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 -مستوى المعتقدات المعرفية ألساتذة كميات التربية وعالقتها بأدائهم التدريسي من وجهة نظر الطمبة في فمسطين) "
 "(دراسة حالة

 :الممخص

وعالقتهت يأدائهم التدريسي من وجهة ذة  لييتت التريية المعتقدات المعرفية ألاست مستوى تقصي إلى البحث هذا هدف
اختيرت  (17772)من مجتمع إحصائي بمغ  ( طالبًا وطالبة223)سحبت عينة مقدارها  ،في فيسطيننظر الطيبة 

ومقياس األداء  المعتقدات المعرفية، وتم استخدام مقياس متعددة المراحل ومن ثم بالطريقة العشوائية بالطريقة
درجات المعتقدات المعرفية واألداء التدريسي  أن النتائج وبينت استخدم الباحث المنهج الوصفي التحميمي، ،يالتدريس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات )النوع االجتماعي، المستوى كما تبين من النتائج  ،جاءت متوسطة
، لمعتقدات المعرفية واألداء التدريسي عند األساتذةالدراسي، التخصص(، في حين تبين وجود ارتباط ايجابي بين ا

 .والمقترحات التوصيات بعض ُقدمت ذلك ضوء وفي
 .، كميات التربية، فمسطيناألداء التدريسي، المعتقدات المعرفية :الدالة الكممات

 
 

Cognitive  Beliefs among Education  Faculty Members that are Related The level of 

 case study -heir Teaching Performance in Palestine from Students' Perspectivesto t 

Abstract 

This  paper aimed at investigating the level of the perspectives of students towards the 

cognitive beliefs of education  faculty members that are related to their teaching 

performance in Palestine. The sample consisted of (223) students from population 

(10702) who were chosen in a multi-stage and random manner. The descriptive analytical 

approach was used, The findings revealed that the degrees of cognitive beliefs and 

teaching performance were moderate. There were no statistically significant differences 

in variables of gender, level of study, and major. However, there was a positive 

correlation between cognitive beliefs and faculty members teaching performance. The 

researcher concluded with some recommendations and suggestions. 
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 :المقدمة
 مختمررف المجررالت فررريانفجررار معرفرري سررريع التطررور العممرري والتكنولرروجي المعاصررر ومررا صرراحب  مررن  فرررض  

وظهرت األفكرار المتصرمة بالتربيرة الحديثرة، وأصربحت العالي،  ومتنوعة في مجال التربية والتعميم بيرةيفرض تحديات ك
ألن  والحفررظ، عررن التمقررينحاولررت االبتعرراد فمعظررم الرردول ، معظررم الرردول تتأهررل لالنخررراط ومجرراراة المجتمعررات المتقدمررة

الركيررزة األساسررية، إذ أعطترر   طالرربالحديثررة جعمررت الالنظرررة  لهرررذا فرران ،ال تواكررب العصررر الحرراليهنرراك طرررق تعميميررة 
، بإكسرابهم إعرداد الفررد لمتعامرل والتفاعرل مرع هرذا العرالم المتغيررك كبررى الدور األكبر وذلك لتحقيق أهررداف إسررتراتيجية

وشّجع االهتمام المجتمعي المتزايرد بالّتربيرة عمرى (، 6991، أبو حطب وأمينة، 0222، )عدس، السميم مناهج التفكير
والمرشدين المتخصصين المعردين إعردادا  األكفاء, إذ اقتضت الحاجة إلى ضرورة توفير المعممين ات التربيةتطوير كمي

تمرع الفمسرطيني، أخرذين بعرين االعتبرار الظرروف التري يمرر بهرا فري هرذ  المرحمرة يمبي احتياجرات المج أكاديميا ومهنيُا 
 .(0261)السر،  نتيجة االحتالل ومحاوالت طمس الهوية وتذويب الشخصية الفمسطينية

 تكرريس تعممهرم مرع عرن طمبتر  وعرن مسرووليات  فري مهنري كممرارس الجيرد المعمرم ألداء الجرودة وتكمرن معرايير  

رغبرات وحاجرات الطمبرة  ضروء فري ممارسرات  وتعرديل توجير  ثرم المعرفرة، ومرن طالبر  عمرى جهرود  ليحصرل جميرع
 عرن تعميمهرا، ومسرووليات  وكيفيرة يعممهرا التري الدراسرية والمرواد لمموضروعات ومعرفرة ودرايرة المردرس (،0222)عردس،

فعرال  بشركل المناسربة، واالنخرراط التعميميرة واالسرتراتيجيات األساليب من واسع تعمم طمبت  ومحاضرات  ويتقن مدى إدارة
  .(Terzi, and Cetin, and Eser, 2012)، المختمفة ومصادر  المجتمع المحمي في
 هري المعتقردات ورغباتر ، وهرذ  حاجاتر  وُتشربع معتقردات ُتالئرم وتبنري لتكروين ميروالً  ُيظهرر عامرة بصرفة فرالفرد  

 في وجدانًيا ودافعًيا دوًراتودي إلى  الطالب معتقدات، و التعمم مهام في نظر تسهم في كيفية مباشرة الفرد العمل وجهات

 إسرتراتيجية سيسرتخدمها وأي الرتعمم،، مردخل يخترار كيرف تحردد تسرتطيع أن الطالرب فمعتقردات مشكالتهم، وحل تعممهم

 في التعمم،. سيستمر مدى سيتجنبها، والى أي وأيها
 مهمرة هرياإلنسراني، و  لمرتعمم فهمنرا قرد تنمري ةالمعرفير ( أن المعتقرداتSchommer,1990وتررى شرومر )  

يكرون أداء الطرالب مرنخفض  طالبهرم، فعنردما المعممرين ليفهمروا إعرداد احتمال زاد لها، فهمنا زاد فكمما بالنسبة لمتربويين
نمرا لرديهم، الحقيقيرة المعرفرة نقرص مرن مجررد أكبرر المشركمة تكرون فقرد  يهملرد المعرفيرة طبيعرة المعتقردات إلرى ترجرع قرد وا 
(Schommer-Aikins,2008.) 

 هي:في مجالين معرفية  ( خمسة معتقداتSchommer,1990شومر ) تحتر قا وقد
 :المعتقدات حول طبيعة المعرفة 

 .)المعرفة البسيطة (المعقدة المعرفة مقابل البسيطة المعرفة .6
 )العالمة معرفةال( بالعقل المعرفة المشتقة مقابل السمطة مصدرها المعرفة .0
 .)الموكدة المعرفة( التجريبية مقابل المعرفة الموكدة المعرفة .3

  :المعتقدات حول طبيعة التعمم 
 .)الثابتة القدرة( المكتسبة القدرة مقابل ثابتة وفطرية التعمم عمى القدرة .6



 4 

 )السريع التعمم( اإلطالق عمى يحدث ال أو سريعالالتعمم  .0

 وبساطة المعرفة وتشمل يقينية المعرفة طبيعة منتتض المعرفية المعتقدات ( أنHofer,2008) هوفر فذكرت  

  ."شومر" كما توقعت المعرفية لممعتقدات العاممية البنية اختالف يتضح المعرفة، وبذلك اكتساب وطبيعة المعرفة،
 رودريجررررز وكررررانو  الدراسرررري وجررررد والتحصرررريل المعرفيررررة المعتقرررردات بررررين العالقررررة وببحررررث  
(Rodriguez&Cano,2006أن ) المعتقردات إلرى يرجرع الترأثير وأن الدراسري، التحصريل فري يروثر السرريع لرتعمما 

 وأنر  الدراسري، التحصريل في توثر يتال هي، فالمعتقدات الثابتة التعمم في وليست المعرفة طبيعة توثر في التي  الثابتة

 لتشرجيع الطرالب تردريسال طررق تعرديل الطرالب يمكرن أن يسرهم فري عمى أداء وتأثيرها المعرفية المعتقدات طبيعة بفهم

 .وأدائهم وتعممهم الطالب لدافعية ومثابرين بالنسبة مستقمين متعممين يكونوا أن عمى

مرن  نمرو دون نعررف أن الممكرن مرن لريس إذ النمرو تتضرمن المعرفرة فعمميرة متصرمتان، عمميتان والنمو والمعرفة  
فري  يسراعدنا سوف المعرفية لمنظريات المعرفي موالن ما وفحص نوع من معرفة دون ننمو أن الممكن من وليس ما، نوع
لعمميرات الرتعمم  أفضرل فهرم عمرى سراعدناي سروف بردور  اوهرذ ،(,0220Verhey) والمعممرين الطرالب معتقردات فهرم

 .والتعمم نحو المعرفة وينمو يتطور ولكن الوقت، مع فقط يتغير ال القضايا المعرفية حول األفراد فتفكير ،والتعميم

يبرين  الثانويرة المدرسرة خرالل يحردث الرذي النمرو المعرفري ( أنSchommer,1993شرومر) وجردت وقرد  
 إلى األول الصف من طالب تتغير وهي السريع والتعمم الموكدة، والمعرفة البسيطة، المعرفة المعتقدات المعرفية التالية:

 فيما بعد. المعتقدات  تتناقص هذ إذ ما قبل التعميم الجامعي، طالب
 أهميرة وتكمرن التربرويين، البراحثين اهتمرام فري مكران الصردارة تبروأ قرد المعرفيرة الطرالب معتقردات فري ثوالبحر  

 المعتقردات ( أنMuis,2008وترذكر مرويس ) ،األكراديمي براألداء ارتبطرت المعتقردات هرذ  أن فري الموضروع عموًمرا

وتأثير كل منهما عمى  بينهما العالقة وث لفحصالبح من العديد إجراء من وبالرغم األكاديمي عمى األداء ُتوثر المعرفية
 .المجال هذا في التجريبية تكثيف البحوث إلى حاجة في زلنا ما أننا إال ،اآلخر

 
 الدراسات السابقة:

 يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين حسب أدوات البحث هما:
 :ات األداء التدريسيتناولت بعض الدراس ، حيثلجامعيا التدريسدراسات متعمقة بواقع  -
، اإلعداديررة بالمرحمرةي التدريسرر ألدائر  الرياضرريات معمرم تقررويم( دراسرة هرردفت إلرى 0223قردمت جرراد )فقرد   

 ( معمم ومعممة، وبينت النتائج وجود622استبيان مفتوح وبطاقة تقويم ذاتي وبطاقة تقويم خارجية وتكونت العينة من )

 عردبُ و  ،الخارجيرة لبطاقرة التقرويم يوالبعرد القبمري التطبيقرين فري المعممرين نمر العينرة أفرراد درجرات متوسرط برين فرروق

 متوسرط برين فرروق البعردي، وتوجرد التطبيرق درجرات متوسرط لصرالح والفررق الرذاتي، التقرويم لبطاقرة الثالثرة التطبيقرات

 ، التعميميرة الوسائل إعداد مهاراتل بالنسبة يالذات التقويم لبطاقة الثالثة التطبيقات يف المعممين من العينة أفراد درجات
 .الثالث التطبيق درجات متوسط لصالح والفرق
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 موضروعية بصرورة المعممرين لمطرالب التدريسري األداء ( واقرع0222وحسرن ) الررحمن بردكرل مرن ع ورصرد  

