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 دمشق جامعة في التدريسية الهيئة ألعضاء التأملية الممارسات

 .الوظيفي بأدائهم وعالقتها
 

 *مىن كشيك .د 

 الملخص
 بين والعالقة الوظيفي، واألداء التأملية، الممارسات مستوى تعرف إلى البحث هدف

 الفروقات وتعرف دمشق، جامعة في التدريسية الهيئة ألعضاء ظيفيالو  واألداء التأملية الممارسات
 األداء ومقياس التأملية الممارسات مقياس على البحث عينة أفراد إجابات درجات متوسط بين

 االعتماد وتم ،(الجامعي األكاديمي التخصص األكاديمية، الرتبة: )البحث لمتغيري تبعا   الوظيفي
 تطبيق وتم تدريسية، هيئة عضو( 261) من البحث عينة وتكونت ي،التحليل الوصفي المنهج على

 ارتباطية عالقة وجود :الدراسة نتائج أهم ومن الوظيفي، األداء ومقياس التأملية، الممارسات مقياس
 التأملية الممارسات مقياس على البحث عينة أفراد إجابات درجات بين إحصائية داللة ذات إيجابية

 درجات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود ،الوظيفي األداء مقياس لىع إجاباتهم ودرجات
 لصالح األكاديمية الرتبة متغير وفق التأملية الممارسات مقياس على البحث عينة أفراد إجابات

 على البحث عينة أفراد إجابات درجات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود، جامعيال ستاذاأل
 داللة ذات فروق وجود، الجامعي األكاديمي التخصص متغير وفق ةالتأملي الممارسات مقياس

 الرتبة متغير وفق الوظيفي األداء مقياس على البحث عينة أفراد إجابات درجات بين إحصائية
 أفراد إجابات درجات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود، جامعيال ستاذاأل لصالح األكاديمية

 التخصص لصالح الجامعي األكاديمي التخصص متغير وفق لوظيفيا األداء مقياس على البحث عينة
 .التطبيقي العلمي

 .التدريسية الهيئة أعضاء الوظيفي، األداء التأملية، الممارسات: المفتاحية الكلمات
 .سورية -ة يالرتبكلية   -أصول الرتبيةيف قسم  مساعدأستاذ  *
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 :بحثال مقدمة .1
 حل على يعتمد الذي (Dewey) "ديوي" تطبيقات يف مليةالتأ املمارسات إرهاصات ظهرت

 واالهتمام واملثابرة النشاط فيه أمهية أكد الذي (3311) عام نفكر كيف كتابه يف املشكالت
 إليها هتدف اليت االستنتاجات تؤديها اليت اخللفيات ضوء يف املعرفة من الفرضيات وبناء باالعتقادات،

 تشكل اليت املشكلة\اخلربة يف التفكري :يف تتمثل التأملية باملمارسات طترتب أمناط خبمسة حددها واليت
 لتوجيه الفروض استخدام (املمكنة احللول إىل االنتقال)حلها  ميكن مشكلة إىل وحتويلها حلها يف صعوبة

 إىل ينظر وهلذا الفروض، واختبار والتجربة معقول افرتاض إىل األفكار وتطوير جتميعها مت اليت املالحظات
 على وذلك مراحلها تتداخل وقد كاملة تأملية دائرة لتشكل ومرتابطة منتظمة فكرية عملية أنه على التأمل
 العمل يف التأمل ممارسة إىل املعلمني دعا املشكلة طبيعتها، لذلك نوع حسب

(htt://www.lmsa.edu/~bernic/dewey.html )وعد (Farrell, 2008 )التأمل 
 .والتعلم التعليم ملييتع يف حامساا  عامالا 

 يف البنائية العتماد املتنامية احلديثة الرتبوية االجتاهات نتيجة التأملية باملمارسات االهتمام لذا زاد
لذا ، احمليطة والبيئة احملتوى مع والتفاعل الدمج عمليات خالل من معرفته يبين املتعلم أن ترى واليت التعلم

التعليم يف مؤسسات التعليم  هيئةأداء أعضاء  جية حمركاا كبرياا لتطويرشكلت التطورات التقنية والتكنولو 
، وأصبح ضرورة حتمية يف إعدادهم وتأهيلهم ملواجهة تلك التطورات، من هنا كان االهتمام وحتسينه العايل
د بدأت جامعة هارفور  إذكان الرتكيز يف بدايته على تطوير عملية التعلم، و  ،هيئة التعليم مبكراا  بعضو

"Harford"  تقدمي برنامج التدريس اجلامعي ألعضاء هيئة التدريس فيها، مث توالت ب (3391)عام
وروبا هلذه الدعوات فبدأت بتحسني التعليم يف أاملسرية يف اجلامعات األمريكية األخرى مث استجابت 
 .اجلامعات عن طريق التطوير املهين ألعضاء هيئة التعليم

إىل االهتمام بالتطوير املهين ألعضاء اهليئة  (3399)عام  "UNICCO"اجتهت اليونسكوو 
الذي  التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريسو التعليمية، هبدف تقدمي أنشطة مشرتكة تتعلق بالتدريب الرتبوي 

يشكل مطلباا أساسياا لتحسني األداء اجلامعي وعامالا مهماا يف نقل اخلربات املتميزة واإلبداعية يف  أصبح
ينظر للممارسة التأملية كبديل  لذا ؛ل التعليم وضرورة عصرية ملواجهة التحديات اليت يتعرض هلا التعليمجما

لطرق التطوير املهين التقليدية ألهنا تؤدي لزيادة الوعي الذايت وتطوير معارف جديدة ذات صلة بالتعليم 
 .(unicco, 1984) سع للمشكالتأوفهم و 
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يقود و ملعلمني اأن التعليم التأملي يؤدي إىل تغيري يف سلوك ( 0220 املزارع،) وقد أكدت دراسة
املعتقدات  ها، كذلكوحتليل تهاومالحظالقناعات إىل حتسني مستوى األداء حنو األفضل من خالل توضيح 

 األداء حتسني التأملية املمارسة من األساسي الغرض فإن ، لذاجتاه أدوارهم ومسؤولياهتم املهنية وهنااليت حيمل
 هذه املمارسة لتطوير اليت تعد خمترباا  النظامي التعليم بيئة يف املعلمني ممارسات بفحص التعلم عملية تبدأ إذ
(Goats, 2005)، يكون ولكي والتغيري، التعلم يف الرغبة شيء كل وقبل أوالا  يتضمن احلقيقي والتأمل 

 اجتاهات تشكيل يف أساساا  تشكل اليت احلياة وتاريخ واالجتماعي النفسي الوضع على يعتمد فإنه فعاالا 
كد أوهلذا ومستوياهتما؛  املؤسسي والدعم املتاحة الفرصة نوعية اليها ويضاف وسلوكاهتم، وتوقعاهتم األفراد

(Villogas & Reimers, 2003) فقد تبني أن له تأثرياا  ،هيئة التدريس أمهية التطوير املهين لعضو
 .على معتقداهتم وممارساهتم

 يف ركزت اليت التأملية املمارسة إجيابيات من العديد( 39-31، 0222 عمشة، أبو) وحدد
 األداء يف والضعف القوة نقاط ومعرفة اآلخرين أفكار على واالنفتاح الوعي وزيادة الذات فهم حتسني
 ملشكالتا حل حنو التوجه إزاء أدائه حنو حتسني الدافعية وزيادة أخطائه من املتعلم الفرد قابلية وحتسني
 يف التدريسية اهليئة ألعضاء الوظيفي األداء على إجياباا  ينعكس بالطبع ذلك كل التأمل، حنو امليل وزيادة
: القول ميكن هنا وطلبته، من زمالئه مع وعالقته اجملتمع العلمي، خدمة التخطيط، البحث :خمتلفة جماالت

 هذا نوعية وحتسني أداء عضو هيئة التدريس طويرت يف فعالة اسرتاتيجية اليوم تشكل التأملية املمارسة إن
 للعمل الرغبة يف تتمثل اليت التغيري لقيادة حمركة قوة تعترب اليت احمللية والبيئة والتعلم التعليم عملييت حنو األداء
لذا التأملية،  املمارسات خالل من إال اهلدف هذا حيقق ال بالسلوك الوعي أن إىل باإلضافة االداء وحتسني

