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معتقدات معلمي اللغة العربية حنو كتاب النشاط ملقرر لغتي اجلميلة 
 ودرجة استخدامهم له

 دادـإع
 سليمان بن عبدالعزيز النغيمشي

ماجستري املناهج وطرق التدريس بكلية 
 الرتبية جامعة القصيم

 حسن سعودي عالء الدين/ د.أ
أستاذ املناهج وطرق التدريس يف كلية 

 الرتبية جبامعة القصيم
 1922/  90/  09:  قبول النشر                1922/ 90 / 21:  استالم البحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الدراسةمستخلص 

هدفت الدراسة إلى تعرف معتقدات معلمي اللغة العربيةة حوةك اتةال الط ةاق لمقةرر 

وإلةةى جر ةةة اسةةتعداي معلمةةي اللغةةة العربيةةة للتةةال الط ةةاق لمقةةرر لغتةةي , لغتةةي اليميلةةة

وجر ة العالقة االرتباقية بين معتقدات معلمي اللغةة العربيةة حوةك اتةال الط ةاق , اليميلة

وقد استعدمت الدراسة المةطه  الكفة ي  .وبين جر ة استعدامهم له , لةلمقرر لغتي اليمي

وتلةكن  ميتمة  الدراسةة , وتم إعداج االستباحة اأجاة للدارسة في  مة  البياحةات, االرتباقي

, من  مي  معلمي اللغة العربيةة لمقةرر لغتةي اليميلةة للمرالةة االبتداييةة فةي مددطةة بردةدة

ةةيت عيطةةة ع ةةكا حةةة مةةن وقالبهةةمإ إأ خِذت , معلًمةةا( 65)يية بسةةي ة ب ردقةةة القرعةةة ملكن

وألةةةةل ذةةةةالا ال سةةةةث الدراسةةةةي الدةةةةاحي مةةةةن العةةةةاي الدراسةةةةي , مةةةةن قالبهةةةةم( 000)و

وقةةد ِالتلةةت البياحةةات إاسةةايينًا باسةةتعداي برحةةام  الو مةةة ا اسةةايية  .هةة  2301/2302

خ ن خبةر   :مهةامةن خه, وتكفلت الدراسةة إلةى عةدج مةن الطتةاي  (.spss)للعلكي اال تماعية

المعتقةدات  معتقدات معلمي اللغة العربية حوك اتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة تمدنلت في

مكافقك  على خ ن معلميهم د ةيعكحهم علةى  ال الل خفراج عينطة الدراسة من خ ن  - المعرفية

و ةةكج عالقةةة أات جاللةةة إاسةةايية عطةةد مسةةتك   - اةةث  ميةة  اةح ةة ة فةةي اتةةال الط ةةاق

وجر ةةة , معلمةةي اللغةةة العربيةةة لةةد  حوةةك اتةةال الط ةةاق بةةين المعتقةةدات وخحكاعهةةا 9092

 .له استعدامهم

, مددطةةةة بردةةةدة, المرالةةةة االبتداييةةةة, اتةةةال الط ةةةاق, المعتقةةةدات :الكلماااال المحتا  اااة 

 .التوسيث الدراسي, الممارسات التدردسية
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Abstract:  
      This research aimed  to identify the beliefs of the Arabic 

language teachers  towards "My beautiful language" activity book, 

and the degree of their use of it, and the degree of the correlation 

between the beliefs of the Arabic language teachers towards the 

activity book of "My beautiful language", and the degree to which 

they use it.This study has used a relational descriptive approach, 

and questionnaire was used for data collection.The study sample 

consisted of random sample of Arabic language teachers(n=56)  for 

elementary level in the city of Burydah in the kingdom of Saudi 

Arabia and their students(n=393) during the second semester of the 

year 1437/1438 H. The data were analyzed statistically by using 

the Statistical Package for the Social Sciences program (SPSS).The 

study has reached some results, the most important of which 

were:The main beliefs of the Arabic language teachers towards the 

activity book of "My beautiful language" have been the 

epistemological beliefs - The study sample of students agrees that 

their teachers encourage them to resolve all activities in the activity 

book - There is a statistically significant relationship at the level of 

0.01 between Arabic teachers' beliefs and its types towards the 

activity book, and their degree of use. 

Key wards: Beliefs, Activity book, Elementary level, Burydah 

city, Teaching practices, Academic achievement. 

 :المقدمة

وتسةميم , إ ن للمعلمين خجواًرا خساسية في مدةث اذتيةارهم لتسةتراتيييات التدردسةية

وخجواًرا خذةةر  , وتةةدردا ال ةةالل علةةى ااتسةةال المهةةارات الال مةةة, اةح ةة ة التعليميةةة

وهةي  اةجوار الهةا قةد تعلة  لمةا لةد  , طهم الكعي للقيةاي بمهمةتهمتتعلق بالماجة تت لا م

 . المعلمين من معتقدات دتبطكها

وبما خ ن المعلمين دق ك  في قلا المطظكمة التعليميةة رواًجا للت ةكدر وا بةداق وقةاجة 

ف إلةى معتقةداتهم وممارسةاتهم, للتغيير واالبتلار ومةد  قربهةا خو , خفبح من المهم التعرن

امةا خ ن مةن المهةم خ  دعةي المعلمةك  مةا لةددهم سةل ًا مةن , عن ا بداق غادةة ووسةيلة بعدها

خفلار وم اهيم اتى ددراكا اةسبال وراء مةا دتعيوحةه مةن قةرارات فةي السةتإ إأ تة  نر 
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ومعتقةةدات المعلمةةين قةةد تعمةةث , تلةةل فةةي معتقةةدات المعلمةةين بمةةا دتعلةةق بالتةةدرد  الييةةد

خو مةةن ذةةالا التةةدرد  , مةةن ذةةالا المةةطه  المسةةتتر, بسةكرة خقةةك  مةةن موتةةك  المطةةاه 

ودتةأ ر المعلمةك  فةي ( 236-233ص ص, ي1929, وقطةاو؛إ وقةه, فلث هللا) المباشر

وفةي , فالمعتقدات تة  نر فةي خالةامهم, مكاقت التعليم التي تكا ههم بما لددهم من معتقدات

وخشةلاا , التي دكظ كحهاوفي اذتيارهم ا ستراتيييات , اةهداف التي دسعك  إلى توقيقها

(. 2912ص, ي1920, بقيعةي)وعلةى القةرارات التةي دتعةيوحها, الت لير التةي دمارسةكحها

طة , وخ ن المعتقدات تقدي حكًعا من المعرفةة الياتيةة السةويوة للمعلمةين والتةي تلةك  متلةمن

 ,Pehkonen, 2001)امةةا خ ن المعتقةةدات توةةدج  ةةكجة التعلةةيم, فةةي اةةث مكقةةت تعليمةةي

pp.15-16 .) 

, وتِعدن معتقدات المعلمين المك ه الريي  لسلكاهم قبث وخ طاء وبعةد عمليةة التةدرد 

وخحنهةا معةارف , سكاًء م  خح سهم خو م  قالبهةم خ طةاء تعةاملهم مة   كاحةا الةتعلنم المعتل ةة

وخهميتهةا , وتدردسةها, تتلنك  من مساجر شتى عن قبيعة الماجة التعليميةة, أاتية للمعلمين

وهةي  المعةارف لهةا جور مهةم فةي تك يةه سةلك  , هم وللميتم  الي؛ دعي ةك  فيةهبالطسبة ل

ومعتقدات المعلمين تة  نر (. 200ص, ي1991, عبدالمييد)المعلمين جاذث ايرة الست 

وتة  نر فةي قةراراتهم , وعلى خجوارهةم فةي ممارسةاتهم السة ية, في تط يي المطاه  الدراسية

-Cronin)والتقةةكدم التةةي دسةةتعدمكحها, التةةدرد  وفةةي إسةةتراتيييات, المتعلقةةة بةةالتع ي 

Jones,1991,p.235) , والمعلمك  اليدن دمتللك  معتقدات بطنةاءة اةكا المعرفةة العلميةة

والتعلنم لددهم عدٌج خابر من ا ستراتيييات التعليمية ال اعلة فةي إاةداا التغييةر الم ةاهيمي 

معلمةةةةةين مةةةةةن خادةةةةةر , لةةةةةيا فدراسةةةةةة معتقةةةةةدات ال(Hashweh,1996,p.89)لل ةةةةةالل 

علةى اعتبةار , المكضكعات البودية شيكًعا في السطكات الع ر اةذيةرة فةي ميةاا التربيةة

ص , ي1990, والبسةاق, عبةدالكهال)خ ن المعتقدات هي إاد  البطى السةيكاكلك ية لةددهم

 ( . 03-00ص

 :مراجعة األدب ال 

 :محهوم المعتقدال

تلةل المتغيةرات التةي لهةا شةأ  فةي  هطا  عدة تعرد ات للمعتقةدات, فالمعتقةدات هةي

وفةي مةدلكلها , ف ي مدلكلها اللغك؛ هي ضرل من االرتباق بةأمر معةين, العملية التعليمية

(. 310ص, ي1921, وسةةةليم, خمبكسةةةعيد؛)االفةةة الاي التسةةةددق اليةةةا ي ب ةةةيء مةةةا

خو , ومعتقةةدات المعلةةم تمدنةةث خفلةةار  وتراء  التةةي ااتسةةبها مةةن ذةةالا ذبراتةةه التدردسةةية

خومةةن ذةةالا مالاظاتةةه , خو فةةي خ طةةاء إعةةداج  فةي المرالةةة اليامعيةةة, اعالتةه مةة  خقراحةةهت 

ميمكعة اةفلةار العقليةة لةد  : إأ دِعبر عطها بأحنها. لمعلميه في المرااث اةولى من تعليمه

حت لددهم من ذبراتهم ومعارفهم السابقة, المعلمين والتةي تِعةدن امعيةار ومرشةد , والتي تلكن

, ي1991, والهةةةكليإ و ةةةكهر, اللكغةةةاحي)ايةةةاتهم العمليةةةة فةةةي التةةةدرد   لسةةةلكاهم فةةةي

, ود سنسك  عليها ممارسةاتهم التدردسةية, , وهي خفلار المعلمين التي د مطك  بها(62ص
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, وهةي خفلةةار (230ص, ي1929, فلةث هللا وتذةةرو ")وتة  نر علةةى ممارسةاتهم السةة ية

, ذلةةر)كضةةكق خو شةةيء معةةين المعلمةةين وقطاعةةاتهم ال عسةةية التةةي د مطةةك  بهةةا عةةن م

ةةن المعلمةةين مةةن , , وبأحنهةةا ميمكعةةة التسةةكرات العقليةةة(131ص, ي1922 والتةةي تملن

وتت ةةلنث حتييةةة ذبةةرات , واتعةةاأ القةةرارات فيمةةا دعةةع مهةةاي معيطةةة, إفةةدار اةالةةاي

وتبطةةةى عليهةةةا ممارسةةةةاتهم , وتمدنةةةث افتراضةةةات دلةةةعها المعلمةةةك  ةح سةةةهم, ملتسةةةبة

ميمةكق : ومعتقدات معلمي اللغةة العربيةة هةي(. 309ص, ي1921, وسليم, خمبكسعيد؛)

وا به من ذبرات فةي تةدرد  , اآلراء واةفلار التي ت لنلت لد  المعلمين من ذالا ما مرن

ودِطظةةر إلةةى المعتقةةدات علةةى خحنهةةا متغيةةر أو , (290ص, ي1991, غ الةةة)اللغةةة العربيةةة 

واةةث مةةا , ن علةةى تةةيليث السةةعالوتسةةاعد المعلمةةي, فهةةي تطقنةةي العبةةرة, شةةأ  فةةي التربيةةة

والمعتقةدات  ة ء مهةم مةن اةسةا  (. Fleener, 1996,p.313)دةكا ههم مةن م ةلالت

 إ 302ص, ي1921, وسةةةةليم, خمبكسةةةةعيد؛) الةةةةي؛ دِبطةةةةى عليةةةةه سةةةةلك  المعلمةةةةين 

Enochs,Smith& Huiker,2000,p.194إ Lazim,Abo osman& salihin 

,2004,p.2.) 

وو هةات حظةرهم التةي خذةيت , هيم المعلمةين الياتيةةوالمعتقدات بك ه عاي هةي م ةا

وتتلكن  المعتقدات لةد  المعلمةين عةن , قبكاًل لددهم من ايث فوتها اكا مكضكق معين

و  بمرالة المعرفة إلى مرالة تلكدن معتقدات اسةية , قردق المعرفة والعبرة ايث دمرن

ومعظةم , (222-221ص ص, ي2000, حةك )إلى مرالة بطاء التسكرات العقلية, اكلها

معتقدات المعلمين تت لنث من ذالا ال ردقة التي دتلقك  بها تعليمهم من ذةالا مالاظةتهم 

ةلك  (3ص, ي1925, إبةراهيم)لل ردقة التي دستعدمها معلمكهم , امةا خ ن المعلمةين دتكفن

والتةةي تتلةةكن  ب ةةلث خساسةةي مةةن , إلةةى معظةةم معتقةةداتهم مةةن ذةةالا الممارسةةة ال عليةةة

وتتلنك  خدًلةا تبًعةا للظةروف اال تماعيةة , (Kagan, 1992, p.75)يةالممارسة ال عس

, ي1929, فلةةةث هللا وتذةةةرو )ولطظةةةاي التعلةةةيم فةةةي الميتمةةة , والسياسةةةية واالقتسةةةاجدة

, والعبةةةرات المدرسةةةية, والعبةةةرات اةسةةةردة, , ومةةةن بةةةرام  إعةةةداج المعلمةةةين(236ص

ممارسةةتهم التدردسةةةية  وغيرهةةا مةةن العكامةةةث التةةي خ نةةةرت علةةى معتقةةةدات المعلمةةين فةةةي

(Raymond, 1993, pp.5-6) , امةةا خ ن المعتقةةدات دلتسةةبها المعلمةةك  ذةةالا مرااةةث

هم المعتل ةةة والمسةةتكدات , وبيئةةة الةةتعلم, الةةيااء: وتتةةأ ر بالعددةةد مةةن العكامةةث مدةةث, حمةةكن

, وتتةةأ ر (256ص, ي1990, و اةةي, سةةالم)الدقافيةةة واال تماعيةةة واالقتسةةاجدة المعتل ةةة

, عبدالمقسةةةكج)بلي يةةةة ارتبةةةاق المعلمةةةين بةةةاآلذردن مدةةةث العبةةةراء واةقةةةرا   المعتقةةةدات

وايلل م اعرهم تكفر مسةدًرا , وايا خدلا الوالة الم ا ية للمعلمين, (55ص, ي1990

ا للمعلكمات التي تِ  نر على اةفلار المتسةلة بمعتقةداتهم , (102ص, ي1990, ر ق)مهمنً

تطةت  خفلةاًرا وتراء تة  نر , لةم معتقةدات ذافةة بةهواث هي  العكامث بميمكعها ت ةلنث للمع

 من درقةا مةا ,  من د جن؛ ألل إلى القياي بالسلك  الم لكل, في م اعر  وو داحه على تبطنيها
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سةه ودوللةهإ ليطةت  لةه إمةا معتقةًدا , دطت  عطه هيا السلك  من حتةاي  إديابيةة خو سةلبية ودمون

قسةم معرفةي ود ةير :  ةة خحةكاق خساسةية, هةيوالمعتقدات تتلكن  مةن  ال. خو د كر ,  ددًدا

فةي )وقسةم سةلكاي ود ةير إلةى الت بيةق , وقسم و داحي ود ير إلةى االتيةا , إلى المعرفة

 (.125ص, ي1922, والروااي, البلكشي

فيمةا , ومسةلماتهم, وتسةكراتهم, حظرة المعلمةين: وتعرف المعتقدات المعرفية بأحنها

, ي1996, تيغة ة)ة عملية تعليمها من  هة خذر  وقبيع, دتعلق ب بيعة المعرفة من  هة

ودر  علمةاء الةط   خ ن المعتقةدات المعرفيةة حظةاي مةن االفتراضةات اللةمطية , (539ص

, امةا خ ن (122ص, ي1923, وميةرة, علةكا )التي دوملها المعلمك  اكا قبيعة المعرفة

يةةةةةات البوةةةةةث السةةةةةيلكلك ي اةةةةةدددًا خظهةةةةةر خ ن المعتقةةةةةدات المعرفيةةةةةة تةةةةة  نر فةةةةةي عمل

ةةا فةةي (1ص, 1923, سةةولكا")التعلةةيم , والمعتقةةدات المعرفيةةة للمعلمةةين تةة ج؛ جوًرا مهمنً

, ودتةأ نر المعلمةك  فةي (Paulsen& Feldman, 2005, p.733)تيسةير عمليةة التعلةيم

وفةي , مكاقت التعليم التي تكا ههم بما لددهم من معتقدات معرفيةإ فهي ت  نر في خالامهم

وفةةةي اذتيةةةارهم ا سةةةتراتيييات المعرفيةةةة التةةةي , ى توقيقهةةةااةهةةةداف التةةةي دسةةةعك  إلةةة

, بقيعةةي)وفةةي القةةرارات التةةي دتعةةيوحها , وخشةةلاا الت ليةةر التةةي دمارسةةكحها, دكظ كحهةةا

, امةةةةا خ ن المعتقةةةةدات المعرفيةةةةة للمعلمةةةةين تةةةة  نر علةةةةى امةةةةتالاهم (2912ص, ي1920

, ي1925, بةةةراهيمإ)وتوددةةةد ممارسةةةاتهم تيةةةا  التةةةدرد , وت سةةةيرهم للمعرفةةةة وقبيعتهةةةا

والبوةةث فةةي المعتقةةدات المعرفيةةة دقةةدي إسةةهامات مهمةةة اكحةةه دسةةاعد الم سسةةة , (3ص

, الع اعةي)وتقيةيم اا ةاتهم, وخفلةار المعلمةين, ومتعي؛ القرار على فهم سلك , التعليمية

امةةا تعةةد المعتقةةدات المعرفيةةة مةةن الميةةاالت التةةي ارتب ةةت ارتباقًةةا , (600ص, ي1926

ومةةةةةن المهةةةةةم البوةةةةةث عةةةةةن عالقتهةةةةةا بالتوسةةةةةيث , تعلةةةةةيم والةةةةةتعلمو يقًةةةةةا بعمليةةةةةة ال

 (.Hartley& Bendiyen, 2001, p.25)الدراسي

وبعةةةد اقةةةالق البااةةةث علةةةى العددةةةد مةةةن اةجبيةةةات والدراسةةةات التربكدةةةة المعطينةةةة 

 إHofer& Pintrich, 1997 إSchommer, 1994)ادراسةة, بالمعتقةدات المعرفيةة

Conley, Pintrich, Vekiri& Harrison, 2004) ةث إلةى خبعةاج للمعتقةدات إ تكفن

ومط قيةة , وقبيعة المعرفة, وتلل اةبعاج فيها ارتباق بيطها من ااتسال المعرفة, المعرفية

 .وتبردر المعرفة, والوا ة إلى المعرفة, المعرفة

د ير بِعد ااتسال المعرفة في خ  معتقدات المعلمين المعرفية تمدث جاف  لسلك  

اما تمدث اللب  والتولم بالمعرفة من خحها  ابتة مكرو ة , ومعدا اليهد المبيوااالذتيار 

فالمعرفة ت جاج عمقا , وغير متغيرة إلى خحها مت كرة وحامية ومتغيرة م  مرور ال من

وليست مقتسرة على , وبأ  مساجر المعرفة اديرة ومتطكعة, م  ا جداج العمر والعبرة

إأ دملن , وقرق الت لير العافة, العبرات المعتل ة وألل بطاء على, سل ة المعلمين

وقردق العقث واالستدالا والبراهين , الوسكا على المعرفة عن قردق السل ة

ومعتقدات المعلمين اكا سرعة ااتسال المعرفة في خ  التعلم دودا بسرعة , والتيارل
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للتعليم والتعلم  ود ج؛ التطظيم الياتي, إلى خحه دودا تدردييا م  مرور ال من والعبرة