 فري تسرهم أن يمكرن المعرايير مرن بمجموعرة المعمرم إعرداد مجرال وتزويرد األداء هرذا لتطروير وتحسرين أساسري كمتطمرب

 المعمم، لمطالب المهني األداء مالحظة بطاقة الشاممة، طبقت والجودة االعتماد عمى ثقافة والتأكيد إعداد ، برامج تطوير

 التردريس هيئرة أعضراء من ( عضو32وطالبة و) طالب (42من ) تكونت عينة عمى المعمم معتقدات الطالب واستبانة

 المجاالت في األداء طبقًا لمعايير المعممين لمطالب المهني األداء مستوى بطنطا، وبينت النتائج انخفاض التربية بكمية

 المنراخ لمتردريس لممعمرم )التخطريط المهنري اإلعرداد جوانرب أهرم حرول جيردة لمعرفرة المعممرين الطرالب امرتالك المختمفرة،

 لتحديرد كأسراس مهايمكرن اسرتخدا موشررات مرن ورد مرا عمرى المعممرين الطرالب معظرم وموافقرة التعمريم( إدارة الصرفي

 والجوانب التطبيقية المهنية لممدرس. المعرفة بين الوظيفي الترابط تحقيق وضرورة لممعمم، المهني األداء مستويات
( والتي هدفت إلى تقويم األداء التدريسري لممعممرين حرديثي التخررج 0222وفي دراسة رواق  ومحمود والشبمي )  

( معمرم 022مرن مجتمرع ) ( معمرم ومعممرة24حيرث بمغرت عينرة الدراسرة )عمران  في الباطنرة بسرمطنةمن كميات التربية 
اختيررروا بالطريقررة العشرروائية، وأظهرررت النتررائج ارتفرراع فرري مسررتوى أداء العينررة، ولررم يظهررر اثررر أو فررروق دالررة  ومعممررة

 لهم.إحصائيا تعزى إلى الجنس أو التخصص، وال توجد عالقة بين المعدل التراكمي واألداء التدريسي 
التكنولوجيرة  الكفايرات ألهميرةو  لتحسرين أدائهرم المهنري العمروم معممري تقردير ات( درجر0262ودرس دومري )  

التعميمية، وتم تطبيق استبانة عمى عينة من   االتصال وسائل في مساق دراسة وأثر المتغيرات بعض ضوء في التعميمية
 االستبانة كفايات أن إلى الدراسة توصمت ، وكرك /االردن( معمم ومعممة في ال032من مجتمع ) ومعممة معمماً  (92)

 بدرجرة مهمرة جميعهرا المجراالت وأن متوسرطة، أهميتهرا درجرة واحردة كانرت كفايرة باسرتثناء كبيررة، بدرجرة مهمرة جميعهرا

 لتكنولوجيرةالكفايات ا ألهمية الدراسة عينة أفراد تقدير في إحصائياً  دالة فروق وجود وجهة نظر العينة، وعدم من كبيرة

 دالرة فرروق التعميميرة، ووجرود االتصرال وسرائل فري مسراق ودراسرة والتخصرص الموهرل متغيررات إلرى ُتعرزى التعميميرة

 والرى اإلنراث، لصرالح الجرنس إلرى تعرزى التعميميرة الكفايرات التكنولوجيرة ألهميرة الدراسرة عينرة أفرراد تقردير فري إحصرائياً 

 .مةالطوي الخبرة لصالح أصحاب الخبرة سنوات
أعضراء هيئرة التردريس فري  لردى التردريس أداء جرودة تقرويم إلرى( 0263الطفيمري وعبرود وجرابر )ونرو  كرل مرن   

 جوانرب إلجمرالي التقويميرة التقديرات نسب أن النتائج وقد أظهرت ،( مدرسا62) البحث عينة جامعة بابل، حيث بمغت

الجرودة،  مسرتوى إلرى لرم تصرلو  ،تنفيرذ التردريس وقردرات التخطريط لمتردريس قردرات :ولمجرانبين الجرامعي التردريس قردرات
جامعرررة بابرررل  -حيرررث بمغرررت النسررربة المئويرررة ألجمرررالي جوانرررب قررردرات التررردريس الجرررامعي لررردى تدريسررري كميرررة الهندسرررة

تنفيرذ التردريس  ولمجانرب قردرات( %69.8) التخطيط لمتردريس قدراتل التقويمية التقديرات ، فيما كانت نسب(61.9%)
(55.6%). 
 الرياضيات تعميم نحو والمعتقدات التدريسي القرار عمى التدريس تنويع أثر إلى( 0261السر ) وأشارت دراسة  

 القررار ترم تطبيرق مقيراس بغرزة، األقصرى بجامعرة الرياضريات طالبرات لردى المعرفيرة الرتعمم نظريرات فري ضروء وتعممهرا

( 206مرن مجتمرع مكرون ) ( طالبرة61) مرن المكونرةالبحرث  وبعرديًا عمرى عينرة قبميرا ومقيراس المعتقردات التدريسري،
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 تعمريم حرول والمعتقردات التدريسري، القررار عمرى لتنويرع التردريس داللرة ذو أثرر يوجرد ال أنر  النترائج ، وأظهررتطالبرة

 .وتعممها الرياضيات
 فري التردريس هيئرة ألعضراء التدريسري األداء واقرع إلرى التعررف إلرى هردفت( والتري 0266ففري دراسرة نصرار )  

 والقيراس العممري، والبحرث لمتردريس، والتخطريط اإلعرداد مجراالت هري: أربعرةمرن  اسرتبانة اسرتخدمتو  ،التربيرة كميرات

 ( طالرب وطالبرة463)عرددها  عينرة( أخذت منر  66121بمغ مجتمع الدراسة ) الطمبة، مع والمناقشة والحوار والتقويم،
 غزة بجامعات التربية كميات في التدريس هيئة ألعضاء التدريسي ءاألداوبينت النتائج أن واقع  ،من جامعة األزهر بغزة

 متوسرط برين فرروق وجرود عردم عرن النترائج وكشفت، األولى بالمرتبة جاء لمتدريس والتخطيط اإلعداد مجال وأنمرتفع، 

 لمتغيرر تعرزى يسالتدر  هيئة ألعضاء التدريسي األداء واقع في واألزهر األقصى جامعتيّ  في التربية كمية طمبة تقديرات

 .الدراسي المستوى لمتغير تعزى الطمبة تقديرات متوسط بين فروق تظهر ولم والجامعة، الجنس،
 دراسات متعمقة المعتقدات المعرفية: - 
 اإلجرائيرة، المعرفرة طررق برين العالقرة فحرص إلرى هردفتالتري  Anderson, 2005)أندرسرون ) دراسرة ففري  

 الحكوميرة فري ويتشريتا جامعرة طمبرة مرن طالًبرا (457) من عينة مكونة لدى المعرفة إلى والحاجة المعرفية، والمعتقدات

 يقريس أحردهما الباحرث مقياسرين، أعرد المعرفيرة، والمعتقردات المعرفرة إلرى الحاجرة األمريكيرة، ولقيراس المتحردة الواليرات

 المعرفرة فري اعتقراد الطرالب زاد كممرا  أنر إلرى الدراسرة توصرمت .المعرفيرة يقيس المعتقردات واآلخر المعرفة، إلى الحاجة

 .المعرفة إلى الحاجة زادت وكذلك المعرفة، تعديل في المعرفية المتعمقة المعتقدات زادت والمتصمة، المنفصمة
 مسرتوى وتقصري ،فري االردن العمروم تعمريم فري بفراعميتهم الصرف معمرم طمبرة معتقردات (0229ابرد )تقصى عو   

 اختبراراً  ترم تطبيرق  وهرو مجتمعهرا، وطالبرةً  طالبراً ( 663) مرن الدراسرة عينرة تكونرت ، حيرثالعمميرة لممفراهيم فهمهرم

 والمعتقردات العمروم، تعمريم فري الذاتيرة بالفاعميرة المرتبطرة المعتقردات) مجرالين مرن مكونراً  لممعتقردات ومقياسراً  تحصريمياً 

 تعمريم فري الذاتيرة بفراعميتهم إيجابيرة اتمعتقرد الصرف معمرم طمبرة امرتالك( وتبرين العمروم تعمريم مخرجرات بتوقع المرتبطة

 ارتبراط ووجرود العمميرة، لممفراهيم فهمهرم مسرتوى وتردني العمروم، تعمريم مخرجرات بتوقرع مرتبطرة إيجابيرة ومعتقدات العموم

 ينبر ارتبراط وجود وعدم العموم، تعميم في الذاتية بالفاعمية المرتبطة والمعتقدات العممية المفاهيم فهم مستوى بين إيجابي

 .العموم تعميم مخرجات بتوقع المرتبطة والمعتقدات العممية المفاهيم فهم مستوى
 المعتقردات اسرتبانة تقنرين إلرى  (Topcu & Yilmaz- Tuzun, 2009)تروزون-ويممرظ وهردف توبكرو  

( 344لردى ) والمعتقردات المعرفيرة المعرفرة، وراء ومرا العمروم، مرادة فري التحصريل الدراسري برين العالقة وفحص المعرفية
اسرتبانة  عمريهم والسرابع والثرامن طبرق السرادس الصرفوف تالميرذ مرن (191والخرامس، ولردى ) الرابرع الصفين تالميذ من

 الرتعمم القردرة الفطريرة،(معتقردات  مرن االسرتبانة تتكرون حيرث المعرفري، وراء مرا الروعي ومقيراس المعرفيرة، المعتقردات

 الفطريرة، القردرة(معتقردات  مرن ويتكرون والخرامس، الرابرع لمصرفين بالنسربة )ةالبسريط المعرفرة الموكردة، المعرفرة السرريع،

الرابرع  لمصرفين بالنسربة أن وجرد والثرامن، والسرابع السرادس لمصرفوف السرمطة العالمرة( الموكردة، المعرفرة السرريع، الرتعمم
هو  فقط السريع التعمم في عتقادفاال المعرفية، المعتقدات أكثر من الدراسي التحصيل في المعرفة وراء ما أثرت والخامس

 والقدرة الفطرية السريع، التعمم في االعتقاد أثر والثامن السادس والسابع لمصفوف بينما الدراسي، التحصيل في أثر الذي
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 الرتعمم الفطريرة، القردرة فري االعتقراد فري حنكرة أكثرر والخرامس الصفين الرابع، في البنات وكانت الدراسي، التحصيل في

 .والسابع والثامن السادس الصفوف في البنين عن العالمة في السمطة االعتقاد في حنكة أقل وكن البنين، عن السريع
 ( من591عمى ) وطبق الرياضيات، في التالميذ المعرفية لمعتقدات مقياس ببناء  (Tang, 2010)تانج وقام  

فري  المعرفرة بنيرة(عوامرل  خمسرة إلرى توصرل ستكشرافيالعاممي اال التحميل أسموب وباستخدام اإلعدادية، تالميذ المرحمة
عينرة  عمرى المقيراس بتطبيرق وقرام ،)الرياضريات تعمرم الرتعمم، طررق عمرى القردرة التعمم، سرعة المعرفة، ثبات الرياضيات،

