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كلغة  لدي معلمي اللغة اإلنجلیزیة  دراسة العالقة بین المعتقدات المعرفیةھدفت ھذه الورقة البحثیة إلى 
 .مة وبین استراتیجیات تعلمھم وممارساتھم التدریسیة وقلق اللغة األجنبیة الصفي لدیھمأجنبیة قبل الخد

المعلمین بالریاض بالمملكة العربیة  من الطالب المعلمین بكلیة 114تكونت عینة الدراسة من 
المعتقدات المعرفیة عن استبانة : استجاب الطالب ألربعة أدوات قام الباحثان بتصمیمھا ھي. السعودیة

، استبانة اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة  استبانة استراتیجیات تعلماللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة ، 
ج ئو تشیر نتا. ومقیاس قلق اللغة األجنبیة الصفيغة أجنبیة اللغة اإلنجلیزیة كلممارسات تدریس 

الطالب المعلمین غیر ناضجة، وأنھم یمیلون إلى استخدام المعتقدات المعرفیة لدى الدراسة أن 
استراتیجیات تعلم دنیا مثل التكرار والتذكر بدرجة أكبر من االستراتیجیات العلیا مثل التفصیل والتفكیر 

الدراسة أنھم یمیلون إلى تبني ممارسات تدریسیة تقلیدیة ومتمركزة حول المعلم أكثر  كما بینت. الناقد
ولقد تم استخدام كل من تحلیل التباین المتعدد وتحلیل . من الممارسات البنائیة المتمركزة حول المتعلم

كل من المستقل، و رالتباین األحادي لمعالجة النتائج على أن تكون المعتقدات المعرفیة المتغی
وأظھرت . استراتیجیات تعلمھم وممارساتھم التدریسیة وقلق اللغة األجنبیة الصفي لدیھم متغیرات تابعة

النتائج وجود تباین دال بین ذوى المعتقدات غیر الناضجة و ذوى المعتقدات الناضجة في كل من 
فلقد كان ذوو المعتقدات . ماستراتیجیات تعلمھم وممارساتھم التدریسیة وقلق اللغة األجنبیة الصفي لدیھ

المعرفیة المتقدمة أكثر تمكنا وقدرًة على توظیف استراتیجیات تعلم معرفیة وفوق معرفیة واجتماعیة 
كما كان ذوو المعتقدات المعرفیة المتقدمة . ووجدانیة  مقارنة بذوي المعتقدات المعرفیة غیر الناضجة

حول المتعلم مقارنة بذوي المعتقدات المعرفیة غیر  أكثر استخدامًا لممارسات تدریس بنائیة متمركزة
الناضجة الذین كانوا أكثر میًال لتبني ممارسات تدریسیة تقلیدیة ومتمركزة حول المعلم، كما أظھر ذوو 

. المثیرة للقلق بقاعة الدراسة فالمعتقدات المعرفیة المتقدمة مھارة و ھدوءا أكثر في التعامل مع  المواق
في ضوء النتائج للتأكید على أثر المعتقدات المعرفیة في تعلم الدراسة مجموعة من التوصیات  و تقدم

، ھذا باإلضافة إلى مجموعة مقترحة من البحوث الطالب المعلمین وكذلك في أدائھم التدریسي
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