  :النتائج 2.5

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.2.5

محافظة مدارس  یة فيالمعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانو ما 

  ؟الخلیل

مدارس  المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيتبین أن مستوى 

، وبانحراف معیاري )3.62(كانت متوسطة حیث بلغ المتوسط الحسابي لألداة  محافظة الخلیل

)0.52.(  

ت االبستمولوجیة تكون جهد شخصي من المعلم یرى الباحث أن امتالك ومعرفة المعلمین بالمعتقدا

، كما ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى االختالف والتنوع في المعرفة، فكانت النتیجة متوسطة، نفسه

امتالك  تفاوتوالتفاوت أیضًا في مصادر المعرفة بین المعلمین والمعلمات، وهذا قد یؤدي إلى 

ن تكون لدیه المعرفة بالمعتقدات كبیرة ومنهم من تكون فمنهم م المعلمین للمعتقدات االبستمولوجیة

  .قلیلة وهذا یفسر النتیجة التي أظهرت ان معرفتهم بالمعتقدات كانت متوسطة

وذلك ألن معلمي الفیزیاء والریاضیات قریبین من بعضهم )، 2011دراسة ریان (ذه النتیجة تتفق مع وه

  لمواد للطلبة في المدرسة.البعض سواء في الدراسة الجامعیة أو في تدریس ا
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)، وذلك نظرًا لطبیعة المرحلة التي أجریت علیها 2015مع حبیب ( وكما تتعارض هذه النتیجة

الدراستان، إذ أن هذه الدراسة أجریت على معلمي الفیزیاء في المرحلة الثانویة، وفي دراسة حبیب 

  ) أجریت على معلمي مرحلة التعلیم األساسي.2015(

  :ثانية النتائج المتعلقة بالسؤال المناقش 2.2.5 

مدارس  المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيهل تختلف 

  المدیریة)؟و سنوات الخبرة، و المؤهل العلمي، و الجنس، (باختالف  محافظة الخلیل

  .ة األولى إلى الفرضیة الرابعةولإلجابة عن هذا السؤال تم تحویله إلى أربعة فرضیات من الفرضی

  :األولى الصفریة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة 3.2.5

 المعتقداتبین متوسطات  ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 تعزى محافظة الخلیلمدارس  االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

  .لمتغیر الجنس

وهذه القیمة أقل من قیمة مستوى ) 0.01(تشیر النتائج إلى أن قیمة مستوى الداللة المحسوبة تساوي 

لإلناث وبالتالي تم ) 3.46(للذكور و ) 3.49(، وبمتوسط حسابي ) α≥ 0.05( الداللة اإلحصائیة 

  ، وھذا یعني وجود فروق ولصالح الذكور.رفض الفرضیة الصفریة

أن هذه النتیجة تعود إلى التفاوت في الدافعیة بین الجنسین في تطویر الذات والمعرفة باحث ویرى ال

بالمعتقدات االبستمولوجیة للوصول للمركز الوظیفي المرموق ویكون ذلك بالحصول على شهادة أعلى 

  ورقي وظیفي أعلى.

لعقلي للذكر الذي یوجد في كما یرى الباحث أن النتیجة كانت لصالح الذكور السبب في ذلك للتركیب ا

  دماغه مساحة كافیة إلدراك التفاصیل ألي موضوع كان أكثر من األنثى. 
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)، ویرى الباحث سبب االتفاق یعود إلى 2013كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة ابو سنینة وعیاش (

  درجة كبیرة.) فهما متشابهتان إلى 2013طبیعة المرحلة للدراسة الحالیة ودراسة ابو سنینة وعیاش (

  ).2012وكما تتعارض مع دراسة عمرو (

  :الثانیة الصفریة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة 4.2.5

المعتقدات بین متوسطات ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

تعزى  افظة الخلیلمحمدارس  االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

  .لمتغیر المؤهل العلمي

وهذه القیمة أقل من قیمة مستوى ) 0.013(تشیر النتائج إلى أن قیمة مستوى الداللة المحسوبة تساوي 

مؤهل العلمي الذي أعلى من لل) 3.48(، وبمتوسط حسابي ) α≥ 0.05( الداللة اإلحصائیة 

تبین وبالتالي تم رفض الفرضیة الصفریة، و أقلمؤھل العلمي بكالوریوس فلل) 3.44(و  البكالوریوس

  ولصالح المؤهل العلمي الذي أعلى من البكالوریوس.أنه یوجد فروق 

أعلى من درجة البكالوریوس هم ویعزو الباحث ھذه النتیجة على أن حملة المؤھالت العلمیة التي ھي 

اس المباشر بالبحث العلمي، على إطالع عام وشامل في هذه األمور وذلك بسبب قربهم من نقاط التم

  وطبیعة المؤهل العلمي الذي یحملونه یفرض علیهم المعرفة التامة في أمور البنائیة بشكل عام.

وكما یعزو الباحث ھذه النتیجة على أن حملة المؤھل العلمي أعلى من بكالوریوس غیر راضین عن 

  موقعھم فھذا یدفعھم إلى تطویر ذاتھم ومعتقداتھم بشكل كبیر.