جديداا لتطوير أداء عضو اهليئة التعليمية ألهنا تساعده على سد الفجوة بني  ىاملمارسة التأملية منح دتع
 .تطبيقيالعملي النظري و ال

هناك حاجة ملحة ملمارسة التأمل يف مؤسسات التعليم العايل وهذا يتطلب : ميكن القول مما سبق
تنعكس اليت يدة من أجل تطوير ممارسته التأملية من عضو اهليئة التدريسية اكتساب مهارات وسلوكات جد
جمال  م يفكان ذلك يف جمال األداء التعليمي أأبصورة إجيابية على أدائه الوظيفي يف جماالت خمتلفة سواء 

لذا فهم مطالبون بإظهار توجهات إجيابية ؛ خدمة اجلامعة واجملتمع مالبحث العلمي أ ماألداء السلوكي أ
ن التعليم شهد أل لوك وتفعيل مصادر التطوير، هذا ما دفع الباحثة إلجراء هذه الدراسةحنو التغيري يف الس

ويشهد يف السنوات املاضية حتوالا جذرياا يف آليات تطوير مستوى أداء العضو هادفاا من وراء ذلك تسليط 
 .بأدائهم الوظيفي الضوء على واقع املمارسات التأملية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق وعالقتها
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 :بحثالمشكلة  .2
من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة دمشق من ( عضوأ 02)أكدت الدراسة االستطالعية على 
يؤدي إىل اخنفاض مستوى األداء ( كاحملاضرة والتلقني والشرح)الكليات املختلفة أن الطرق التقليدية 

حلل مشكالهتم والصعوبات اليت تواجههم،  وانعزال أعضاء هيئة التدريس عن بعضهم وعدم اجتماعهم
وغياب أدوارهم يف تطوير ذواهتم لضعف امتالكهم أدوات حتسني وتطوير ومتابعة كل جديد يف ختصصاهتم 

 اهتميف جمال ختصص مومعارفه متطوير مهاراهت بصورة منهجية؛ لذلك هم مطالبني أكثر من أي وقت مضى
أمهية  (Davis, 2003) دراسةإذ أكدت املعرفية و التكنولوجية ملواجهة التحديات والتغريات والتطورات 

ومعياراا أساسياا من معايري سلوباا علمياا أاملمارسات التأملية لعضو هيئة التدريس يف اجلامعة باعتباره منهجاا و 
م وفهم أفضل أل مناط تعليف مؤسسات التعليم العايل  الوظيفي واالكادمييوحتسني أدائه  هتطوير إعداده و 

من  الطلبة من جهة وما يرتتب عليه من تنوع يف اساليب التعلم والتقومي وحتسني طرائق التدريس ملا له
ات على مهامه وواجباته األخرى اليت يقوم هبا وفق القوانني والتعليمات املعمول هبا يف اجلامع انعكاس
ات التأملية اليت يقوم هبا عضو املمارسواقع لقاء الضوء على إجل أمن هنا جاء هذا البحث من  السورية،

 :ميكن حتديد مشكلة البحث بالسؤال التايل، اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق وعالقتها بأدائه الوظيفي
 ؟واقع املمارسات التأملية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق وعالقتها بأدائهم الوظيفيما 

 :رعية اآلتيةالف األسئلة عن اإلجابة البحث يسعى من هنا
 دمشق؟ جامعة يف التدريسية اهليئة ألعضاء التأملية املمارسات درجة ما. 3. 0
 دمشق؟ جامعة يف التدريسية اهليئة ألعضاء الوظيفي األداء درجة ما. 0. 0
 يف التدريسية اهليئة ألعضاء الوظيفي واألداء التأملية املمارسات بني ارتباطية عالقة توجد هل. 1. 0

 شق؟دم جامعة
 :أهداف البحث .3
 .دمشق جامعة يف التدريسية اهليئة ألعضاء التأملية املمارسات درجة تعرف. 3. 1
 .دمشق جامعة يف التدريسية اهليئة ألعضاء الوظيفي األداء درجة تعرف. 0. 1
 .مشقد جامعة يف التدريسية اهليئة ألعضاء الوظيفي واألداء التأملية املمارسات بني العالقة تعرف. 1. 1
 التأملية املمارسات مقياس على البحث عينة أفراد إجابات درجات متوسط بني الفروقات تعرف. 9. 1
 (.اجلامعي األكادميي التخصص األكادميية، الرتبة: )البحث ملتغريي تبعاا 
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 تبعاا  الوظيفي األداء مقياس على البحث عينة أفراد إجابات درجات متوسط بني الفروقات تعرف. 0. 1
 (.اجلامعي األكادميي التخصص األكادميية، الرتبة: )البحث غرييملت
 :البحثة أهمي .4

 :مهيته من خالل اآليتأيستمد البحث 
املمارسات التأملية فأوىل الدراسات يف هذا اجملال، من  -علم الباحثة ودحد يف- هذه الدراسة دتع. 3. 9

تعزيز آليات حتسني على وقد يساعد هذا األسلوب اهليئة التدريسية،  أعضاءمن أهم الوسائل لتطوير أداء 
 .ألداء التعليمي وخدمة اجملتمع والبحث العلمياانعكاسات إجيابية يف من هذا األداء ملا له 

امليدان الرتبوي  جديدة يف ةها فكر وصفتوجه أنظار الباحثني الرتبويني حنو املمارسات التأملية ب .0. 9
ضرورة إعداد برامج يف تنمية املوارد البشرية إلدماج أساليب التأمل يف إلجراء العديد من الدراسات حول 

 .إعداد الكوادر التدريسية
زيادة احلرية األكادميية والتخلص من السلوك  علىتساعد ممارسة التأمل أعضاء هيئة التعليم . 1. 9

 .أثناء التعليم جبذب انتباههم وحتديد سلوكهم يف الروتيين والتفاعل
 :البحث أسئلة. 5

 :ةاآلتي األسئلةيسعى البحث إىل اإلجابة عن 
 ؟درجة املمارسات التأملية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة دمشقما  .3. 0
 ما درجة األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق؟. 0. 0
ألعضاء اهليئة التدريسية يف  هل توجد عالقة ارتباطية بني املمارسات التأملية واألداء الوظيفي .1. 0

 جامعة دمشق؟
 :البحثحدود . 6
 .تتمثل عينة أعضاء اهليئة التعليمية يف كليات جامعة دمشق: احلدود البشرية. 3. 2
 .متثلت يف مجيع كليات جامعة دمشق: احلدود املكانية .0. 2
 .(م09/1/0231-0/1/0231)بتاريخ  البحث طّبق: احلدود الزمنية .1. 2
اقتصر البحث احلايل على دراسة العالقة بني املمارسات التأملية واألداء الوظيفي : احلدود العلمية .9. 2

 .ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق
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 :العلمية والتعريفات اإلجرائية لبحثا مصطلحات. 7
ومعاٍن متعددة  ،لتدبرتشري كلمة تأمل باللغة اإلنكليزية إىل ا (لغوياا : )(Reihfiective)التأمل . 3. 1

كما تشري أيضاا إىل التفكري والرتكيز فيما حيدث ،  انعكاس الضوء أو احلرارة أو األشعة على سطٍح ما: منها
 .داخل العقل ومن معانيها أيضاا، العودة إىل الوراء والتفكري يف موضوع أو فكرة أو هدف ما

وكان هلا  ،(Refection)كلمة   ن العرب على استخدام كلمة تأمل مقابلو وقد درج املرتمج
ادة اإلنسان يف عملية إلتشري إىل ف( تدبر)استخدام شاسع يف الكتابات الفلسفية وقد آثرنا هنا ترمجتها إىل 

عرفه  األمروتأمل  ،ونظر يف عاقبته ه،تأمل األمر لغة ساس، التفكري يف تصحيح مسار تفكريه أو عمله
تأملت الشيء نظرت إليه مستثبتاا له وتأمل الرجل أي ( ن العربلسا)ويف  ،(جممع اللغة العربية) بآخره