 .العوامل الخمسة تأكدت التوكيدي العاممي التحميل وباستخدام أسموب اإلعدادية، المرحمة تالميذ من (613)أخرى
 طمبرة لردى المعرفرة إلرى والحاجرة المعرفيرة المعتقردات برين العالقرة بحرث إلرى ( 3102) دراسرة بقيعريوهردفت   

يقريس  والثاني المعرفية، المعتقدات يقيس األول ( طالب وطالبة، واستخدم مقياسين،043من ) العينة وتكونت الجامعة،
 في متوسط ومستوى المعرفة، إلى الحاجة في مرتفع لمستوى الطمبة امتالك إلى النتائج أشارت وقد .المعرفة إلى الحاجة

 السرمطة السرريع، الرتعمم المعرفيرة المعتقردات فري إحصرائياً  دالرة فرروق وجرود النترائج أظهررت كمرا ،المعتقردات المعرفيرة

 تعرزى لمعرفرةا إلرى الحاجة في إحصائياً  دالة فروق ووجود الذكور، ولصالح الجنس لمتغير تبعاً  الفطرية القدرة المطمقة،

 دالرة إيجابيرة عالقرة وجود أيضاً  النتائج وأظهرت، األعمى والمعدل اإلناث التراكمي ولصالح والمعدل الجنس متغير إلى

 المعرفة. والحاجة إلى المعقدة المعرفية المعتقدات بين إحصائياً 
 العربيرة فري المغرة ممعمر معتقردات ( دراسرة هردفت إلرى التعررف إلرى0263وفري نفرس السرياق قردم أبرو الشري  )  

 التدريسرية، مهراراتهم وبرين بينهرا العالقرة التدريٌس، ومدى حول مهنةفي الشونة الجنوبية في األردن المدارس الحكومية 

التردريٌس  مهرارات مالحظرة بطالرة الباحرث ، واستخدم( معمم42من مجتمع قوام  ) فردا (04من ) الدراسة عينة وتكونت
 مسرتوى برين إحصرائياٌ  دالرة فرروق وجرود النترائج التردريٌس، وأظهررت مهنرة نحرو العربيرة ةالمغر معمرم معتقردات ومقيرٌاس

العميرٌا، وأنر  يوجرد  الدراسرات مسرتوى لصرالح التردريٌس  مهنرة المعتقردات نحرو العميرٌا فري الدراسرات ومسرتوى البكرالوريٌوس
 التدريس لديٌهم. المعممين ومهارات معتقدات عالقة طردية قوية بين

 المرحمرة تالميرذ لردى المعرفيرة المعتقردات بنيرة دراسرةمنهرا  هردفالتري كران ال( 0262دراسرة سرحمول )وكشفت   

 النروع حسرب المعرفيرة المعتقردات فري عرن الفرروق الكشرف وكرذلك الدراسري، التحصريل عمرى أثرهرا ودراسرة اإلعداديرة،

 عمريهم طبقرت ،ازيق بجمهوريرة مصرربالزقر اإلعردادي والثالرث األول الصرفين تالميرذ مرن( 232) لردى الدراسي والصف

 والمعرفرة البسريطة، المعرفرة فري حنكرة أكثرر البنرين معتقردات أشرارت النترائج إلرى أن المعرفيرة، قرد المعتقردات اسرتبانة

 فري بينهمرا إحصرائًيا دالرة توجرد فرروق ولرم ،الثابترة والقردرة السرريع، الرتعمم في حنكة أكثر البنات معتقدات بينما الموكدة،

 البسريطة، والمعرفرة العالمرة، السرمطة فري حنكرة أكثرر الثالرث الصرف تالميرذ العالمرة، وأن معتقردات السرمطة فري داالعتقرا

 يمكن النوع الثنائي لمتفاعل إحصائًيا دال تأثير وجود ،التعمم السريع في حنكة أكثر األول الصف تالميذ معتقدات بينما

 الرتعمم فري االعتقراد ومرن اإلعردادي، األول لمصرف بالنسربة الموكردة المعرفرة فري االعتقراد مرن الدراسري بالتحصريل التنبو

 والصرف النروع براختالف المعرفيرة لممعتقردات العامميرة البنيرة اخرتالف اإلعردادي، وعردم لمصرف الثالرث بالنسربة السرريع

 .الدراسي
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فرقرة الدراسرية لردى ( إلى معرفة المعتقدات المعرفيرة وعالقتهرا بمتغيرري الجرنس وال0266دراسة قاسم ) أشارتو   
 المعرفية، ( طالب وطالبة، واستخدم مقياس المعتقدات390عينة من طمبة كمية التربية ببورسعيد، تكونت العينة من )

المعرفيرة عمرى المتغيررات )الجرنس والفرقرة(  المعتقردات فري إحصرائياً  دالرة فرروق عردم وجرود إلرى النترائج أشرارت وقرد
 والتفاعالت بينهما.

 الرتعمم اسرتراتيجيات عمرى المعرفيرة المعتقردات أثرر بحرث ( والتري هردفت إلرى 0266عبرد الوهراب )وفي دراسرة   

األول  مقياسرين  ترم اسرتخدام  ،مرن جامعرة تيرزي وزو برالجزائر وطمبرة طالرب (222العينرة مرن ) تكونرت ذاتيرا، المرنظم
 باسرتراتيجيات التنبو النتائج إلى أن  يمكنالمعرفية وتوصمت  المعتقدات المنظم والثاني يقيس التعمم استراتيجيات يقيس

 البنيررة المعرفيرة المعرفيرة، بنيرة المعرفرة، اكتسرراب سررعة المعرفيررة المعتقرردات أبعراد كرل مرن انطالقررا المعرفيرة

 مرن انطالقرا المعرفيرة وراء مرا باسرتراتيجيات التنبرو يمكرن ،الموضروعية والحقيقرة النراجحين الطمبرة خصرائص,والتعرديل

 باستراتيجيات التنبو يمكن ،الموضوعية والحقيقة بنية المعرفية المعرفة، اكتساب سرعة، المعرفية لمعتقداتا أبعاد بعض

 .والتعديل المعرفية البنية بعد باستثناء المعرفية المعتقدات أبعاد كل من انطالقا الموارد إدارة

 :اآلتي استخالص يمكن الصمة ذات السابقة الدراسات ضوء وفي
 نصرارمثرل دراسرة المردارس والكميرات والجامعرات فري األداء التدريسري  عمرى ركرزت الدراسرات عظمم أن يالحظ

وهنرررراك (، 0262) دومرررريودراسررررة ( 0263) الطفيمرررري ونخرررررون(  ودراسررررة 0261) السررررر( ودراسررررة 0266)
( ودراسررة 0266( ودراسررة عبررد الوهرراب )0266دراسررات ركررزت عمررى المعتقرردات المعرفيررة مثررل دراسررة قاسررم )

بط بين المعتقردات المعرفيرة وبرين األداء ر  البحث هذا أن حين في(، 0263( ودراسة بقيعي )0262مول )سح
 التدريسي.

 التخصصات التالية: بعضتحوي كميات التربية في فمسطين 
 وهرو  الجامعة(، بحسب تختمف التسمية(االبتدائية أو مرحمة أساسي دنيا:  التربية معمِّم الّصف أو معمِّم

األربعرة  الردنيا )الصرفوف االبتدائيرة فير  لمتردريس فري المرحمرة الطالرب ويٌعردّ  البكرالوريٌوس، درجرة ٌمرنحي تخّصص
 الدراسية كمها. المواد األولى(

  معمم مرحمة أساسري عميرا: وهرو تخصرص يضرم العديرد مرن التخصصرات فري أسراليب التخصرص وهرو
 اإلعدادية والثانوية. ي المرحمةفي  لمتدريس ف الطالب أيضا يمنح درجة البكالوريوس، ويٌعدّ 

  التوجي  واإلرشاد أو عمم النفس: وهو تخصص يضم العديد مرن التخصصرات فري اإلرشراد وهرو أيضرا
 في   لإلرشاد في المصحات والموسسات الرسمية والخاصة. الطالب يمنح درجة البكالوريوس، ويٌعدّ 

 هريع المحمري والردولي ألغرراض اإلفرادة واالسرتفادة، فعمى المحافظرة عمرى التواصرل مرع المجتمر كميات التربية وتحرص
تستضريف المفكرررين واألكرراديميين والمختصررين، وتسرهل عمررى أسرراتذتها المشرراركة فري المرروتمرات والنرردوات وورش العمررل 

تعمل عمى عكس تطمعاتها محميًا ودوليًا من خالل ورش العمل المنظمة، والموتمرات والندوات ها بشكل مستمر، كما أن
تتطمرع بكرل جرد وجهرد إلرى االسرتمرار فري التقردم والتطرور لمواكبرة و  ،رش العمل والمشاريع التي تنفرذها بشركل مسرتمروو 

واالسررتمرار فرري ، متطمبررات الحيرراة المتزايرردة، ولمواكبررة التطررورات السررريعة فرري كررل األصررعدة وخاصررة صررعيد التكنولوجيررا
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الطمبة وتحفيزهم عمى  ة المجتمع، وتطوير النواحي اإلبداعية لدىاإلمكانات األكاديمية واإلدارية وتوظيفها لخدم تطوير
الرويررة الشررمولية مررن أجررل خدمررة المجتمررع  اإلبررداع والتميررز، عرردا عررن ترروفير برررامج مشررتركة بررين التخصصررات لرردعم

ءة ألعمرى مسرتويات الكفرامدرسريها وطمبتهرا بمستوى العمرل والخدمرة مرن أجرل الوصرول ب اتاهتمت الكمي  وعمي وتطوير 
 .(0261)السر،  والمهنية واإلتقان

كبيررر مررن قبررل واضررعي  باهتمررامالجامعررات الفمسررطينية يحظررى األداء التدريسرري ألعضرراء هيئررة الترردريس فرري و   
حررررص عمرررى أن تتررروافر فررري وتالحرررديث،  السياسرررات التربويرررة واألنظمرررة السياسرررية فررري معظرررم بمررردان العرررالم فررري العصرررر

عضرو هيئرة الترردريس ذا قردرات، وخصرائص متميررزة  فيكررون ،دورهم عمررى أكمرل وجر ام برلمقير أسراتذتها الكفايرات المأمولررة
عمى مهنت ، عاماًل  ومهنيًا، ماهرًا في التدريس، باحثًا متابعًا لما يستجد في عالم المعرفة، مثابرًا متحمسًا غيوراً  أكاديمياً 

 روىولدير   ،(0222)عردس، ية راقيرة إنسران ومشاركًا في حل مشكالت مجتمع ، إلى جانرب مرا يتمترع بر  مرن صرفات

وتعزيز التفاعل بهدف إيجاد  تطويرية يوكد فيها ذات ، ويشجع طمبت  عمى تأكيد ذواتهم عبر ممارسة التأمل في التعميم،
 (.Tang, 2010) تعممهم،تحول نوعي في 

من القضايا الرئيسرة فري و  لألساتذة، تحسين األداء األكاديمي والمهني تسعى دوما الجامعات الفمسطينية إلى و   
يسرتند  تقرويم األداء التدريسري سرواء مرن قبرل العمرداء أو روسراء األقسرام أو الطمبرة إلصردار حكرم لرديهم  التعمريم تطروير