  .)2012وتتعارض مع دراسة عمرو ( ،)2013الخالدي ( كما وتتفق هذه الدراسة مع دراسة
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  :الثالثة الصفریة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة 5.2.5

المعتقدات بین متوسطات  )α≥ 0.05( داللة إحصائیة عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات 

تعزى  محافظة الخلیلمدارس  اء في المرحلة الثانویة فياالبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزی

  .لمتغیر سنوات الخبرة

وهذه القیمة أقل من قیمة مستوى ) 0.001(تشیر النتائج إلى أن قیمة مستوى الداللة المحسوبة تساوي 

ولصالح إذ تبین أنه یوجد فروق  ، وبالتالي تم رفض الفرضیة الصفریة،)α≥ 0.05(الداللة اإلحصائیة 

  سنوات. 10إلى  5لسنوات من ا

سنوات یتمتعون ) 10-5(ویعزو الباحث أن السبب في هذه النتیجة یعود إلى أن المعلمین ذوي الخبرة 

وامتالك هذه  االبستمولوجیةبروح معنویة عالیة في الحصول على المعرفة واالطالع على المعتقدات 

الوظیفي في هذه المرحلة یكون فیها قد تخطى  المعتقدات، كما ویعزو الباحث النتیجة أیضًا إلى العمر

  المرحلة التجریبیة وهو في هذه المرحلة إلثبات ذاته.

) سنوات أصیبوا بنوع من الخمول والروتین الذي یتكرر 10كما ان المعلمین الذین أمضوا أكثر من (

  علیهم منذ فترة طویلة.

  ).2015رض مع دراسة حبیب (وكما تتعا، )2012كما وتتفق هذه الدراسة مع دراسة عمرو (

  

  :الرابعة الصفریة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة 6.2.5

المعتقدات بین متوسطات  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

تعزى  محافظة الخلیلمدارس  االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

  .ر المدیریةلمتغی
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وهذه القیمة أكبر من قیمة مستوى ) 0.45(تشیر النتائج إلى أن قیمة مستوى الداللة المحسوبة تساوي 

  .، وبالتالي تم قبول الفرضیة الصفریة)α≥ 0.05(الداللة اإلحصائیة 

ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن جمیع المدیریات تخضع لنفس البرامج اإلشرافیة التي ترسل من 

  .زارة التربیة والتعلیم العالي لجمیع المدیریات في محافظة الخلیلو 

یدرسون نفس المنهاج وكما یعزو الباحث هذه النتیجة إلى كون المعلمین والمعلمات في كافة المدیریات 

  الفلسطیني الذي یتطلب استراتیجیات وأسالیب تدریس موحدة.

ث التعارض فال یوجد دراسة من بین هذه ومن حی ،)2012وتتفق هذه الدراسة مع دراسة عمرو (

  .الدراسات تطرقت لموضوع المدیریة

  :بالسؤال الثالثمناقشة النتائج المتعلقة  7.2.5

  للبیئة البنائیة؟ محافظة الخلیلمدارس  فيما مدى إدراك معلمي الفیزیاء في المرحلة الثانویة 

مدارس  الفیزیاء في المرحلة الثانویة في معلموتبین أن مستوى إدراك البیئة المعرفیة البنائیة لدى 

، وبانحراف معیاري )3.48(كانت متوسطة حیث بلغ المتوسط الحسابي لألداة  محافظة الخلیل

)0.48.(  

یرى الباحث أن هذه النتیجة تعود لتفاوت إدراك المعلمین للبیئة المعرفة البنائیة، فكانت النتیجة 

لمعلمین للبیئة المعرفة البنائیة تكون جهد شخصي من المعلم متوسطة، ویرى الباحث أیضًا أن إدراك ا

  .نفسه

  ).2015)، وكما تتعارض هذه النتیجة مع حبیب (2011دراسة ریان (مع وهذه النتیجة تتفق 
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  :رابعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال 8.2.5

محافظة مدارس  الثانویة فيمعلمو الفیزیاء في المرحلة هل یختلف مدى إدراك البیئة البنائیة لدى 

  ؟)المدیریة و سنوات الخبرة، و المؤهل العلمي، و الجنس، ( باختالف  الخلیل

  .ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحویله إلى أربعة فرضیات من الفرضیة الخامسة إلى الفرضیة الثامنة

  :الخامسة الصفریةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة  9.2.5

بین متوسطات إدراك البیئة  ) α≥0.05( داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات 

  .تعزى لمتغیر الجنس محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالبنائیة لدى 

وهذه القیمة أقل من قیمة مستوى ) 0.01(تشیر النتائج إلى أن قیمة مستوى الداللة المحسوبة تساوي 

لإلناث وبالتالي تم ) 3.45(للذكور و ) 3.50(، وبمتوسط حسابي ) α≥ 0.05(اإلحصائیة  الداللة

  .رفض الفرضیة الصفریة

في أن البیئة البنائیة تتطلب ساعات من العمل إضافیة سواء ویرى الباحث أن السبب في ذلك یعود 

ور أكثر من اإلناث وربما قبل الدوام المدرسي أو بعد الدوام المدرسي، وهذا المتطلب یتوفر في الذك

  یكون معدوم عند االناث.

وكما یعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن تطویر البیئة البنائیة یتطلب إلى جهد كبیر نوعًا ما وهذا یتوفر 

  لدى الذكور أكثر من االناث.