أي ( تأمل)النظر، وقد اقرتب املعجم الوسيط إىل حد بعيد من املفهوم االصطالحي، و تثبت يف األمر 
 .تلبث األمر والنظر، وتأمل الشيء وفيه تدبره وأعاد النظر فيه مره بعد أخرى ليستيقنه

 ميارس، مارسَ ( فعل: )ماَرسَ  مبعىن (املعاصرة العربية اللغة معجم) يف املمارسة مفهوم يف حني جاء
اَرسةا  ِمراساا  اِرس فهو، وممم اَرس واملفعول، ممم  مارس بعمله قام :وزاوله عاجله: الشَّيء الشَّخصم  مارس ممم
 ممارس متدرِّب، طبيب: اِرسمم طبيب، والتدريب باالحتكاك: باملمارسة املهارةم  تكتسب فرضها،: سلطَته
 مترس به متمرس واملفعول متمرس، فهو مترسا،، يتمرس يف مترس/ بـ مترس التخرّج حديث طبيب: عامّ 

 والنوائب بالشدائد/ بالطب مترس به خبرياا  صار، وزاوله عليه وتدرب به احتك: الشيء يف مترس/ بالشيء
 .األثقال برفع/ البدنية بالرياضة متمرس -

نه حوار داخلي مع الذات بأ" :(Tillman, 2003, 230) تلمان هعرف (اصطالحياا : )التأمل
كثر عمقاا ووضوحاا حيث يقوده أيساعد الفرد على رؤية فلسفته ومعتقداته وخرباته وممارساته املهنية بصورة 

يقوم على ذلك إىل تبين مواقف واجتاهات واختاذ قرارات تزيد من قدراته على املشاركة يف حوار مجاعي 
 ."تبادل اخلربات واملعارف

خيرج من دائرة االخنراط يف املمارسات التقليدية  فعل واعٍ " :بأنه (322، 0220 ،مدبويل)وعرفه 
فكار ومعتقدات توجهها وما يرتتب عليها أها من ءإىل دائرة النقد والتحليل لكل أدائه والوقوف على ما ورا

 ".من نتائج
 يف وهو بالشيء، االشتغال وكثرة املداومة معىن على (praxis) املمارسة ومينطوي مفه: املمارسة. 0. 1

 شاع اليت املفاهيم من واحداا  ويعدّ  ،«براكتيكوس» يوناين أصل من (practice) الالتيين استخدامه
 من توضع الذي املستمر النشاط على للداللة استخدم وقد احلني، ذلك من الفلسفي الفكر يف استخدامها
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 كما السياسة، وممارسة الغناء، وممارسة الطب، ممارسة: قوهلم ومنه التطبيق، موضع العلوم مبادئ خالله
 وغريها، التأمل، وممارسة التفكري، ممارسة يقال كأن العقلية، النشاطات يف املداومة على للدراسة تستخدم
 ممارسة تعبري جاء هاومن ،(activité pratique) العملي للنشاط مرادفة أكثر عامة بصورة ولكنها

(praxis) والتأمل  النظري للعلم مقابالا  يكون أن منه ويراد أيضاَ، اليونانية من املشتق
(www.aranthropo.com.) 
هنا العملية أ(: 0231 ريان،) هاعرففقد  :(Reflective Practices) املمارسات التأملية. 1. 1

ارساته التدريسية السابقة، وفحص ما مت حتقيقه من اليت يقوم من خالهلا معلم الرياضيات مبراجعة مم
 .إجنازات، واقرتاح ما ميكن تطويره من ممارسات أفضل مستقبالا 

هنا العمليات اليت يقوم هبا عضو اهليئة التدريسية بتوليد الوعي الذايت أب :(0231شاهني، )ويعرفها 
ويراجع ويّقوم ويستخلص العرب لتشكيل  إلعادة النظر فيما يقوم به من مهام حبيث يستعرض ذهنياا وحيلل

 العمليات فهي: أما إجرائياا  ،يف اجلامعة املهينمعرفة وخربات جديدة تعزز لديه إجراء تعديل وتطوير أدائه 
 حبيث مهام من به يقوم فيما النظر إلعادة الذايت الوعي لتوليد التدريسية اهليئة عضو هبا يقوم اليت واملواقف
 تطوير لديه تعزز جديدة وخربات معرفة لتشكيل العرب ويستخلص ويّقوم ويراجع للوحي ذهنياا  يستعرض

العالقات مع ص، التجديد يف التخص، اإلعداد للمحاضرة)اجلامعة يف احملاور التالية  يف الوظيفي أدائه
 (.الزمالء والطلبة

اجب وهو مشتق من جاءت كلمة األداء يف اللغة العربية مبعىن الو (: performance)األداء . 9. 1
الفريوز )أي قضيته : الفعل أدى تأدية مبعىن أوصله وقضاه وهو أدى لألمانة من غريه وتأديت له حقه

يف قاموس املنجد ايصال الشيء إىل املرسل إليه، واصطالحياا عرف يف ( أداء)أما كلمة ( 3391آبادي، 
سؤوليات، وواجبات وفقاا للمعدل املفروض القيام بأعباء الوظيفة من م" معجمي املصطلحات اإلدارية بأنه
، إذن األداء هو ما (129، 3399بدري، ( )02، 3332العالق، )أداؤه من العامل الكفء املدرب

يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو مهاري، ويستند إىل خلفية معرفية، ووجدانية معينة، وهذا األداء 
 (. 11، 3333اللقاين، )أو عدم قدرته على عمل ما يكون عادة على مستوى معني تظهر فيه قدرة الفرد 

هو نشاط ميكن املوظف من إجناز املهام واألهداف  (:Job performanc)األداء الوظيفي . 0. 1
أنه العمل الذي يؤديه ب، ويعرف (Jamal, 1985, 5)احملددة له بنجاح باالستخدام املعقول للموارد
تقانه له واتباعه للتعليمات اليت تصل إليه إخالل تفهمه دوره و املرؤوس مبا يسهم يف حتقيق األهداف من 

  .(123 ،0230 عربيات،)من أدواره وسلوكه مع زمالئه ورؤسائه وتطويره املهين 
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الواجبات األكادميية واإلدارية املوكلة إىل عضو هيئة التدريس مبوجب : األداء الوظيفي تعريفاا إجرائياا 
هبا يف اجلامعة، والدرجات اليت حيصل عليها عضو هيئة التدريس على مقياس األنظمة والتعليمات املعمول 

 :األداء الوظيفي املقسم إىل جماالت أربع هي
ترمجة القيم واملعتقدات والقناعات اليت حيملها عضو اهليئة التدريسية وتصبح : األداء السلوكي. 3. 0. 1
 .حدى مكوناته الذاتية وممارساته اليوميةإ
استخدام الطريقة العلمية املنظمة يف مواجهة املشكالت على مستوى الفرد : البحث العلمي. 0. 0. 1

 .واجملتمع
هبا عضو اهليئة التدريسية  يقوم ويشاركاليت األنشطة جمموعة من : خدمة اجلامعة واجملتمع. 1. 0. 1

كتنظيم املؤمترات األعمال اإلشراقية، اإلدارية داخل اجلامعة وخارجها  ) داخل اجلامعة أو خارجها
 .(والندوات

اليت يكلف هبا عضو اهليئة التدريسية اليت تسهم يف  التدريسية جمموعة املهام: األداء التعليمي. 9. 0. 1
 .والتعليمية حتقيق األهداف األساسية للعملية التدريسية

 :اإلطار النظري. 8
" بينيه"أمثال  الرتبوي النفس علم جمال يف الرتبويني من العديد التأمل على اهتمام استحوذ :التأمل. 3. 9
(Binet)، جيمس"و( "James)، ديوي"و( "Dewey)، شون"و" (Schon) ،وبرتسون كالك"و" 
(clark &Peterson) دور يعد مل إذ وتدريبهم، املعلمني إلعداد فعالة اسرتاتيجية التأمل بعدّ  وغريهم 

 الطلبة ملساعدة إليه احلاجة ازدادت كما املعلومات، وتقدمي واحملاضرات الدروس إلقاء على يقتصر املعلم
 املثايل املدخل التأملية املمارسة تعد لذلك يتلقوهنا، اليت واملعلومات البيانات حتليل املهارات اتقان على

