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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 