بمررا يتمتررع برر   أو عدمرر  مرهررون، وان نجرراح أي عمميررة تعميميررة اتخرراذ قرررارات صررائبةيبنررى عميهررا  إلررى معمومررات صررائبة
غزارة أكاديمية تخصصية وخبرات تربوية ومهنيرة،  ائص نفسية وعقمية، وما لدي  منالمعمم من سمات شخصية، وخص

ولعررل الطمبررة يمكررنهم إدراك هررذ  الصررفات أكثررر مررن  ،إنسررانية واجتماعيررة ومررن ممارسررات سررموكية وثقافيررة، وعالقررات
التدريسي من خرالل مرا  داءفهم قادرون عمى إبداء نرائهم في األ ،وتواصمهم المباشر بأساتذتهم غيرهم، وذلك التصالهم

 (.0224( )تيم، 0261السر، )من سموكيات  يمدونهم ب  من خبرات تربوية، وما يقومون ب  من أفعال، ويمارسون 
 :وأسئمتو البحث مشكمة

 التردريس أعضراء هيئرة وتأهيرل عمى تطوير كادرها األكراديمي واالهتمرام بإعرداد الفمسطينية لقد دأبت الجامعات  

 فيهرا الفاعل، وتقديم البررامج المتنوعرة والتركيرز التربوي القيادي المهنية ودورها الصفوة هذ  وظيفة بأهمية اإحساسه لعمق

 المعرفرة البتكرار منرارة الكميرات تصربح والتمييرز، وأن الجرودة مرن مرمروق مسرتوى العاليرة لتحقيرق والمعرايير عمرى المسرتوى

قميمًيرا محمًيرا ونشرها  وتطروير المجتمرع، لخدمرة وتوظيفهرا واإلداريرة األكاديميرة تطروير اإلمكانرات يفر واالسرتمرار ودولًيرا، وا 

 لدعم الروية التخصصات بين مشتركة برامج توفير عن عدا والتميز، اإلبداع عمى وتحفيزهم لدى الطمبة اإلبداعية النواحي

جراء  فقرد تهرا براألداء التدريسري تصرورات ومعتقردات األسراتذة وعالق وتطروير ، وألهميرة المجتمرع خدمرة أجرل مرن الشرمولية
مسررتوى المعتقرردات المعرفيررة ألسرراتذة كميررات التربيررة  مررا: "اآلترري الرررئيس بالسرروال ت مشرركم تتمثمرر  ذيوالرر بحررثال اذهرر

 ،وعالقتها بأدائهم التدريسي من وجهة نظر الطمبة في فمسطين
 :يتفرع عن السوال الرئيسي السابق األسئمة الفرعية التالية 

 ،من وجهة نظر الطمبة في كميات التربيةلألساتذة  ألداء التدريسيا مستوىما  (0
 ، المعتقدات المعرفية ألساتذة كميات التربية من وجهة نظر الطمبةمستوى  ما (3
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 المستوى الدراسريهل هناك فروق في متوسطات استجابات عينة البحث تعزى إلى النوع االجتماعي و  (2
 ،والتخصص

 ،المعرفية لألساتذة وأدائهم التدريسي من وجهة نظر الطمبة معتقداتال بين ةارتباطي هناك عالقة هل (4
 :البحث أىداف

وعالقتهرا برأدائهم التدريسري معتقردات أسراتذة كميرات التربيرة  تبيران إلى البحث يهدف بناًء عمى ما تقدم فان هذا  
 : إلى البحث يهدف وبالتحديد ،من وجهة نظر الطمبة

 ساتذة في كميات التربية.معرفة واقع األداء التدريسي لأل .0

فرري وعالقتهررا بررأدائهم التدريسرري مرن وجهررة نظررر الطمبررة  المعرفيررة أسرراتذة كميررات التربيرة معتقررداتتقرديم  .3
 . فمسطين

 المسرتوى الدراسريالنروع االجتمراعي و عينرة البحرث تعرزى إلرى  معرفة الفروق فري متوسرطات اسرتجابات .2
 .والتخصص

  :أىمية البحث
معتقردات أسراتذة كميرات التربيرة  مسرتوى يتقصرىتطبيقية والنظريرة فري منهجيتر  حيرث أنر  تكمن أهمية البحث ال  

ومررا ستضرريف  نتررائج هررذا البحررث مررن معمومررات ميدانيررة  فرري فمسررطين وعالقتهررا بررأدائهم التدريسرري مررن وجهررة نظررر الطمبررة
عطري فيرة واألداء التدريسري يالمعر  معتقرداتحرول هرذا الموضروع، ولعرل الكشرف عرن تمرك ال اإلنسانيةالمعرفة  إلىجديدة 
كميرررات التربيرررة بشررركل خررراص كون تسررر بحرررث، ولعرررل أكبرررر مسرررتفيد مرررن نترررائج الوتحسرررنا فررري أسررراليب التررردريسضررربطًا 

 والدولة عمى المستوى العام، وبالتحديد يسهم هذا البحث في:جامعات الو 
 . بشكل عامباألداء التدريسي لألساتذة االهتمام .0

 متعمقة باألداء التدريسي لألساتذة في كميات التربية. يةمعرف عتقداتاإلسهام بطرح م.3

 هيئة التدريس. بأعضاء االهتماممن خالل  الشاممة الجودة تطوير كميات التربية وتحقيق في اإلسهام.2

 .استخدام الطرق التقميدية التي تودي إلى الحفظ والتمقينمحاولة الحد من  .4

وعالقتهرا برأدائهم التدريسري مرن وجهرة تقدات أساتذة كميرات التربيرة معمستوى  حول نتائج من البحث إلي  يتوصل ما.5
 .في فمسطيننظر الطمبة 

  :د البحثو حد
 :عمى ما يمي يتحدد تعميم نتائج هذا البحث جزئياً 

 .3107/3108 األكاديميمن العام  األولالحدود الزمانية: حيث طبق البحث في الفصل  -

 لخميل وجامعة النجاح في فمسطين.الحدود المكانية: طبق عمى طمبة جامعة ا -

يدرسرون والرذين  فري الضرفة الغربيرة أساتذة الجامعات الفمسرطينية داءأيقتصر عمى الحدود األكاديمية:  -
 .في كميات التربية فقط

 التعريفات المفاىيمية واإلجرائية:
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 المعتقدات المعرفية: 

وعمميررة  حيرث مصرردرها وبنيتهررا وثباتهررا،الذهنيرة حررول طبيعررة المعرفررة مررن  وجهرات نظررر أو تصررورات الطالررب  
 مرن جموعرةم بأنهرا ( 2717ويعرفها عبرد الوهراب )(، 2717)قاسم،  التعمم من حيث ضبط وسرعة واكتساب المعرفة

 هرذا وسررعة اكتسرابها فري والرتحكم وصرحتها يقينهرا ومردى وتنظيمهرا وبنائهرا المعرفرة مصردر حرول واألفكرار التصرورات

جرائيرا االكتساب مقيراس المعتقردات المعرفيرة  مرن خرالل إجابتر  عرن فقرراتالفررد  بالدرجرة التري يحصرل عميهرا سوتقرا، وا 
 .ا البحثالمستخدم في هذ

 األداء التدريسي : 
معرفيررة ووجدانيررة معينررة، وهررذا  بأنرر  مررا يصرردر عررن الفرررد مررن سررموك لفظرري أو مهرراري، وهررو يسررتند إلررى خمفيررة  

  يقصرد بر(، 2716)السرر،  قدرتر  عمرى أداء عمرل مرا ن  قدرتر  أو عردماألداء يكون عادة عمى مستوى معين، يظهر م
جرراءات، وسرموكيات تعميميرة تتعمرق بعمميرة التردريس داخرل  كل ما يقوم ب  عضو هيئة التدريس من أنشطة وعمميات، وا 

جرائيررا(، 2717)نصررار،  خارجهررا قاعررة الترردريس أو داء يقرراس بالدرجررة الترري يحصررل عميهررا الفرررد عمررى مقيرراس األ وا 
 التدريسي المستخدم في البحث.

 :واإلجراءات الطريقة
 :المتبع المنهج (أ
 يسراعد المرنهج وهرذا البحروث هرذ  مثرل فري مناسرب مرنهج وهرو الوصرفي التحميمري، المرنهجعمى  حثاالب اعتمد  

 فهم عمى اويساعدن ،الظاهرة تمك حول اآلراء ويحمل الظاهرة يصفو  الراهنة، الظروف عن الحقائق إلى الوصول عمى
 هرذا فري المعتمدة البيانات جمع طريقة مع الوصفي المنهج ويتناسب واتجاهات ، المستقبل خطط ورسم واقع و  الحاضر
 تقرديم فري وجرديتهم وأهروائهم العينرة برأفراد ترتبط كثيرة عوامل عمى بياناتها صدق في تعتمد التي االستبانة وهي البحث

 .والتربوية النفسية والبحوث الدراسات هذ  مثل في ماالً استع الطرائق أكثر من وهي البيانات،
 المتغيرات:( ب

 تضمن البحث المتغيرات التالية:
 .المعتقدات المعرفيةالمتغير المستقل: 

أساسري ) التخصرص(، ثالثرة، رابعرة ،ثانيرة ،أولرى)مستوى الدراسري ال(، أنثىالمتغيرات المعدلة: النوع االجتماعي )ذكر، 
  أساسي دنيا( ،ويترب إرشاد، عميا

 .األداء التدريسيالمتغير التابع: 

 :وعينت بحث ال ج( مجتمع
 عددهم البالغو  الجامعات الفمسطينية كميات التربية فيالطمبة المسجمين في  جميع البحث من مجتمع تألف  
تقسيم المجتمع م تاألولى ، ففي المرحمة العشوائيةمتعددة المراحل  بالطريقةعينة البحث  اختيار وتم، (17772)
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، ، وجامعة الخميل(النجاح ، حيث تم الحصول عمى جامعتين هما )جامعةحسب الجامعات واختيار جامعتين عشوائيا
 :وفي المرحمة الثانية تم اختيار عينة طبقية عشوائية حسب الجنس كما في الجدول

 (ةوالجامع النوع) المستقمة المتغيرات عمىالمجتمع األولي  توزيع(: 1)جدول
 المجموع النوع االجتماعي المتغيرات

جامعة 
 النجاح

 إناث ذكور
601 

84 84 

جامعة 
 الخميل

 إناث ذكور
661 

61 46 

 226 661 48 المجموع

 
 :الدراسة أدوات( د

 :مقياس المعتقدات المعرفية: اوالً 

في  (3104وضع  سحمول ) مقياس المعتقدات المعرفية الذيعمى عتماد تم االالتربوي و  األدبمراجعة  تم  
ال تنطبق عمى المجتمع الحالي كون الدراسة الحالية تعنى بالمرحمة الجامعية وقد تم مواءمة فقرات   ودراست  وه

خمس مجاالت هي: السمطة العالمة، والمعرفة البسيطة، والمعرفة وهو يتكون من  ،لتتماشى مع الدراسات الجامعية
 وبهذا، (0) ممحق انظر – فقرة( 41)المقياس ( موشرات) فقرات عدد أصبحو  ة الثابتة،الموكدة، والتعمم السريع والقدر 