 أنفسهم تطوير مركز يف اهليئة أعضاء وتضع، التقليدية اإلعداد مناذج عكس على التدريس هيئة إلعداد
 النماذج عكس على التغيري هذا جهود ويراقبون التغيري ويبدؤون ويعتمدوهنا ممارساهتم حيللون ألهنم

 يف بتطبيقها هلم وتسمح الشخصية واملعرفة املاضية اخلربات باحلسبان تأخذ التأملية فاملمارسة، التقليدية
 وقراءاهتم املدرسني اتإجراء تغيري التأملية املمارسة من فالغرض واالجتماعية، التعليمية ممارساهتم سياق
 الصفية املمارسة صقل على قدرته يف تكمن التفكري قيمة فإن وبالتايل قراراهتم نتائج على ذلك تأثري وكيفية
 طريقة التأملي التعليم أن إىل (Fazey, 2004)" فازي" أشار هنا من والتعلم، التعليم نوعية وحتسني
 املناسب التعلم سلوك وحتديد طالب كل لدى القصور جهأو  يتعرف أن خالهلا من املدرس يستطيع مناسبة
 عملية مراحل كافة يف ملالتأ اسرتاتيجية يستخدم أن للمدرس أفضل، وميكن بطريقة تعليمه وكيفية
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 يف يفيده التنفيذ مرحلة ويف البدائل، بني االختيار لكيفية توجيهه يساعد التخطيط مرحلة ففي التدريس؛
 وما عمله مت والتفكري فما الدرس اسرتجاع على يساعده التقومي مرحلة ويف، درسال يف التقدم مدى مراقبة
 .وبعده ويف أثنائه التدريس قبل اعتقاداته وحتليل التدريسية ممارساته يف التفكري ميكنه كما عمله، يتم مل
 ,Gimene" )جيمن"نظر  وجهة من التأملية املمارسة أمهية نوضح أن ميكن هنا من .3. 3. 9

1999, 129-143:) 
 جتاه حتليلي مدخل وتبين وتغيريها وتقوميها ومناقشتها ممارساهتم حتليل من املعلمني متكني. 3. 3. 3. 9

 .التعليم
 التعليم أن وإدراكهم فيه يعملون الذي والسياسي االجتماعي للسياق تقديرهم يقوي. 0. 3. 3. 9

 األخالقية القضايا تقدير من بالتايل وميكنهم وحتليله السياق تقدير مهمتهم وأن، واجتماعياا  سياسياا  مرتبط
 .ممارساهتم يف املتضمنة واألدبية

 لنموهم أكرب مسؤولية حتمل على وتشجيعهم اجليد التعليم عن ملعتقداهتم الناقد التحليل. 1. 3. 3. 9
 واملمارسات عليميةالت لنظرياهتم املدرسني تطوير وتيسري املهنية، االستقاللية من درجة واكتساب املهين
 .عملهم أسس وتطوير وفهم، الرتبوية

 مستمراا  فحصاا  التأملي التعليم ممارسة تتطلب حيث، الذاتية املهنية التنمية حتقيق. 9. 3. 3. 9
 يف يفكر أن منه يتوقع فاملعلم التعلم، وعملية واملعلمني املتعلمني على وأثرها ومنشئها واملمارسة للمعتقدات

 التأملي التدريس يتضمن كما جديدة، ومفاهيم وأفكار خربات ليولد واخلربات والسابقة ليةاحلا املعرفة
 .طالبه أفعال وردود أفعاله لفهم املعلم وتقومي ذاتية مالحظة

 تدريسه من املخرح وما يدرس وكيف، يدرس فيما املدرس ينظر أن التأملية املمارسة تسمح. 0. 3. 3. 9
 .للمتعلم يصلح وما للمعلم يصلح ما حتديد من واهلدف

 كيف) التدريسية وفلسفتهم ألنفسهم للنظر بالفرصة املدرسني التاملية املمارسة متد. 2. 3. 3. 9
 بتفتح األسباب يف ويفكرون املدرسون يتأمل والضعف، وعندما القوة نواحي ألنفسهم وحيددون( يدرسون
 .أو اإلجبار التقليد أساس على العمل من بدالا  وختطيط بتبصر يعملون سوف مشاعرهم بكامل عقلي
 وتوفر، التعليم يف املهين التطوير وسائل من كوسيلة ملالتأ على يشجع ديوي كان هنا من. 0. 3. 9

 تساعد اجليد للتدريس طريقة وهي والتطبيق النظرية بني الربط وحتقيق واملتابعة والتنفيذ للتفكري الوقت
 .للمعرفة ومنتج كمستخدم املزدوج الدور أداء املدرس ويستطيع قعالوا يف النظريات تطبيق على املدرس
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 مواجهة على قدرة أكثر املتأمل العضو إن: اجلامعية حملاضراته التدريس هيئة عضو إعداد. 3. 0. 3. 9
 سلوكاا  ميتلك وإمنا واضحة أفكاراا  ميلك ال أنه تعين التأمل لعملية فاستخدامه لآلخرين انسياقاا  وأقل احلياة
 يستمع جيعله منفتح بعقل ويتمتع، تواجهه اليت املشكالت حل على وقدرة بنفسه ثقة أيضاا يعطيه ذكياا 

 (.319، 0220 ،الوهاب عبد) بالعمل االندفاع جينبه مما اآلخرين ألفكار
 أي من مطالب أكثر التدريس هيئة عضو أن كما: ختصصه يف التدريس هيئة عضو جتديد. 0. 0. 3. 9

 الذايت التقومي: على قادراا  ويكون اجلديدة باملعرفة حماضرته إلغناء وختصصه معارفه يف تجديدبال مضى وقت
 أمهية أكثر واحلقائق التفاصيل على والرتكيز، الوظيفي أدائه لتطوير التعليم مراحل من مرحلة كل يف ألدائه
نظرية،  ممارسة من أكثر ةعملي ممارسة إىل حيتاج الذي العمل للموضوع، وحب العامة الصورة تناول من

 .ختصصه جمال يف تكن وإن مل حىت جديدة أشياء تعلم على واحلرص
 على طالبه تشجيع خالل من وذلك: وطالبه زمالئه مع التدريس هيئة عضو عالقات .1. 0. 3. 9

 اطنق اكتشاف على ومساعدهتم، التعليمية التفاعل عمليات خالل من التأملي التفكري اسرتاتيجية ممارسة
 .واجتماعية سياسية موضوعات يف زمالئه مع طويلة مبناقشات الدخول وجتنب تعلمهم، يف والضعف القوة

 يف والنظر والنقاش احلوار متعددة عمليات على تقوم عملية التأمل ممارسة إن: القول ميكن سبق مما
 مبهاراته اخلاصة الكفايات تنمية خالل من كبرية أمهية هلا كذلك بالنفس، والثقة القرارات وصنع البدائل

 املمارسة تعمل حيث، عمله يف يواجهها اليت املشكالت امام الغائبة القرارات الختاذ ووسيلة، التدريسية
 املمارسة أثناء األخطاء تاليف على التدريس عضو هيئة وتساعد وحتسينها التدريس كفاءة رفع على التأملية
 من لديهم وما يتعلمونه ما بني الربط إىل التدريس هيئة عضو فعد يف كبري دور وتعديلها، وهلا وتقوميها
 التدريسية اهليئة عضو التأملية املمارسة وتشجع، عملهم أثناء ميارسوهنا واجتاهات ومعارف ومهارات خربات
 وسيلة التأمل ممارسة تعد أيضاا ، مألوفة غري أفكار طرح خالل من اجلديدة الرتبوية البحوث إجراء على
 عضو لدى الثقة بناء خالل من أمهية وهلا، وعيه ومستوى نفسه يطور أن التدريس هيئة عضو هبا عيستطي
 .لديه الذايت الدافع وتنمية التدريس هيئة
 مرتبط اجلامعي التدريس هيئة وظائف عن احلديث إن :التدريسية اهليئة لعضو الوظيفي األداء. 0. 9