وكما تتعارض مع دراسة عمرو ، )2013كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة ابو سنینة وعیاش (

)2012.(  
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  :السادسة الصفریةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة  10.2.5

بین متوسطات إدراك البیئة ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

المؤهل  تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيلدى  البنائیة

  .العلمي

وهذه القیمة أقل من قیمة مستوى ) 0.023(ئج إلى أن قیمة مستوى الداللة المحسوبة تساوي تشیر النتا

مؤهل العلمي الذي أعلى من لل) 3.61(، وبمتوسط حسابي ) α≥ 0.05( الداللة اإلحصائیة 

تبین وبالتالي تم رفض الفرضیة الصفریة، و مؤھل العلمي بكالوریوس فأقللل) 3.46(و  البكالوریوس

  ولصالح المؤهل العلمي الذي أعلى من البكالوریوس.جد فروق أنه یو 

    أعلى من درجة البكالوریوسویعزو الباحث ھذه النتیجة على أن حملة المؤھالت العلمیة التي ھي 

  .)2012وتتعارض مع دراسة عمرو (

  :السابعة الصفریة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة11.2.5

بین متوسطات إدراك البیئة ) α≥ 0.05( ائیة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحص

سنوات  تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيلدى  البنائیة

  .الخبرة

وهذه القیمة أقل من قیمة مستوى ) 0.001(تشیر النتائج إلى أن قیمة مستوى الداللة المحسوبة تساوي 

إذ تبین أنه یوجد فروق ، وبالتالي تم رفض الفرضیة الصفریة،) α≥ 0.05( اإلحصائیة الداللة 

  سنوات. 10إلى  5ولصالح السنوات من 

تعون سنوات یتم) 10-5(ویعزو الباحث أن السبب في هذه النتیجة یعود إلى أن المعلمین ذوي الخبرة 

ل تطویر أنفسهم والتمیز في تدریس بروح معنویة عالیة ودافعیة اكبر للحصول على المعرفة من أج

  الفیزیاء، كما أن أعمارهم الوظیفیة صغیرة ویمتلكون حیویة وطاقة للعمل وفق البیئة البنائیة.
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  ).2015تتعارض دراسة حبیب ( ا)، وكم2012كما وتتفق هذه الدراسة مع دراسة عمرو (

  

  :الثامنة الصفریةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة  12.2.5

بین متوسطات إدراك البیئة ) α≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال 

  .المدیریة تعزى لمتغیر محافظة الخلیلمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالبنائیة لدى 

قیمة مستوى وهذه القیمة أكبر من ) 0.70(تشیر النتائج إلى أن قیمة مستوى الداللة المحسوبة تساوي 

  .، وبالتالي تم قبول الفرضیة الصفریة) α≥ 0.05( الداللة اإلحصائیة 

ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن المعلمین یتبعون لنفس البرامج التدریبیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم 

مة، وكما أن كما أنهم یخضعون لنفس البیئة التربویة سواء كانوا في الجامعة أم في الخدالعالي، 

تدریس الفیزیاء في المرحلة الثانویة یصعب فیه تطبیق الممارسات والبیئة البنائیة نظرًا لضیق الوقت. 

والمرحلة الثانویة في الوزارة تهتم بالمخرجات النهائیة للبیئة البنائیة إذ أنهم محكومون لنتائج الثانویة 

  العامة.

ومن حیث التعارض فال یوجد دراسة من بین هذه ). 2012وتتفق هذه الدراسة مع دراسة عمرو (

  .الدراسات تطرقت لموضوع المدیریة

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 13.2.5

 ومدى إدراك البیئة البنائیة المعتقدات االبستمولوجیةهل توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین 

  ؟محافظة الخلیلمدارس  فيمعلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة  لدى

  .ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحویله إلى الفرضیة التاسعة
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  .تاسعةال الصفریة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة14.2.5

المعتقدات بین  )α≥ 0.05(ال توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

محافظة مدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في لدى ئیةومدى إدراك البیئة البنا االبستمولوجیة

  .الخلیل

) α≥ 0.05(حیث تبین أنه توجد عالقة ارتباطیه ایجابیة قویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

میة وٕادراكهم للبیئة التعلی المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة بین

  .البنائیة في تدریسهم

ویعزو الباحث ذلك ألن نتائج المعتقدات االبستمولوجیة وإلدراك البیئة كانتا متقاربات إلى حد ما، 

  فامتالك المعتقدات االبستمولوجیة یقابله امتالك بیئة بنائیة، والعكس صحیح فلهذا كانت العالقة قویة.

البستمولوجیة قریبة قرب شدید من إدراك البیئة البنائیة وكما یعزو الباحث هذه النتیجة أن المعتقدات ا

  في العملیة التعلیمیة التعلمیة.

ان االتجاهات التعلیمیة الحدیثة تتجه نحو النظریة البنائیة لتغیر العملیة التعلیمیة وتطویرها، والخروج 

تعلیم العالي هو التوجه نحو عن النمط التقلیدي السائد في التعلیم، فاالتجاه السائد في وزارة التربیة وال

تبني التعلیم القائم والمرتكز على النظریة البنائیة، ومن یتبنى النظریة البنائیة في عمله ال یجزئها 

ن المعتقدات ألللبیئة البنائیة، وذلك  إدراكفیأخذها كاملة، فوجود المعتقدات االبستمولوجیة یتبعه 

لة النظریة البنائیة فمن هذا الباب كانت العالقة ارتباطیة االبستمولوجیة والبیئة البنائیة تقع تحت مظ

  .موجبة قویة

  ).2012وتتعارض مع دراسة كایا (، )2012كما وتتفق هذه الدراسة مع دراسة عمرو (
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  :توصیات الدراسة 3.5