وهك ألل اةجاء الي؛ دقكي به المعلمين للتولم والسي رة على خفعالهم واهتماماتهم تيا  

المهاي الملل ين بها إلى احدماج ال الل في الماجة المتعلمةإ مما دساعد ال الل للتعلم 

وهك دعتبر مظهرا مهما لتحيا  اةااجدمي واةجاء ال اعث جاذث غرفة , ب لث خفلث

, ود مث خدلا الوردة في االذتيار لعملية التعليم والتعلم ومياالت الدراسة, الست

ودتمدث بعد قبيعة . وخذيرا التقييم الياتي للمعلمين ذالا مرااث إاسال المعرفة ل البهم

, المعرفة في خ  المعرفة قابلة للت كدر والتغير في قبيعتها وتعل  للتيردا واالات اف

ومن خ  المعرفة بسي ة إلى , سلة إلى م اهيم متراب ة ومتلاملةومن خحها خ  اء مط 

وتتلح مط قية المعرفة في خ  المعلمين لددهم معتقدات متعدجة وذافة . معرفة مرابة

تعتلت باذتالف المياا الدراسي فما دعتقدوحه اكا المعرفة في الرداضيات مدال قد 

تعليمهم د  ر تبعا في اذتالفهم وخ  مستك  , دعتلت عما دعتبروحه فويوا في التاردخ

ودتمدث بعد الوا ة إلى المعرفة في خ  ح عة المعلمين بم اراة . في معتقداتهم المعرفية

وبيا اليهد في البوث , قالبهم في اةح  ة المعرفية لالستمتاق بها والت اعث معها

هم واستعداي استراتيييات للكفكا إلى خعلى مستك  من ال , للكفكا إلى المعرفة

ود ير بعد تبردر المعرفة في خ  . والقدرة في التيار, واا االست الق, واةجاء للمهاي

المعتقدات المعرفية تمدث مستكدات عليا من الت لير اكا مياالت الدراسة بما دتعلق في 

واستعداي المط ق والوي  من خ ث , االستدالا والبراهين واالستطتاج ب رق معتل ة

وإدياج المبررات الدالة على ادوا تغير في المعتقد المعرفي من , الرب  بين اةفلار

مما د ج؛ إلى عمق , ومعرفة االات افات العلمية الودددة, ذالا ت ادد العبرة ال عسية

 .في فهم الم اهيم العلمية

ومعتقدات معلمي اللغة العربية المعرفية حوك اتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة قةد  

مةةن ايةةث إاسةةابه المعرفةةة لل ةةالل مةةن مسةةاجر عددةةدة جو  الوا ةةة , اجتتةةأ ر بتلةةل اةبعةة

ومن خحنها ت جاج عمقًا بطاًء على العبةرات المعتل ةة التةي دمةرن بهةا ال ةالل , لمساعدة المعلم

ودساعد ال الل في التطظةيم الةياتي للمعرفةة بةالتولم , من ذالا اةح  ة في اتال الط اق

, فةةة فةةي اتةةال الط ةةاق تعلةة  للتيردةةا واالات ةةافوبةةأ ن قبيعةةة المعر, بهةةا وترتيبهةةا

وبةأ ن اتةال الط ةاق دِطمةي ِاةا الم ةاراة , وبتلامث اةح  ة وتراب ها مة  اتةال ال الةا

, وفةي القةدرة علةى التةيانر, والبوث وِاةا االقةالق, لل الل في اةح  ة واالستمتاق بها

م علةى إديةاج المبةررات فةي وقةدرته, اما خحنه دراعي المستكدات العليا من الت لير لل ةالل

–وهةيا مةا سةيتم معرفةة حتاييةه مةن ذةالا خجاة الدراسةة , ادوا تغينر معرفةي مةن ذاللةه

 .   -استباحة المعلمين

واةفلار التي د ةعر بهةا , ميمكعة من الم اهيم: وتعرف المعتقدات الك داحية بأحها

, رجاج؛)المدرسةةةيةخو اةعمةةةاا , المعلمةةةك  حوةةةك مقةةةدرتهم خو اسةةةت اعتهم ةجاء المهةةةاي
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ودملن القكا إ ن معتقدات المعلمين الك داحية تِة  نر فةي سةلكاهم مةن , (211ص, ي1991

وفةةي قةةدرتهم علةةى , فهةةي تةة  ر فةةي ال ردقةةة التةةي دعتةةارو  بهةةا اةح ةة ة, حةةكا  عةةدة

ودعتمةد , (012ص, ي2000, عيةكة)ا حتا ية, وفي امية اليهد المبيوا لتوقيق خهةدافهم

ين وا ةةاءتهم فةةي اةجاء بمةةا لةةددهم مةةن معتقةةدات و داحيةةة فةةي تقةةددر حيةةا  سةةلك  المعلمةة

وايا الداف  الذتيار المت لبةات والقةرارات , وتوقيق ال عكر بالرضا والدقة بالط  , اليات

وال اعليةة الياتيةةة ةجاء المهةاي, والمعتقةةدات الك داحيةةة , فيمةا دعةةع ممارسةاتهم التدردسةةية

وعلةى مدةابرتهم , المعلمةك  مةن  هةد عطةد تبطنةي سةلك   ددةدت ج؛ جوًرا م  نًرا فيما دبيله 

وقةدرتهم علةى التغلةا علةى السةعكبات المتعلقةة , وقدرتهم في مكا هة العكايق والعقبةات

والتةكتر , والعكف, االقلق, وتتأ نر من الوالة االح عالية لددهم, بأجاء مهمة خو مكقت مودنج

, , فالوالةةة الم ا يةةة للمعلمةةين(15ص, ي1991, البطةةا)التةةي قةةد تسةةااا القيةةاي بمهمةةة مةةا

ةةا للمعلكمةةات التةةي تِةة  نر علةةى اةفلةةار المتسةةلة  واةةيلل م ةةاعرهم تةةكفر مسةةدًرا مهمنً

ةةا (102ص, ي1990, ر ق)بمعتقةةداتهم , وتِعةةد معتقةةدات المعلمةةين الك داحيةةة خساًسةةا مهمنً

احةةت , وإأا ا(31ص, ي1991, البطةةا)وقةةدرتهم علةةى ا حيةةا , لتوددةةد مسةةتك  جافعيةةتهم

واةةيا اتياهةةاتهم حوةةك خح سةةهم أات تةةأ ير فةةي , اتياهةةات المعلمةةين حوةةك المةةاجة وال ةةالل

فإ ن معتقداتهم حوك فاعليتهم فةي التةدرد  ال تقةث خهميةة عطهةاإ لمةا لهةا , ا اءتهم التدردسية

, وفةي ميةاا (01ص, ي1991, غ الةة)من تأ ير في توددد مد  حيااهم فةي هةي  المهطةة

, ك  للمعتقدات الك داحية لةد  المعلمةين تةأ ير فةي خجايهةم جاذةث السةتاللغة العربية قد دل

وقد دلةك  مةن اةسةبال التةي تة جن؛ إلةى اللةعت الكاضةح لةد  ال ةالل فةي اةث  كاحةا 

واتابةةةإ لةةيا ال بةةد مةةن ا ةةت خ ةةر المعتقةةدات الك داحيةةة , وقةةراءة, واةةدددًا, اسةةتماًعا: اللغةة

 (.291ص, ي1991, غ الة)وتوسيث قالبهم, لمعلمي اللغة العربية حوك خجايهم الس ي

وبعةةةد اقةةةالق البااةةةث علةةةى العددةةةد مةةةن اةجبيةةةات والدراسةةةات التربكدةةةة المعطينةةةة 

وجراسةة , (ي1991, غ الةة)وجراسةة , (ي1991, رجاج؛)ادراسة , بالمعتقدات الك داحية

ةةةث إلةةةى خبعةةةاج للمعتقةةةدات (ي1921, واسةةةينإ وإسةةةماعيث, وعبةةةدالع د , معةةةين) إ تكفن

, والطمةةةك االح عةةةالي, والقةةةدرة, والتقةةةددر الةةةياتي, وال اعليةةةة, الدافعيةةةة: وهةةةي, يةةةةالك داح

 .واالتياهات, والتقبث

هةةه حوةةك , فالدافعيةةة ومةةا تمدنلةةه مةةن ظةةروف جاذليةةة وذار يةةة تط ةة  السةةلك  وتك ن

فهةةي تعةةد بِعةةًدا مةةن خبعةةاج المعتقةةدات , وتوةةافع علةةى اسةةتمراردته, توقيةةق هةةدف معةةين

, وتقةةددر الةةيات, هةةة للسةةلك  وتةة جن؛ إلةةى ال ةةعكر بالرضةةا والدقةةةوتعةةد مك , الك داحيةةة

والدافعيةةة الطاتيةةة فةةي خ ن سةةلكًاا مةةا دطةةت  عطةةه حتةةاي  مقبكلةةة تةةدف  لتتيةةا  بهةةيا السةةلك  

وهةةةي ميمكعةةةة , وتمدنةةةث ال اعليةةةة بِعةةةًدا تذةةةر مةةةن خبعةةةاج المعتقةةةدات الك داحيةةةة. مسةةةتقبال

ا دتعلةةق بقدرتةةه علةةى خجاء سةةلك  موةةدج عطةةد المعتقةدات التةةي دوملهةةا المعلةةم عةةن ح سةةه فيمة

فاعتقةاج , وبأحنه دست ي  الطيا  بالسلك  الم لكلإ للي دوقةق حتةاي  معيطةة, مستك  معين

لةيا , المعلم بأحنه دمتلةل القةكة والمقةدرة  حيةا  سةلك  م لةكل فإحنةه دوةاوا اسةكلها فعةال
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والقةدرة علةى , والمدةابرة, ةفال اعلية ت  نر في السلك  في مدث ال ردقة في اذتيار اةح ة 

وفي قدرته على مكا هة العقبةات والتغلةا , وفي امينة اليهد المبيوا, والتطظيم, ا حتا ية

فةإ ن المعلةم دميةث للقيةاي بةاةجاءات التةي دعةرف , خو في تعلم سلك   ددةد, على السعكبات

ليةة فةي التةدرد  فما دملله من مستكدات مرت عة مةن ال اع, مسبقًا بقدرته على الطيا  فيها

والتة اي , وفي اللب  والسي رةإ دكلند لدده القدرة على ضب  الست والو اظ على الطظةاي

, واسةتعداي إسةتراتيييات تدردسةية  ددةدة, والمدابرة فةي مكاقةت ال  ةث, خقك  تيا  العمث

واالسةةتمرار فةةي اةجاءات المرغكبةةة لمةةدة قكدلةةة , وتو يةة  خقةةك  لل ةةالل علةةى اةح ةة ة

ومةن خبعةاج المعتقةدات الك داحيةة تقةددر المعلةم لياتةه فةي االح باعةات . ق الهةدفاتى دتوقة

وسةةمات , ال عسةةية التةةي دمللهةةا عةةن ح سةةه فيمةةا دتعلةةق بقدرتةةه علةةى اةجاء مةةن جافعيةةة

وتوددةد اليهةد , ومهارات ال مة للتعامةث مة  المكاقةت  حيةا  اةجاء الم لةكل, شعسية

ف إلةةى امةةا د ةةير تقةةددر الةةيات إلةةى الي, لةةيلل احةةا التقييمةةي الةةي؛ مةةن ذاللةةه دملةةن التعةةرن

ومةن ذةالا مةا , وتقددر اليات لدده دطمك معه مطةي الويةاة المبلةرة, م هكي اليات لد  المعلم

فةةإأا اةةا  مرت ًعةةا لةةد  المعلةةم فإحنةةه دعطةةي امتالاةةه تقةةددًرا عاليًةةا فةةي , دمةةرن بةةه مةةن ذبةةرات

بةأ   دلةك  , مةن خبعةاج المعتقةدات الك داحيةة وتمدنةث القةدرة بِعةًدا. اةح  ة التي د جدها اافة

المعلم مقتطًعا على خسا  من المعرفة المتالاةه الل ةاءة الال مةة للقيةاي بسةلك  مةا بسةكرة 

وإ ن , فم اهيم المعلم للقدرة لها معا  ضةمطينة هامةة لسةلكاياتهم فةي سةياق ا حيةا , حا وة

, مارسةةاته السةة ية وجافعيتةةهمعتقةةدات القةةدرة لهةةا خ ةةر متسةةث بةةالمعلم مةةن ايةةث قبيعةةة م

واةةةيا االسةةةتعداج للتعةةةاو  مةةة  خوليةةةاء خمةةةكر , وجر ةةة مدابرتةةةه فةةةي مكا هةةةة السةةةعكبات

واةةيلل جر ةةة , وجر ةةة الرضةةا عةةن ح سةةه, وتعاوحةةه مةة  خقراحةةه مةةن المعلمةةين, ال ةةالل

وعطةدما دلةك  المعلةم وا قًةا فةي , وشةعكر  باالسةتعداج اةمدةث للتةدرد , االحتماء الةكظي ي

وعلةى اسةتعداي , ه بقدراته جاذث السةت فةيلل دة  نر إديابًةا علةى توسةيث ال ةاللمعتقدات

ةا إأا اةا  غيةر وا ةق بقدراتةه , الم اراة في اةح  ة والمستيدات في قرايق التدرد  خمن

ودقاوي اث  ددةد وتغينةر فةي المطةاه  وقةرق , فإحنه دميث إلى اتباق خسلكل السي رة السلبية

وسةلكاياته وقراراتةه , ح عالي ارتباقًا و يقًا ببيئة المعلةم العملينةةودرتب  الطمكن اال. التدرد 

ودة  نر اةث مةن الطلة  والتةدردا , ود لث بِعًدا من خبعاج المعتقةدات الك داحيةة, التدردسية

امةا دة  نر اةث مةن االح ةكاء خو , وبطةاء  قتةه بط سةه, على اح عاالته بتلةكدن اح عةاالت  يةدة

وعلةى , لولم خو الدقة خو التطاف  على الممارسةات السة يةالم اراة خو م اعر الغلا وا

فةةالطمكن االح عةةالي للمعلةةم دسةةاعد فةةي تةةكفير  ةةكن الرعادةةة العاق يةةة , االتياهةةات االح عاليةةة

والتةةي تسةةاعدهم علةةى تلةةكدن , لل ةةالل مةةن ذةةالا تةةك يههم إلةةى اةح ةة ة اال تماعيةةة

واةيا تةكفير , فةي حمةكن شعسةيتهمو, وتكفير المطةا  الماليةم لهةم, عالقات  يدة م  غيرهم

ة والتةي تةدذث الرااةة , اةح  ة والمكاقت التي تساعد ال الل على تكفير العبرات السارن

امةةا تسةةاعدهم علةةى الت ةةيي  فةةي التعبيةةر عمةةا دةةدور , وال مأحيطةةة والوةةا إلةةى ح كسةةهم
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عالقةة وللطمكن االح عالي للمعلةم عامةث مهةم مةن عكامةث الطيةا  لل ةاللإ إأ لهةا , بدواذلهم

وفي التكافق م  المكاقت التعليميةة واال تماعيةة المعتل ةة مةن , و يقة في التراي  واالحتبا 

اما خ ن االتياهةات دقسةد بهةا هطةا الوالةة . ذالا الم اراة في اةح  ة اليماعية وال رجدة

والتي تتلكن  بطاء على ما دك د لدده من تسكرات فيما دتعلق بمكضةكق , الك داحية للمعلم

والتةي تدفعةه فةي معظةم اةايةا  إلةى القيةاي , بِعةٌد تذةر مةن خبعةاج المعتقةدات الك داحيةة, ما

ودتوةدج مةن ذةالا هةي  االسةتيابات , ببعض االسةتيابات خو السةلكايات فةي مكقةت معةين

فعطةدما , خو إفةدار سةلك  إديةابي خو سةلبي حوةك , جر ة رفله خو قبكله لهةيا المكضةكق

مهةا فةإ ن ألةل سةيطعل  تلك  لد  المعلم اتياهات إدي ابية حوك الماجة الدراسية التةي دِعثن ن

والمعلةم الةي؛ دومةث اتياهةات سةلبية حوةك , واهتمةاي قالبةه بالمةاجة, على خسةلكل تدردسةه

ومةن , وعلى الماجة التدردسية التي دعلنمها فإ ن ألةل سةيطعل  علةى اتياهةات قالبةه, ح سه

ومةن خبعةاج المعتقةدات . اهةاتهم سةلبية خدلةا َمَّ على توسيلهم الدراسي, وهيا ما ديعث اتي

الك داحيةة التقبنةث الةي؛ دعطةي مةد  ارتيةا  المعلةم لمةا دتمتنة  بةه مةن السةلكايات واليكاحةةا 

وجافعيته في ممارسةة , فيلل د  ر على سلكاياته وممارساته الس ية, الم ا ية واالح عالية

يا مةةا دةة  ر علةةى حتةةاي   , وهةةواتياهاتةةه ا ديابيةةة لمسةةتيدات قةةرق التةةدرد, اةح ةة ة

 .          قالبه

ومعتقدات معلمي اللغة العربية الك داحية حوةك اتةال الط ةاق لمقةرر لغتةي اليميلةة  

, وال اعليةة بةأجاء اةح ة ة فةي مدةث المدةابرة, بأحهةا تِلسةا الدافعيةة, قد تتأ ر بتلةل اةبعةاج

وفي تطميةة التقةددر , اتومكا هة العقبات والسعكب, واالستمراردة, وبيا اليهد الم لكل

وفةةي القةدرة ببطةاء الدقةة الداذليةة واالسةةتعداج , الةياتي وشةعكرهم بالل ةاءة  حيةا  اةح ة ة

, امةةا خحنهةةا تِلسةةا الطمةةك االح عةةالي فةةي مدةةث تةةكفير العبةةرات, اةمدةةث للم ةةاراة باةح ةة ة

ي االتياهات ا ديابية لهم حوك الماجة وهةيا مةا , اةح ة ة والتقبنث في االرتيا  بتط يي, وتِطمن

 . -استباحة المعلمين–سيتم التوقق مطه بمعرفة حتاييه من ذالا خجاة الدراسة 

مةا دعتقةد  المعلمةك  عةن حتييةة مةا دترتةا علةى : وتعرف المعتقدات السلكاية بأحنهةا

اقتطةةةاق : , وبأحنهةةةا(53ص, ي1922, تا ال ةةةيخ)السةةةلك  مةةةن خوضةةةاق إديابيةةةة خو سةةةلبية 

لى توقيق الطةكات  التعليميةة المرغكبةة لةد  ال ةالل اتةى وإ  اةاحكا المعلمين بمقدرتهم ع

 .Guskey& Passaro, 1994, p)خو د تقةرو  إلةى الدافعيةة , دعةاحك  مةن فةعكبة مةا

 , Pajares,1992) قة المعلمين بقةدرتهم علةى التةأ ير فةي خجاء ال ةالل : , وبأحها( 628

p. 316)ين علةى خحنهةا عبةارة عةن بِعةد  ابةت مةن , ودِطظر إلى المعتقةدات السةلكاية للمعلمة

والم ةلالت السةعبة , تتمدث في قطاعات أاتية في القدرة علةى المت لبةات, خبعاج ال عسية

وخحنهةةا وظي ةةة مك هةةة للسةةلك  تقةةكي علةةى , التةةي تةةكا ههم مةةن ذةةالا التسةةرفات الياتيةةة

, ي2001, رضةةةكا )وضةةةب ه والتع ةةةي  الةةةكاقعي لةةةه, التولةةةير خو ا عةةةداج للتسةةةرف

وا فةةةال  , وخ ن المعتقةةةدات واآلراء العافةةةة للمعلمةةةين تةةة  نر فةةةي التةةةدرد , (16ص

امةا خحنهةا تة  نر علةى , اما ت  نر على حتاي  ال الل في مدث إحيا اتهم وجوافعهةم, التعليمي
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, وفةةي اةهةةداف التةةي دلةةعكحها, سةةلكايات المعلمةةين واليهةةكج المبيولةةة مةةطهم فةةي ال سةةث