 الذي يعد الوظيفة املعريف اجلانب على تركزان رئيسـيتني لسـفتنيف علـى املبنية اجلامعة وظائف عن باحلديث
 اجتماعية وظيفة هي اجلامعة وظيفة الذي يرى االجتمـاعي واجلانـب معرفية، علمية هي للجامعة األساسية
 .هلا احللول إجياد على ويعمـل ومشكالته اجملتمع أوضاع يدرس الذي املكان وهي سياسية
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 من اشتقاقها ميكن أنه إال اجلامعي، لألستاذ األساسية الوظائف حصر صعوبة من وعلى الرغم
 هذا كل،  وتنميته اجملتمع وخدمة العلمي، والبحث والكوادر، اإلطارات إعداد فـي املتمثلة اجلامعة وظائف
 هذه ،األكادميية اإلدارة يف تتمثل اليت اإلدارية الوظيفة إىل إضافة األكادميية بالوظيفة األستاذ عند يعرف

 .بينها فيما تتكامل والوظائف األنشطة
 عمله على إجيابياا  انعكاساا  ألن له التأمل ممارسة التدريس هيئة على عضو: املنطلق هذا من
 إليه املوكلة ومهماته بواجباته القيام خالل من اجلامعة أهداف لتحقيق الوظيفي أدائه وحتسني األكادميي
 :باآليت املتمثلة

 والعامل التعليمية العملية يف األساسية الركيزة اجلامعي األستاذ يعدّ : السلوكي التعليمي األداء. 3. 0. 9
 واملهارات التعليمية القدرات إعداد على يعمل الذي فهو، أهدافها وحتقيق اجلامعة جناح يف األساسي
 التنمية عناصر من كعنصر اإلنسان أمهية على الرتكيز فيه يزداد عصر يف البشرية القوى وإعداد الرتبوية

 املناسبة الظروف هتيئة العايل التعليم مؤسسات على لزاماا  أصبح هنا من( 301، 0222سنقر، )وتدريبها 
 بصورة وخمرجاهتا املؤسسة على ذلك لينعكس والتطوير التقومي عمليات خالل من أدائهم جودة لتحسني
 الذي اجلامعي األستاذ هبا يقوم اليت دواراأل أهم من والتدريس( 0، 0229 وقداده، الرب أبو)إجيابية 
 واألكادميي املهين أدائه لتطوير املختلفة والوسائل الطرق عن البحث إىل اجلامة إدارة تسعى أن البد

 :األكادميية للممارسة اجلامعي األستاذ معايري أهم ومن وملخرجاته، له العلمي باملستوى واالرتقاء
 .لتخصصه العلمي احملتوى من متكمناا  يكون أن. 3. 3. 0. 9
 .التعليم لعملية اجليد التخطيط يف اجلامعي األستاذ متكنّ . 0. 3. 0. 9
 .وجتديدها التعليم طرق من متمكناا  يكون أن. 1. 3. 0. 9
 وتطويرها، التعليمية الربامج وإدارة والتقومي التعليمي املوقف وإدارة التعليم مهارات متّكنه من. 9. 3. 0. 9

وجزءاا  الذاتية مكوناته حدىإ لتصبح التدريسية عضو اهليئة حيملها اليت والقناعات واملعتقدات قيمال ترمجة
 .اليومية ممارساته من
 يرغب جمتمع لكل حضارية هنضة ألية طبيعياا  مدخالا  العلمي البحث يعد: العلمي البحث. 0. 0. 9

 البحوث هلذه مكان وأفضل منه، واإلفادة ضللنهو ، كثرياا  به االهتمام زاد احلضارة،، وقد بركب باللحاق
 تعكس اليت املؤشرات أهم من واحداا  ميثل العلمي البحث أصبح كما ،(001، 0229 احلفظ،)اجلامعة 
 املعاجلات وأفضل احللول أيسر توفري على قدرته وحتدد تواجهه اليت املشكالت حتديد على اجملتمع قدرة

 والوسائل األساليب ابتكار طريق عن اجملاالت خمتلف يف التقدم وحتقيق املشكالت تلك ملواجهة الالزمة
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 العلمية املعرفة إثراء من العلمي البحث به يسهم ما جانب إىل جديدة عمل فرص خلق إىل تؤدي اليت
 من أساسية مؤشرات البحث وضع وقد، (99 ،0229 ؛ صاحل،309 ،0220 امليهي،) وتأصيلها
 :اجلامعي األستاذ لدى تتوافر أن الضروري

 .ختصصه جمال يف مبتكرة علمية بأحباث أن يقوم. 3. 0. 0. 9
 .التعليمية العملية تطوير يف حبثه نتائج ويستخدام العلمي، البحث مصادر يعد أن. 0. 0. 0. 9
 .ختصصه يف والندوات املؤمترات يف املشاركة. 1. 0. 0. 9
 .ودولياا  وعربياا  اا حملي املتخصصة الدوريات يف أحباثه ينشر أن. 9. 0. 0. 9
 .العلمية البحوث تقارير كتابة مهارات ميتلك أن. 0. 0. 0. 9
 اجلامعة بنية من يتجزأ ال جزءاا  احلاضر الوقت يف اجملتمع خدمة تعد: واجملتمع اجلامعة خدمة. 1. 0. 9

 جمرد وال العمل لسوق املتخصصني لتخريج مؤسسات جمرد اجلامعات تعد فلم األساسي ونظامها احلديثة
 العلمي العمل من ورشات أصبحت بل ومشكالته اجملتمع مبعزل عن تعيش العلمي للبحث مؤسسات
 وتسهم اجملتمع وبني بينها العالقة تقوية تستطيع اليت اجلامعة وتعدّ ، يواجهها اليت للمشكالت حلول إلجياد
 ملدخالهتا والتطوير التحسني خالل من الشاملة اجلودة إدارة تطبق اليت هي املميزة اخلدمات تقدمي يف

 والنفسية والتثقيفية املعرفية) للمجتمع اجلامعة تقدمها اليت اخلدمات تنوع إذ وخمرجاهتا، وعملياهتا
 :اجملتمع حنو باجلامعة املنوطة املهام ومن( 022-003 ،0229 رمضان،..( )واالجتماعية

 .اعيواالجتم األكادميي بني ما تتنوع طالبية خدمات. 3. 1. 0. 9
 .مشكالته وحل اجملتمع لصاحل والتطبيقية العلمية البحوث إجراء. 0. 1. 0. 9
 .اجملتمع تعم اليت املختلفة واملشكالت الكتصلة بالقضايا العلمية والندوات املؤمترات تنظيم. 1. 1. 0. 9
 .اا ودولي وإقليمياا  حملياا  العلمية واهليئات واملؤسسات اجملالس يف االشرتاك. 9. 1. 0. 9
 .ومتخصصني مؤهلني من اجملتمع احتياجات تلبية. 0. 1. 0. 9
 روتيين غري معّقد عمل التعليم ألنّ  للتأمل املدرسون حيتاج: دور التأمل يف املمارسات التدريسية. 1. 9

 جيعل متعددة سياقات يف يتم ألنّه واالستبصار، احلكمة من كبرياا  وقدراا  والوقت اجلهد من الكثري يتطلب
 كبريأ دورأ وتؤدي التقليدية، الّنمو املهين لعمليات بديالا  التأملية املمارسة وتعد، بالغموض تتسم التهمشك
 :من خالل اآليت التدريس عملية يف
 .املهنية باملمارسة الذايت الوعي زيادة. 3 .1. 9
 .املهنية باملمارسة صلة ذات جديدة معرفة تطوير .0. 1. 9
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 .املتأملني املمارسني تواجه اليت تللمشكال أوسع فهم. 1. 1. 9
 الّتعليمي، للتغيري فّعالة قّوة التأملية املمارسة( 0220وكوتكامب،  أوسرتمان) من هنا عد كل من

 . والسلوك التعلم على مركزة والفعل للتفكري متكاملة طريقة إهّنا املهين، للتطوير فّعاالا  ومنهجاا 
 باملمثل تشبيهه ميكن أوهلما مهمني، دورين يلعب ليالتأم املمارس إن :مما سبق ميكن القول

