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 ملخص الدراسة

 ومصادر اكتسابها لديهم حول التعلم الفلسطينيينمعتقدات معلمي العلوم 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .معتقداتهم

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

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

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

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

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

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

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



 س

 

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

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

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

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

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

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

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

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

والدراسدة  لدة المهنيدةالزماو  المعلمدون السدابقونو  المحديط االجتمداعي1 خمسة عشر مصدرًا وهدي

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

 نظدام االمتحاندات التدابع لدوزارة التربيدة والتعلديمو  المطالعدة الحدرةو  العلمداءو  المشرفون التربويدونو 

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

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

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

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

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

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

ي يسددددتخدمها مناقشددددة طددددرق التقيدددديم التددددو للمشددددرفين مددددن أجددددل تنميددددة معتقددددداتهم حددددول الددددتعلم، 
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المعلمددون لتتندداغم مددع النظريددات التربويددة الحديثددة، وعقددد دورات وورشددات عمددل لمعلمددي العلددوم 

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

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

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

 . والمجموعات البؤرية كالمالحظة والمشاهدة الصفية

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