  :باآلتي الباحث نتائج، یوصي من الدراسةإلیھ  توصلت ما ضوء في

 تدریبیة برامج إعداد خاللة في التدریس، وذلك من البنائی توظیف على الفیزیاء معلمي تدریب -1

  .البنائي الفكر على قائمة

 األفكار على قائمة ممارسات توظیف من یسهل بما، بنائیة صفیة مناخات توفیر على التأكید -2

  .البنائیة

 المنبثقة تیجیاترااالست وبعض، البنائي التعلم نظریة فلسفة یوضح للمعلمین إرشادي دلیل تصمیم -3

  .عنها

 ة،البنائی النظریة تیجیاترااست على تقوم لدروس تطبیقیة نماذج ثانویةال المرحلة مناهج تضمین -4

  .تدریسهم في المعلمون منها لیستفید

 مراحل في طبیعة المعتقدات االبستمولوجیة واقع لمعرفة الحالیة سةراللد مماثلة ساتراد راءإج -5

  .أخرى تعلیمیة

 

  

  

  

  

  

  

  



75 
 

  صادر والمراجع:الم
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  ).81-65(، )3(28، مجلة جامعة دمشقالثاني الثانوي العلمي في مادة علم األحیاء واألرض، 

 النظریة لمبادئ فیاراوالجغ العلوم معلمي فتوظی درجة). 2013(.وعیاش، أمال. ةسنینة، عود أبو

 في الدولیة الغوث وكالة مدارس في األساسي التعلیم مرحلة في تدریسهم في االجتماعیة البنائیة

  ).126- 115، ()12(27 ،)اإلنسانیة العلوم) لألبحاث جامعة النجاح مجلة، األردن

  راتمها تنمیة على الریاضیات تدریس في البنائي النموذج استخدام أثر). 2006(.أبو عودة، سلیم

 غیر ماجستیر رسالة، بغزة األساسي السابع الصف طالب لدى بها واالحتفاظ المنظومي التفكیر

  .فلسطین: ةغز ، اإلسالمیة الجامعة یة،الترب كلیة، منشورة

رتفعي المعتقدات المعرفیة وتوجهات الدافعیة الداخلیة والخارجیة لدى م ).2010.(أبو هاشم، السید

استثمار الموهبة ودور  ،المؤتمر العلمي الثامن، ومنخفضي التحصیل الدراسي من طالب الجامعة

  .المنصورةكلیـة ، مؤسسات التعلـیم الواقـع والطموحـات

 التعلیم حول الحیاة علوم أقسام في التدریس هیئة وأعضاء طلبة تصورات). 2012(.األسدي، نعمة

  .الكوفة التربیة، جامعة لكلیة مقدمة دراسةالمتغیرات،  ببعض وعالقتها والبنائي التقلیدي

 طلبة لدى العلمیة للمفاهیم البدیلة التصورات تعدیل في التعلم دورة أثر). 2008(.األسمر، رائد

، اإلسالمیة الجامعة یة،الترب كلیة، منشورة غیر ماجستیر رسالةا، نحوه واتجاهاتهم السادس الصف

  .فلسطین: ةغز 

مجلة ، المعتقدات المعرفیة وحاجة إلى المعرفة لدى الطلبة الجـامعیین). 2013(.افزبقیعي، ن

  ).115-103(، )40(3 ،الدراسـات فـي العلـوم التربویة



76 
 

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع،  ،النظریة البنائیة: نظریات التعلم). 2014.(التلواتي، رشید

  .رالمنصورة، مص

ع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعلیم األساسي واق. )2015(.، رباححبیب

  .فلسطین: ةغز ، اإلسالمیة الجامعة یة،الترب كلیة، منشورة غیر ماجستیر رسالة بمحافظة غزة،

 مجلة، البنائي للتدریس ومعلماتها اإلسالمیة التربیة معلمي ممارسة درجة). 2013(.الخالدي، جمال

  ).304-289( ،)1(21عراق، ال ،یةاإلنسان لومالع - بابل جامعة

. المعتقدات المعرفیة وعالقتها باستراتیجیات التعلم لدى الطلبة في جامعة )2015خطاطبة، محمد.(

  ).139-124)، (12(8، مجلة جامعة الیرموكالیرموك في ضوء بعض المتغیرات، 

ول العلم عند طالب المرحلة ح) االبستمولوجیة(المعتقدات المعرفیة ). 2008.(الرویلي، جایز

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الثانویة في مدینة القریات في المملكة العربیة السعودیة

  األردن: األردنیة، عمان

فاعلیتهم  بمعتقدات وعالقتها البنائي للتدریس الریاضیات معلمي ممارسة مدى). 2011(.ریان، عادل

  ).132-110(، )24(1، والدراسات لألبحاث لمفتوحةا القدس جامعة مجلةالتدریسیة، 

، دار الثقافة 1، طالبنائیة منظور ابستمولوجي وتربوي). 1992زیتون، حسن. وزیتون، كمال.(

  الجدیدة، القاهرة، مصر.