اما خ ن المعتقدات واةفلار العافة تساعد المعلمين في , ومستكدات ال مك  العافة بهم

, ي1990, ر ق)وألةةةل فةةةي و ةةةه العقبةةةات فةةةي ال سةةةكا, توقيةةةق المدةةةابرة وا فةةةرار

ومةةن هطةةا حيةةد خ ن المعتقةةدات تةة  نر تةةأ يًرا واضةةًوا فةةي سةةلك  المعلمةةين فةةي , (101ص

, (301ص, ي1921, وسةةةليم, خمبكسةةةعيد؛)الممارسةةةات التدردسةةةية التةةةي دقكمةةةك  بهةةةا

وال ةةروق بةةين المعلمةةين إحنمةةا تر ةة  فةةي  احةةا ابيةةر مطهةةا إلةةى االذتالفةةات بيةةطهم فةةي 

والتةةةي تةةةطعل  سةةةلبًا خو إديابًةةةا علةةةى الممارسةةةات جاذةةةث , المعتقةةةدات السةةةلكاية التربكدةةةة

ةةا مةةن خبعةةاج تةةأ ير المعلمةةين علةةى , وخ طةةاء التةةدرد , ال سةةكا الدراسةةية وت ةةلنث بِعةةًدا مهًمن

وقةةةرق , عتقةةةدات المعلمةةةين فيمةةةا دتعلةةةق بالعمليةةةة التعليميةةةة مةةةن مطةةةاه قالبهةةةمإ إأ إ ن م

وخح ة ة توةدج إلةى اةدن ابيةر ممارسةاتهم ال عليةة جاذةث ال سةكا , وخساليا تقةكدم, تدرد 

والتغينر في السةلك  والو ةاظ عليةه دطبغةي ر دتةه (. 231ص, ي1996, إبراهيم)الدراسية 

وهةي قةدرة المعلمةين , الطتا ةات السةلكاية خو التكقعةات اةكا, على خحنةه وظي ةة للمعتقةدات

خ؛ المعتقةةدات واآلراء العافةةة بقةةدرة المعلمةةين علةةى تطظةةيم وخجاء , علةةى تط يةةي السةةلك 

وهةي االعتقةاج , وهي م شر قةك؛ للي يةة تسةرف المعلمةين, اةح  ةإ لتوقيق ا حيا ات

إ لةيا ال (125ص, ي1990, ر ق)بأحنهم قاجردن على ممارسة الةتولم الةياتي فةي سةلكاهم

, بد عطد فهم سلك  المعلمين بما دتعلق بممارساتهم التدردسية مةن فهةم معتقةداتهم السةلكاية

بمعطى خ ن اةحماق السلكاية المعتل ة والتةي دقةكي بهةا المعلمةك  مبطيةة علةى خسةا  المعتقةد 

وللكفكا إلةى السةلك  الم لةكل للمعلمةين سةكاء , سكاء خاا  السلك   يًدا خي ذاقئًا, بها

خو خفعاا تيا  المكاقت من فهةم المعتقةدات السةلكاية , خو تسرفات, ما دتعلق من قراراتب

 .للمعلمين من خ ث تغيير اةحماق السلكاية العاقئة 

وبعةةةد اقةةةالق البااةةةث علةةةى العددةةةد مةةةن اةجبيةةةات والدراسةةةات التربكدةةةة المعطيةةةة 

وجراسةة , (ي1990, ر ق)وجراسةة , (ي1996, إبةراهيم)ادراسةة , بالمعتقدات السةلكاية

ةةةث إلةةةى خبعةةةاج للمعتقةةةدات السةةةلكاية(ي1920, الوربةةةي) , الل ةةةاءة الياتيةةةة: وهةةةي, إ تكفن

 .واللب , والسي رة, والتطظيم

تِعةةد الل ةةاءة الياتيةةة البِعةةد اةوا مةةن خبعةةاج المعتقةةدات السةةلكاية للمعلمةةينإ إأ هةةي 

ف المعلم جاذث غرفة الست ا أاتية اةكا قةدرة وهي تمدنث خفلارً , م شر قك؛ن للي ية تسرن

اما تمدنث اةفلار الياتية للمعلم بأحنةه , المعلم في التغلنا على مكاقت معتل ة بسكرة حا وة

والل ةاءة الياتيةة وظي ةة , قاجر على خجاء السلك  الي؛ دوقق الطتاي  الم لكبةة فةي المكاقةت

ف وضةب ه والتع ةي  لةه وهةي , مك هة للسلك  تقةكي علةى التولةير خو ا عةداج للتسةرن

ومةةد  , أات خهميةةة للدافعيةةة ولةةتراجة فةةي تسةةرف مةةاإ فهةةي تةة  نر علةةى اليهةةد المبةةيوا

ةةث عطةةد التغلةةا علةةى م ةةللة  االسةةتهال  المةةاج؛ والمعطةةك؛ الةةي؛ سةةيبيله المعلةةم فةةي التومن

اما تتمدنث في إجرا  المعلم وتقددر  لويم القدرات الياتية مةن خ ةث الةتملنن , سلكاية معيطة



 م8102   أكتوبر(    5) العدد                       للعلوم التربوية والنفسية المجلة العربية 

 

 

752 

امةةا خحنهةةا تةة  ر علةةى االسةةتمراردة فةةي مكا هةةة , ين بسةةكرة حا وةةةمةةن تط يةةي سةةلك  معةة

والل اءة الياتية تيعةث المعلمةين , وعلى الرجوج االح عالية والسلكاية, السعكبات والعقبات

وفةي المقابةث دتيطبةك  المكاقةت , دعتارو  المهةاي التةي د ةعرو  خحنهةم فيهةا خا ةاء وا قةك 

فالمعلمك  أوو الل اءة الياتية د مطك  بةأ ن لةددهم , ءةالتي د عرو  خحنهم فيها مودوجو الل ا

وااللتة اي القةك؛ , وال ةعكر بالرضةا واالرتيةا  تيةا  عملهةم, القدرة على توقيق اةهةداف

واستعداي قةرق تدردسةية , ورو  المدابرة في مكا هة مكاقت السعكبات وال  ث, تياهه

وسلكاياتهم خ طةاء , خجايهم التدردسياما ت  نر في , وتدرد  قالبهم بدافعية وإحيا , ادددة

وفةي , وتقددم المساعدة لل الل, وفي قدرتهم على تكفير بيئة تعلنم  يدة, الممارسة العملية

ودًمدةث اللةب  البِعةد الدةاحي مةن . وفةي االشةترا  الط ة  فةي اةح ة ة, ا فال  التعليمةي

العكامةث المسةببة للطتةاي   خبعاج المعتقدات السلكاية للمعلمةينإ فهةك دمدنةث ر دةة المعلةم عةن

وخ ن حتةاي  السةلك  , فاعتقةاج المعلةم بأحنةه دسةت ي  خ  دسةي ر علةى مةا دوةدا لةه, السلكاية

هةةي ( اللةب  الةداذلي)التةي دسةث إليهةا سةكاء خااحةت إديابيةة خي سةةلبية وهةي مةا دسةمى بة 

ود لةق ,  والدقة في القدرة على التةدرد, والمهارة, والقدرة, حتاي  عكامث جاذلية االيااء

, وخ ن هةةي  الل ةةاءة ت ةةير إلةةى الطيةةا  فةةي التةةدرد , عليهةةا الل ةةاءة ال عسةةية للتةةدرد 

ى بة , والتيددد المستمر فيه وهةك اعتقةاج المعلةم بتةأ ير ( اللةب  العةار ي)وهطةا  مةا دسةمن

فيمةا , خو علةى اآلذةردن المسةي ردن علةى المكاقةت, االوع والسدفة, قك  ذار ية عليه

والتطظيم الياتي هك البِعد الدالةث مةن . يات سكاء خااحت إديابية خي سلبيةدسث إليه من سلكا

والي؛ دِعرف بأحنه ميمكعةة العمليةات التةي دسةتعدمها , خبعاج المعتقدات السلكاية للمعلمين

فةالتع ي  دهةتم , وت مث التع ي  والمراقبةة والتقةكدم, المعلم وتملنطه من التولم في اةجاء

واةةيلل بعمليةةة احتقةةاء ا سةةتراتييية المطاسةةبة , توقيقةةه توددةةًدا جقيقًةةابتوددةةد الهةةدف المةةراج 

وقةةرق التةةدرد  , با ضةةافة إلةةى توددةةد العكايةةق المتكقةة  اةةدو ها, لتوقيةةق ألةةل الهةةدف

ةةا المراقبةةة فهةةي عمليةةة ضةةب  تط يةةي الع ةةة الموةةدجة سةةل ًا  ووسةةايث التعامةةث معهةةا, وخمن

وإلةى , والطظر فيما سةيأتي خو مةا هةك متكقة  وت مث متابعة ما خِحي  من الع ة, ومراقبتها

العمليةةات وا سةةتراتيييات التةةي دسةةتعدمها المعلةةم لمراقبةةة الع ةةة المعةةدنة سةةل ًا ومتابعتهةةا 

وتط ييها لتوقيق اةهداف, وخما التقكدم فهك العملية العقلية التي تودنج مد  ما دمللةه المعلةم 

دد ال روق فيهإ خ؛ إحنها عملية تبدخ قبةث من معلكمات عن المهمة والسلك  واةجاء الي؛ در

وهي تتلمن التوقق من مد  الكفةكا , ال روق في المهمة وتستمر خ طاء إحيا ها وبعد 

وألةل , وتمدنث السي رة البِعد الراب  من خبعةاج المعتقةدات السةلكاية للمعلمةين. إلى اةهداف

خو , ق بالتةةدرد سةةكاء فيمةةا دتعلةة, فةةي التغلةةا علةةى مسةةاجر اللةةغكق فةةي ميةةاا العمةةث

خو بمةةا دتعلةةق بالمطةةا  السةةايد جاذةةث الم سسةةة , بالعكامةةث ال رجدةةة للمعلةةم مةةن ضةةعت وقةةكة

فيلل دة  نر علةى الممارسةات , خو بيطهم وبين ر سايهم, التربكدة من عالقات بين المعلمين

 .  والسلكايات العامة جاذث البيئة التعليمية, والقرارات التدردسية

لغة العربية السلكاية حوك اتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة قةد ومعتقدات معلمي ال 
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ي الل ةاءة الياتيةة , بأحنه دِلسا ال الل العاجات السلكاية المرغكبة, تتأ ر بتلل اةبعاج ودِطمن

وفةي ت ةاعلهم , وفةي التعةاو  فيمةا بيةطهم, لل الل بالقةدرة علةى خجاء السةلكايات وتكظي هةا

وفةي ضةب  الطتةاي  المتعلقةة , ط يةي اةح ة ة لتوقيةق الل ةاءةو داجة ذبةرتهم بت, اال تماعي

وتلسةبهم , بالسلك  بةأ ن اةح ة ة فةي اتةال الط ةاق تراعةي ال ةروق ال رجدةة بةين ال ةالل

وفي خ ن اتال الط اق دهتم بالتطظيم الياتي من ذةالا العمليةات , المهارات الوياتية الوقيقية

, ت بيقه علةى عةدج ابيةر مةن ال ةالل فةي ال سةث التي تملنن من التولم بتط يي  في إملاحية

ةا , م  إملاحية تقكدمهم من ذالله والتع ي  بتط يي  لهم في اةفلار التي تساعد المعلمةين إمن

وفةةي السةةي رة التةةي دقةةدنمها اتةةال الط ةةاق , خو بالةةدورات المقدمةةة لهةةم, مةةن اتةةال المعلةةم

باةح  ة, وهيا ما دةكفنر الهةدوء بتط يي  في التغلا على العقبات من ذالا إشغاا ال الل 

وتةةةكفير عطسةةةر , ومراعةةةاة تكقيةةةت الوسةةةة الدراسةةةية بتط يةةةي , واالحلةةةباق فةةةي ال سةةةث

وهةةيا مةةا سةةيتم التوقةةق مطةةه , الت ةةكدق والمتعةةة لهةةمإ فيو ةة هم علةةى التوسةةيث اةاةةاجدمي

 .-استباحة المعلمين–بمعرفة حتاييه من ذالا خجاة الدراسة 

خ ن المعتقةدات تتلةكن  مةن ( Lazim,Abo osman& salihin,2004,p.3)وأاةر

 :وهي اما دلي , خربعة خفطاف

ن المعتقةدات عةن الت ليةر بموتةك  اللتةال فةي : المعتقدات عن موتك  اللتال -2 وتتلةمن

 .خو سهلة , مياا خ؛ن ماجة من المكاج التعليمية مدث خ  تلك  فعبة

ن المعتقةةدات عةةن الدقةةة : المعتقةةدات عةةن الةةيات -1 وخسةةبال , بةةالط   عطةةد التعلةةيموتتلةةمن

 .الطيا  خو ال  ث في تدرد  خ؛ ماجة من المكاج التعليمية 

ن المعتقةةدات عمةةا ديةةا خ  د علةةه المعلةةم ليسةةاعد : المعتقةةدات عةةن التةةدرد  -0 وتتلةةمن

 .ال الا على التعلنم 

ن هيا التسةطيت خ ن التعلةيم والةتعلنم تطاف: المعتقدات عن السياق اال تماعي -3 , سةيودتلمن

وخ ن اآلذردن ذارج المدرسة لهم تأ ير أو جاللة على التعلةيم والةتعلنم ة؛ مةاجة مةن المةكاج 

 .التعليمية

وقد تطاولت هي  الدراسة فطت المعتقدات عن موتك  اللتال في معتقةدات معلمةي 

 .وجر ة استعدامهم له , اللغة العربية حوك اتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة

, بةث هةي عرضةة للتغييةر والتعةددث, مستقرة خو  ابتةة  باتًةا م لقًةا والمعتقدات ليست

ن بةةرام  إعةةداج المعلمةةين مةةداذث لتعةةددث معتقةةداتهمإ رغبةةة فةةي خ   ولةةيا ال بةةد خ  تتلةةمن

-230ص ص, ي1996, إبةةةراهيم)تةةةطعل  هةةةي  المعتقةةةدات علةةةى ممارسةةةاتهم التدردسةةةية

وتدردسها ما لةم دلةن لةد  , سية, وخحنه ال دملن خ  تودا إفالاات في المكاج الدرا(233

, وعن تدردسها وعن التغيرات الودددة في عمليات التعلةيم, المعلمين معتقدات عميقة عطها

وذافةةة فيمةةا دتعلةةق , والتغينةةر فةةي المعتقةةدات مةةرتب  بمةةا دةةطعل  مةةن  احةةا المعلمةةين

سةكحها راتهم وإجرااهم ل بيعة الماجة التةي ددرن مةن  , وخ ن (Ernest, 1989, p.249)بتسكن



 م8102   أكتوبر(    5) العدد                       للعلوم التربوية والنفسية المجلة العربية 

 

 

752 

ومظاهرها التي ت  نر على  قتهم في مقةدرتهم علةى , اللرور؛ جراسة معتقدات المعلمين

وايةةت دملةةن تغييةةر هةةي  المعتقةةدات اتةةى دملةةن تطميةةة  قةةتهم فةةي قةةدرتهم جاذةةث , التةةدرد 

, امةةا خ ن توسةةين معتقةةدات المعلمةةين سةةكف (Alpion, 2000, p.38)ايةةرات السةةت

إًأا فةالتغيير (. 365ص, ي1990, الي ايةر؛)م د ج؛ ب لث مط قةي إلةى توسةين تدردسةه

مةةكا هتهم : بالمعتقةةدات خو توسةةيطها وت كدرهةةا لةةد  المعلمةةين دوةةدا لعةةدة عكامةةث, مطهةةا

سةةك  فيهةةا عةةن خفلةةارهم, للتوةةددات خو تلةةل , خو مةةن ذةةالا تيةةاربهم وذبةةراتهم التةةي دمون

تقةةةدات خو خو عةةةن قردةةةق التةةةدردا لتعةةةددث المع, العبةةةرات التةةةي دتلقكحهةةةا مةةةن خقةةةراحهم

خو التغينةر فةي خسةاليا , خو من ذالا تغينر البيئة التي دط  ك  ودت ةاعلك  معهةا, ت كدرها

خو فةةي مكافةةلة الةةتعلنم الةةياتي مةةن , خو مةةن ذةةالا الطمةةكن المهطةةي, الت ليةةر واةةث الم ةةلالت

خ ن هطةا  عةدًجا مةن الدراسةات ( 222ص, ي1999, قطةددث)وأاةر . ذالا القراءة والبوةث

لية ال تي استهدفت المعتقدات السلبية للمعلمين تعدداًل خو تغييًرا فةي االتيةا  المرغةكل التدذن

ومةةةةةةةن هةةةةةةةي  , مةةةةةةةن ذةةةةةةةالا بةةةةةةةرام  مك هةةةةةةةة خو إسةةةةةةةتراتيييات لهةةةةةةةيا التعةةةةةةةددث

, (Benbow,1993; Koebley&Soled,1998;Vacc&Bright,1999:)الدراسةات

رت إلةى إلةى و ةكج جراسةات متعةدجة خشةا( 236ص, ي1929, فلث هللا وتذرو )وأار 

وقاعدة تسكراتهم تِسهم ب لث ملوكظ في إعاجة هيللة هةي  , خ ن توسين معتقدات المعلمين

ةن لةددهم ت ةاعالتهم السة ية, وتوسين المعتقدات, التسكرات : ومةن هة الء, ومن  ةم تتوسن

(Thompson,1992; Kagan,1992; Fang,1996.) 