 والتدريس وحيلله، األداء يراقب اجلمهور بني جيلس الوقت، نفس يف ناقد أخرى ناحية وهو من الدرامي،
 ومعرفته وخرباته معتقداته حول للمعلم واملتعلم ومتأن واعٍ  َنِشط ذهين يعمل على استقصاء التأملي

 وإظهار والعلمية العملية املشكالت حل من وميكنه فيه، يعمل الذي الواقع ضوء يف اإلجرائية املفاهيمية
 احلسية خلرباته استدالالت اشتقاق على املعىن ذلك ويساعد جديد، مبعىن الوعي سطح إىل الضمنية املعرفة
 .املستقبل يف حتقيقها املرغوب للممارسات به خاصة نظرية تكوين إىل تقوده

 :دراسات سابقة. 9
مدى حتقق : بعنوان( Bettelheim and Evans, 1993) "يفانسإبارتليهيم و "راسة د

ف مدى حتقق مؤشرات املمارسة هدفت إىل تعرّ  ،تأملية لدى معلمي الرتبية اخلاصةمؤشرات املمارسة ال
معلمني مت اختيارهم من معلمي ( 9)التأملية لدى معلمي مصادر الرتبية اخلاصة، طبقت الدراسة على 

ر الرتبية اخلاصة، واستخدمت املالحظة الصفية املباشرة جلمع املعلومات، باإلضافة إىل املقابالت مصاد
والتسجيالت الصوتية، أظهرت نتائج حتليل البيانات وجود ممارسات تأملية بدرجة متوسطة لدى املعلمني 

مكونات املمارسة  أثناء حل املشكالت التدريسية، كما تبني وجود تباين يف درجة توافر مؤشراتيف 
، يليه مكون االختبار %(13)التأملية، إذ حظي مكون املسؤولية الشخصية يف الرتتيب األول بنسبة 

 %(.03)، ويف الرتتيب األخري جاء مكون مواجهة املشكلة بنسبة %(10)بنسبة 
عات تطوير املهام الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس باجلام :بعنوان( 0222حسني وحنفي، )دراسة 

كيفية تطوير املهام الوظيفية   فهدف الدراسة تعر  ،بعض االجتاهات العاملية املعاصرةاملصرية يف ضوء 
ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية يف ضوء بعض االجتاهات العاملية املعاصرة، خاصة املرتبطة يف 

نهج الوصفي التحليلي لرصد استخدمت الدراسة امل ،خدمة اجملتمعو البحث العلمي، و جماالت التدريس، 
لدول املتقدمة مقارنة بواقع التعليم مبصر، اواقع املهام الوظيفية ألعضاء اهليئة التدريسية باجلامعات يف بعض 

غالبية اجلامعات املتقدمة يف العامل هتتم بتحسني املهمة التدريسية لعضو  :وأظهرت الدراسة النتائج التالية
أساليبهم تقتصر على احملاضرات ف ساليب التدريسية يف مصر،األاضح يف هيئة التدريس، وهناك ضعف و 

اا كبرياا باملهمة البحثية ألعضاء هيئة امواإللقاء والتلقني اللفظي ويف جمال املهمة البحثية تبني أن هناك اهتم
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ملساعدة للباحثني التدريس جبامعات الدول املتقدمة تتمثل يف توفر التمويل وتوفري املكتبات والكوادر الفنية ا
وإنشاء مراكز لإلبداع واالبتكار العلمي داخل اجلامعات، أما املهمة البحثية ألعضاء هيئة التدريس 

حاجة إىل مزيد من التخطيط املستمر والتنظيم والدعم واالستخدام األمثل للموارد فب باجلامعات املصرية
م أعضاء هيئة التدريس مبهام يف خدمة اجملتمع أما يف جمال خدمة اجملتمع يف مصر يقو  الفنية والبشرية،

 .مي االستشارات وتدريس الكبار وهذه اجلهود حتتاج إىل تطويردوالبيئة من خالل عقد الدورات وتق
قته بالرضا عن تطوير أعضاء هيئة التدريس وعال: بعنوان( Norvel، 2000) "نورفيل" دراسة

 ،وعالقته بالرضا عن العمل وثقافة املؤسسة من جهةقام بدراسة تطوير أعضاء هيئة التدريس  ،العمل
كلية يف والية الباما ( 00)وتطوير أعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى، وطبقت الدراسة على 

Alabama  ة بني الرضا عن العمل يوأشارت نتائجها إىل وجود عالقة قو  أعضاء،( 121)وتكونت من
إذ إن الرضا عن العمل يؤثر إجيابياا يف تشجيع  ؛لتدريسوثقافة املؤسسة من جهة وتطوير أعضاء هيئة ا

أعضاء هيئة التدريس على النمو املهين، وإذا كانت ثقافة املؤسسة إجيابية تكون داعمة لتطوير أعضاء هيئة 
 .التدريس

ملعلمني يف كليات فحص املمارسات التأملية للطلبة ا: بعنوان( Seng, 2001)" سينج" دراسة
فحص املمارسات التأملية للطلبة املعلمني يف كليات إعداد املعلمني،  إىل هدفت الدراسة ،إعداد املعلمني

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ولقياس املمارسات التأملية مت استخدام النسخة املعدلة لقياس 
 ونت منوطبق على عينة تك (3332)التفكري التأملي التدريسي الذي أعده سباركس وزمالءه عام 

تبني وجود مستوى ، و أن الطلبة املعلمني نادراا ما يتأملون :وقد اظهرت الدراسة ،طالباا معلماا  (001)
  .متدن من التفكري التأملي التدريسي لدى الطلبة املعلمني

واقع النمو املهين ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة : بعنوان( 0220 أبو وطفة،) دراسة
تعرف واقع النمو املهين ألعضاء هيئة إىل هدفت الدراسة  ،يره من وجهة نظرهمسبل تطو اإلسالمية، و 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  التدريس يف اجلامعة اإلسالمية، وسبل تطويره من وجهة نظرهم،
 العلمية املختلفة الدرجات، ومن ذوي اءعضأ( 023) منطبقت استبانة على عينة مكونة و التحليلي، 

واقع النمو املهين لدى  إن :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية ،(حماضر، ستاذ مشاركأ ،عدستاذ مساأ)
( 2261) أعضاء هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية على املقياس الكلي قد حتقق بنسبة متوسطة بلغت

وكما حصل  %(1260) على وبالنسبة ألبعاد واقع النمو املهين فقد حصل البعد املتعلق بالنمو العلمي
 نسبة ى، وحصل البعد املتعلق بالبحث العلمي عل%(1961)على نسبة  البعد املتعلق بالفاعلية التدريسية
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عن أهم العقبات اليت  امأ ،%(2261) بينما حصل البعد املتعلق باملشاركة اجملتمعية على%( 0969)
ضعف اإلمكانات ، و ري يف التدريستمثلت يف العبء الكبفتعرتض النمو املهين ألعضاء اهليئة التدريسية 

ظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية أوكما  ،وماا وللجامعة عم وصاا املالية للبحث العلمي خص
هيئة التدريس لواقع النمو املهين تعزى ملتغري املؤهل العلمي واخلربة  ءبني متوسطات تقدير درجات أعضا

 التعليمية والكلية 
املعيقات اليت تواجه أعضاء اهليئة التدريسية يف تطبيق : بعنوان( Davis, 2003)" دافيز" دراسة

تعرف املعيقات اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس إىل هدفت الدراسة  ،ارسات التأملية يف تطورهم املهيناملم
املنهج يف تطبيق املمارسات التأملية يف تطورهم املهين وتطوير مناهج مؤسسات التعليم العايل، استخدمت 

هناك سبعة عناصر أساسية مطلوبة  :االستبانة، وأظهرت النتائج أنهي الوصفي التحليلي مستعينة بأداة 
فهم أعمق للتدريس : دمج املمارسات التأملية يف ممارساهتم املهنية وهيعلى ملساعدة أعضاء هيئة التدريس 

التدريسية اجليدة وعمليات تقييم الطالب والتأمل وااللتزام بالتطوير وحتسني أدائهم املهين واملمارسات 
لذا على أعضاء هيئة التدريس ممارسة التأمل لتطوير أدائهم  ؛ومصادر التعلم وإجراءات تطوير املناهج