 العظمى النهاية وتكون ،(واحدة درجة) منخفضة وبدرجة( درجتان) متوسطة وبدرجة( درجات 2) عالية درجة تعطى
 .المقياس عمى( 41) الصغرى نهاية( وال031)
 رفية: قياس الصدق والثبات لمقياس المعتقدات المع 
طمبة كميات التربية في  من استطالعية عينة عمى تطبيقها تم لألداة والثبات البناء صدق من والتحقق لمتأكد  

 ارتباط معامل استخراج تم حيث األصمية، العينة خارج منطالبا وطالبة  (08) عددهم بمغالجامعات الفمسطينية 
 االرتباط معامالت متوسط وكان الكمية الدرجة مع اتالفقر  جميع ارتباط خالل من الداخمي لالتساق بيرسون

( 18806) ألفا قيمة كانت حيث كرونباخ ألفا معامل استخراج طريق عن لألداة الثبات معامل حساب وتم ،(18783)
 :التالي الجدول من واضح هو كما

 مع بعضها والدرجة الكمية  المقياسمجاالت  عمى خمعامل ثبات الفا كرونبا(: 3جدول)
 الفا قيمة  الفقرات عدد المجاالت الفا قيمة  الفقرات عدد لمجاالتا

 18768 8 التعمم السريع 18749 8 السمطة العالمة
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 18788 8 القدرة الثابتة 18701 8 المعرفة البسيطة 
 18793 8 المعرفة الموكدة

18806 
 41 الكمية الدرجة

 :مقياس األداء التدريسي: ثانياً 

مجال : مجاالت هي خمسة( فقرة تناولت 48)المكون من ( 3118بالمقياس الذي عمم  تيم )تمت االستعانة   
مجال ، و ( فقرات9مجال البحث العممي ويشتمل عمى )، و ( فقرات01ويشتمل عمى ) اإلعداد والتخطيط لمتدريس

ت ويشتمل اة المحاضر مجال التفاعل مع الطمبة في قاع، و ( فقرات01ويشتمل عمى ) )التقويم( االختبارات والدرجات
 .(3انظر ممحق رقم ) -( فقرات9مجال المقررات الدراسية ويشتمل عمى )، و ( فقرات01عمى )

 : األداء التدريسيياس الصدق والثبات لمقياس ق 
 من المحكمين من مجموعة عمىالمقياس  عرض تم قدف لألداة والثبات البناء صدق من والتحقق ولمتأكد  

 عينة عمى تطبيقها تمو الظاهري  الصدق من لمتأكد وذلك الفمسطينية الجامعات بعض من وذوي الخبرة صينتالمخ
 ارتباط معامل استخراج تم حيث األصمية، العينة خارج منكر ( طالبا وطالبة كما ذُ 08) اعدده بمغ استطالعية

 االرتباط معامالت متوسط وكان الكمية الدرجة مع الفقرات جميع ارتباط خالل من الداخمي لالتساق بيرسون
( 0.861) ألفا قيمة كانت حيث كرونباخ ألفا معامل استخراج طريق عن لألداة الثبات معامل حساب وتم ،(0.760)

 :التالي الجدول من واضح هو كما
 معامالت ارتباط مجاالت االستبيان مع  بعضيا والدرجة الكمية (: 3)جدول

 الفا قيمة  تالفقرا عدد (المجاالت) المعايير

 7.844 01  اإلعداد والتخطيط لمتدريس

 7.817 9 البحث العممي 

 72825 17  )التقويم( االختبارات والدرجات

 72874 17 ت االتفاعل مع الطمبة في قاعة المحاضر 

 72819 9 المقررات الدراسية

 7.861 48 الكمية الدرجة

 – 3822( بدرجررة متوسررطة، ومررن )3823 -0867ة، ومررن )( بدرجررة منخفضرر0866 -0المحكررات لممقياسررين هرري: )و 
 ( بدرجة عالية. 2

 :المقننة المقابالت: ثالثا  
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المعتقدات ب المرتبطة العوامل بعض استقصاء لغايات المقاييس عميهم طبق ممن طالب( 8) مقابمة تم  
 عمى يساعد مما ذلك، عمى تأثير لها كوني ربما التي وغيرهاالمعدل التراكمي  العمر،: مثلالتدريسي  واألداءالمعرفية 

المقاييس  بفقرات وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة أسئمة عدة الباحث استخدم فقد ،بحثال إليها توصل التي الكمية النتائج تفسير
المعرفة البسيطة لدى المدرس  أن تعتقد هل: )المستخدمة األسئمة ومن عميها، الحصول تم التي النتائج لتأكيد وذلك

 تم ثم ومن ، هل تعتقد أن حصولك عمى المعرفة يعتمد عمى كفاءة المدرس،،،التدريسي ل  األداءحسين ت يف سهمت
 .الكمية بالنتائج ومقارنتها تكراراً  األكثر االستجابات تدوين

 :اإلحصائية المعالجة
 اسرررتخدام وترررم النقررراش، وبرررورفررري المقرررابالت  كرررركمرررا ذُ اآلراء  تحميرررل خرررالل مرررن الكيفررري األسرررموب اسرررتخدام ترررم  

واألوسراط الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة والنسرب واختيرار  بيرسرون ارتبراط معامرل استخدام خالل من الكمي األسموب
 )ت( واختبار تحميل التباين األحادي.

 : ومناقشتيا الدراسة نتائج
 عمى النحو التالي:سيتم اإلجابة عن السؤال الرئيس لمدراسة من خالل اإلجابة عن األسئمة الفرعية وىي 

األداء التدريسذي لسسذاتية  ذي كميذات التربيذة  مسذتو مذا : )عمذى صيذن الذي  ولاأل  الدراسة بسؤال المتمثمة النتائج
 (.؟من وجية نظر الطمبة

 ممجراالتل والردرجات الفقررات مرن فقررة لكرل والردرجات المعياريرة واالنحرافرات الحسرابية المتوسرطات اسرتخدام ترم  

وترم ترتيرب االسرتجابات حسرب  ،لوجهات نظر الطمبة في واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التردريس سةالخم الدراسة
 :والجدول التالي يوضح ذلكالمتوسطات الحسابية تنازليا ضمن كل مجال 

  األداء التدريسي  لمجاالتالمتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية والنسب المئوية والدرجات (: 4)جدول 

 الدرجة  النسبة المئوية االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  (المجاالت) المعايير
 عالية %8727 72861 2.423  اإلعداد والتخطيط لمتدريس

 عالية  %7821 72977 22343 ت االتفاعل مع الطمبة في قاعة المحاضر 
 عالية %7729 72754 22339 االختبارات والدرجات 

 متوسطة %7623 12178 22297 المقررات الدراسية
 متوسطة %7722 12768 22178 البحث العممي 
 متوسطة %7626 72939 22377 الدرجة الكمية

األداء التدريسري ألعضرراء الهيئرة التدريسررية فري كميررات التربيررة  مسررتوىيتضرح مررن النترائج أن الوسررط الحسرابي ل  
%( بدرجة متوسرطة، وكانرت النترائج بدرجرة عاليرة عمرى 7626( بنسبة مئوية مقدارها )223من وجهة نظر الطمبة بمغ )

التفاعرررررل مرررررع الطمبرررررة فررررري قاعرررررة  ،االختبرررررارات والررررردرجات، اإلعرررررداد والتخطررررريط لمتررررردريسكرررررل مرررررن المجررررراالت التاليرررررة )
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لدروسرهم  واإلعردادالوعي الكافي ألعضاء هيئرة التردريس بعمميرات التخطريط  أن إلىويعزو الباحث ذلك ، (تاالمحاضر 
مرن  وأنهرمعمى التفاعرل االيجرابي فري محاضرراتهم واسرتخدامهم السرتراتيجيات تردريس وتقرويم مناسربة، ال سريما  وقدرتهم

ن رويرة جيردة تغرسرها لردى طمبتهرا، ففاقرد الشريء ال يعطير ، وهرذا كروّ كميات التربية التي هي مرن تعنرى بهرذ  الجوانرب و 
 .لهم لدى طمبتهم عن األداء التدريسي

مجرراالت )البحررث العممرري، والمقررررات الدراسررية(، ويعررزو الباحررث ذلررك إلررى قمررة الرردعم  وبدرجررة متوسررطة عمررى  
وطبيعررررة المقررررررات التربويررررة المترابطررررة والمتشررررابكة المررررادي لمبحررررث العممرررري وعرررردم ترررروفر الجرررروائز والحرررروافز المناسرررربة، 

 .والمتداخمة
( ودراسرررررة فيرهررررري 2717ودراسرررررة دومررررري ) (2717نصرررررار )دراسرررررة وهرررررذ  النترررررائج تتوافرررررق ونترررررائج كرررررل مرررررن   
(Verhey,2002( ودراسة الطفيمي ونخرون )2774( ودراسرة عبرد الررحمن وحسرن )2713)  التري بينرت أن مسرتوى

 .األداء التدريسي كان بدرجة متوسطة
ألساتية كميات التربيذة مذن  المعتقدات المعر يةمستو   ما: )عمى ينص الي  الثاني الدراسة بسؤال المتمثمة النتائج
 .(؟نظر الطمبةوجية 

 أسراتذة لردى الموجرودة المعرفيرة المعتقردات المعياريرة لدرجرة واالنحرافرات الحسرابية األوسراط الترالي الجردول يبرين  
 :الكمية مقياس المعتقدات المعرفية والدرجة  أبعاد من بعد كل كميات التربية من وجهة نظر الطمبة عمى

  معيارية والنسب المئوية والدرجات لممعتقدات المعر ية المتوسطات الحسابية واالنحرا ات ال(: 5)جدول

 الدرجة  النسبة المئوية االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  (المجاالت) المعايير
 متوسطة %7722 72524 22178 المعرفة البسيطة

 متوسطة %6927 12724 22777 الثابتة القدرة
 متوسطة %6829 72671 22768 السريع التعمم

 متوسطة %6322 72921 12897 الموكدة معرفةال
 منخفضة %5322 72877 12598 العالمة المعرفة
 متوسطة %6429 72872 12948 ةالكميالدرجة 

 حسرابي بوسرط الكمري المقيراس عمرى متوسرطاً  كران المعرفيرة المعتقردات مسرتوى أن (5) الجردول مرن يظهرر  
، 22178) حسرابي وبوسرط الموكردة المعرفرةو  السرريع الرتعممترة و بالثا ةالبسريطة والقردر  المعرفرة :األبعراد وعمرى( 12948)

 شرير( وت12598) حسرابي وبوسرطالمعرفة العالمرة  بعد عمى منخفضاً  وكان التوالي، عمى( 12897، 22768، 22777

نمرو   المعقردة، أو بالبسريطة ليسرت الطمبرة المعرفية لألساتذة من وجهة نظرر المعتقدات أن إلى النتيجة هذ   بدرجرة جراءت اا 

 منخفضرة، البعد هذا عمى درجاتهم كانت حيث ،المعرفة العالمة بعد باستثناء األبعاد وجميع الكمي المقياس عمى متوسطة