 :المعتقدال والممارسال التدريس ة

خِ ردت العددد من الدراسةات اة طبيةة والعربيةة التةي اهتمةت ذالا العقكج الماضية 

فمةةن , وممارسةةاتهم التدردسةةية جاذةةث السةةت, بدراسةةة العالقةةات بةةين معتقةةدات المعلمةةين

 Bauch,1984; Nespor,1987 ;Brickhouse,1990)الدراسةةةةات اة طبيةةةةة

;Richardson,  Anders ,Tidwell&Lloyd,1991;Johnson,1992) , ومةةن

إ وخبةةك 1990, إ وعبةةدالكهال, والبسةةاق1995, والسةةكاعي, الطقبةةي)العربيةةة الدراسةةات

, وقد ولند هيا االهتماي العلمي المت ادد في هيا المياا حتةاي  مهمةة سةلن ت (1922, سطيطة

وحتةةاي  , وفةةي تأ يرهةةا علةةى القةةرارات التدردسةةية, اللةةكء علةةى مةةد  تةةراب  هةةي  العالقةةة

هةي و هةة حظةرهم ومطظةكرهم الةي؛ دباشةرو  بةه  ال الل, فمطظكمة معتقةدات المعلمةين

, العمث في مهاي التعليمإ فمعتقدات المعلمين تست ي  خ  تودج ايت دعتارو  مدذث التعلةيم

وبةةةةةةأ؛ن  هةةةةةةد سيسةةةةةةتمرو  بالعمةةةةةةث فةةةةةةي هةةةةةةي  , وخ؛ن إسةةةةةةتراتييية سيسةةةةةةتعدمكحها

, ومعتقةدات المعلمةين (Decorte, Verschaffel& Eynde, 2000, p.698)المهمةة

وهةي لهةا ارتبةاق و يةق , ممارساتهم ترتب  بأهداف المقررات الدراسةية وموتكداتهةااكا 

وعطةةةد , وهةةةي  الممارسةةةات تةةةرتب  بيميةةة  المقةةةررات الدراسةةةية, بالممارسةةةات التربكدةةةة

: التدرد  د ترض خ  دلك  المعلمك  قاجردن على تط يي المكقت التعليمةي بيمية  مياالتةه

ص , ي1922, خبك سةطيطة)وتقكدم , وخح  ة, ووسايث, وإستراتيييات تعليمية, من تع ي 
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العالقةة بةين معتقةدات المعلمةين ( Raymond, 1993, p.2), وقد تطاولةت جراسةة (220

ةةلت إلةةى خ ن العبةةرات المدرسةةية السةةابقة, وممارسةةاتهم التدردسةةية وبةةرام  إعةةداج , وتكفن

دات ااحةةت المةة  نر وخ ن هةةي  المعتقةة, المعلمةةين ااحةةت المةة  نرات الرييسةةة علةةى المعتقةةدات

الةةريي  علةةى ممارسةةة التةةدرد , والعالقةةة بةةين المعتقةةدات والممارسةةات التدردسةةية هةةي 

, ي1929, فلةث هللا وتذةرو )تباجلية خادر مةن خحنهةا فقة  عالقةة ذ يةة بةين سةبا ومة  نر

وخ ن المعتقةدات , , وخ ن جراسة المعتقدات هي مسألة ايكدة للممارسات التربكدةة(269ص

وفهةم هةي  , لمقيةا  اةادةر وضةكًاا لمالاظةة حمةكن المعلمةين مهطيًنةا وتك يهةهربما تلك  ا

 ,Kagan)المعتقةدات وسةيلة فاعلةة لتوددةد حكعيةة ت اعةث وخجاء المعلمةين فةي خ؛ن مدرسةة

1992, p.68) , وفهم المعتقدات المتعلقةة بةالمعلمين دِة  نر ب ةلث مباشةر علةى ممارسةاتهم

وإاةةداا تغييةةر فةةي ممارسةةاتهم التعليميةةة , كدرهموهةةك خمةةر مهةةم مةةن خ ةةث ت ةة, التدردسةةية

(Johnson, 1994, p.439; Tattoo, 1998, p.66 .)خو , ومعرفةة معتقةدات المعلةم

خمةر ضةرور؛ مةن خ ةث توسةين فاعليةة   -قالةا إعةداج اليةات المعلمةين  -ال الا المعلم 

, (Al-Amoush, Markic, Usak, Erdogan, & Eilks, 2014, p.767)التعلةيم 

ملن القكا إ ن امةتال  المعلمةين لمعتقةدات إديابيةة دِعةدن هةدفًا مةن خهةداف التربيةة ال دقةثن ود

, وامةتال  المعلمةين لمعتقةدات وو هةات حظةر للمةاجة, عن امتالاهم لبط يةة م اهيميةة سةليمة

ةا فةي بطةاء , وقرايق تدردسةها لةه تةأ ير بةالى علةى تسةرفاتهم التدردسةية ودة ج؛ جوًرا مهًمن

, ي1990, اسةن)م والتي جو  شل تطعل  علةى بطةاء المعرفةة لةد  ال ةالل المعرفة لدده

 ( .22ص

ومهةةةاراتهم فةةةي , ودةةةرتب  تكظيةةةت خهةةةداف تةةةدرد  اللغةةةة العربيةةةة لةةةد  معلميهةةةا

والكسةةايث واةح ةة ة بالمعتقةةدات التةةي ت ةةللت , واذتيةةاراتهم لتسةةتراتيييات, التع ةةي 

اللغةةة العربيةةة وذافةةة فةةي بةةدادات  لةةددهم, لةةيا فاالهتمةةاي بياحةةا المعتقةةدات لةةد  معلمةةي

التواقهم بالعمث التعليمي قد دلك  لةه مةرجوج إديةابي خ طةاء قيةامهم بالتةدرد  وذافةة فةي 

المرالة االبتدايية التي تعد من خهم وخذ ر المرااث التعليميةإ ةحنه دعتمةد عليهةا تك هةات 

, ي1991, لمييةةةدعبدا)ال ةةةالل حوةةةك اهتمةةةامهم بميةةةاا اللغةةةة العربيةةةة خو االبتعةةةاج عطةةةه

 (. 205ص

المعلةم ( 2: )خجوار المعلم في المعتقدات بما دلي( Ernest, 1989, p.251)ودودنج 

ةد علةى ال هةم : المعلم الم ستر( 1. )وهك الي؛ دران  على المهارات: اةجايي وهك الةي؛ د ان

 .وهك الي؛ د اند على اث الم لالت: المعلم الميستر( 0. )والمعرفة المتلاملة

 :ث ر معتقدال المعلم ن على ممارستهم لكتاب النشاطتأ

ةةاا ا ح سةةينًا ماليًمةةا للةةتعلنم ال عن ةةة لل ةةاللإ فهةةي تةةكفنر  ةةكنً , تعةةد اةح ةة ة الييةةدة مهمن

وتِسةاعدهم , وت دد من فرص ت اعلهم م  الماجة التي دتعلمكحهةا, وتوقيق تعلٍم قك؛ المعطى

, ي1992, مكسةةةى)رسةةةة الت ليةةةروتسةةةمح لهةةةم بمما, علةةةى االحتقةةةاا إلةةةى مكاقةةةت  ددةةةدة
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, وال طيةة, ومكاهةا ال ةالل الرداضةية, , اما خ ن اةح  ة المدرسية تل ت ميكا(12ص

, ي1920, قالفوةةة)وت دةةد مةةن ت ةةكدقهم لالهتمةةاي بةةالمكاج الدراسةةية , واةجبيةةة وغيرهةةا

, و بةات اح عةالي, , ودتمت  ال الل الم اراك  في بةرام  الط ةاق بةرو  قياجدةة(212ص

, وخادر إديابيةة فةي عالقةتهم مة  اآلذةردن, اما خحنهم وا قك  في خح سهم, ث ا تماعيوت اع

, اليبةةكر؛)والمدةةابرة عطةةد القيةةاي بأعمةةالهم , وخحنهةةم دمتللةةك  القةةدرة علةةى اتعةةاأ القةةرار

عةةت علةةى الةةرغم مةةن خحنهةةا فةةي , وتعةةدجت اةح ةة ة التعليميةةة(. 300ص, ي1923 وتطكن

لمهةةارات أات االرتبةةاق المباشةةر بأهةةداف العمليةةة ميملهةةا تلسةةا ال ةةالل العددةةد مةةن ا

خو الط ةةاق المسةةااا للمةةطه  خو المةةاجة , فهطةةا  مةةا دعةةرف بالط ةةاق المطهيةةي, التعليميةةة

يه بعةةض البةةاادين الط ةةاق السةة ي, الدراسةةية , والةةي؛ دهةةدف إلةةى تعميةةق الم ةةاهيم, ودسةةمن

هطةا  الط ةاق الوةر خو و, والمباجئ العلمية التي ددرسةها ال ةالل فةي المقةررات الدراسةية

ومن ذاللهةا ال ةالل , والي؛ دهدف إلى تهيئة مكاقت تربكدة معها, العار ي خوالالف ي

, ي1923, وعبدالوميةةةد, السةةةعيد)دلكحةةةك  خادةةةر قةةةدرة علةةةى مكا هةةةة ايةةةاتهم اليكمينةةةة 

, , وةهميةةةةة اةح ةةةة ة المدرسةةةةية بمةةةةا ت جدةةةةه مةةةةن جور فةةةةي تلةةةةكدن العةةةةاجات(200ص

وذدمةةة , االتياهةةات التةةي تسةةاعد ال ةةالل علةةى مكافةةلة تعلةةيمهمو, والقةةيم, والمهةةارات

وجعمتهةا , ميتمعهمإ خولت و ارة التعليم في الممللةة العربيةة السةعكجدة العطادةة باةح ة ة

لتسةبح , ومعطكدنًا بما دعدي في ميمله اةهداف العليا المط كجة فةي العمليةة التربكدةة, ماجدنًا

ةت , ًء ما توقق مطها جاذث المدرسةة خو ذار هةاسكا, بيلل وسيلة من وسايث التربية واهتمن

رة باةح ة ة التعليميةة, امةا خ ن اةح ة ة اللغكدةة تسةهم فةي تطميةة  في بطةاء المطةاه  الم ةكن

ا مةن االعتمةاج علةى الةياارة إلةى ا بةداق , الدروة اللغكدة لل ةالل وتسةاعدهم علةى التوةكن

ة فةةي القيةةاي باةحمةةاق اللغكدةةة الموببةةة والوردةةة ال عسةةي, المعتمةةد علةةى ا ديابيةةة ال رجدةةة

إ ولةةيا قامةةت و ارة التعلةةيم فةةي الممللةةة العربيةةة السةةعكجدة (010ص, ي1993, العلي ةةة)

بتسميم اتال ح اق مستقث للث من مقررات اللغة العربيةإ وألل لةرب  الياحةا الت بيقةي 

ت ةمث علةى اةث فالمقررات الدراسية واةدها ال دملةن خ  , للمقررات بالياحا الطظر؛ لها

طت المطةةاه  خح ةة ة تعليميةةة , العبةةرات التةةي دوتةةاج إليهةةا ال ةةالل ومةةن خ ةةث ألةةل تلةةمن

وِأاةر فةي اتةال الط ةاق للسةت . متطكعة تِملنن ال الل من ت بيق المكضكعات الطظردة

حةات : "الراب  االبتدايي ال سث اةوا دِعةد اتةال الط ةاق فةي عمكمةه الك ةه الت بيقةي لملكن

  (. 6ص, ي1926,و ارة التربية والتعليم" )دسير  طبًا إلى  طا بمكا اتهو, اتال ال الا

وجاعةم للتةال , ومن  من فت عيث اتال الط اق ب لث خفلث ايث إحنه   ء من المةطه 

دت لةةا اسةةتدمار  ب ةةلث فاعةةثإ ايةةث دِعةةد رايةة ة  احيةةة درتلةة  عليهةةا الم ةةروق , ال الةةا

طه مةةن ت بي لةةة , وخح ةة ة عال يةةة, قةةاتال ةةامث لت ةةكدر المطةةاه  بمةةا دتلةةمن وإ راييةةة ملمن

ومةةن الممارسةةات التدردسةةية التةةي د اولهةةا , (162ص, ي1920,خاةةري )للتةةال ال الةةا

المعلمك  جاذث الس كف, هك ت عيث وت بيق اتال الط اق لمقرر لغتةي اليميلةةإ وهةك مةا 

دات قةةد دتةةأ نر ب ةةلث مباشةةر باةفلةةار واآلراء التةةي دوملهةةا المعلمةةك  تياهةةه, مةةن معتقةة
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وفةي , ومةد  الدافعيةة تيةا  تط يةي , معرفية وو داحية وسلكاية, من ذالا تقبله خو رفلةه

ودةر  البااةث خ ن تةكفنر المعتقةدات ا ديابيةة . ومةد  اليهةد المبةيوا لةه, اللب  والتطظيم

للمعلم حوك اتال الط اق قد ت  ر تأ يًرا مباشًرا على تط يةي , وعلةى توسةيث قالبهةم, امةا 

ا لمعظم معلمي المدرسة قد ت  نر على البيئة التعليمية بك ةه العمةكي, بمعر ةات خ ن تكفنره

وبما خ ن المعلمين هم المعطيك  بت عيث اتال الط اق, فةال بةد , وسلكاية, معرفية, وو داحية

ةةا مةةن المةة  رات علةةى  مةةن جراسةةة معتقةةداتهم حوةةك اتةةال الط ةةاق, والتةةي تِعةةد مةة  نًرا مهمنً

التدردسية جاذث الس كف, وعلى اذتيةاراتهم وت ةاعلهم مة  قبيعةة ممارساتهم, وقراراتهم 

فلثن معلم دومث ميمكعة من المعتقةدات التةي توةدج . الماجة, وم  حكات  التعلنم لد  قالبهم

 (.Liu,2011,pp.1012-1013)خولكداته, وقراراته, وعلى ممارساته التعليمية

 :مشكلة الدراسة 

لتعلةيم دةكفنر بياحةات خساسةية تسةاعد علةى  دةاجة إ ن معرفة معتقدات المعلمين اةكا ا

ف هةم معتقةةداتهم م لةكل مةن خ ةةث توددةد ايةت تةة  ر هةي  المعتقةدات علةةى , فاعليةة التعلةيم

 &Fonseca, Costa, Lencastre)وعلةةةى توسةةةين خجايهةةةم وقةةةراراتهم ,  هةةةدهم

Tavares, 2012, pp.369-370 .)ةةا فةة ي امةةا خ ن معتقةةدات المعلمةةين تمدةث عةةاماًل مهمنً

ومسةةتك  اماسةهم ة؛ برحةةام  خو مةةطه  , توددةد مةةد  تقةبلهم لرفلةةار اليددةدة فةةي التعلةيم

إ لةةةيا ظهةةةر االهتمةةةاي بدراسةةةة (269ص, ي1990, وشةةةا , هةةةارو )ت ةةةكدر؛ مقتةةةر 

وألةل بةأ ن المعتقةدات ال عسةية للمعلمةين وااةدة , معتقدات المعلمين في المياا التربةك؛

, اءات المعلمةين وسةلكاهم جاذةث السة كف الدراسةيةمن العكامث الرييسة التةي تِوةدج إ ةر

 والمهةةةةةةةاي التعليميةةةةةةةة, وعلةةةةةةةى القةةةةةةةرارات التةةةةةةةي دتعةةةةةةةيوحها اةةةةةةةكا المةةةةةةةطه 

(Handal&Herrington, 2003,p.59; Wallace&Kang,2004,p.938  .)

وعلى ضرورة إ راء الدراسات التي تهتم بمعتقدات المعلمين, وخ  تسةبح موةكر البوةث 

 ,Pajares)لمعتقةدات تة  ر علةى سةلك  المعلمةين جاذةث السة كف التربةك؛إ إأ إ ن هةي  ا

1992, p.322 .)وموةكًرا , وتِعدُّ المعتقدات عطد معلمي اللغة الم تا  اةساسي في التعليم

ا للبوث التربك؛  ( .Borg, 2011, p.371)مهًمن

والدراسةةات السةةابقة المتعلقةةة , ومةةن ذةةالا الر ةةكق لرجبيةةات والدراسةةات التربكدةةة

اتلةةح للبااةةث و ةةكج تكفةةيات عددةةدة علةةى ضةةرورة إ ةةراء الم دةةد مةةن , ل الط ةةاقبلتةةا

والتع ةةي  , الدراسةةات التةةي تل ةةت ضةةرورة اهتمةةاي المعلمةةين بلتةةا اةح ةة ة للمقةةررات

ومتابعةة ةعمةاا المعلمةين , , وعلةى وضة  تليةات تقةكدم(203ص, ي1920, العردطي)لها

 ( .  201ص, ي1920, السكدا )المتعلقة بتكظيت خح  ة اتال الط اق

وقد قاي البااث باست الق تراء بعض معلمي لغتي اليميلةإ للتعرف إلى معتقداتهم  

( 12)وجر ةةة اسةةتعدامهم لةةهإ إأ ِعرتضةةت اسةةتباحة إللتروحيةةة علةةى , حوةةك اتةةال الط ةةاق

 :مطها , وشملت االستباحة عدًجا من اةسئلة, معلًما
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 اليميلة ؟ما اعتقاج  تيا  اتال الط اق لمقرر لغتي  -2

 ما مد  استعدامل للتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة ؟ -1

و د البااث تبادطًا في معتقةدات المعلمةين حوةك اتةال الط ةاقإ إأ , وبعد  م  اآلراء

وبلغت حسةبة المعلمةين , %(01023)بلغت حسبة المعلمين اليدن درو  خحنه أو خهمية ابيرة 

والةيدن دةرو  خحنةه أو خهميةة قليلةة بلغةت , %(12030)اليدن درو  خحنه أو خهمية متكس ة 

ا عن جر ة استعداي المعلمين للتال الط اق لمقةرر لغتةي اليميلةة %(. 31025)حسبتهم  خمن

فقد و د البااث التساو؛ في االستياباتإ إأ بلغت حسبة المعلمين اليدن دسةتعدمك  اتةال 

دسةتعدمك  اتةال الط ةاق  اما بلغت حسبة المعلمين اليدن, %(01023)الط اق ب لث جايم 

وبلغت حسبة المعلمين اليدن دسةتعدمك  اتةال الط ةاق ب ةلث , %(01023)ب لث متكس  

 %(.    01023)قليث 

ف إلةى معتقةدات معلمةي اللغةة  ومن  َمَّ تتودج م للة الدراسة فةي الوا ةة إلةى التعةرن

لةى اسةا علةم وجر ة استعدامهم لةه, وع, العربية حوك اتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة

البااث ال تك د جراسة سابقة في الممللةة العربيةة السةعكجدة تطاولةت اتةال الط ةاق لمقةرر 

ليا ظهةرت , وجر ة استعدامهم له, وما دومله المعلمك  من معتقدات حوك , لغتي اليميلة

 .الوا ة   راء هي  الدراسة 

 :لرسئلة التاليةووفقا ليلل, تم تسميم هي  الدراسة لتكفير المعلكمات بالطسبة 

م ا معتق دات معلم  ي اللغ ة العربي  ة حو ك ات ال الط   اق لمق رر لغت  ي  "

 "اليميل ة؟ وم  ا جر ة استعدامهم له؟

 :ودت رق من هيا الس اا الريي  اةسئلة ال رعية التالية

 ما معتقدات معلمي اللغة العربية حوك اتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة؟ -2

 جر ة استعداي معلمي اللغة العربية للتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة؟ما  -1

ه  ث هط   ا  عالق  ة ارتباقي   ة جال ن  ة إاساييا ب  ين معتق   دات معلم  ي اللغ   ة  -0 

  العربي  ة حوك اتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة, وجر ة استعدامهم له ؟

 : أهداف الدراسة 

 :من ذالا هي  الدراسة إلى توقيق اةهداف التالية دسعى البااث      

ف معتقدات معلمي اللغة العربية حوك اتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة  -2  .تعرن

ف جر ة استعداي معلمي اللغة العربية للتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة  -1  .تعرن

اتةال الط ةاق لمقةرر قيا  جر ة االرتباق بين معتقدات معلمي اللغةة العربيةة حوةك  -0

 .وبين جر ة استعدامهم له , لغتي اليميلة

 : أهم ة الدراسة 

 :دملن خ  ت يد الدراسة الوالية ااًل من       

 :المعلمين  -2

ف إلةةى حقةةاق القةةكة واللةةعت فةةي ت عيةةث اتةةال الط ةةاق بمةةا دوقةةق  مةةن ذةةالا التعةةرن
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 .وغاداته , خهدافه

 :ال الل  -1

مقةةرر لغتةةي اليميلةةة بمةةا دوقةةق لهةةم الطمةةكن ال ةةامث معرفةةة خهميةةة اتةةال الط ةةاق ل

 .وجر ة إسهامه في بطاء العبرات ا ديابية لددهم , المتلامث

 :واضعي مطاه  اللغة العربية  -0

 .واللعت في اتال الط اق من ايث سبث ت عيله , الكقكف على خو ه القكة -

عةةداج  مةة  مةةا وت ةةكدر  ب ةةلث دكافةةق الغةةرض مةةن إ, إعةةاجة تقةةكدم اتةةال الط ةةاق -

 . دتكافر للمعلمين من خفلاٍر تياهه 

ف إلةى معتقةدات المعلمةين - الةة تسةاعد فةي إ ةراء معتقةدات , التعرن وتط يةي بةرام  فعن

 .إديابية ت ج؛ إلى ت كدر خجايهم التعليمي 

 :المس ولين في و ارة التعليم  -3

اعدات لهةم وتقةددم اةث المسة, متابعة قسكر بعض المعلمين في ت عيث اتال الط ةاق

 .من خ ث ت عيله 

 :مصطلحال الدراسة 

 (:Beliefs)المعتقدات  -2

ف المعتقدات بأحنها ةا , خو اآلراء التي ت لنلت لةد  المعلةم, ميمكعة القطاعات: تِعرن إمن

 ,Ford)خو ما تداذث لددةه مةن خفلةار ذةالا عمليةة الةتعلنم, من ذالا ما مرن به من ذبرات

1994, p.315 . ) 

ف  خو , عبارة عن ميمكعة اةفلةار: المعتقدات إ راييًنا في هي  الدراسة بأحنها وتِعرن

القطاعات التي ت لنلت لد  معلمةي اللغةة العربيةة حوةك اتةال الط ةاق لمقةرر لغتةي اليميلةة 

وا به من ممارسات تعليمية  .خو ما ت لنث لددهم من تراء في عملية التعلم , من ذالا ما مرن