  . ، عالم الكتب، القاهرةتدریس العلوم للفهم، رؤیة بنائیة). 2002.(زیتون، كمال

، عالم الكتب، 1، طالتعلم والتدریس من منظور البنائیة). 2003.(زیتون، حسن. وزیتون، كمال

  . مصر

 للكمبیوتر العلمي المكتب اإلسكندریة، " البنائیة منظور من العلوم تدریس ).2000(.زیتون، كمال

  .والتوزیع والنشر



77 
 

المعتقدات المعرفیة وبعض استراتیجیات التعلم المنتظم ذاتیا ). 2009.(سالم، عوض. و محمد ،سالم

مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم ، ذوي أسالیب التعلم المختلفةى عینة من طالب الجامعة لد

  .مةدار المنظو ، )69-51(، )3(3 ،النفس

فاعلیة برنامج محوسب وفق تصمیم جیرالك وأیلي في التحصیل ). 2012عرجان، عرفات.(

 غیر ماجستیر رسالة ،ة الخلیلواالحتفاظ لمادة الریاضیات لطلبة الصف الثامن األساسي في محافظ

  .فلسطین. ، جامعة القدسمنشورة

الكفاءة الذاتیة لدى معلمي العلوم وعالقتها بفهمهم لطبیعة العلم في . )2012(.، فاديعمرو

  .فلسطین. ، جامعة القدسمنشورة غیر ماجستیر رسالة ،المرحلة األساسیة من وجهة نظرهم

علوم حول طبیعة العلم والتعلیم والتعلم وعالقتها بسلوكهم معتقدات معلمي ال. )2006(.، عليالعمري

  .األردن: عمان العربیة، عمان جامعة، منشورة غیر ماجستیر رسالة، التعلیمي

 للنظریة والریاضیات العلوم معلمي وممارسة معرفة مستوى). 2013(.والعبسي، محمد .عیاش، آمال

  ).226- 201، ()3(14 .والنفسیة التربویة العلوم مجلةنظرهم،  وجهة البنائیة من

 التربویة مواجهة التحدیات في المنظومي المدخل). 2001(.بور، منىفاروق وعبد الص فهمي،

  .القاهرة، مصر المعارف، دار والمستقبلیة، المعاصرة

 بدرجة وعالقته الفیزیاء حصص في الصفیة التعلم لبیئة الطلبة إدراك). 2005.(المحتسب، سمیة

  .264-253، )4(1 .التربویة العلوم في األردنیة ، المجلةالبنائیة بالنظریة معرفة معلمیهم

المؤتمر  ي،البنائ الفكر على القائمة التدریس نماذج وبعض المنظومي المدخل). 2004(محمد، منى.

  .الضیافة بدار س،شم عین جامعة، والتعلم التدریس في المنظومي المدخل " بعراال العربي

ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربیة اإلسالمیة وعالقتها ببعض  ).2017مصطفى، انتصار.(

  رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك، األردن.المتغیرات، 



78 
 

  

 التحصیل على العلوم تدریس في البنائي التعلم نموذج استخدام أثر). 2007(زي.المطرفي، غا

التربیة،  منشورة، كلیة غیر دكتوراه أطروحةالمتوسط،  الثالث الصف طالب لدى المادة نحو واالتجاه

  .السعودیة العربیة القرى، المملكة أم جامعة

اتجاهات حدیثة لتعلیم العلوم في ضوء ). 2003.(النجدي، أحمد. وعبد الهادي، منى. وراشد، علي

  .ر، دار الفكر، القاهرة، مص1، طالمعاییر العالمیة وتنمیة التفكیر والنظریة البنائیة

أثر تفاعل المعتقدات المعرفیة ومهارات التعلم المنظم ذاتیا على التحصیل ). 2009.(علي، هانم

-201(، )70(3، جامعة المنصورة، مجلة كلیة التربیة ،كلیة التربیة جامعة الزقازیقالدراسي لطلبة 

229.(  

فیة وعالقتهما المعتقدات المعر طرق المعرفة اإلجرائیة و  ).2009(.شفیقولید، شوقي والسید، 

  .مصر، جامعة الزقازیق غیر منشورة، كلیة التربیة،رسالة دكتوراه  ،باستراتیجیات الـتعلم المـنظم ذاتیا

  

  ثانیًا: المراجع األجنبیة:

Abbott, M. & Fouts, J. (2003). Constructivist teaching and student 

achievement: The results of a school – level class room observation study in 

washing ton school Research Center. 

Alsumait, D.(2015). Cognitive beliefs of undergraduate students toward 

information science, Unpublished Master Thesis, Bir Zeit University: 

Palestine. 

El-Deghaidy, D.(2006). Beliefs of pre-service self-efficacy, and perceptions 

of themselves as science teachers, PHD Thesis, Brigham Young University. 



79 
 

Kaya, E.(2012). A case study on constructivist Geography teaching based 

upon folk culture, E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 

7(1),p.70-98. 

Lew, L. (2010). The Use of constructivist teaching Practices by four New 

Secondary School Science Teachers. Science Educater, 19(2),(10-21) . 

Star, R. (2000). Constractivist Teaching Practices: Science Middle and 

Secondary School Teachers Asurvey Research.  

Taylor, Y.(1996): "Mythmaking and Mythbreaking in The Mathematic" 

Educational Studies in Mathematics, 31(2),p.27-47. 