 الدرجرة ارتفعرت كممرا أنر  اعتبرار عمرى سرطحيين، وغيرر متعمقرون متعممروناألسراتذة  أن إلرى تشريرهنا  المنخفضة والدرجة
 كران انخفضرت وكممرا وسرطحية، بسراطة أكثرر تكانر المعرفيرة المعتقردات أبعراد مرن عردب أي فري الطالب عميها يحصل التي

 بالعقرل، المشرتقة المعرفرة حرول عميقراً  اعتقراداً  يوضرحون أن لردى أسراتذتهم الطمبرة أن إلرى يشرير وهرذا وتعقيدًا، عمقاً  أكثر
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 التفكيرر فري عمقراً  أكثرر يجعمهرم ممرا ي،والتقصر البحرث خرالل مرن وتتطرور ثابترة، غيرر أنهرا عمرى المعرفة إلى ينظروا وأنهم

 نحرو األساتذة معتقدات تعديل عمى العمل الجامعات عمى فالواجب لذا الصحيحة، غير المعرفة وتغيير لتعديل ميالً  وأكثر
 موكردة، وغيرر تجريبيرة المعرفرة أن يردركون الطمبرة فرإن اتر المحاضر أثنراء لممعرفرة والنقرد التقيريم اسرتخدام فعنرد ،فضرللأل

مكاناتهمو   الجامعات أساتذةالطمبة بقدرات  يومن ندماوع  لقدرةعمى ا يوكد هذا فإن محاضراتهم عمى أكمل وج   أداء في ا 

 .فطرية وليست مكتسبة التعمم عمى
شرررومر ودراسرررة  Anderson,2005))ودراسرررة اندرسرررون (، 2713وتتفرررق هرررذ  النتيجرررة مرررع دراسرررة بقيعررري )  
(Schommer,1990)  ةمتوسطبدرجة كان  المعرفية المعتقدات ستوىموالتي بينت أن. 

اسذتجابات عينذة البحذث  متوسذطات  ذي  ذرو  ىنذا  ىذل: عمذى يذنص الذي  الثالذث الدراسذة بسؤال المتمثمة النتائج
 ؟تعز  إلى النوع االجتماعي والمستو  الدراسي والتخصص

 النوع االجتماعي:متغير فيما يتعمق ب**

المعتقررردات المعرفيرررة لألسررراتذة فررري كميرررات التربيرررة وأدائهرررم لمفرررروق برررين ( T-Testاختبرررار "ت" )ترررم اسرررتخدام   
 :يوضح ذلك والجدول التالي ،جنسالتعزى إلى التدريسي من وجهة نظر الطمبة 

 حسب الجنس.األداء التدريسي عمى المعتقدات المعر ية ( لفحص الفر   ي تأثير T-Testنتائج اختبار "ت" ) :(6جدول )

 العدد الجنس المتغير التابع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة "ت" درجات الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

 المعتقدات المعر ية
 7837 1888 84 يكر

221 788512 7882 
 7865 1894 139 أنثى

 األداء التدريسي
 7848 2837 84 يكر

221 787235 7826 
 7872 2843 139 أنثى

 >αعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنرد مسرتوى الداللرة ) (6) الجدولت الواردة في المعطيايتضح من   
حسرررب أدائهرررم التدريسررري مرررن وجهرررة نظرررر الطمبرررة  عمرررىالمعتقررردات المعرفيرررة ألسررراتذة كميرررات التربيرررة ( فررري ترررأثير 0.05

( حيرث 0.22)ألداء التدريسري ا( ومتغير 0.82)المعتقدات المعرفية  الجنس، إذ بمغت قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير
كمرررا يتبرررين أيضرررا أن المتوسرررط الحسرررابي لررردرجات الطمبرررة عمرررى مقيررراس  (،0.05كانرررت الداللرررة اإلحصرررائية اكبرررر مرررن )

(، وأن 1.94( وهرررو أدنرررى مرررن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لإلنررراث والبرررالغ قيمتررر  )1.88لمرررذكور )المعتقررردات المعرفيرررة 
( وهو أدنى من قيمة المتوسط الحسابي 2.37لمذكور )األداء التدريسي مقياس المتوسط الحسابي لدرجات الطمبة عمى 

 (.2.43لإلناث والبالغ قيمت  )
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فمررن يرردرس الررذكور يرردرس  الطررالب والطالبررات يعيشررون تحررت نفررس الظررروف التعميميررة، ن  وهررذا قررد يعررود إلررى أ    
جامعرة ويعيشرون برنفس الظرروف االقتصرادية ويدرسرون برنفس ال ،الن المحاضرات تحتوي عمرى الرذكور واإلنراث اإلناث

 ، وبالترالي لريس هنراك تبراينفي المعتقردات المعرفيرة ألسراتذتهم والسياسية، لذلك يكون هناك تقارب بين الذكور واإلناث
، وهذا يدل عمى إلمام األساتذة باستراتيجيات التدريس المناسبة أداء مدرسيهمفي الذكور واإلناث  في وجهة نظر الطمبة

 اصة أنهم يتبعون لكميات التربية التي تعتبر المصدر الرئيس في تدريس االستراتيجيات التربوية.وخ

ودراسرررة ( 3104( ودراسرررة سررحمول )3107ودراسرررة قاسررم )( 3107)نصررار واتفقررت هررذ  النتيجرررة مررع دراسرررة   
بقيعررري تمفرررت مرررع دراسرررة واخ ،فروقرررًا دالرررة إحصرررائياهرررا عررردم وجرررود نتائج التررري بينرررت (3115) ومحمرررود والشررربميرواقرررة 

( التي بينت النتائج أ ن  هناك فروقًا دالرة إحصرائيا لصرالح الرذكور، فري حرين كانرت هنراك فرروق دالرة إحصرائيا 3102)
 ( لصالح اإلناث.3101)دومي في دراسة 

 :الدراسي المستوى بمتغير يتعمق وفيما**

المعتقردات المعرفيرة لألسراتذة فري برين لمفرروق  (ANOVA One Way) استخدام تحميل التباين األحاديتم   
 كما يمي: دراسيالمستوى ال عزى إلىتُ  كميات التربية وأدائهم التدريسي من وجهة نظر الطمبة

المعتقدات المعر ية لسساتية  ي كميات التربية وأدائيم بين  (ANOVA One Way) نتائج تحميل التباين األحاد  لمفرو  :(7جدول )
 .الدراسيمستو  التعز  إلى ظر الطمبة التدريسي من وجية ن

 مستو  الداللة قيمة ف حريةدرجات  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

المعتقدات 
   المعر ية

 2 78865 158731 بين المجموعات

28593 78377 
 221 38733 6778478 داخل المجموعات

 األداء التدريسي

 2 18775 38411 بين المجموعات

18571 78431 
 221 18136 2518795 داخل المجموعات

( أنرر  ال توجررد فررروق دالررة إحصررائيا فرري متوسررطات 7يتبررين مررن نتررائج تحميررل التبرراين األحررادي فرري الجرردول )  
غرت إذ بم ،الدراسري ممسرتوىلتعزى عينة الدراسة عمى مقياس المعتقدات المعرفية وعمى مقياس األداء التدريسي درجات 

وبمغرت قيمرة  ،(α <0.05)وهي غير دالرة إحصرائيا عنرد مسرتوى الداللرة  المعتقدات المعرفية( عمى 38592قيمة ف )
والجررردول الترررالي  ،(α <0.05)غيرررر دالرررة إحصرررائيا عنرررد مسرررتوى الداللرررة  وهرررياألداء التدريسررري ( عمرررى 08510ف )

 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .
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 .راسيمستو  الدالتعز  إلى  األداء التدريسي عمى ي المعتقدات المعر ية  لمتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعياريةا :(8جدول )

 االنحراف المعيار   الحسابي متوسط ال العدد المستو  الدراسي المتغيرات

 المعتقدات المعر ية

 0.57 2.12 67 أولى

 0.45 1.98 53 ثانية

 0.54 2.24 59 ثالثة

 0.48 2.54 44 رابعة

 األداء التدريسي

 0.44 2.32 67 أولى

 0.99 2.16 53 ثانية

 0.89 2.27 59 ثالثة

 0.47 2.09 44 رابعة

يعررود إلررى أن الطالررب يبرردأ دراسررت  منررذ السررنة األولررى فينخرررط فرري الجررو الجررامعي الررذي يررنعكس بشرركل قررد وهررذا   
الدراسررية، وان هرردفهم واحررد وظررروفهم واحرردة سررواًء كرران الطالررب فرري  مباشررر عمررى جميررع الطررالب برراختالف مسررتوياتهم

وان أداء األسرررتاذ يبقرررى كمرررا هرررو عنرررد طمبرررة السرررنة األولرررى أو عنرررد أي مسرررتوى دراسررري، وان  المسرررتوى األول أو غيرررر ،
مم السرررريع المعتقررردات المعرفيرررة لررردى األسررراتذة ال تتغيرررر بررراختالف المسرررتوى الدراسررري لمطالرررب، فالمعرفرررة البسررريطة والرررتع

( ودراسة 3107)نصار هذ  النتيجة مع نتائج دراسة تتفق و ، تستمر مع األستاذ من السنة األولى لمطالب حتى تخرج 
واختمفررت مررع نتررائج دراسررة أبررو والترري بينررت أنرر  ال توجررد فررروق دالررة إحصررائيا تعررزى لممسررتوى الدراسرري ( 3107)قاسررم 

 .إحصائيا تعزى لممستوى الدراسي والتي بينت أن  توجد فروق دالة (3102الشي  )

 تخصص:ال بمتغير يتعمق وفيما**

المعتقدات المعرفية لألساتذة فري لمفروق بين  (ANOVA One Way) استخدام تحميل التباين األحاديتم    
 كما يمي: التخصص عزى إلىتُ  كميات التربية وأدائهم التدريسي من وجهة نظر الطمبة

المعتقدات المعر ية لسساتية  ي كميات التربية وأدائيم التدريسي من وجية نظر الطمبة اين األحاد  لمفرو  بين نتائج تحميل التب :(9جدول )
 .ُتعز  إلى التخصص

 مستو  الداللة قيمة ف حريةدرجات  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات

المعتقدات 
 78347 18178 2 18212 28425 بين المجموعات
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 221 18793 2418675 داخل المجموعات   المعر ية

 األداء التدريسي

 2 18327 28647 بين المجموعات

78799 78891 

 221 18651 3658733 داخل المجموعات

أنرر  ال توجررد فررروق دالررة إحصررائيا فرري متوسررطات  (9) يتبررين مررن نتررائج تحميررل التبرراين األحررادي فرري الجرردول  
( 08018إذ بمغررت قيمررة ف ) ،التخصررصحسررب المعتقرردات المعرفيررة واألداء التدريسرري كررل مررن درجررات الطمبررة عمررى 

( عمرى 18799وبمغرت قيمرة ف ) ،(α<0.05)وهري غيرر دالرة إحصرائيا عنرد مسرتوى الداللرة المعتقدات المعرفيرة عمى 
ضررررح المتوسررررطات والجرررردول التررررالي يو  ،(α<0.05)غيررررر دالررررة إحصررررائيا عنررررد مسررررتوى الداللررررة  وهرررري األداء التدريسرررري

 الحسابية واالنحرافات المعيارية .