 (:Activity Book)اتال الط اق  -1

ف اتال الط اق إ راييًنا في هي  الدراسة بأحنه ومسةااا للتةال , اتال مستقث: دِعرن

والتةةي , ال الةةا دوتةةك؛ علةةى عةةدج مةةن اةح ةة ة المرتب ةةة بالةةدرو  فةةي اتةةال ال الةةا

وتديةر جافعيتةه حوةك تعلنةم اللغةة العربيةة بسةكرة توقةق اةهةداف , تساعد في تطمية ال الةا

 .المر كة 

 (:Degree of Use)االستعداي  جر ة -0

ف جر ة االستعداي إ راييًنا في هي  الدراسة بأحنها التقددر الةي؛ دِع ةى لمعلمةي : تِعرن

اللغة العربية على اسةتعدامهم اتةال الط ةاق لمقةرر لغتةي اليميلةة مةن ذةالا ا  ابةة عةن 

 .والتي تعل  هيا االستعداي , عبارات خجاة الدراسة

 : دود الدراسة 

 : تودنج الدراسة الوالية بدال ة ادوج, هي اما دليت     



 م8102   أكتوبر(    5) العدد                       للعلوم التربوية والنفسية المجلة العربية 

 

 

755 

 :الودوج المكضكعية -2

اقتسرت هي  الدراسة على معتقدات معلمي اللغة العربية حوك اتال الط اق لمقةرر 

لغتةةةي اليميلةةةة للسةةة كف الدال ةةةة اةذيةةةرة مةةةن المرالةةةة االبتداييةةةة فةةةي الممللةةةة العربيةةةة 

 .وجر ة استعدامهم له , السعكجدة

 : دوج الملاحية الو -1

 .القسيم اقتسرت الدراسة الوالية في ت بيقها الميداحي على مددطة برددة في مط قة

 : الودوج ال ماحية  -0

قِبتقةةةةةت هةةةةةي  الدراسةةةةةة فةةةةةي ال سةةةةةث الدراسةةةةةي الدةةةةةاحي مةةةةةن العةةةةةاي الدراسةةةةةي 

 .ه إ وألل بعد إاماا  مي  ا  راءات لت بيق خجاتي الدراسة 2301/2302

 

 :منهج الدراسة

, وألل با فاجة من الدراسةات السةابقة, اتبعت هي  الدراسة المطه  الكف ي االرتباقي     

واةجبيةةات والدراسةةات التربكدةةة المتعلقةةة بمكضةةكق الدراسةةةإ ايةةث سةةعت الدراسةةة إلةةى 

وجر ةةة , معرفةةة معتقةةدات معلمةةي اللغةةة العربيةةة حوةةك اتةةال الط ةةاق لمقةةرر لغتةةي اليميلةةة

, طه  الكفةة ي بأحنةةه المةةطه  الةةي؛ دعتمةةد علةةى جراسةةة الكاقةة ودعةةرف المةة. اسةةتعدامهم لةةه

فةالتعبير اللي ةي دسةت , ودعبنر عطه تعبيًرا اي ينًا خوتعبيًرا امينًةا, ودهتم بكف ه وف ًا جقيقًا

ةي فيِع ةي وفة ًا رقمينًةا دكضةح مقةدار , ودِكضح ذسايسها, لطا الظاهرة ا التعبيةر اللمن خمن

, عبيةةدات)تباقهةةا مةة  الظةةكاهر المعتل ةةة اةذةةر وجر ةةات ار, هةةي  الظةةاهرة خو ايمهةةا

وتعرف البوكا االرتباقية بأحهةا التةي تةدر  (. 251ص, ي1991, وعبدالوقإ وعد  

خو تتطبنأ بودوا متغيرات من متغيرات خذةر  مسةتعدمة فةي ألةل , العالقة بين المتغيرات

قة بةين عةدج وخبس  الدراسات االرتباقية هي التي تست العال, خساليا إاسايية مت كرة

وفةي مدةث هةي  الدراسةات ال , من المتغيرات عن قردق مقارحة اةث ا طةين مطهةا علةى اةدة

بةةث إ ن الترايةة  دلةةك  جايًمةةا علةةى , دملةةن التمييةة  بةةين متغيةةرات مسةةتقلة وخذةةر  تابعةةة

, العالقات بةين المتغيةرات جو  المواولةة للتميية  بةين هةي  المتغيةرات علةى خسةا  حكعهةا

ية للبوةةكا االرتباقيةةة الكفةةكا إلةةى معلكمةةات عةةن قةةكة العالقةةة بةةين والكظي ةةة اةساسةة

واال الطكعين من الدراسات االرتباقيةة , خو عن التطب  بالعالقات بين المتغيرات, متغيردن

-100ص, ي1995, خبةكعالي)قد دع يطا م شرات اكا العالقات السةببية بةين المتغيةرات

139. ) 

 :أدوال الدراسة

اةةأجاتين ليمةة  ( واسةةتباحة لل ةةالل, اسةةتباحة للمعلمةةين)سةةتباحةتةةمن اعتمةةاج خجاتةةي اال

واةجبيةات والدراسةات التربكدةة المتعلقةة , با فاجة مةن الدراسةات السةابقة, بياحات الدراسة

اةولةى مك هةة لمعلمةي اللغةة , وقةد قةاي البااةث ببطةاء خجاتةي الدراسةة, بمكضكق الدراسةة

حت اةجاة المك هة لمعلمي اللغةة العربيةة مةن عةدنة وتلكن , والداحية مك هة ل البهم, العربية
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حةت خجاة ال ةالل مةن عبةارات فقة  فةي , وعبارات فرعية تابعةة لهةا, مواور رييسية وتلكن

معرفةةة جر ةةة اسةةتعداي معلمةةي اللغةةة العربيةةة للتةةال الط ةةاق لمقةةرر لغتةةي اليميلةةةإ وألةةل 

راسةةة باالسةةت اجة مةةن ايةةث اسةةتطد البااةةث فةةي بطةةاء خجاتةةي الد, لتوقيةةق خهةةداف الدراسةةة

, يإ وبراةةات1996, ,إبةةراهيم)امدةةث, الدراسةةات السةةابقة أات السةةلة بمكضةةكق الدراسةةة

, يإ والسةةةةةةةكدا 1920, ي, وخاةةةةةةةري1922, يإ وخبكسةةةةةةةطيطة1929, يإ والبلةةةةةةةر1991

,  ةةم تةةمن عرضةةهما علةةى ميمكعةةة مةةن المولمةةين المعتسةةين مةةن خعلةةاء هيئةةة (ي1920

 ةةرفي اللغةةة العربيةةة العةةاملين فةةي ا جارة العامةةة وم, التةةدرد  فةةي اليامعةةات السةةعكجدة

للتعلةةةيم بمط قةةةة القسةةةيم, ومعلمةةةي اللغةةةة العربيةةةة لمقةةةرر لغتةةةي اليميلةةةة للسةةةت الرابةةة  

والعام  والساج  االبتدايي العاملين في ا جارة العامة للتعليم بمط قةة القسةيم فةي مددطةة 

ًما للتأاد من فدق اة( 22)والبالى عدجهم , برددة جاتين, وفي ضكء ترايهةم تةمن إعةداج مولن

قةاي , خجاتي هي  الدراسة بسكرتيهما الطهاييتين, وبعد إذراج اةجاتةين بسةكرتيهما الطهاييةة

من ال الل ذارج ( 29)و, من المعلمين( 6)البااث بإ راء ت بيق ميداحي لرجاتين على 

, وفةعكبتها, لتهاعينطة الدراسةإ وألل بهدف خذي مالاظاتهم اكا لغة العبارات في سةهك

فةةي إملاحيةةة ت بيقهةةا , وخدًلةةا فةةي مةةد  مالءمتهةةا لموةةاور االسةةتباحة, ومةةد  وضةةكاها

 .      إ وقد تبينن خ ن العبارات واضوة وم هكمه ,الميداحي

 :ع نة الدراسة

حةة مةن  يت عيتطةة ع ةكايية بسةي ة ب ردقةة القرعةة ملكن معلًمةا مةن معلمةي ( 65)خِذت

ةةيت عينطةةة ع ةةكايية بسةةي ة ب ردقةةة القرعةةة , اليميلةةة اللغةةة العربيةةة لمقةةرر لغتةةي امةةا خِذت

حة من  واذتتير المعلمك  وقالبهةم مةن مددطةة بردةدةإ وألةل , قالبا من قالبهم( 000)ملكن

ة ن عدج المعلمين للمرالة االبتدايية وقالبهم في مددطةة بردةدة تمدنةث ال ةردوة اةابةر مةن 

ا لةتجارة العامةة للتعلةيم فةي مط قةة القسةيمإ إأ دبلةى بقية الموافظات والقر  التابعة تعليميًن 

( 31200)و, معلًمةا( 3139)العدج الللةي لمعلمةي المرالةة االبتداييةة فةي مط قةة القسةيم 

, معلًمةةةا( 1625)ودبلةةةى عةةةدج المعلمةةةين للمرالةةةة االبتداييةةةة فةةةي مددطةةةة بردةةةدة , قالبةةةا

تداييةة فةي بقيةة الموافظةات فةي اةين دبلةى عةدج المعلمةين للمرالةة االب, قالبا( 02502)و

, معلًمةةةا( 2563)والقةةةر  التابعةةةة تعليميًنةةةا لةةةتجارة العامةةةة للتعلةةةيم فةةةي مط قةةةة القسةةةيم 

إ لةةيا اذتتيةةرت (ي1921,مكقةة  ا جارة العامةةة للتعلةةيم بمط قةةة القسةةيم)قالبًةةا( 25232)و

لدراسةي واا  ألل ذالا ال سث الدراسي الداحي من العاي ا, عيطة الدراسة من مددطة برددة

 .ه  2301/2302

 :تحل ل الب انال
عةةةتإ اسةةةتِعدمت العددةةةد مةةةن  لتوقيةةةق خهةةةداف الدراسةةةة وتوليةةةث البياحةةةات التةةةي ِ مت

 Statisticalاةساليا ا اسايية المطاسبة باستعداي الو ي ا اسايية للعلكي اال تماعية 

Package for Social Sciences    والتي درم  لها اذتساًرا بالرم(SPSS),  وألةل
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بعد ترمي  البياحات وإجذالها إلى الواسةا اآللةي, ولتوددةد قةكا ذالدةا المقيةا  العماسةي  

ةا المةد ( الودوج الدحيا والعليا) ةم (3=2-6) المستعدمة في مواور الدراسةةإ ِاست ,  ةمن قِست

بعةد ,  (9029= 3/6) على عدج ذالدا المقيا  للوسكا على قةكا العليةة السةويحإ خ؛

خو بدادةةة المقيةةا  وهةةي الكااةةد )ي  القيمةةة إلةةى خقةةث قيمةةة فةةي المقيةةا  ألةةل خِضةةي ت هةة

 :إ وألل لتوددد الود اةعلى لهي  العلية, وهليا خفبح قكا العالدا اما دأتي (السويح

حوةةك اةةث عبةةارة بةةاذتالف الموةةكر ( غيةةر مكافةةق ب ةةدة)دمدةةث  2029إلةةى  2099مةةن  –

 .المراج قياسه

حوةةك اةةث عبةةارة بةةاذتالف الموةةكر المةةراج ( غيةةر مكافةةق)دمدةةث  1059إلةةى  2022مةةن  –

 .قياسه 

حوةك اةث عبةارة بةاذتالف الموةكر ( ال خجر؛/ غير متأاةد )دمدث  0039إلى  1052من  –

 .المراج قياسه 

 .حوك اث عبارة باذتالف الموكر المراج قياسه ( مكافق)دمدث  3019إلى  0032من  –

تالف الموةةكر المةةراج حوةةك اةةث عبةةارة بةةاذ( مكافةةق ب ةةدة)دمدةةث  6099إلةةى  3012مةةن  –

 .قياسه 

بت المقادي  ا اسايية التالية  :وبعد ألل ِاست

ف إلةةى العسةةايع ال عسةةية -2 والكظي يةةة ةفةةراج , التلةةرارات والطسةةا المئكدةةة للتعةةرن

طها , عينطة الدراسة وتوددد اسةتيابات خفراجهةا تيةا  عبةارات الموةاور الرييسةة التةي تتلةمن

 .خجاتا الدراسة 

إ لمعرفةةةة مةةةد  " Weighted Mean( " المةةةر ح)سةةةابي المةةةك و  المتكسةةة  الو -1

ارت اق استيابات خفراج عينطة الدراسة خو احع اضها على اث عبارة مةن عبةارات متغيةرات 

الدراسة اةساسية, م  العلةم بأحنةه د يةد فةي ترتيةا العبةارات اسةا خعلةى متكسة  اسةابي 

 . مك و  

ارت اق استيابات خفراج عينطة الدراسةة خو  إ لمعرفة مد " Mean" المتكس  الوسابي  -0

, مة  العلةم بأحنةه د يةد فةي (متكسة  متكسة ات العبةارات)احع اضها عن الموةاور الرييسةة 

 .ترتيا المواور اسا خعلى متكس  اسابي 

ف إلةى مةد  احوةراف  "Standard Deviation"استِعدتي االحوراف المعيار؛  -3 للتعةرن

للةث عبةارة مةن عبةارات متغيةرات الدراسةة, وللةث موةكر  استيابات خفراج عينطة الدراسةة

ةح  من الموةاور الرييسةة عةن متكسة ها الوسةابي, ودالاةع خ ن االحوةراف المعيةار؛ دكضن

الت تت في استيابات خفراج عينطة الدراسة للث عبارة من عبارات متغيةرات الدراسةة, إلةى 

ت االسةتيابات واحع ةض  احا المواور الرييسة, فللمةا اقتربةت قيمتةه مةن السة ر تراة 

 .ت تتها 

 .استِعدتي اذتبار مرب  اا؛ للتوقق من التياح  والت اوت في استيابات عيطة الدراسة -6

واةيلل للتوقةق , استِعدتي معامث ارتباق بيرسك إ للتوقةق مةن فةدق االتسةاق الةداذلي -5
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, اليميلةة من العالقة بةين معتقةدات معلمةي اللغةة العربيةة حوةك اتةال الط ةاق لمقةرر لغتةي

 .وجر ة استعدامهم له 

 .استِعدتي معامث خل ا اروحبا إ للتوقق من  بات االستباحتين  -1

 .استِعدتي معامث  تما  للتي ية الطس يةإ للتوقق من  بات االستباحتين -2

 :نتائج الدراسة

 :وصف ع نة الدراسة من المعلم ن

 (1)الجدول رقم 

  ن وفق متغ ر الخبرة التدريس ةتوزيع أفراد ع ّنة الدراسة من المعلم

 الطسبة التلرار العبرة التدردسية

 005 1 سطكات6خقث من 

 1205 25 سطكات29سطكات وخقث من 6

 5102 02 سطكات فأادر29

 %399 65 الميمكق

مةن خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين دمدنلةك  مةةا ( 02)خ ن ( 2)دتلةح مةن اليةدوا رقةم 

خفراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين سةطكات ذبةرتهم التدردسةية من إ مالي % 5102حسبته 

سطكات فأادرإ وهم ال ئة اةادر مةن خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين, فةي اةين  29من 

مةةن إ مةةالي خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن المعلمةةين % 1205مةةطهم دمدنلةةك  مةةا حسةةبته ( 25)

مطهةةا دمةةدنال  مةةا ( 1)كات, وسةةط 29سةةطكات وخقةةث مةةن  6سةةطكات ذبةةرتهم التدردسةةية مةةن 

من إ مةالي خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين سةطكات ذبرتهمةا التدردسةية % 005حسبته 

 .سطكات  6خقث من 

 (2)الجدول رقم 

 توزيع أفراد ع ّنة الدراسة من المعلم ن وفق متغ ر المؤهل العلمي

 الطسبة التلرار الم هث العلمي

 2005 22 بلالكردك 

 2903 36 تربك؛بلالكردك  

 %399 65 الميمكق

مةن خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين دمدنلةك  مةةا ( 36)خ ن ( 1)دتلةح مةن اليةدوا رقةم 

من إ مالي خفراج عينطة الدراسة من المعلمين مة هلهم العلمةي بلةالكردك  % 2903حسبته 

مةةطهم ( 22)تربةةك؛إ وهةةم ال ئةةة اةادةةر مةةن خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن المعلمةةين, فةةي اةةين 

من إ مةالي خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين مة هلهم العلمةي % 2005دمدنلك  ما حسبته 

 .بلالكردك  

 (3)الجدول رقم 
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توزيع أفراد ع ّنة الدراسة من المعلم ن وفق متغ ر الدورال التدريب ة في 

 المناهج المطورة

 الطسبة التلرار الدورات التدردبية

 2106 1 ال تك د

 0000 11 جورتا  فأقث

 3201 11  الا جورات فأادر

 %399 65 الميمكق

من خفراج عينطة الدراسة مةن المعلمةين دمدنلةك  ( 11)خ ن ( 0)دتلح من اليدوا رقم 

من إ مالي خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين عةدج جوراتهةم التدردبيةة % 3201ما حسبته 

في المطاه  الم كرة  الا جورات فأادرإ وهم ال ئةة اةادةر مةن خفةراج عينطةة الدراسةة مةن 

من إ مالي خفراج عينطةة الدراسةة % 0000مطهم دمدنلك  ما حسبته ( 11)المعلمين, في اين 

مةةطهم ( 1)مةةن المعلمةةين عةةدج جوراتهةةم التدردبيةةة فةةي المطةةاه  الم ةةكرة جورتةةا  فأقةةث, و

مةةن إ مةةالي خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن المعلمةةين ال تك ةةد لهةةم % 2106دمدنلةةك  مةةا حسةةبته 

 .جورات تدردبية في المطاه  الم كرة 

  :ع ّنة الدراسة من الطالب وصف أفراد 

 (4)الجدول رقم   

 توزيع أفراد ع ّنة الدراسة من الطالب وفق متغ ر الصف        

 الطسبة التلرار الست

 1109 295 الراب 

 0909 222 العام 

 3009 250 الساج 

 %399 000 الميمكق

ال الل دمدنلةك  من خفراج عينطة الدراسة من ( 250)خ ن ( 3)دتلح من اليدوا رقم 

مةن إ مةالي خفةراج عينطةة الدراسةة مةن ال ةالل بالسةت السةاج إ وهةم % 3009ما حسبته 

مةطهم دمدنلةك  مةا حسةبته ( 222)ال ئة اةادر من خفراج عينطة الدراسة من ال الل, في اةين 

مةطهم ( 295)من إ مالي خفراج عينطةة الدراسةة مةن ال ةالل بالسةت العةام , و% 0909

 .من إ مالي خفراج عينطة الدراسة من ال الل بالست الراب  % 1109ته دمدنلك  ما حسب

 :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 

ما معتقةدات معلمةي اللغةة العربيةة حوةك اتةال الط ةاق لمقةرر لغتةي : "الس اا اةوا

 "اليميلة؟

ف معتقةةدات معلمةةي اللغةةة العربيةةة حوةةك اتةةال الط ةةاق لمقةةرر لغتةةي اليميلةةةإ  لتعةةرن

والرتةةا السةةتيابات خفةةراج عينطةةة , واالحورافةةات المعياردةةة, ت المتكسةة ات الوسةةابيةِاسةةب
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الدراسة من المعلمين على خبعاج معتقدات معلمي اللغةة العربيةة حوةك اتةال الط ةاق لمقةرر 

 :و اءت الطتاي  اما دكضوها اليدوا التالي, لغتي اليميلة

 (5)الجدول رقم 

لمعلم ن على أبعاد معتقدال معلمي اللغة استجابال أفراد ع ّنة الدراسة من ا

 العرب ة نحو كتاب النشاط لمقرر لغتي الجم لة

 البعد ي
المتكس  

 الوسابي

االحوراف 

 المعيار؛
 الترتيا

2 

المعتقدات المعرفية لمعلمي 

لغتي اليميلة حوك اتال 

 الط اق

0056 90609 2 

1 

المعتقدات السلكاية لمعلمي 

لغتي اليميلة حوك اتال 

 الط اق

0059 90531 0 

0 

المعتقدات الك داحية لمعلمي 

لغتي اليميلة حوك اتال 

 الط اق

 