Uzuntryak, E.(2003). Effectivess of constructivisit approach on stydents 

understanding of chemical bonding concepts. thess submitted to the 

graduate school of natural and applied scinces, of the middle east technical 

university. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



80 
 

  

  ) أسماء لجنة تحكیم االستبانة1ملحق رقم (

  مكان العمل  اسم المحكم  الرقم

  جامعة القدس  أ.د عفیف زیدان  1

 جامعة القدس  د. ابراهیم عرمان  2

  جامعة القدس  بيد. ابراهیم صلی  3

 جامعة القدس  د. بعاد الخالص  4

 جامعة القدس  د. غسان سرحان  5

 جامعة القدس  د. محسن عدس  6

  جامعة القدس المفتوحة  د. نبیل المغربي  7

  تربیة جنوب الخلیل  أ. ابتسام العرجان  8

  تربیة جنوب الخلیل  أ. أشرف البطران  9

 تربیة جنوب الخلیل  أیمن الشروفأ.   10

 تربیة جنوب الخلیل  أ. عرفات عرجان  11

 تربیة جنوب الخلیل  أ. عماد أبو شرار  12
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  ) استبانة المعتقدات2ملحق رقم (

  استبانة المعتقدات

  

  

  جامعة القدس

  كلیة العلوم التربویة

  :ة/ة المحترم/معلمحضرة ال

لها معلمو الفیزیاء في ستمولوجیة التي یحمالمعتقدات االب(: یقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

و ذلك استكماال لنیل درجة  )تدریسهم فيبإدراكهم للبیئة البنائیة المرحلة الثانویة وعالقتها 

من حضرتكم التعاون في استكمال البیانات نرجو  الماجستیر في تخصص أسالیب التدریس من جامعة القدس، لذا

علما بان جمیع إجاباتكم ، أمام كل فقرة تراها مناسبة(×) ة من خالل اإلجابة على جمیع فقرات االستبانة بوضع إشار 

  ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.أن المعلومات و ستكون سریة ال یطلع علیها سوى الباحث 

  مع جزیل الشكر لكم ولحسن تعاونكم

  حمزة یاسر سویطي :الباحث                                                                                      

  .الجزء األول: المعلومات العامة

  .الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق علیك

 الجنس: 

 .أنثى -2    .ذكر - 1

 ؤهل العلميالم: 

         .أعلى من بكالوریوس -2  بكالوریوس فأقل. -1

 سنوات الخبرة: 

  .سنوات 10ن أكثر م - 3.         سنوات 10-5من  -2  .سنوات 5أقل من  -1

 المدیریة: 

 .یطا - 4.   جنوب الخلیل -3.          وسط الخلیل -2  .شمال الخلیل - 1
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  الجزء الثاني: فقرات االستبانة.

  في الخانة المناسبة حسب تصورك. × ) الرجاء وضع إشارة ( 

  قلیلة  قلیلة جداً   متوسطة  كبیرة  كبیرة جداً   الفقرة  الرقم

لبــــة أفكــــار الط البد من توظیف  1

وخبــــراتهم واهتمامــــاتهم فــــي 

  .تعلمهم تحســــین

          

م مهارات لفظیة استخدیجب ا  2

  .وغیر لفظیة

          

قات العلى تقویة الع العمل  3

  .جتماعیة بین الطلبةالا

          

الطلبة لمصادر  البد من توجیه  4

  .تعلیمیة متعددة وحدیثة

          

ممارسات التعلم  یجب تعزیز  5

  .لذاتي لدى الطلبةا

          

تنظیم المجموعات  تنظیم وٕاعادة  6

  .لتحقیق المشاركة الفاعلة

          

ربط المعرفة الجدیدة بمعرفة یجب   7

  .الطلبة القبلیة

          

ه الطلبة إلى المشاركة یوجیجب ت  8

  .نشطة الصفیة المختلفةاال في 

          

الطلبة على تقدیم  ال بد من تحفیز  9

  .ق مختلفةربط حظات وتنبؤاتالم

          

ك الطلبة في التخطیط ار شیجب ا  10

  .لما سیتم تعلمه

          

الطلبة على شرح  یجب تشجیع  11

  .نتائج تعلمهم لبقیة الطلبة

          

حرص على عدم التدخل ال  12

المباشر في أنشطة الطلبة 

  .الصفیة

          

ر الفرص الكافیة لربط التعلم یوفت  13

  .بالحیاة الیومیة

          

ل ال للـــدرس مـــن خـــ یجب التمهید  14

ت حقیقیـــة مثیـــرة المشـــك

  .هتمـــام الطلبةال
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مواجهة الطلبة بمواقـف ال بد من   15

لون حلهـا بالبحـث مشـكلة یحـاو 

  .ماعيلجوالتفاوض ا

          

الطلبة على ربط ما  یجب تشجیع  16

  .نه بالبیئة المحیطة بهمیتعلمو 

          

استخدام عینات من  ال بد من  17

  .البیئة المحلیة كوسیلة تعلیمیة

          

تعلیمیة إلى  الترح یجب تنظیم  18

  .أماكن مختلفة بمشاركة الطلبة

          

طرح أسئلة مفتوحة ال بد من   19

  .النهایةعلى الطلبة في 

          

نتائج التقویم في  یجب توظیف  20

  .تحسین عملیة التعلم

          

ل ال لبة من خأداء الط یجب تقویم  21

  .مواقف حیاتیة

          

بین التقویم  ال بد من الربط  22

  .وأهداف المادة التعلیمیة

          

ك الطلبة في عملیة اأشر یجب   23

  .التقویم الخاصة بأدائهم

          

حظة المباشرة الالم على االعتماد  24

  .في تقویم أعمال الطلبة
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  لبنائیة) استبانة البیئة ا3ملحق رقم (

  استبانة البیئة البنائیة

  

  جامعة القدس

  كلیة العلوم التربویة

  :ة/ة المحترم/معلمحضرة ال

االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في  المعتقدات(: یقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