المعتقدات المعر ية لسساتية  ي كميات التربية وأدائيم التدريسي من وجية نظر  ي  المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية :(10جدول )
 .الطمبة ُتعز  إلى التخصص

 العدد التخصص المتغيرات
متوسط ال

 الحسابي 

االنحراف 
   المعيار 

 المعتقدات المعر ية

 0.45 2.64 71 أساسي عميا

 0.68 2.11 89 أساسي دنيا 

رشاد  0.87 2.07 63 توجي  وا 

 األداء التدريسي

 0.66 2.44 71 أساسي عميا

 0.57 2.26 89 أساسي دنيا 

رشاد  0.49 1.97 63 توجي  وا 

لجميررع التخصصررات فهنرراك متطمبررات لمجامعررة هنرراك مسرراقات ومررواد يدرسررها الطمبررة و  يعررود إلررى أنربمررا وهررذا   
وهنرراك متطمبررات كميررة وهرري مشررتركة لجميررع الطررالب، فالمرردرس فرري المحاضرررة ال يفرررق بررين طالررب متخصررص كررذا أو 
طالب متخصص كذا فتقدم لهم المادة بنفس اإلستراتيجية واألسموب وتقدم المعارف لمجميع دون تحير لتخصص ما أو 

 غير ذلك.

المعر ية لسساتية  معتقداتال بين ارتباطية ىنا  عالقة ىل"  :عمى ينص الي  الرابع الدراسة بسؤال ةالمتمثم النتائج
 ؟طمبةوأدائيم التدريسي من وجية نظر ال
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بين فقرات المعتقدات  (Person Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) لإلجابة عن هذا السوال تم استخدام  
 (.11سي لدى عينة الدراسة، كما في الجدول )المعرفية وفقرات األداء التدري

    المعتقدات المعر ية و قرات األداء التدريسي ( بين  قرات Person Coefficient)نتائج معامل ارتباط بيرسون  :(11جدول  )

 الداللة اإلحصائية قيمة " ر" المتغيرات

 0.017 0.251 المعتقدات المعرفية * األداء التدريسي

في كميات التربيرة واألداء  لألساتذةعالقة ارتباطية بين المعتقدات المعرفية وجد تن  ( أ11)لجدول يتضح من ا  
(، كررذلك وجررد 0.05( وهرري اقررل مررن)0.017التدريسرري لهررم مررن وجهررة نظررر طمبررتهم، حيررث كانررت الداللررة اإلحصررائية )

 أكثرفي كميات التربية  األساتذةلدى  معرفيةال المعتقدات كانت كمما أن  تبين وهذ  النتيجة، (0.251معامل ارتباط "ر")

 .ليكون أداء  التدريسي بشكل أفضل أكثر عنها وبحثهم المعرفة إلى حاجتهم كانت عن السطحية وبعيدة عمقاً 

 المختمفرة القضرايا فري بعمرق المعرفرة والتفكيرر عمرى لمحصرول  األسرتاذ ميرل أزداد كممرا بأنر  ذلرك ويمكن تفسرير  

 المعرفيرة المعتقردات كانرت تواجهر  التري والمواقرف والطرق التري يتبعهرا واألساليبجديدة لممشكالت  حمول إيجاد وحاول

 إلى فحاجت  تواجه  داخل المحاضرة، التي المواقف المختمفة من بالكثير وعياً  أكثر يصبح ألن  وتطورًا، عمقاً  لدي  أكثر

ويكرون أداء   تر اوقدر  اتر ر ومها معارفر  تطروير مرن كنر تم التري الجديردةاألسراليب والطررق  البحرث إلرى تدفعر  المعرفرة
 .المعرفية معتقدات  تعميق ثم ومن ،التدريسي أفضل

 :والمقترحات التوصيات
 :التوصيات بعض تقديم تم بحثال إلي  توصل التي النتائج ضوء في

 ئرقراط و اسرتراتيجيات وتبنري الجامعرات فري التردريس هيئرة عضراءإعرداد بررامج تدريبيرة ألال برد مرن  -

 امرتالك عمرى ومسراعدت  التدريسري الموقرف فري المرتعمم دور وتفعيرل لرديهم المعرفيرة المعتقردات عرياتر  تردريس

 .المتعددة بأبعادها المعرفية معتقدات  استكشافية لتنمو بطريقة المعرفة

 لأجر مرن معرفيرة أنشرطةمرن خرالل تقرديم  الجامعرات فري التردريس هيئرة عضراءاألداء التدريسي أل يميتق -
 لديهم. المعرفية والمعتقدات المعرفة إلى الحاجة تطوير

 تطروير فري ومسراعدتهمفري الجامعرات  بالطمبرة الهتمرامل دراسرية وأيرام ومروتمرات نردوات تنظريم ضررورة -

 .لديهم المعرفة إلى الحاجة
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ت أن يعتمررد األسررتاذ خطررة دراسررية تتضررمن المعررايير األساسررية لممررادة وتطبيررق األسرراليب واالسررتراتيجيا -
 المعتمدة فيها مع تواجد المادة اإلثرائية التي تنمي المعرفة بشكل عام والمعتقدات المعرفية بشكل خاص.

 :االقتراحات بعض تقديم تم بحثال إلي  توصل التي النتائج ضوء في أيضاً 
 المعرفية. المعتقدات لتنمية تدريبية برامج إعداد تتناول التيوأبحاث  دراسات إجراء -
 .أخرى بمتغيرات ربط د من الدراسات حول األداء التدريسي و إجراء المزي -

 :المراجع والمصادر
 وعالقتهرا التردريس مهنرة الحكوميرة حرول المردارس فري العربيرة المغرة معممري (: معتقردات2713أبرو الشري ، عطيرة )

 . 137-117(، ص ص 53األردن، مجمة الفتح، العدد ) في التدريس لديهم بمهارات

 القرومي المركرز قوميرة، دراسرة مصرر، فري المعمرم إعرداد بررامج (: تقرويم1996كراظم) محمرد وأمينرة، فرواد حطرب، أبرو
 .القاهرة التربوي، والتقويم لالمتحانات

مجمرة دراسرات الجامعرة ، الجرامعيين الطمبرة لردى المعرفرة إلرى والحاجرة المعرفيرة المعتقردات(: 2713) بقيعري، نرافز
 .1735-1721، (3( الممحق )47األردنية، المجمد )

(: نراء طمبرررة كميرررة الدراسرررات العميرررا فررري األداء التدريسررري ألعضررراء هيئرررة التررردريس فررري كميرررة 2778تررريم، حسرررن )
 ، جامعة النجاح. 7/3/2778-6 الدراسات العميا بجامعة النجاح، موتمر كمية الدراسات العميا والعموم التربوية

، رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة، اإلعداديرة بالمرحمرةالتدريسري  ألدائر  الرياضريات معمرم تقويم(: 2773جاد، إيناس )
 المنصورة، مصر. جامعة

 أدائهرم تحسرين فري التكنولوجيرة التعميميرة الكفايرات ألهميرة العمروم معممري تقردير (:  درجرة2717دومري، حسرن ) 

 481 – 439(، ص ص 3(، العدد )26دمشق، مجمد ) جامعة مجمة المهني،

(: تقررويم األداء التدريسرري لممعممررين حررديثي التخرررج مررن 2775يوسررف والشرربمي، عبررد ا  )رواقرر ، غررازي ومحمررود، 
(، ص 21(، المجمررررد )2كميررررات التربيررررة لممعممررررين والمعممررررات فرررري سررررمطنة عمرررران، مجمررررة جامعررررة دمشررررق، العرررردد )

 .158 -131ص

اإلعداديرة،  المرحمرة تالميرذ لردى الدراسري التحصريل عمرى وأثرهرا المعرفيرة المعتقردات (:  بنيرة2714سرحمول، وليرد )
 . 28- 1(، ص ص 45مجمة رسالة التربية عمم النفس، جامعة الممك سعود، العدد )
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 ضروء فري وتعممهرا الرياضيات تعميم نحو والمعتقدات التدريسي القرار عمى التدريس تنويع (: أثر2716السر، خالد )

العردد  (،27المجمرد ) األقصرى،  جامعرة بغزة، مجمة صىاألق بجامعة الرياضيات طالبات لدى المعرفية التعمم نظريات
 .327 – 273(، ص ص 2)

هيئرررة التررردريس فررري كميرررة  أعضررراءتقرررويم جرررودة أداء (: 2713الطفيمررري، محمرررد و عبرررود، أفرررراح و جرررابر، انتظرررار )
(، ص ص 2(، العردد )21، مجمرة جامعرة بابرل، المجمرد )جامعة بابل ضمن موشرري التخطريط والتنفيرذ -الهندسة 

766- 791. 

 لممفراهيم فهمهرم بمسرتوى وعالقرة ذلرك العمروم تعميم في بفاعميتهم الصف معمم طمبة (: معتقدات2779عابد، أسامة )

 .199 -187( ، ص ص 3 ) عدد ،(5 )مجمد التربوية، العموم في األردنية المجمةالعممية، 

 ضروء فري التربيرة بكميرات المعمرم طالربلم المهنري األداء معرايير (: 2774محمرد) وحسرن، الممرك عبرد الررحمن، عبرد

 المعمم إعداد مصر في الجامعي التعميم ومستويات معايير التاسع العممي الموتمر :األكاديمي واالعتماد الجودة مفهوم

 .مايو/6-5 طنطا جامعة التربية كمية المعمومات عصر في

الجامعرة،  طمبرة لردى ذاتيرا المرنظم الرتعمم تاسرتراتيجيا عمرى المعرفيرة المعتقردات أثرر(: 2717، شرعالن )الوهراب عبرد
 . 172- 93(، ص ص 18التربوية، العدد ) و النفسية الممارسات تطوير تربوية، مخبر و نفسية دراسات

 والنشر، عمان. لمطباعة الفكر دار الفعال، والتدريس الفاعل (: المعمم2777) محمد ،عدس

هرا بمتغيرري الجرنس والفرقرة الدراسرية لردى عينرة مرن طمبرة كميررة (: المعتقردات المعرفيرة وعالقت2717قاسرم، إيمران )
 . 436 -477(، ص ص 22التربية ببورسعيد، مجمة كمية التربة ببورسعيد، العدد )

 الطمبرة نظرر وجهرة مرن التربيرة كميرات فري التردريس هيئرة ألعضراء التدريسري األداء (: واقرع2717نصرار، أنرور )

 .174 – 167(، ص ص 25(، المجمد )1مية، العدد )، مجمة الجامعة اإلسالغزة بجامعات
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 (1) رقم ممحق

 الرحيم الرحمن ا  بسم
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 ة/المحترم ة/عزيزي الطالب

ي متتن وجهتتة نظتتر استتتوى معتقتتدات ذاستتتذة  لييتتتت الترييتتة المعرفيتتة وعالقتهتتت يتتأدائهم التدريستت "بعنرروان بحررث بررإجراء الباحررث يقرروم
 هرذ ، محتممرة نهايرات برثالث مذيمرة فقررة( 84) عمرى يحترويواقع األداء التدريسي ألساتذة كميرات التربيرة  لمعرفة مقياس أمامك يوجد حيث، " الطيبة في فيسطين