 .الوظيفي اليت متدهم باملعارف واملهارات اليت حيتاجوهنا يف تطوير جوانب األداء الوظيفي
خلدمة عن كيفية تشكيل املعلمني قبل االكشف : بعنوان( Pedro, 2005) "بدرو"دراسة 

هدفت إىل الكشف عن كيفية تشكيل املعلمني قبل اخلدمة ملفاهيم املمارسة  ،ملفاهيم املمارسة التأملية
فادوا من هذه املفاهيم يف ممارساهتم، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن املعلمني لديهم معرفة أالتأملية وكيف 

لتأمل يف الفرص املتاحة ويف سياقات متعددة، كذلك تبني أن لديهم تعريفات اعامة يف التأمل وأهنم تعلموا 
 .على اخلربات السابقة أثناء ممارسة التأمل اا متعددة ملمارسة التأمل، كما تبني أن هناك تركيز 

خصائص : بعنوان( wlodarsk & Walters, 2006) "والودارسك ووالتريز" دراسة
هدفت  ،(Ashland University) ئة التدريسية يف كلية الرتبية جبامعةاملمارسة التأملية ألعضاء اهلي

الدراسة  ت، ولتحقيق هذه الغاية طبقاملمارسة التاملية ألعضاء هيئة التدريس خصائصتعرف إىل الدراسة 
من طلبة إحدى اجلامعات يف نيجرييا ومن هم يف السنة الدراسية  البط( 129)على عينة مكونة من 

صص الرتبية، مت مجع بيانات الدراسة باستخدام استبانة تضمنت أسئلة مفتوحة وزعت على األخرية يف خت
تدريس التأملي متثلت املتصلة بالجماالت متعددة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معتقدات الطلبة املعلمني 

معظم  تلسابقة، كما أشار خرباهتم ا يفمنوهم املهين و  يفمعارفهم احلالية والسابقة يف الرتبية، و  يفالتأثري ب
 .التميز علىأفراد العينة إىل أن التدريس التأملي حيفزهم على اإلصرار 
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 مستوى التفكري التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات: بعنوان( 0221 الشكعة،)دراسة 
البكالوريوس  تعرف مستوى التفكري التأملي لدى طلبة إىل هدفت الدراسة ،العليا يف جامعة النجاح الوطنية

والدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي مستعينة مبقياس 
طالباا  (293)طبقت على عينة مكونة من ( فقرة 12)التفكري التأملي إيزنك وولسون الذي اشتمل على 

البكالوريوس والدراسات العليا يف جامعة أن مستوى التفكري التأملي لدى طلبة  :وأظهرت النتائج ،طالبةو 
 درجة من أصل 11603وصل املتوسط احلسايب لإلجابة على بنود املقياس ، النجاح الوطنية جيدة جداا 

د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى و وج، كما أظهرت أيضاا ،  %11622أي بنسبة ( درجة 12)
البكالوريوس والدراسات العليا يف جامعة النجاح يف مستوى التفكري التأملي لدى طلبة ( 2620) داللة

الوطنية بني الكليات العلمية واإلنسانية لصاحل طلبة الكليات اإلنسانية وبني طلبة البكالوريوس واملاجستري 
 .لصاحل املاجستري بينما مل تكن هناك فروق دالة إحصائياا تبعاا ملتغري اجلنس

عضاء هيئة التدريس يف جامعة أنمو املهين املتبعة لدى ساليب الأبعنوان ( 0223العمري، )دراسة 
تعرف برامج النمو املهين املتبعة إىل هدفت الدراسة  ،البحث العلميالبلقان التطبيقية يف جمايل التدريس و 

عضاء اهليئة التدريسية يف جامعة البلقان التطبيقية وحتديدها، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ألدى 
على عينة  طبقت( فقرة 00)ضمت سبعة جماالت احتوت على تخالل تطوير استبانة التحليلي من 

كانت : عضو هيئة تدريسية، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية( 22)عشوائية عنقودية بلغ عدد أفرادها 
لة ذات دال قال فرو ، عند أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة البلقان ةساليب النمو متوسطأدرجة توافر 
عضاء اهليئة التدريسية يف جامعة البلقان التطبيقية تعزى إىل  أساليب النمو املهين املتبعة لدى أإحصائية يف 

 .كادميية واخلربة التدريسية والتخصصكل من اجلنس واملؤهل العلمي والرتبة األ
ه مبستوى عالقتتقان معلمي العلوم ملمارسة التدريس التأملي و إ: بعنوان( 0232 ،بلجون)دراسة 

تقان معلمي العلوم ملمارسة التدريس التأملي وعالقته إتعرف مدى  إىل هدفت الدراسة ،الكفاءة التدريسية
مبستوى الكفاءة التدريسية استخدمت استبانة ملمارسات التأملية واستمارة مالحظة الكفاءات التدريسية 

توجد : ومعلمة، وتوصلت إىل النتائج التاليةمعلماا ( 93)من  مؤلفةواختارت عينة عشوائية  ،ملعلمي العلوم
فروق دالة إحصائياا بني معلمي العلوم ومعلماته بالتعليم الثانوي العام يف مستوى الكفاءة التدريسية لصاحل 

تقان إتوجد فروق دالة إحصائياا بني معلمي العلوم ومعلماته بالتعليم الثانوي العامل يف مستوى ، املعلمني
عدم وجود فروق دالة إحصائياا بني معلمي ومعلمات  ،لية يف التدريس لصاحل املعلماتاملمارسات التأم

، تقان املمارسات التأملية يف التدريس تعود ألثر اختالف مدة اخلربة املهنيةإالتعليم الثانوي العام يف مستوى 
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التدريسية تعود ألثر مدة  وجود فروق دالة إحصائياا بني معلمي العلوم بالتعليم الثانوي العام يف الكفاءات
 . اخلربة املهنية
واقع املمارسات األكادميية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة : بعنوان( 0230شاهني، )راسة د

إىل هدفت الدراسة  ،هين الذايت يف ضوء بعض املتغرياتالقدس املفتوحة وعالقتها باجتاهاهتم حنو التطور امل
ين يشرفون ذات التأملية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة القدس املفتوحة الإلقاء الضوء على واقع املمارس

لكرتونية وعالقتها باجتاهاهتم حنو التطور املهين الذايت يف ضوء بعض املتغريات، استخدم على املقررات اإل
ألول يتعلق البعد ا: ولتحقيق هذه األهداف مت تطبيق استبانة مكونة من بعدين املنهج الوصفي التحليلي،
يتعلق باجتاهاهتم حنو التطور املهين الذايت، وبعد التحقق من صدقهما وثباهتما : باملمارسات التأملية، والثاين

عضو هيئة تدريسية مت اختيارهم بطريقة العينة الطبقية من أعضاء ( 331)طبقت على عينة مكونة من 
شرفوا على مقررات التعليم أ الضفة الغربية الذين هيئة التدريس العاملني يف فروع جامعة القدس املفتوحة يف

عضو هيئة تدريس، وتوصلت الدراسة ( 009)البالغ عددهم  (0233)اإللكرتوين يف الفصل الدراسي 
أن درجة املمارسة التأملية ألعضاء هيئة التدريس عالية، وجود عالقة دالة إحصائياا بني اجتاهاهتم حنو : إىل

فروق دالة إحصائياا بني متوسطات  وجودكما أظهرت أيضاا   ،التطور املهين الذايت ودرجة ممارساهتم التأملية
اء هيئة التدريس وفقاا ملتغريات املؤهل العلمي والكلية وعدد سنوات اخلربة املمارسة التأملية لدى أعض

 .واحلالة الوظيفية
واقع ممارسة التدريس التأملي لدى معلمي الرياضيات يف مديريات : بعنوان( 0231 ريان،) دراسة
التدريس التأملي تعرف واقع ممارسة إىل هدفت الدراسة  ،عالقتها بفاعلية الذات يف فلسطنيتربية اخلليل و 

لدى معلمي الرياضيات يف مديريات تربية اخلليل وعالقتها بفاعلية الذات التدريسية، استخدم املنهج 
وتوصلت  ،ومعلمة اا معلم( 019)الوصفي التحليلي مستعيناا باالستبانة أداة جلمع البيانات وطبقت على 