 لنیل درجة و ذلك استكماال )تدریسهم فيبإدراكهم للبیئة البنائیة المرحلة الثانویة وعالقتها 

من حضرتكم التعاون في استكمال البیانات نرجو  الماجستیر في تخصص أسالیب التدریس من جامعة القدس، لذا

علما بان جمیع إجاباتكم ، أمام كل فقرة تراها مناسبة(×) من خالل اإلجابة على جمیع فقرات االستبانة بوضع إشارة 

  ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.معلومات أن الو ستكون سریة ال یطلع علیها سوى الباحث 

  مع جزیل الشكر لكم ولحسن تعاونكم

  حمزة یاسر سویطي :الباحث                                                                                       

  .الجزء األول: المعلومات العامة

  .بق علیكالرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنط

 الجنس: 

 .أنثى -2    .ذكر - 2

 ؤهل العلميالم: 

         .أعلى من بكالوریوس -2  .بكالوریوس فأقل -1

 سنوات الخبرة: 

  .سنوات 10أكثر من  - 3.         سنوات 10-5من  -2  .سنوات 5أقل من  -1

 المدیریة: 

 .یطا - 4.   جنوب الخلیل -3.          وسط الخلیل -2  .شمال الخلیل - 2
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  اني: فقرات االستبانة.الجزء الث

  في الخانة المناسبة حسب تصورك. × ) الرجاء وضع إشارة ( 

كبیرة   الفقرة  الرقم

  جداً 

  قلیلة  قلیلة جداً   متوسطة  كبیرة

أستخدم عبارات تعلم ونتعلم بدًال   1

  من تدریس. 

          

أتبنى تبادل األدوار مع طالبي بدًال   2

  من إصدار األوامر.

          

لیقضوا أغلب الوقت  أشجع الطلبة  3

للقیام بعملهم في التعلم أكثر من 

  االستماع لحدیثي.

          

حدیثي في الصف على شكل إثارة   4

  أسئلة ولیس تعلیمات.

          

عند قدوم زائر للصف سیستمع   5

  لصوت الطلبة أكثر من صوتي.

          

أنا أقل حدیثًا من طالبي في   6

  الصف.

          

لعملیة أنظر لنفسي كمسهل ومیسر   7

التعلم فضًال عن كوني ناقل 

  للمعرفة.

          

أعطي المجال للطالب إلبداء رأیهم   8

في البرنامج الیومي لدروس 

  الفیزیاء.

          

أوفر الفرصة للطلبة لإلبداع   9

  الفیزیائي.

          

أخطط لألنشطة التي تربط الخبرات   10

  السابقة بالالحقة.

          

 التعمیم منشجع الطلبة على أ  11

  خالل صیاغة الفرضیات.
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أتیح الفرصة الكاملة للطالب كي   12

  .یحققوا أهدافهم التعلیمیة

          

            ابتعد عن استخدام التهدید بالعقاب.  13

أتجنب الوعد بالمكافأة وأركز على   14

  .باإلنجازاالستمتاع 

          

أساعد الطلبة في إدراك مسؤولیتهم   15

  تجاه تفكیرهم وتعلمهم.

          

أوفر المتعة للطلبة بدروس الفیزیاء   16

  بحیث أنهم ال یتطلعون لنهایتها.

          

أشجع الطلبة على إبراز طاقاتهم   17

  خالل دروس الفیزیاء

          

اطلع الطلبة على استراتیجیة التقویم   18

  التي استخدمها 

          

            أستخدم التقویم المعتمد على األداء.  19

من أجل تعلم أفضل  أستخدم التقویم  20

  للطالب.

          

أمكن الطلبة من شرح وتوضیح   21

العمل الذي تم الوصول إلیه وٕابراز 

  أهمیته.
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  ) كتب تسهیل المهمة من جامعة القدس4ملحق رقم (

  أ) كتاب تسهیل المهمة لجمع البیانات لـ (مدیریة الخلیل)

   
  

  



88 
 

  الخلیل) جنوب بیانات لـ (مدیریة) كتاب تسهیل المهمة لجمع الب
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  الخلیل) شمال ) كتاب تسهیل المهمة لجمع البیانات لـ (مدیریةج
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  )یطا ) كتاب تسهیل المهمة لجمع البیانات لـ (مدیریةد
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  ) كتب تسهیل المهمة من مدیریات التربیة والتعلیم في محافظة الخلیل.5ملحق رقم (

  لبیانات من (مدیریة الخلیل).أ) كتاب تسهیل المهمة لجمع ا
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  ب) كتاب تسهیل المهمة لجمع البیانات من (مدیریة جنوب الخلیل).
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  ج) كتاب تسهیل المهمة لجمع البیانات من (مدیریة شمال الخلیل).
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  د) كتاب تسهیل المهمة لجمع البیانات من (مدیریة یطا).
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  فهرس المالحق

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  80  أسماء لجنة تحكیم االستبانة  1

  83- 81  استبانة المعتقدات  2

  86 - 84  استبانة البیئة البنائیة  3

  90- 87  كتب تسهیل المهمة من جامعة القدس  4

  94- 91  كتب تسهیل المهمة من مدیریات التربیة والتعلیم في محافظة الخلیل  5
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  فهرس الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  37  الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة  1.3