0053 90160 1 

 

 المعتقدات الللي
0053 90631 - 

دتلةةح مةةن ذةةالا الطتةةاي  المكضةةوة خعةةال  خ ن خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن المعلمةةين 

لمقةةرر لغتةةي اليميلةةة مكافقةةك  علةةى معتقةةدات معلمةةي اللغةةة العربيةةة حوةةك اتةةال الط ةةاق 

, واتلح من الطتاي  خ ن خبةر  معتقةدات معلمةي اللغةة العربيةة حوةك (6من  0053)بمتكس 

اتال الط اق لمقةرر لغتةي اليميلةة تمدنلةت فةي المعتقةدات المعرفيةة لمعلمةي لغتةي اليميلةة 

دليهةةا المعتقةةدات الك داحيةةة لمعلمةةي لغتةةي , (6مةةن  0056)حوةةك اتةةال الط ةةاق بمتكسةة 

وخذيةةًرا  ةةاءت المعتقةةدات السةةلكاية , (6مةةن  0053)حوةةك اتةةال الط ةةاق بمتكسةة  اليميلةةة

 ( .6من  0059)لمعلمي لغتي اليميلة حوك اتال الط اق بمتكس 

وفيما دلي الطتاي  الت سيلية لمعتقدات معلمي اللغة العربية حوك اتال الط اق لمقرر لغتي 

 :اليميلة

 :لجم لة نحو كتاب النشاطالمعتقدال المعرف ة لمعلمي لغتي ا: أوال 

ةةبت  ف المعتقةةدات المعرفيةةة لمعلمةةي لغتةةي اليميلةةة حوةةك اتةةال الط ةةاقإ ِاست لتعةةرن

وقيمةةة , واالحورافةةات المعياردةةة, والمتكسةة ات الوسةةابية, والطسةةا المئكدةةة, التلةةرارات

والرتةا السةتيابات خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين علةى عبةارات موةكر , مرب  اا؛
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و ةةةاءت الطتةةةاي  امةةةا , المعرفيةةةة لمعلمةةةي لغتةةةي اليميلةةةة حوةةةك اتةةةال الط ةةةاقالمعتقةةةدات 

 :دكضوها اليدوا التالي
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 (6)الجدول رقم 
استجابال أفراد ع ّنة الدراسة من المعلم ن على عبارال محور المعتقدال المعرف ة 

 لمعلمي لغتي الجم لة نحو كتاب النشاط مرتبة تنازل ًا  سب متوسطال الموافقة

 ال قرة ي

التل

 رار
 جر ة المكافقة

المتكس  

 الوسابي

االحوراف 

 المعيار؛
 الداللة 1قيمة اا

بة
رت

ال
بة 
س

لن
ا

 
%

 

مكافق 

 ب دة
 مكافق

غير 

 متأاد

غير 

 مكافق

غير 

مكافق 

 ب دة

20 

دتلمن 

اتال 

الط اق 

على 

خح  ة 

تساعد على 

تطمية 

مهارات 

 الت لير

  26 02 2 1 - 

3096 90130 000612 90999** 2 
% 1502 6603 2300 005 - 

23 

درتب  

اتال 

الط اق 

بملكحاته 

المعرفية 

م  اتال 

 ال الا

  22 15 1 3 2 

3099 90060 000210 90999** 1 
% 0102 3503 2106 102 202 

21 

دِقدي اتال 

الط اق 

التغيدة 

الرا عة 

لل الل 

باستر اق 

المعلكمات 

م  ما في 

اتال 

 ال الا

  26 09 5 3 2 

0005 90023 300210 90999** 0 
% 1502 6005 2901 102 202 

6 

تِ ج؛ 

اةح  ة 

التعليمية 

في اتال 

الط اق إلى 

ترتيا 

خفلار 

الدر  م  

ما في 

  23 12 21 2 2 

0006 90239 330605 90999** 3 
% 1609 6909 1203 202 202 
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اتال 

 ال الا

5 

تِساعد 

اةح  ة 

التعليمية 

في اتال 

الط اق 

على إتقا  

مهارة 

التيار في 

 التوسيث

  25 13 22 6 - 

0002 90019 200261 90990** 6 
% 1205 3100 2005 200 - 

22 

دِطمي اتال 

الط اق 

المهارات 

اللتابية 

لد  

 ال الل

  21 13 2 1 - 

0002 90012 200261 90990** 5 
% 0903 3100 2300 2106 - 

3 

دِقدي اتال 

الط اق 

لل الل 

المعرفة 

الال مة م  

ما دتلمطه 

اتال 

 ال الا

  29 01 2 6 2 

0029 90090 610000 90999** 1 
% 2100 6102 2300 200 202 

22 

 دتقبث

ال الل 

المعلكمات 

في اتال 

الط اق 

 بسرعة

  20 10 25 0 2 

0010 90010 090912 90999** 2 
% 1001 3202 1205 603 202 

2 

االهتماي 

باليكاحا 

الت بيقية 

في اتال 

الط اق 

دوقق 

اةهداف 

 المط كجة

 

  21 09 5 5 1 

0010 20911 330999 90999** 0 
% 1203 6005 2901 2901 005 

29 

تِ يد 

اةح  ة 

التعليمية 

في اتال 

الط اق 

على رب  

اةفلار 

  0 03 5 6 1 

0011 90060 590169 90999** 29 
% 2502 5901 2901 200 005 
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اليدددة 

لل الا م  

ذبراته 

 السابقة

26 

دِتيح اتال 

الط اق 

لل الل 

فرفة 

التعلم 

 الياتي

  22 10 2 1 2 

0016 90011 390912 90999** 22 
% 2005 6202 2300 2106 202 

1 

 

تِ يد 

اةح  ة 

التعليمية 

في اتال 

الط اق في 

تكضيح 

اةفلار 

الغاملة 

في اتال 

 ال الا

  22 12 2 5 0 

0052 20922 030605 90999** 21 
% 2005 6909 2300 2901 603 

21 

دِ ج؛ 

اتال 

الط اق إلى 

تعلم 

ال الل 

المهارات 

اةساسية 

في اللغة 

اسا 

 قدراتهم

  21 11 29 29 1 

0061 20215 220125 90992** 20 
% 1203 0000 2100 2100 005 

0 

دِ ي  

اتال 

الط اق 

ال الل 

على 

البوث 

واالقالق 

والر كق 

إلى 

المساجر 

 المعتل ة

  29 12 22 21 1 

0036 20211 250012 90990** 23 
% 2100 0106 2005 1203 005 

2 

دست ي  

ال الا خ  

د هم ما هك 

م لكل 

مطه في 

  0 15 2 25 0 

0022 20922 030605 90999** 26 
% 603 3503 2300 1205 603 
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     9096جالة إاسايياً عطد مستك  *         9092جالة إاسايياً عطد مستك  ** 

, 9096و  9092خظهةةرت الطتةةاي  خ  قيمةةة مربةة  اةةا؛ جالةةة إاسةةايياً عطةةد مسةةتك  

ومةن ذةالا , وهيا ما دبةين ت ةاوت اسةتيابات خفةراج عيطةة الدراسةة علةى عبةارات الموةكر

الطتةةاي  خعةةال  دتلةةح خ ن خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن المعلمةةين مكافقةةك  علةةى المعتقةةدات 

وهةةك , (6099مةةن  0056)ل الط ةةاق بمتكسةة المعرفيةةة لمعلمةةي لغتةةي اليميلةةة حوةةك اتةةا

وهةي , (3019إلةى  0032مةن ) متكس  دق  في ال ئة الرابعة من فئةات المقيةا  العماسةي

ال ئةةة التةةي ت ةةير إلةةى ذيةةار مكافةةق علةةى خجاة الدراسةةة, وتت ةةق هةةي  الطتييةةة مةة  حتييةةة 

اتال 

الط اق 

جو  

االستعاحة 

 بالمعلم

0 

لي  

م لكبا من 

ال الل 

الهم 

الكفكا 

إلى 

ا  ابات 

السويوة 

في اتال 

 الط اق

  1 12 2 22 1 

0020 20252 060169 90999** 25 
% 005 6909 2300 2005 2106 

1 

دست ي   

ال الل 

اث 

التدردبات 

في اتال 

الط اق 

جو  

الوا ة إلى 

مساعدة 

 المعلم

  3 21 25 22 2 

0090 90005 100291 90999** 21 
% 102 0903 1205 0102 202 

25 

االعتماج 

على اتال 

الط اق 

دلغي جور 

في المعلم 

فياغة 

خح  ة 

تطاسا 

 قالبه

  1 21 21 19 6 

1000 20193 210905 90921* 22 
% 2106 1203 1203 0601 200 

 90609 0056 المتكس  العاي
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إلى توسةين خشعر خ ن استعداي اتال التماردن د جن؛ )بأ ن عبارة( ي1920, العردطي)جراسة

وعلةةى , اسةةلت علةةى خعلةةى مرتبةةة مةةن و هةةة حظةةر الم ةةرفين( خجاء ال ةةالل المعرفةةي

ومن ذالا الطتةاي  المكضةوة خعةال  دتلةح خ ن . المرتبة العامسة من و هة حظر المعلمين

هطا  ت اوتًا في مكافقة خفراج عينطة الدراسة من المعلمين على المعتقدات المعرفيةة لمعلمةي 

ك اتةةةال الط ةةةاقإ إأ تراواةةةت متكسةةة ات مةةةكافقتهم علةةةى المعتقةةةدات لغتةةةي اليميلةةةة حوةةة

وهةةي , (3096إلةةى  1000)المعرفيةةة لمعلمةةي لغتةةي اليميلةةة حوةةك اتةةال الط ةةاق مةةا بةةين

واللتةين ت ةيرا  , متكس ات تق  في ال ئتةين الدالدةة والرابعةة مةن فئةات المقيةا  العماسةي

ضح الت ةاوت فةي مكافقةة خفةراج عيطةة على خجاة الدراسة, وهيا دك( مكافق/ غير متأاد )إلى

الدراسة من المعلمين على المعتقدات المعرفية لمعلمةي لغتةي اليميلةة حوةك اتةال الط ةاقإ 

إأ دتلح من الطتاي  خ ن خفراج عينطة الدراسة مةن المعلمةين مكافقةك  علةى خربعةة ع ةر مةن 

ي العبةةارات رقةةم تتمدنةةث فةة, المعتقةةدات المعرفيةةة لمعلمةةي لغتةةي اليميلةةة حوةةك اتةةال الط ةةاق

والتةةةةةي ِرتتبةةةةةت ( 0,  21,  1,  26,  29,  2,  22,  3,  22,  5,  6,  21, 20,23)

امةا دتلةح مةن الطتةاي  خ ن . تطا ليًنا اسا مكافقة خفراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين عليهةا

خفراج عينطة الدراسة من المعلمين غير متأاددن من خربعة من المعتقةدات المعرفيةة لمعلمةي 

والتةي ِرتتبةت , (25,  1,  0,  2)لغتي اليميلة حوك اتال الط اق تتمدث في العبارات رقم 

تطا لينًا اسا عدي تأاد خفراج عينطة الدراسة من المعلمةين مطهةا, وربمةا تِعة   االسةتيابات 

إلى خ ن بعض المعلمةين قةد دميلةك  إلةى االتيةا  التقليةد؛ ( 25, 0, 1, 2)للعبارات السابقة

رد  بةةأحنهم المسةةةدر الكايةةد للمعرفةةةة, وهةةةيا مةةا دسةةةهث علةةيهم السةةةي رة علةةةى فةةي التةةةد

وإلةى خ ن بعةض خفةراج عينطةة الدراسةة مةن , اسةتيابات ال ةالل لرح ة ة فةي اتةال الط ةاق

وإلةةى عةةدي تةةكفنر اتةةال , المعلمةةين لةةي  لةةددهم جورات متعسسةةة فةةي المطةةاه  الم ةةكرة

 . المعلم ليميعهم 

 : ة لمعلمي لغتي الجم لة نحو كتاب النشاطالمعتقدال السلوك: ثان اً 

ةةبت  ف المعتقةةدات السةةلكاية لمعلمةةي لغتةةي اليميلةةة حوةةك اتةةال الط ةةاقإ ِاست لتعةةرن

وقيمةةة , واالحورافةةات المعياردةةة, والمتكسةة ات الوسةةابية, والطسةةا المئكدةةة, التلةةرارات

موةكر  والرتةا السةتيابات خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين علةى عبةارات, مرب  اا؛

و ةةةاءت الطتةةةاي  امةةةا , المعتقةةةدات السةةةلكاية لمعلمةةةي لغتةةةي اليميلةةةة حوةةةك اتةةةال الط ةةةاق

 :دكضوها اليدوا التالي
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 (7)الجدول رقم 
استجابال أفراد ع ّنة الدراسة من المعلم ن على عبارال محور المعتقدال السلوك ة 

 ال الموافقةلمعلمي لغتي الجم لة نحو كتاب النشاط مرتبة تنازل ًّا  سب متوسط

 ال قرة ي

 جر ة المكافقة التلرار

المتكس  

 الوسابي

االحوراف 

 المعيار؛
 الداللة 1قيمة اا

رتبة
ال

 

الطسبة 

% 

مكافق 

 ب دة
 مكافق

غير 

 متأاد

غير 

 مكافق

غير 

مكافق 

 ب دة

1 

تِطمي 

اةح  ة 

التعليمية 

في اتال 

الط اق 

مهارات 

التعاو  

لد  

 ال الل

  26 02 0 2 - 

3091 90129 030612 90999** 2 
% 1502 6603 2502 202 - 

6 

تط يي اتال 

الط اق 

دِ ج؛ إلى 

 داجة 

العبرة 

لد  

 ال الل

  22 03 2 1 2 

0000 90295 530210 90999** 1 
% 2005 5901 2300 005 202 

0 

دِتيح اتال 

الط اق 

خماي 

ال الل 

فرفة 

الت اعث 

 اال تماعي

  21 15 1 3 1 

0000 20913 050012 90999** 0 
% 0903 3503 2106 102 005 

0 

تط يي اتال 

الط اق 

دِ ج؛ إلى 

مالاظة 

المعلم 

المباشرة 

لتعلم 

ال الل 

 وتقكدمهم

  23 15 22 6 - 

0022 90205 250123 90992** 3 
% 1609 3503 2005 200 - 

2 

تِلسا 

اةح  ة 

التعليمية 

  0 00 2 3 1 

0011 90003 660053 90999** 6 
% 2502 6200 2300 102 005 
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في اتال 

الط اق 

عاجات 

سلكاية 

مرغكبة 

لد  

 ال الل

 

5 

دِ كر 

اتال 

الط اق 

المهارات 

الوياتية 

الوقيقية 

لد  

 ال الل

  2 26 16 1 2 

0000 90031 090912 90999** 5 
% 2300 1502 3305 2106 202 

2 

تِراعي 

اةح  ة 

التعليمية 

في اتال 

الط اق 

ال روق 

ال رجدة 

بين 

قدرات 

 ال الل

  20 25 22 21 3 

0000 20159 10905 90203 1 
% 1001 1205 2005 1203 102 

3 

اتال 

الط اق 

مرتب  

بكاق  اياة 

 ال الل

  6 26 19 23 1 

0020 20929 200200 90992** 2 
% 200 1502 0601 1609 005 

1 

تراعي 

اةح  ة 

في اتال 

الط اق 

اةعداج 

اللبيرة 

لل الل 

جاذث 

الست 

 الدراسي

  1 23 22 25 2 

1000 20111 60169 90150 0 
% 2106 1609 2005 1205 2300 
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 90531 0059 المتكس  العاي

     9096جالة إاسايياً عطد مستك  *         9092جالة إاسايياً عطد مستك  ** 

, وهةيا دبةين 9092خظهرت الطتاي  خ  قيمة مربة  اةا؛ جالةة إاسةايياً عطةد مسةتك  

(  2,  1)ت اوت استيابات خفراج عيطة الدراسةة علةى عبةارات الموةكر فيمةا عةدا ال قةرتين 

ومةةن ذةةالا الطتةةاي  المكضةةوة خعةةال  دتلةةح خ ن خفةةراج عينطةةة , اللتةةين اةةا  اكلهمةةا تيةةاح 

لى المعتقدات السلكاية لمعلمي لغتةي اليميلةة حوةك اتةال الدراسة من المعلمين مكافقك  ع

وهك متكس  دق  في ال ئة الرابعةة مةن فئةات المقيةا  , (6099من  0059)الط اق بمتكس 

وهةةي ال ئةةة التةةي ت ةةير إلةةى ذيةةار مكافةةق علةةى خجاة , (3019إلةةى  0032مةةن )العماسةةي

فةي ( ي1921, والسةاح  ,والةيروة, الةدهيم)وتت ق هي  الطتيية مة  حتييةة جراسةة, الدراسة

 .  خ ن استعداي اةح  ة المساابة للمطاه  لها خ ر في تعددث السلك 

ومن ذالا الطتاي  المكضةوة خعةال  دتلةح خ ن هطةا  ت اوتًةا فةي مكافقةة خفةراج عينطةة 

الدراسة من المعلمين على المعتقدات السلكاية لمعلمةي لغتةي اليميلةة حوةك اتةال الط ةاقإ 

مكافقتهم على المعتقدات السلكاية لمعلمي لغتي اليميلة حوك اتال  إأ تراوات متكس ات

وهةي متكسة ات تقة  فةي ال ئتةين الدالدةة والرابعةة مةن , (3091إلةى  1000)الط اق ما بين

علةةى خجاة الدراسةةة, ( مكافةةق/ غيةةر متأاةةد )واللتةةين ت ةةيرا  إلةةى, فئةةات المقيةةا  العماسةةي

طةةة الدراسةةة مةةن المعلمةةين علةةى المعتقةةدات وهةةيا مةةا دكضةةح الت ةةاوت فةةي مكافقةةة خفةةراج عين 

السةلكاية لمعلمةي لغتةي اليميلةةة حوةك اتةال الط ةاقإ إأ دتلةةح مةن الطتةاي  خ ن خفةراج عينطةةة 

الدراسة من المعلمين مكافقك  على ذمسة من المعتقدات السةلكاية لمعلمةي لغتةي اليميلةة 

لتي ِرتتبةت تطا ليًنةا اسةا وا, (2, 0, 0, 6, 1)حوك اتال الط اق تتمدنث في العبارات رقم 

امةةا دتلةةح مةةن الطتةةاي  خ ن خفةةراج عينطةةة , مكافقةةة خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن المعلمةةين عليهةةا

الدراسةةة مةةن المعلمةةين غيةةر متأاةةددن مةةن خربعةةة مةةن المعتقةةدات السةةلكاية لمعلمةةي لغتةةي 

بةت تطا لينًةا والتةي ِرتت , (1,  3,  2, 5)اليميلة حوك اتال الط اق تتمدث في العبارات رقةم 

اسةةا عةةدي تأاةةد خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن المعلمةةين مطهةةا, وربمةةا تِعةة   االسةةتيابات 

, للعبةارات السةةابقة إلةةى خ ن بعةةض المعلمةين قةةد دميلةةك  إلةةى االتيةا  التقليةةد؛ فةةي التةةدرد 

وخ  نتط يةي اةح ة ة ربمةا ال تِسةاعد فةي , وحظرهم بأ ن المعلةم هةك موةكر العمليةة التعليميةة

 .وفي التطظيم الياتي بتط يي  على اةعداج اللبيرة لل الل في ال سث , واللب , رةالسي 

 :المعتقدال الوجدان ة لمعلمي لغتي الجم لة نحو كتاب النشاط: ثالثاً 

ةةبت  ف المعتقةةدات الك داحيةةة لمعلمةةي لغتةةي اليميلةةة حوةةك اتةةال الط ةةاقإ ِاست لتعةةرن

وقيمةةة , واالحورافةةات المعياردةةة, ابيةوالمتكسةة ات الوسةة, والطسةةا المئكدةةة, التلةةرارات

والرتةا السةتيابات خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين علةى عبةارات موةكر , مرب  اا؛