 فقط العممي البحث لغاية المعمومات

 :ييم فيما المخصص المكان في (×) إشارة وضع حضرتكم من يرجى  :األول القسم

 ) ( .أنثى          ) ( يكر : النذذذذذوع .1

      .) (  توجيو وارشاد       ) ( مرحمة عميا )أساليب تدريس() (        أساسي دنيا )معمم صف، مرحمة ابتدائية(: التخصص .2

 )  (    رابعة)  (    ثالثة) (   ثانية) (    أولى :المستو  .3

 :يمي فيما المخصص المكان في الحالة عمي  تنطبق ما حسب)×(  إشارة وضع حضرتكم من يرجى  :الثاني القسم

بدرجذذذذذذذذذذذذذة  الفقرات الرقم
 عالية

بدرجذذذذذذذذذذذذذة 
 متوسطة

بدرجذذذذذذذذذذذذذة 
 ضعيفة

 (اإلعداد والتخطيط لمتدريسجال األول)مال

     اإلعداد والتخطيط لمتدريس المجاالت 1 .1

     لممادة التعميمية يحدد المراجع والكتب المقررة المناسبة 2 .2

    األول من الفصل م الطمبة خطة المقرر  ي األسبوعيسم 3 .3

    . من الفصل يو ر متطمبات المقرر  ي األسبوع األول 4 .4

    لالختبارات والمتطمبات تحتو  خطة المقرر عمى جدولة زمنية 7 .5

    يستخدم المغة الفصيحة  ي شرح المسا  8 .6

    . ديد متطمبات المقررعند تح يأخي بعين االعتبار إمكانات الطمبة المادية 9 .7

      ية )المردود( من الطمبةسالعك يطور محاضراتو عن طري  التغيية  .8

    المحاضرات يو ر وسائل تعميمية مناسبة  ي قاعة  .9

17. 1

7 
    يفعل دور المكتبة  ي البحث

 )البحث العممي(جال الثانيمال 

11. 1

8 
    يكمف الطمبة بعمل بحوث تطبيقية

12. 1

9 
    حث العمميييتم بثقا ة الب

13. 2

7 
    طمبتو يحكم بحوث استبانات

    يشجع الطمبة عمى القيام ببحوث مشتركة  .14

15. 2

1 
    يناقش الطمبة  ي بحوثيم
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16. 2

2 
    ببحوثيم يرشد الطمبة نحو مراجع ودراسات متعمقة

17. 2

3 
    يتابع مستجدات البحث  ي تخصصو

    يركز عمى تنظيم بحوثو ومتطمبات الطمبة  .18

    مبة عمى استيعاب المقروء من البحوثيشجع الط  .19

 (االختبارات والدرجات)جال الثالثمال 

27. 1

8 
    الجامعة يمتزم بفترة االختبارات المحددة من

21. 1

9 
    العدالة  ي تقييم الطمبة

22. 2

7 
    شاممة و اختباراتو متنوعة

    حازم  ي مراقبتو اختباراتو  .23

24. 2

1 
    حيحياتص يعيد أورا  االختبارات لطمبتو بعد

25. 2

2 
    االختبارات والواجبات يتسم بالوضوح  ي طريقة تصحيح

26. 2

3 
    الطمبة تتصف أسئمتو بإثارة التفكير الناقد لد 

    اإلجابة عن أسئمة االختبارات يعطي الطمبة الفرصة لممناقشة  ي  .27

    االختبارات يقدم تغيية عكسية عمى أورا   .28

    التقويم  ي وسائلع ينو   .29

 ( قاعة المحاضرات التفاعل مع الطمبة  ي)جال الرابعمال 

37. 1

8 
    أثناء المحاضرة يحفظ أسماء طمبتو وينادييم بيا  ي

31. 1

9 
    المحاضرة يشجع طمبتو عمى طرح األسئمة  ي

32. 2

7 
    تختمف عن رأيو العممي يسمح لمطمبة بالتعبير عن آرائيم التي

    يراعي الفرو  الفردية بين طمبتو  .33

34. 2

1 
    الطمبة باالرتياح  ي محاضراتو عريش

35. 2

2 
    دون محاباة راعي المساواة  ي تعاممو مع طمبتوي

36. 2

3 
    ينمي التفكير التأممي لد  الطمبة

    يشعر الطمبة بأنو قدوة حسنة  .37

    ومحاضرات ينوع  ي طرائ  التدريس  ي  .38

    والوضوح بني عالقتو مع الطمبة عمى الصراحةي  .39

 (المقررات الدراسية)امسجال الخمال 
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47. 1

8 
    سميم ومنظمالمادة العممية بشكل ستعرض ي

41. 1

9 
    يتمكن من تدريس مساقاتو

42. 2

7 
    يدرسو وغيره من المساقات يوضح العالقة بين المسا  الي 

    يدرسو  ي نياية الفصل يطمب من طمبتو تقييم المسا  الي   .43

44. 2

1 
    يقدم مقررات دراسية حديثة متجددة

45. 2

2 
    يحدد أىداف المقرر بشكل واضح

46. 2

3 
    من صعوبتو يبسط تدريس المقرر لطمبتو بالرغم

    يشعر الطمبة بالفائدة من المقرر  .47

    الفصل ينيي المقرر  ي وقتو المحدد من  .48

 (2ممح  رقم )
 الرحيم الرحمن ا  بسم

 ة/المحترم ة/عزيزي الطالب

وى معتقتدات ذاستتذة  لييتتت الترييتة المعرفيتة وعالقتهتت يتأدائهم التدريستي متن وجهتة نظتر مستت "بعنروان بحرث برإجراء الباحرث يقروم
 هرذ ، محتممرة نهايرات برثالث مذيمرة فقررة( 80) عمرى يحترويالمعتقردات المعرفيرة ألسراتذة كميرات التربيرة  لمعرفرة مقيراس أمامرك يوجرد حيرث، " الطيبة في فيسطين

 فقط العممي البحث لغاية المعمومات

 :يمي فيما المخصص المكان في (×) إشارة وضع حضرتكم من يرجى  :األول مالقس

 ) ( .أنثى          ) ( يكر : النذذذذذوع .1

رشاد       ) ( مرحمة عميا )أساليب تدريس() (        أساسي دنيا )معمم صف، مرحمة ابتدائية(: التخصص .2       .) (  توجيو وا 

 )  (    رابعة)  (    ةثالث) (   ثانية) (    أولى :المستو  .3

 :يمي فيما المخصص المكان في الحالة عمي  تنطبق ما حسب)×(  إشارة وضع حضرتكم من يرجى  :الثاني القسم

بدرجذذذذذذذذذذذذذة  الفقرات الرقم
 عالية

بدرجذذذذذذذذذذذذذة 
 متوسطة

بدرجذذذذذذذذذذذذذة 
 ضعيفة

 (السمطة العالمةجال األول)مال

    المحاضرة موضوع في معمومات من المحاضر يقول بما ألتزم 1 .1

    .كافية بفترة االمتحان قبل االستذكار أبدأ 2 .2

    معرفة من لدي ما مع الجديدة األفكار أربط أن لي المفيد من أن  أعتقد 3 .3

  .والجهد بالممارسة تنمو ال التعمم عمى القدرة أن أعتقد 4 .4

 

   

 .من الزمن فترة بعد ستتغير اآلن الكتب في الموجودة والنظريات المبادئ معظم أن أعتقد  .5
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    المقرر الدراسي إلجابات وألجأ األسئمة إجابة في كثيًرا ُأخطئ 7 .6

    الصحيحة المعرفة وفق الطالب إلجابات المحاضر تصحيح يتم أن يجب أن  أرى  .7

    المعرفة لدي ازدادت كثيًرا قرأت كمما  .8

 )المعر ة البسيطة(جال الثانيمال 

9. 1

8 
    القراءة أثناء بعضب بعضها المعمومات ربط ُأفضل

17. 1

9 
    لألذكياء بالنسبة حتى العمل من الكثير يتطمب التفوق أن أعتقد

11. 2

7 
    الصحيح هو المعرفة عن العمماء يقول ما أن أعتقد

    أحفظها حمم المعمومات أكتب أظل ما، الختبار االستعداد عند  .12

13. 2

1 
    لنهايت  بدايت  من قراءت  خالل من الموضوع أتعمم

    محاضراتي الستذكار جيًدا ُأخطط  .14

    تتغير ال ثابتة العممية الحقيقة أن أعتقد  .15

    الصعبة والمهام المسائل حل في المحاضر مساعدة أطمب  .16

 )المعر ة المؤكدة(جال الثالثمال 

17. 1

8 
    فهم  يساعدني عمى ال المقرر الكتاب من صعب لفصل قراءتي تكرار أن أشعر

18. 1

9 
    في  قيمت الذي الحديث بسياق يرتبط الجممة معنى أن أرى

19. 2

7 
    أكمل وج  عمى أديت  أني من ألتأكد عممي أراجع

    لمتغيير وغير قابمة موكدة تكون المحاضرة في أتعممها التي المعمومات أن أعتقد  .27

21. 2

1 
    المحاضر هو إجاباتي لمراجعة الرئيس المصدر أن أرى

    المحاضرات في المحاضر تعميمات اعإتب الطالب عمى يجب أن  أرى  .22

    الجهد بزيادة الصعبة لألفكار فهمي يزيد  .23

    .ترابط بينها يوجد ال منفصمة معمومات من تتكون المعرفة أن أعتقد  .24

 )التعمم السريع(جال الرابعمال 

25. 1

8 
    متوسطين حياتهم طوال يظمون الدراسي التحصيل في المتوسطين الطالب أن أعتقد

26. 1

9 
    مطمقة عممية حقيقة توجد ال أن  أعتقد

27. 2

7 
    المحاضر ب   يكمفني ما بعمل أقوم أن هو التعمم أن أرى

    المحاضر كفاءة عمى المعرفة عمى حصولي في أعتمد  .28
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29. 2

1 
    مناقشة دون لممحاضر أستمع

37. 2

2 
    مطمًقا أتعمم  لن فإنني بسرعة، شيًئا أتعمم لم إذا

    ببعض بعضها المختمفة المصادر من المعمومات أربط أن جاهًدا أحاول  .31

    أبذل  الذي الجهد بمقدار يرتبط التعمم في نجاحي  .32

 )القدرة الثابتة(جال الخامسمال 

33. 1

8 
    اآلباء من خبراتهم معظم األبناء يستمد أن يجب أن  أعتقد

34. 1

9 
    أكثر تمعموما عمى أحصل أني أجد مرة، من أكثر كتاب من فصال قرأت كمما

35. 2

7 
    تناسبني التي الطريقة حسب فيها األفكار ترتيب ُأعيد فإني معينة، مادة لفهم

    الغامضة األفكار توضيح في العممية المراجع تُفيدي  .36

37. 2

1 
    الغد في أيًضا حقيقًيا يكون سوف اليوم حقيقي هو ما أن أعتقد

38. 2

2 
    لنجاحا ألضمن محاضراتي استذكار في كبيًرا جهًدا أبذل

39. 2

2 
    ألسموبي الخاص تبًعا المعمومات ترتيب إعادة هي النص لفهم المثمى الطريقة أن أعتقد

    .الدراسة في أتقدم لكي الجاد العمل من المزيد إلى أحتاج  .47

 

 