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة والترتیب لمستوى   1.4

االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة  المعتقدات

  حسب استجابة أفراد العینة. محافظة الخلیلمدارس  الثانویة في

44  

المعتقدات طبیعة تبار (ت) لداللة الفروق في متوسطات نتائج اخ  2.4

 االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

  .تعزى إلى متغیر الجنس محافظة الخلیلمدارس 

47  

المعتقدات االبستمولوجیة نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في متوسطات   3.4

محافظة مدارس  في المرحلة الثانویة في التي یحملها معلمو الفیزیاء

  تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي. الخلیل

48  

معتقدات االبستمولوجیة لل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  4.4

محافظة مدارس  التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

  تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة. الخلیل

49  

) للفروق One Way ANOVA( ائج اختبار تحلیل التباین األحادينت  5.4

بین متوسطات المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في 

تعزى إلى متغیر سنوات  محافظة الخلیلمدارس  المرحلة الثانویة في

  الخبرة.

50  

لمو لمعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معل )LSD(نتائج اختبار   6.4

تعزى إلى متغیر  محافظة الخلیلمدارس  الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

  سنوات الخبرة.

50  

لمعتقدات لالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة   7.4

 االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

  المدیریة. متغیرتعزى إلى  محافظة الخلیلمدارس 

51  

) لفحص الفروق في One Way ANOVA(تحلیل التباین األحادي   8.4

واقع المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء في المرحلة 

  تبعًا لمتغیر المدیریة.تعزى  محافظة الخلیلمدارس  الثانویة في

52  

درجة والترتیب لمستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال  9.4

مدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيإدراك البیئة البنائیة لدى 

  حسب استجابة أفراد العینة. محافظة الخلیل

53  

إدراك البیئة البنائیة لدى نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في متوسطات   10.4

تعزى  ظة الخلیلمحافمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة في

55  
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  لمتغیر الجنس.

إدراك البیئة المعرفیة نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في متوسطات   11.4

 محافظةمدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالبنائیة لدى 

  .باختالف المؤهل العلمي الخلیل

56  

توسطات إدراك التجاهات مالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   12.4

مدارس  معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيالبیئة البنائیة لدى 

  تعزى لمتغیر سنوات الخبرة. محافظة الخلیل

57  

للفروق  )One Way ANOVA( نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  13.4

معلمو الفیزیاء مستوى إدراك البیئة المعرفیة البنائیة لدى  بین متوسطات

تعزى لمتغیر سنوات  الخلیل محافظةمدارس  لمرحلة الثانویة فيفي ا

  الخبرة.

58  

التي یحملها معلمو الفیزیاء  إلدراك البیئة البنائیة )LSD(نتائج اختبار   14.4

سنوات  تعزى إلى متغیر محافظة الخلیلمدارس  في المرحلة الثانویة في

  الخبرة.

59  

لمستوى لتقدیرات أفراد عینة الدراسة المتوسطات واالنحرافات المعیاریة   15.4

 معلمو الفیزیاء في المرحلة الثانویة فيإدراك البیئة المعرفیة البنائیة لدى 

  .باختالف المدیریة محافظة الخلیلمدارس 

60  

لفحص الفروق في ) One Way ANOVA(تحلیل التباین األحادي   16.4

لمو الفیزیاء في معمستوى إدراك البیئة المعرفیة البنائیة لدى  واقع

  .باختالف المدیریة محافظة الخلیلمدارس  المرحلة الثانویة في

60  

العالقة بین المعتقدات االبستمولوجیة التي یحملها معلمو الفیزیاء   17.4

  وٕادراكهم للبیئة البنائیة.

61  
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  فهرس المحتویات

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ    اإلقرار

  ب شكر وتقدیر

  ج  بیةالملخص بالعر 

  د  باإلنجلیزیةالملخص 

  مشكلة الدراسة وأهمیتها: الفصل األول

  2  المقدمة

  4  مشكلة الدراسة

  5  الدراسة سئلةأ

  6  الدراسة فرضیات

  7  أهداف الدراسة

  7  الدراسة  همیةأ

  8  الدراسة حدود

  8  مصطلحات الدراسة

  النظري والدراسات السابقة اإلطار: الفصل الثاني

  11  المقدمة

  11  النظري اإلطار

  25  الدراسات السابقة

  34  الدراسات السابقة خالصة

  الطریقة واإلجراءات: الفصل الثالث

  36  المقدمة

  36  منهج الدراسة

  36  مجتمع الدراسة

  36  عینة الدراسة

  38  الدراسة تاأدا

  39  صدق أداتي الدراسة

  40  ثبات أداتي الدراسة

  40  إجراءات الدراسة
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  41  الدراسة متغیرات

  42  اإلحصائیة اتالمعالج

  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  44  المقدمة

  44  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  47  الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال

  52  الثالث النتائج المتعلقة بالسؤال

  54  الرابع النتائج المتعلقة بالسؤال

  61    الخامس النتائج المتعلقة بالسؤال

  62  ملخص نتائج الدراسة

  مناقشة نتائج الدراسة: الفصل الخامس

  65  المقدمة

  65  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة 

  66  الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة

  69  الثالث النتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة

  70  الرابع النتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة

  72    الخامس ئج المتعلقة بالسؤالالنتا مناقشة

  74  التوصیات

  المراجع

  75  المراجع العربیة

  78  المراجع األجنبیة

  80  المالحق

  95  فهرس المالحق

  96  فهرس الجداول

  98  فهرس المحتویات

 

  

  