و ةةاءت الطتةةاي  امةةا , المعتقةةدات الك داحيةةة لمعلمةةي لغتةةي اليميلةةة حوةةك اتةةال الط ةةاق

 :دكضوها اليدوا التالي
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 (8)الجدول رقم 
معلم ن على عبارال محور المعتقدال الوجدان ة استجابال أفراد ع ّنة الدراسة من ال

 لمعلمي لغتي الجم لة نحو كتاب النشاط مرتبة تنازل ًّا  سب متوسطال الموافقة

 ال قرة ي

 جر ة المكافقة التلرار

المتكس  

 الوسابي

االحوراف 

 المعيار؛
 الداللة 1قيمة اا

رتبة
ال

 

الطسبة 

% 

مكافق 

 ب دة
 مكافق

غير 

 متأاد

غير 

 مكافق

غير 

مكافق 

 ب دة

1 

دِساعد 

اتال 

الط اق 

على تطمية 

الت اعث بين 

ال الل من 

ذالا 

خح  ة 

تسمح لهم 

 بيلل

  20 12 0 6 2 

0023 90030 020530 90999** 2 
% 1001 6909 2502 200 202 

2 

دِطمي اتال 

الط اق 

الدافعية 

لل الل 

 حوك التعلم

  22 15 23 6 - 

0011 90213 250123 90992** 1 
% 2005 3503 1609 200 - 

0 

دِ ج؛ تط يي 

اتال 

الط اق إلى 

 داجة 

االحتبا  

والتراي  

من ال الل 

في تقبث 

 المعلكمات

  22 15 20 6 2 

0010 90033 010612 90999** 0 
% 2005 3503 1001 200 202 

1 

تِع ي 

اةح  ة 

التعليمية 

في اتال 

الط اق 

الدقة لد  

ال الل 

باستمراردة 

 التعلم

  0 10 22 5 2 

0019 90000 390310 90999** 3 
% 2502 6202 2005 2901 202 

3 

دِسهم اتال 

الط اق في 

ت كدر 

اتياهات 

  21 12 26 1 2 

0053 20921 190125 90999** 6 
% 1203 0106 1502 2106 202 
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 ال قرة ي

 جر ة المكافقة التلرار

المتكس  

 الوسابي

االحوراف 

 المعيار؛
 الداللة 1قيمة اا

رتبة
ال

 

الطسبة 

% 

مكافق 

 ب دة
 مكافق

غير 

 متأاد

غير 

 مكافق

غير 

مكافق 

 ب دة

إديابية 

لل الل 

 حوك التعلم

0 

دِسهم اتال 

الط اق في 

تطمية تقددر 

ال الا 

لياته 

وشعكر  

 بالل اءة

  22 10 23 5 1 

0050 20901 100291 90999** 5 
% 2005 3202 1609 2901 005 

29 

دِسهم تط يي 

اتال 

الط اق في 

شعكر 

ال الل 

بتعلم خشياء 

  دددة

  21 12 26 5 1 

0051 20963 200200 90992** 1 
% 1203 0106 1502 2901 005 

2 

د عر 

ال الل 

بالرااة 

والتقبث في 

تط يي اتال 

 الط اق

  20 22 26 2 1 

0061 20229 230210 90991** 2 
% 1001 0102 1502 2300 005 

5 

دِساعد 

اتال 

الط اق 

على تيليث 

السعكبات 

التي تكا ه 

ال الل بما 

دكا هكحه 

من اتال 

 ال الا

  21 10 2 29 0 

0066 20213 200605 90992** 0 
% 1203 3202 2300 2100 603 

6 

تِساعد 

اةح  ة 

التعليمية 

في اتال 

الط اق 

على تطمية 

الوا ات 

والميكا 

لد  

  2 19 23 22 0 

0003 20225 230605 90995** 29 
% 2300 0601 1609 2005 603 
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 ال قرة ي

 جر ة المكافقة التلرار

المتكس  

 الوسابي

االحوراف 

 المعيار؛
 الداللة 1قيمة اا

رتبة
ال

 

الطسبة 

% 

مكافق 

 ب دة
 مكافق

غير 

 متأاد

غير 

 مكافق

غير 

مكافق 

 ب دة

 ال الل

 90160 0053 المتكس  العاي

     9092جالة إاسايياً عطد مستك  ** 

, وهيا ما دبةين 9092خظهرت الطتاي  خ  قيمة مرب  اا؛ جالة إاسايياً عطد مستك  

ومن ذالا الطتاي  المكضةوة , ت اوت استيابات خفراج عيطة الدراسة على عبارات الموكر

الك داحيةةة  خعةةال  دتلةةح خ ن خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن المعلمةةين مكافقةةك  علةةى المعتقةةدات

وهةك متكسة  دقة  , (6099مةن  0053)لمعلمي لغتي اليميلة حوك اتةال الط ةاق بمتكسة  

وهةي ال ئةة التةي , (3019إلةى  0032مةن ) في ال ئة الرابعة مةن فئةات المقيةا  العماسةي 

, الم يةر؛)وتت ق هي  الطتيية مة  حتييةة جراسةة, ت ير إلى ذيار مكافق على خجاة الدراسة

بك ةةكج عالقةةة إديابيةةة جالنةةة إاسةةاييًنا بةةين جر ةةة ممارسةةة اةح ةة ة ( ي1920, والوددةةد؛

ومةن ذةالا الطتةاي  المكضةوة خعةال  . ال البية من و هة حظر المعلمين وتوسيث قالبهم

دتلةةح خ ن هطةةا  ت اوتًةةا فةةي مكافقةةة خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن المعلمةةين علةةى المعتقةةدات 

لط اقإ إأ تراواةت متكسة ات مةكافقتهم علةى الك داحية لمعلمي لغتي اليميلة حوك اتال ا

, (0023إلةى  0003)المعتقدات الك داحية لمعلمي لغتي اليميلة حوك اتال الط اق مةا بةين 

وهةةي متكسةة ات تقةة  فةةي ال ئتةةين الدالدةةة والرابعةةة مةةن فئةةات المقيةةا  العماسةةي واللتةةين 

ح( مكافق/ غير متأاد )ت يرا  إلى  الت ةاوت فةي مكافقةة  على خجاة الدراسة, وهيا ما دكضن

خفةراج عينطةةة الدراسةة مةةن المعلمةين علةةى المعتقةدات الك داحيةةة لمعلمةي لغتةةي اليميلةة حوةةك 

اتال الط ةاقإ إأ دتلةح مةن الطتةاي  خ ن خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين مكافقةك  علةى 

ارات تسعة من المعتقدات الك داحية لمعلمي لغتي اليميلة حوك اتال الط اق تتمدث في العبة

والتةةي ِرتتبةةت تطا لينًةةا اسةةا مكافقةةة خفةةراج , (5,  2,  29,  0,  3,  1,  0, 2, 1)رقةةم 

اما دتلح من الطتةاي  خ ن خفةراج عينطةة الدراسةة مةن المعلمةين غيةر متأاةددن , عينطة الدراسة

مةن وااةدة مةن المعتقةةدات الك داحيةة لمعلمةي لغتةةي اليميلةة حوةك اتةةال الط ةاق تتمدةث فةةي 

إ وربما تِع   هي  االستيابة إلى خ ن بعض المعلمين قةد دهتمةك  بإدسةاا (6)م العبارة رق

وافتقةارهم للةدورات التدردبيةة , المعرفة خادر من مراعاة اليكاحا الك داحية لةد  ال ةالل

المتعسسة في المطاه  الم كرةإ إأ إ َّ بعض عينطة الدراسة من المعلمين ال تك ةد لةددهم 

 .جورات تدردبية 

ما جر ة استعداي معلمي اللغة العربية للتال الط اق لمقةرر لغتةي : " الداحيالس اا 

 "اليميلة؟ 
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ف جر ةة اسةتعداي معلمةي اللغةة العربيةة للتةال الط ةاق لمقةرر لغتةي اليميلةةإ  لتعرن

ةةبت التلةةرارات , واالحورافةةات المعياردةةة, والمتكسةة ات الوسةةابية, والطسةةا المئكدةةة, ِاست

سةةتيابات خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن ال ةةالل علةةى عبةةارات والرتةةا ال, وقيمةةة مربةة  اةةا؛

و ةاءت , موكر جر ة استعداي معلمي اللغة العربيةة للتةال الط ةاق لمقةرر لغتةي اليميلةة

 :الطتاي  اما دكضوها اليدوا التالي

 (9)الجدول رقم 
استجابال أفراد ع نة الدراسة من الطالب على عبارال محور درجة استخدام معلمي 

 العرب ة لكتاب النشاط لمقرر لغتي الجم لة مرتبة تنازل اً  سب متوسطال الموافقةاللغة 

 ال قرة ي

 جر ة المكافقة التلرار

المتكس  

 الوسابي

االحوراف 

 المعيار؛
 الداللة 1قيمة اا

رتبة
ال

 

الطسبة 

% 

مكافق 

 ب دة
 ال خجر؛ مكافق

غير 

 مكافق

غير 
مكافق 

 ب دة

2 

دساعدحي المعلم 
اةفلار  بتكضيح

الغاملة في 

 اتال الط اق

  125 239 25 22 0 

3000 90209 3610336 90999** 2 
% 6609 0605 302 305 902 

1 

د يعطي المعلم 

في اث  مي  

اةح  ة في 
 اتال الط اق

  200 211 00 10 29 

3021 20933 0920600 90999** 1 
% 3002 0209 000 103 106 

6 

 دورص المعلم

على اث اةح  ة 

في اتال الط اق 
 جاذث الست

  215 202 39 10 21 

3091 20229 1630250 90999** 0 
% 3302 0000 2901 103 300 

0 

درب  لي المعلم 

المعلكمات في 
اتال الط اق م  

 اتال ال الا

  265 216 62 00 26 

0003 20200 2290311 90999** 3 
% 0001 0202 2302 000 002 

2 

د يعطي المعلم 

على التعاو  م  
 ماليي بوث 

خح  ة اتال 

الط اق لمالاظة 
 ت اعلي معهم

  223 26 69 33 09 

0020 20021 2010631 90999** 6 
% 3502 1205 2101 2201 105 

1 

دقكي المعلم 

بتقكدمي 

ومالاظة تقدمي 

من ذالا اتال 

 الط اق

  292 219 06 30 03 

0063 20111 100930 90999** 5 
% 1601 0906 1301 2900 201 

3 

دع يطي المعلم 

الكا بات 

المط لية من اتال 
 الط اق

  00 202 36 53 31 

0036 20032 100053 90999** 1 
% 1601 0602 2206 2500 2109 

5 

دلمنن المعلم 

خسئلة االذتبارات 

 من اتال الط اق

  53 16 00 52 21 

1009 20011 290300 90900* 2 
% 2500 2002 1601 2100 1102 
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 9,509 0010 المتكس  العاي

     9096جالة إاسايياً عطد مستك  *         9092جالة إاسايياً عطد مستك  ** 

, 9096و 9092خظهةةرت الطتةةاي  خ  قيمةةة مربةة  اةةا؛ جالةةة إاسةةايياً عطةةد مسةةتك  

فمةن ذةالا , خفةراج عيطةة الدراسةة علةى عبةارات الموةكروهيا مةا دبةين ت ةاوت اسةتيابات 

الطتاي  المكضوة خعال  دتلح خ ن خفراج عينطةة الدراسةة مةن ال ةالل مكافقةك  علةى جر ةة 

مةةن  0010)اسةةتعداي معلمةةي اللغةةة العربيةةة للتةةال الط ةةاق لمقةةرر لغتةةي اليميلةةة بمتكسةة  

إلةى  0032مةن ) لعماسةي وهك متكس  دق  في ال ئة الرابعة من فئةات المقيةا  ا, (6099

وتت ق هةي  الطتييةة مة  , وهي ال ئة التي ت ير إلى ذيار مكافق على خجاة الدراسة, (3019

التةي ا ة ت (  Stipek, Givvin, Salmon & Macgyvers, 2001)حتييةة جراسةة 

امةا تت ةق مة  , خ ن هطا  ارتباقاً ابيراً بين معتقةدات المعلمةين وممارسةاتهم جاذةث السةت

اتياهةات المعلمةين للتةال )إلةى خ ن موةكر  التي تكفلت( ي1920, العردطي)اسةحتيية جر

( المعلةم مسةدر لوةث اتةال التمةاردن ولةي  ملقطًةا للوةث)قد اسلت فيةه عبةارة ( التماردن

على خعلى مرتبة من و هة حظر المعلمين وعلى المرتبةة السةابعة ع ةرة مةن و هةة حظةر 

خشةعر خ ن اسةتعداي اتةال التمةاردن دة ج؛ ) اسةلت عبةارة فةي اةين, الم رفين التربةكدين

وعلةى , علةى خعلةى مرتبةة مةن و هةة حظةر الم ةرفين( المعرفةيال الل إلى توسين خجاء 

  .المرتبة العامسة من و هة حظر المعلمين 

ومن ذالا الطتاي  المكضةوة خعةال  دتلةح خ ن هطةا  ت اوتًةا فةي مكافقةة خفةراج عينطةة 

الدراسة من ال الل على جر ة استعداي معلمي اللغة العربية للتةال الط ةاق لمقةرر لغتةي 

اليميلةإ إأ تراوات متكس ات مكافقتهم على جر ة استعداي معلمي اللغة العربيةة للتةال 

وهي متكس ات تق  في ال ئتةين , ( 3000إلى  1009) لة ما بين الط اق لمقرر لغتي اليمي

مكافةةق / ال خجر؛ )الدالدةةة والعامسةةة مةةن فئةةات المقيةةا  العماسةةي واللتةةين ت ةةيرا  إلةةى 

علةةى خجاة الدراسةةة, وهةةيا دكضةةح الت ةةاوت فةةي مكافقةةة خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن ( ب ةةدة

ل الط ةاق لمقةرر لغتةي اليميلةةإ إأ ال الل على جر ة استعداي معلمي اللغة العربيةة للتةا

دتلةةح مةةن الطتةةاي  خ ن خفةةراج عينطةةة الدراسةةة مةةن ال ةةالل مكافقةةك  ب ةةدة علةةى وااةةدة مةةن 

استعدامات معلمي اللغة العربية للتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة تتمدث في العبةارة رقةم 

متكسةة  ب" دسةةاعدحي المعلةةم بتكضةةيح اةفلةةار الغاملةةة فةةي اتةةال الط ةةاق " وهةةي( 2)

اما دتلح من الطتاي  خ ن خفراج عينطة الدراسة مةن ال ةالل مكافقةك  علةى , (6من  3000)

ستة من اسةتعدامات معلمةي اللغةة العربيةة للتةال الط ةاق لمقةرر لغتةي اليميلةة تتمدةث فةي 

والتةةي ِرتتبةةت تطا لينًةةا اسةةا مكافقةةة خفةةراج عينطةةة , (3,  1,  2,  0,  6, 1)العبةةارات رقةةم 

اما دتلح من الطتاي  خ ن خفةراج عينطةة الدراسةة مةن ال ةالل ال , ن ال الل عليهاالدراسة م

ددرو  بكاادة من اسةتعدامات معلمةي اللغةة العربيةة للتةال الط ةاق لمقةرر لغتةي اليميلةة 
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إ وربمةةا تِعةة   هةةي  االسةةتيابة إلةةى خ ن بعةةض المعلمةةين قةةد (5)تتمدةةث فةةي العبةةارة رقةةم 

وخ ن , ارات غير تلل المك ةكجة فةي اتةال الط ةاق ارفينًةادلعك  خمدلة لرح  ة في االذتب

وخ ن بعلةهم د تقةر , والتقيةيم السة ي المسةتمر, بعلهم قةد دميةث إلةى االذتبةارات ال ة هية

 . إلى الدورات التدردبية المتعسسة في المطاه  الم كرة

اللغةة هث هطا  عالقة ارتباقية جالنة إاسايينًا بين معتقدات معلمي : " الس اا الدالث

 "وجر ة استعدامهم له؟, العربية حوك اتال الط اق لمقرر لغتي اليميلة

ف مةةا إأا ااحةةت هطةةا  عالقةةة بةةين معتقةةدات معلمةةي اللغةةة العربيةةة حوةةك اتةةال  لتعةةرن

ةةبت معامةةث ارتبةةاق بيرسةةك , الط ةةاق لمقةةرر لغتةةي اليميلةةة , وجر ةةة اسةةتعدامهم لةةهإ ِاست

 :و اءت الطتاي  اما دكضوها اليدوا التالي

 (11)الجدول رقم 
نتائج معامل ارتباط ب رسون لتحديد العالقة ب ن معتقدال معلمي اللغة العرب ة نحو كتاب 

 ودرجة استخدامهم له, النشاط لمقرر لغتي الجم لة

 جر ة االستعداي  البعد

المعتقدات المعرفية لمعلمي 

لغتي اليميلة حوك اتال 

 الط اق

 90502 معامث االرتباق

 **90999 ا اساييةالداللة 

المعتقدات السلكاية لمعلمي 

لغتي اليميلة حوك اتال 

 الط اق

 90609 معامث االرتباق

 **90999 الداللة ا اسايية

المعتقدات الك داحية لمعلمي 

لغتي اليميلة حوك اتال 

 الط اق

 90621 معامث االرتباق

 **90999 الداللة ا اسايية

 المعتقدات الللي
 90601 االرتباقمعامث 

 **90999 الداللة ا اسايية

 فأقث 9092عالقة جالنة إاسايينًا عطد مستك  ** 

مةن ذةةالا الطتةةاي  المكضةةوة خعةةال  دتلةح و ةةكج عالقةةة أات جاللةةة إاسةةايية عطةةد 

المعتقةةدات المعرفيةةةة لمعلمةةي لغتةةةي اليميلةةةة, )بةةةين المعتقةةدات وخحكاعهةةةا 9092مسةةتك  

( لمعلمي لغتي اليميلة, والمعتقدات الك داحية لمعلمةي لغتةي اليميلةةوالمعتقدات السلكاية 

 .وجر ة استعدامهم له, حوك اتال الط اق لد  معلمي اللغة العربية

 :مناقشة النتائج

اتلح من ذالا الطتاي  بأ ن معلمي لغتي اليميلة لددهم اعتقاجات معرفية إديابية حوةك  -2

, وت ةييعهم علةى ال دةارات المدرسةية, بةاتبأحه دغي؛ فيهم اا الملت, اتال الط اق 

وتو ي هم على الم اراة في اةح  ة الس ية والالفة ية, وهةيا دةكفنر لهةم العبةرات 
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التةةي تسةةاعدهم علةةى الطمةةك ال ةةامث, وبةةأ ن اةح ةة ة فةةي اتةةال الط ةةاق تعتطةةي بتعلةةيم 

 . ال الل المهارات اللغكدة اةساسية, وهيا ما دساعدهم في الطمك اللغك؛

من الطتاي  بأ ن معلمي لغتي اليميلة لددهم اعتقاجات سلكاية إديابية حوك  اتلح -1

اةح  ة التعليمية في اتال الط اقإ إأ إ َّ اةح  ة في اتال الط اق تِطمي المهارات 

 .والعبرات والسلكايات الم لكل بطا ها في شعسية ال الل

و داحيةةة إديابيةةة حوةةك  اتلةةح مةةن الطتةةاي  بةةأ ن معلمةةي لغتةةي اليميلةةة لةةددهم اعتقةةاجات -0

, وفي تطميةة الدافعيةة, بأحنه دع   قيم التعاو  والت اعث فيما بين ال الل, اتال الط اق

وال اعليةة لل ةالل, ودلبةي ااتيا ةات , والقةدرة, وتقةددر الةيات, واالتياهات, والتقبث

 .ال الل الك داحية التي تساعدهم في استمراردة التعلنم

ل ةالل علةى اسةتعداي معلمةي اللغةة العربيةة للتةال الط ةاق اتلح من الطتاي  مكافقة ا -3

لمقرر لغتي اليميلةإ وربما دع   ألل إلى إجرا  المعلمين بارتباق اتال الط اق مة  

 . ولكعي المعلمين بأ ن اتال الط اق دِساعد ال الل على الطمكن ال امث, اتال ال الا

ات الال مةة حوةك اتةال الط ةاق اتلح من الطتاي  امتال  معلمةي اللغةة العربيةة للقطاعة -6

 .ديعلهم مدراين ةهمية هيا اللتال, وهيا ما دع   من استعدامهم له

 :التوص ال 

تعمةةيم الةةدورات التدردبيةةة فةةي المطةةاه  الم ةةكرة علةةى  ميةة  معلمةةي اللغةةة العربيةةةإ  -2

 .وت كدر مهاراتهم , لدورها في التأ ير على ممارساتهم التدردسية

وهةةيا مةةا دسةةهث علةةى ال ةةالل , يميةة  مةةدار  التعلةةيم العةةايتةةكفير مسةةاجر الةةتعلنم ب -1

ي فيهم التعلنم الياتي , و علهم باادين وملت  ين, الكفكا إليها  .وتطمن

خو  –الدراسةةات ا سةةالمية )إ ةةراء الم دةةد مةةن الدراسةةات المتعلقةةة بمعتقةةدات معلمةةي -0

 .حوك اتال الط اق( خو الرداضيات-خو العلكي -الدراسات اال تماعية

إ راء الم دد من الدراسات المتعلقة بأ ر عامث اليط  وتأ ير  على معتقةدات معلمةي  -3

 .اللغة العربية ومعلماتها

إ راء الم دةد مةن الدراسةات المتعلقةة بةأ ر الةدورات التدردبيةة للمطةاه  الم ةكرة فةي  -6

 .ممارسات معلمي اللغة العربية للتال الط اق 
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 المراجع

الل ةةةةاءة الياتيةةةةة وعالقتهةةةةا بالل ةةةةاءة المهطيةةةةة (. ي1996) .إبةةةةراهيم, إبةةةةراهيم ال ةةةةافعي

والمعتقةةدات التربكدةةة واللةةغكق الط سةةية لةةد  المعلمةةين وقةةالل اليةةة المعلمةةين 

-202,  16ق ,  20اللكدةةت, مةة  -الميلةةة التربكدةةة  .بالممللةةة العربيةةة السةةعكجدة

200.  

ار  اةوحروا في اةرج  معتقدات معلمي العلكي في مد(. ي1925. )إبراهيم, بساي عبدهللا

ميلة اليامعة ا سةالمية للدراسةات  .اكا قبيعة العلم و عالقتها ببعض المتغيرات
 -شةئك  البوةث العلمةي والدراسةات العليةا باليامعةة ا سةالمية  -التربكدة والط سةية 

 .26-2,  0ق, 13فلس ين, م  -غ ة 

ة العلةةكي التربكدةةة و اآلجال معتقةةدات قلبةةة اليةة(. ي1922. )خبةةك سةةطيطة, عةةكجة عبةةداليكاج

اةةكا ممارسةةاتهم فةةي تةةدرد  مةةاجة التربيةةة اال تماعيةةة و الكقطيةةة فةةي ( اةحةةروا)

-ميلةةة اتوةةاج اليامعةةات العربيةةة  .فةة كف الولقةةة اةساسةةية اةولةةى فةةي اةرج 
 .262-226,  62االرج , ق

. 6ق. ةمطةةاه  البوةةث فةةي العلةةكي الط سةةية والتربكدةة(. ي1995. )ر ةةاء مومةةكج, خبةةكعالي
 .جار الط ر لليامعات: مسر

مةةا مةةد  فاعليةةة اتةةال الط ةةاق المسةةااا لمةةاجة ال قةةه ل البةةات (. ي1920. )خاةةري, ابةةة

جراسةةات  .المرالةةة المتكسةة ة مةةن و هةةة حظةةر المعلمةةات والم ةةرفات بمددطةةة  ةةدة
 . 160-121, 1ج  ,32ق , السعكجدة -عربية في التربية وعلم الط   

فعاليةةة حمةةكأج لتقطةةاق فةةي تغييةةر معتقةةدات وحكادةةا (. ي1922) .تا ال ةةيخ, ذلةةكج سةةليما 

, 20 مسةر, مة -العلةكي التربكدةة  .ال البات المعلمات تيا  بعض القلةادا العلميةة

 .21-52, 2ق 

معتقةةدات ال لبةةة المعلمةةين تعسةةع (. ي1921. )وسةةليم, مومةةد, خمبةةك سةةعيد؛, عبةةدهللا

الةةتعلم التعةةاوحي فةةي ضةةكء حظردةةة العلةةكي بيامعةةة السةةل ا  قةةابك  حوةةك اسةةتعداي 

 -316 . 1ق  ,20مة  , البوةردن-ميلة العلكي التربكدة والط سةية  .السلك  المع  

330. 

خ ةةر التةةدردا علةةى جمةة  مسةةاجر تعلةةم العلةةكي المتااةةة (. ي1991. )مسةة  ى, براةةات

با حترحت في التدرد  على معتقدات ال الل المعلمةين بلليةة التربيةة ب ةبين اللةكي 

اليةةة التربيةةة  -ميلةةة البوةةكا الط سةةية والتربكدةةة  .اءتهم فةةي تةةدرد  العلةةكيفةةي ا ةة
 .63-23,  2ق , 11مسر, م   - امعة المطكفية 

المعتقةةدات المعرفيةةة والوا ةةة إلةةى المعرفةةة لةةد  ال لبةةة (. ي1920. )حةةاف  خامةةد, بقيعةةي

  .2906-2912,  39االرج , م  -العلكي التربكدة -جراسات . اليامعيين

. 5ق. تطميةةةة الت ليةةةر مةةةن ذةةةالا المةةةطه  المدرسةةةي(. ي1929. )رشةةةيد الطةةةكر؛, رالبلةةة 

 .ملتبة الرشد: الرداض
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معتقةةدات معلمةةي التربيةةة البدحيةةة و (. ي1922. )البلكشةةي, سةةليما , والروااةةي, حافةةر 

العلةةةةكي فةةةةي سةةةةل طة عمةةةةا  اةةةةكا الةةةةتعلم التعةةةةاوحي باسةةةةتعداي حظردةةةةة السةةةةلك  

 .010-126,  292ق , 15ت, م  اللكد-الميلة التربكدة  .المع  

لةةد  ( تملةةن , إقةةداي , إايةةاي)موةةدجات تك هةةات الهةةدف (. ي1991. )البطةةا, علةةي السةةعيد

ال الا المعلةم فةي ضةكء الةكعي بمةا وراء المعرفةة و ال عاليةة الياتيةة و المعتقةدات 

  .225-10,  1ق , 21مسر, م  -ميلة الية التربية با سلطدردة  .المعرفية

المعتقةدات : إجارة مهةارات الت ليةر فةي سةياق العكلمةة(. ي1996. )د بك دةا تيغ ة, خمومة

حةةدوة العكلمةةة وخولكدةةات  .ا بسةةتمكلك ية وت ليةةر الت ليةةر والت ليةةر الطاقةةد اطمةةاأج
 - 502اليةة التربيةة ,  امعةة الملةل سةعكج, : الرداض , 1السعكجدة, م   -التربية 

523 . 

تةةدرد  اللغةةة العربيةةة فةةي ضةةكء معةةادير اليةةكجة قرايةةق (. ي1923. )فةةال , اليبةةكر؛
 .جار الرضكا  :عما   . ال املة

معتقةةدات مدرسةةي العلةةكي فةةي المرالةةة الداحكدةةة فةةي مددطةةة (. ي1990. )الي ايةةر؛, ذلةةكج

المةة تمر العلمةةي الدةةاحي للليةةة العلةةكي  .جم ةةق عةةن قبيعةةة العلةةم والمعرفةةة العلميةةة
 -( بةةةي فةةةي عسةةةر التةةةدفق المعرفةةةي جور المعلةةةم العر) التربكدةةةة بيامعةةةة  ةةةر  

  .300 - 363الية العلكي التربكدة ,  امعة  ر  اةهلية, :  ر  ,اةرج 

معتقةةدات الل ادةةة العامةةة واةااجدميةةة واتيةةا  اللةةب  (. ي1920. )الوربةةى, اطةةا  امةةاج؛
وعالقتهمةةةةا بالتوسةةةةيث الدراسةةةةى فةةةةى ضةةةةكء بعةةةةض المتغيةةةةرات الددمكغرافيةةةةة 

جراسةات عربيةة فةي  .ن قةالل وقالبةات  امعةة خي القةر واةااجدمية لد  عيطةة مة
 .105-200,  2ج , 03السعكجدة, ق  -التربية وعلم الط   
جراسةةة تتبعيةةة لمسةةتك  حمةةك الم ةةاهيم والمعتقةةدات (. ي1990. )اسةةن, عبةةدالوليم مومةةد

العلميةةة لةةد  ال لبةةة المعلمةةين بقسةةم العلةةكي بمراةة  التأهيةةث والت ةةكدر التربةةك؛ , 

-26,  1ق , 2الةيمن, مة   -الميلة العلمية لللية التربية  امعةة أمةار  . امعة تع 

62.  

مودجات اجارة المعرفة على وفق المعتقةدات المعرفيةة (. ي1926. )الع اعي, علي فلر

العةراق,  - امعة البسةرة  -الية اآلجال  -ميلة تجال البسرة . لد  اساتية اليامعة
 .501-622,  52ق

معتقدات التقييم وعالقتها بلةث مةن اسةتراتيييات مةا وراء (. ي1922. )ذلر, عاجا سعد

ميلةة .المعرفة في إعةداء االذتبةارات والتوسةيث الدراسةي لةد  قلبةة الةدبلكي العةاي
  .099-106,  3ج , 06مسر, ق -عين شم   -الية التربية 

 .ملتبة الرشد : الرداض  . فسكا في تدرد  اللغة العربية(. ي1993. )اسن, العلي ة

بعةةةض معكقةةةات (. ي1921. )مبةةةار إ والسةةةاح , عمةةةر, عبةةةدالع د إ والةةةيروة, الةةةدهيم
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اةح ةةة ة المسةةةاابة لمطةةةاه  المرالةةةة االبتداييةةةة فةةةي اللكدةةةت مةةةن و هةةةة حظةةةر 

 . 252-202.  60ق , مسر-ميلة الدقافة والتطمية   .المعلمات

لةةياتي للةةتعلم المعتقةةدات الدافعيةةة واسةةتراتيييات التطظةةيم ا(. ي1991. )رجاج؛,  دةةن اسةةن

فةةةةي عالقتهمةةةةا بالتوسةةةةيث الدراسةةةةي لةةةةد  قةةةةالل مةةةةدار  مطةةةةارات المددطةةةةة 

 .103-212 , 32مسر, ق  -ميلة الية التربية بال قا دق  .المطكرة

خ ر ال سكا االفتراضية على معتقدات الل اءة الياتية (. ي1990. )ر ق, فاقمة مس  ى

مسةر, ق -القةراءة والمعرفةة  ميلةة .واةجاء التدردسي لمعلمةي العلةكي قبةث العدمةة
09 ,121-161. 

شةة و   .البطةةاء الطظةةر؛ والقيةةا : تكقعةةات الل ةةاءة الياتيةةة(. ي2001. )رضةةكا , سةةامر
  .62-16,  66ق ,  23ا مارات, م  -ا تماعية 

المعتقةةدات المعرفيةةة و بعةةض اسةةتراتيييات (. ي1990. )و  اةةي, خمةةث,  سةةالم, مومةةكج

مةةةةن قةةةةالل اليامعةةةةة أو؛ خسةةةةاليا الةةةةتعلم  الةةةةتعلم المةةةةطظم أاتيةةةةا لةةةةد  عيطةةةةة

,  0ق , 0السةةعكجدة, مةة   -جراسةةات عربيةةة فةةي التربيةةة وعلةةم الةةط    .المعتل ةةة

261-120. 

بطية المعتقدات المعرفية و خ رها على التوسيث الدراسةي (. 1923. )سولكا, وليد شكقي

-2,  36 السةعكجدة, ق-رسالة التربية وعلةم الةط   . لد  قالل المرالة ا عداجدة

12. 

مطةةةةاه  المدرسةةةةة االبتداييةةةةة و (. ي1923. )عبدالوميةةةةد, وعبدالوميةةةةد, سةةةةعيد , السةةةةعيد
 ملتبة الرشد: الرداض .  "ر دة معافرة "تطظيماتها 

واقة  و معكقةات تكظيةت اتةال الط ةاق المسةااا لمقةررات (. ي1920. )بدر, السكدا 
لت عيله من و هة حظةر معلمةي العلكي ال رعية للمرالة المتكس ة و تسكر مقتر  

اليةة التربيةة (رسالة ما ستير غير مط ةكرة ) . الماجة و م رفيها في مط قة القسيم

 .القسيم,  امعة القسيم , 

 .جار الرضكا  : عما   . المطاه  تع ي ها ت كدرها تط ييها(. ي1920. )اامد, قالفوة

الرداضةيات وفقةاً لطمةكأج  برحام  مقتر  في تدرد (. ي1991. )عبدالمييد, خامد فاجق

راديلةةكا وخ ةةر  فةةي تطميةةة المعتقةةدات الرداضةةية والدقةةة فةةي تعلةةم الرداضةةيات لةةد  

-ميلةةة القةةراءة والمعرفةةة  .قةةالل شةةعبة التعلةةيم اةساسةةي بلليةةة التربيةةة بسةةكهاج
  .221-201,  50مسر, ق 

الةةتعلم خ ةةر ت اعةةث المعتقةةدات المعرفيةةة ومهةةارات (. ي1990. )هةةاحم علةةي, عبدالمقسةةكج

ميلةةة  .المةةطظم أاتيةةاً علةةى التوسةةيث الدراسةةي ل لبةةة اليةةة التربيةةة  امعةةة ال قةةا دق
 .222-53,  19مسر, ج-الية التربية بالمطسكرة 

العالقةةة بةةين معتقةةدات قالبةةات جراسةةات (. ي1990. )عبةةدالكهال, هةةد , و البسةةاق, خمةةث

ارسةةةاتهن ال  كلةةةة اةةةكا م هةةةكي التربيةةةة اةماحيةةةة فةةةي ردةةةاض اةق ةةةاا وبةةةين مم
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  .229-00,  30ق , 21مسر, م   -جراسات ال  كلة  .التدردسية

البوةةةث العلمةةةي (. ي1991. )عبةةةدالرامن, اادةةةدإ وعةةةد , أوقةةةا إ وعبةةةدالوق, عبيةةةدات
 . جار ال لر : عما  , 29ق . م هكمه وخجواته وخساليبه

 فاعليةةة الةةيات وعالقتهةةا بلةةث مةةن مسةةتك  ال مةةك (. ي2000. )عيةةكة, عبةةدالعاا اامةةد

 .000-022,  22مسر, ق - امعة قط ا  -ميلة الية التربية  .وجافعة ا حيا 

واق  استعداي معلمي الرداضيات للتةال التمةاردن فةي المرالةة (. ي1920. )بدر, العردطي
اليةة ( رسالة ما سةتير غيةر مط ةكرة. )المتكس ة بمددطة الرداض و اتياههم حوك  

 .الرداض , بن سعكج ا سالمية   امعة ا ماي مومد, العلكي اال تماعية

المعتقةةدات المعرفيةةة و عالقتهةةا بةةالتعلم المةةطظم (. ي1923. )وميةةرة, خمةةث, علةةكا , سةةالي

 .000-129,  295العراق, ق -العلكي التربكدة والط سية  .أاتيا لد  قلبة اليامعة

فةاعليتهم معتقةدات ال لبةة معلمةي اللغةة العربيةة حوةك (. 1991. )غ الة, شعبا  عبدالقاجر

التدردسية وعالقتها بم هةكي الةيات وخجايهةم السة ي وتوسةيث قالبهةم فةي المرالةة 

  .221-03,  51مسر, ق -ميلة القراءة والمعرفة  .ا عداجدة

فاعليةة برحةام  قةايم علةى (. ي1929. )فلث هللا, مومةدإ وقطةاو؛, شةاارإ و قةه, شةواته

وتك يةه : الةا معلةم اللغةة العربيةةالمدذث التأملي في تعددث المعتقدات المعرفية لل 

مسةةتقبث إعةةداج المعلةةم فةةي اليةةات  .ممارسةةاته التدردسةةية حوةةك التةةدرد  االبةةداعي
مسةر, مة   -التربية و هكج اليمعيات العلمية في عمليات الت كدر بالعالم العربةي 

 .195 - 230الية التربية ,  امعة الكا , : , الكا  2

ث بعةض المعتقةدات الرداضةية السةلبية لةد  قةالل تعةدد(. ي1999. )قطددث, مومد راضي

الية التربية من ذالا برحام  مقتةر  و خ ةر مدةث هةيا التعةددث علةى مسةتك  خجايهةم 

اليةة التربيةة  -ميلة البوةكا الط سةية والتربكدةة  .لمهارات تدرد  ماجة الرداضيات
  .219-291,  1ق , 26مسر, م   - امعة المطكفية 

معتقةدات قلبةة وقالبةات (. ي1991. )لي, عبيرإ و كهر, سةلك  اللكغاحي, خامدإ والهك

مسةر, -مسةتقبث التربيةة العربيةة  .الية التربية اةساسية بدولة اللكدت عةن ا بةداق
 .22-32,  33ق , 20م  

جر ة ممارسة اةح  ة ال البيةة (. ي1920. )الم ير؛, عبدالل يت, والوددد؛ , مومكج

لمتكسةةة ة مةةةن و هةةةة حظةةةر المعلمةةةين وعالقتهةةةا المرافقةةةة للمطهةةةاج فةةةي المرالةةةة ا

ميلةة  امعةة الطيةا  للعلةكي  .جراسة ت بيقية -بتوسيث قلبتهم في مدار  اللكدت 
 . 2315-2300, 1ق , 11م  , فلس ين -ا حساحية 

خ ةةر (. ي1921. )معةةين, وايةةثإ وعبةةدالع د , حبيةةثإ واسةةين,  هةةرةإ وإسةةماعيث,  واو؛

عتقةةةدات ال لبةةةة المتميةةة دن اةةةكا قبيعةةةة اليةةةط  و المسةةةتك  الدراسةةةي علةةةى م

 .296-10,  210مسر, ق -ميلة القراءة والمعرفة  .المعرفة
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مةةد  إسةةهاي الط ةةاقات التعليميةةة التقكدميةةة فةةي اتةةا اللغةةة (. ي1992. )مكسةةى,  مومةةد

العربية المقررة علةى السة كف العليةا بالمرالةة االبتداييةة بدولةة ا مةارات العربيةة 

 . 3ق , مسر-ميلة القراءة والمعرفة  .هارات الت لير ا بداعيالمتودة في تطمية م

25-50. 

معتقةدات : الةرب  بةين الرداضةيات والعلةكي(. ي1995. )الطقبي, علي, والسةكاعي, عدمةا 

جراسةات فةى المطةاه   .المعلمين وممارساتهم في مدار  االمارات العربية المتوةدة
 .210-02,  222مسر, ق -وقرق التدرد  

جراسةةة العالقةةة بةةين معتقةةدات معلمةةي الرداضةةيات اةةكا (. ي2000. )مةةد مسةةعدحةةك , مو

جراسات فةى المطةاه  وقةرق  .وممارساتهم, قبيعة الرداضيات وتعلمها وتدردسها 
 .261-225,  20مسر, ق -التدرد  

معتقةةدات معلمةةات ردةةاض اةق ةةاا فةةي (. ي1990. )ووشةةا , هةةاحي, هةةارو , رمةة ؛

الماليمةةةة حماييةةةاً والتقليددةةةة تبعةةةاً للم هةةةث العلمةةةي وحةةةكق اةرج  اةةةكا الممارسةةةة 

 0ق  ,29البوةردن, مة  , ميلة العلكي التربكدة والط سةية .المدرسة وسطكات العبرة
 ,232 – 255. 

لغتي اليميلة الست الراب  االبتدايي ال سث الدراسةي  (.ي1926. )و ارة التربية والتعليم
 .الرداض . "  اتال الط اق"اةوا 
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