جة املمارسة وفقاا ملتغري اخلربة ولصاحل ذوي وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات در  :الدراسة إىل
اخلربة القصرية، يف حني مل تكن الفروق دالة إحصائياا وفقاا ملتغري املديرية واجلنس واملؤهل العلمي، كما تبني 
وجود عالقة دالة إحصائياا بني متوسطات درجة املمارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات ودرجة فاعلية 

 .ةالذات التدريسي
من  تنوعت الدراسات السابقة يف تناول التأمل، فهناك العديد: التعليق على الدراسات السابقة

مدى حتقق  (Bettelheim and Evans, 1993) "بارتليهيم وإيفانس"كدراسة  الدراسات
املعيقات اليت واجهت أعضاء  (Davis, 2003) ودراسةمؤشرات املمارسة التاملية لدى معلمي الرتبية، 
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عن   (Pedro, 2005) "بدرو"ودراسة  ئة التدريس يف تطبيق املمارسات التاملية يف تطورهم املهين،هي
 ,wlodarsk & Walters)ودراسة  كيفية تشكيل املعلمني قبل اخلدمة ملفاهيم املمارسة التأملية

مع بعض اختلف  خصائص املمارسة التأملية ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية يف ازيلند (2006
يف العملية التدريسية وبعض املتغريات يف املراحل املختلفة  اوتأثريه ةالتأملي املمارساتالدراسات اليت تناولت 

تطوير أعضاء هيئة التدريس وعالقتها بالرضا عن  (Norvel, 2000) تناولت دراسة ،ومواد متعددة
تاملي وعالقتته مبستوى الكفاءة، ممارسة التدريس ال إتقان معلمي العلوم (0232، بلجون)العمل، و

يف واقع ممارسة التدريس التاملي لدى معلمي الرياضيات وعالقتها بفاعلية الذات،( 0231 ريان،)دراسة و 
 (Seng, 2001) ودراسة مستوى التامل يف الدراسات العليا، (0221 الشكعة،)حني بينت دراسة 

واقع النمو املهين ( 0220أبو وطفة، )إعداد املعلمني فحص املمارسات التاملية للطلبة املعلمني يف كليات 
( 0223العمري، )العضاء اهليئة املمارسات التاملية للطلبة املعلمني يف كليات الرتبية، وتناولت دراسة 

 ،أمهية املمارسة كطريقة غري تقليدية يف العملية التدريسيةو  أساليب النمو املهين لدى أعضاء هيئة التدريس،
تناول موضوع املمارسات التأملية ألعضاء هيئة يف  (0230شاهني، )مع دراسة ث احلايل البح اتفق

، وباستخدام الباحثة للمنهج الوصفي التحليلي واالستبانة أداة جلمع التدريس وربطها باألداء املهين
مشق للتأمل من متيز البحث احلايل بالرتكيز على واقع ممارسة أعضاء اهليئة التدريسية جبامعة د املعلومات،

، والعينة مقصودة مل تتناوهلا الدراسات السابقة (االقتصاد، العلوم، اهلندسة، الرتبية) ختصصات خمتلفة
علم  ودحد يف-أول حبث يدرس ( 0231)متمثلة بأعضاء اهليئة التدريسية وزمان تطبيق هذا البحث 

فادت الباحثة من ألوظيفي بني األعضاء، بيان داللة العالقة بني املمارسات التأملية واألداء ا –الباحثة
مقياس املمارسات ) -من تصميم الباحثة–الدراسات السابقة يف وضع اإلطار النظري وتصميم مقاييس 

 (.التأملية واألداء الوظيفي لعضو هيئة التدريس
 :لبحثفرضيات ا. 21

 (:2.20) الداللة مستوى عند اآلتية الفرضيات من التحقق إىل البحث يسعى
 مقياس على البحث عينة أفراد إجابات درجات بني إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد .3. 32

 .الوظيفي األداء مقياس على إجاباهتم ودرجات التأملية املمارسات
 املمارسات مقياس على البحث عينة أفراد إجابات درجات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد .0. 32

 (.اجلامعي األكادميي التخصص األكادميية، الرتبة: )البحث يمتغري  وفق التأملية
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 األداء مقياس على البحث عينة أفراد إجابات درجات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد .1. 32
 (.اجلامعي األكادميي التخصص األكادميية، الرتبة: )البحث متغريي وفق الوظيفي

 :لبحثإجراءات ا. 22
وصـــف طبيعـــة الظـــاهرة "مـــد البحـــث املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي الـــذي حيـــاول عتا :مـــنهج البحـــث .3. 33

، "موضــع البحــث، يســاعد علــى تفســري الظــواهر الرتبويــة املوجــودة، كمــا يفســر العالقــات بــني هــذه الظــواهر
يضاف إىل ذلك يساعد الباحثة يف احلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات حول هذه الظواهر استناداا 

علومــات فهــي تصــف وحتلــل وتقــيس املالواقــع، وتعــد األحبــاث الوصــفية أكثــر مــن مشــروع جلمــع إىل حقــائق 
االطالع على األدبيات : ، واتبعت الباحثة اخلطوات اإلجرائية التالية(12، 0222دويدار، )وتمقيم وتفسر 

اســتخراج النتــائج واملراجــع النظريــة الدراســات الســابقة املتعلقــة بالبحــث، مث إعــداد أداة البحــث وتطبيقهــا، و 
 .وحتليلها وتفسريها، وتقدمي املقرتحات املناسبة

 :اجملتمع األصلي وعينة البحث. 0. 33
أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية يف  لدراســـة مـــن ل األصـــلي تمـــعاجملتكـــون : اجملتمـــع األصـــلي للبحـــث . 3. 0. 33

، والكليـــات (اهلندســـة املدنيـــة كليـــة العلـــوم، وكليـــة االقتصـــاد، وكليـــة: )كليـــات العلـــوم األساســـية والتطبيقيـــة
 .عضواا من أعضاء هيئة تدريسية( 920)البالغ عددهم يف جامعة دمشق ( كلية الرتبية: )اإلنسانية

اا وطبقيـاا، العينـة عشـوائي سـحب لكي نضـمن متثيـل اجملتمـع يف العينـة مت: عينة التطبيق النهائي .0. 0. 33
ومثلــــت العينــــة نســــبة  ،عضــــواا  (320) مــــن تتكونــــ ذإ متكافئــــة،العينــــة وعملــــت الباحثــــة علــــى أن تكــــون 

 :(3)اجلدول رقم  كما يبنيومتَّ سحب العينة   األصلي ألعضاء اهليئة التعليمية،اجملتمع من %( 11.12)
 3جدول 

 عينة البحث
 العينة املسحوبة من اهليئة التدريسية %نسبة السحب  اجملتمع األصلي الكلية
 90 %10 302 االقتصاد
 90 %10.03 333 الرتبية
 22 %19.29 311 العلوم

 39 %12 02 اهلندسة املدنية
 320 %10.22 920 اجملموع
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 0جدول 
 توزع أفراد عينة البحث من أعضاء اهليئة التدريسية وفق متغريي البحث

 النسبة أفراد العينة الفئة املتغري

 الرتبة األكادميية

 %02.2 90 مدرس
 %03.2 99 أستاذ مساعد
 %33.9 10 أستاذ

 % 322 320 اجملموع الكلي

 التخصص األكادميي 
 %00.3 90 نظري

 %19.3 302 علمي تطبيقي
 % 322 320 اجملموع الكلي

 :البحث ةأدا. 1. 32
 :مقياس املمارسات التأملية. 3. 1. 32
 واألحبـاث مت فيهـا االطـالع علـى بعـض الدراسـات :املقياسمرحلة االطالع واختيار بنود . 3. 3. 1. 32

كدراسة  ، واختارت الباحثة الدراسات العربية احلديثة يف هذا اجملال،  املمارسات التأمليةاليت تناولت موضوع 
 & Eysenck؛ ومقيــاس 0231؛ الســنيدي، 0231؛ اجلــرب، 0230مقيــاس شــاهني، : )كــل مــن

Weilson Reflective ness Scale قامــت بتصــميم مقيــاس ، مث (0220 بركــات، :تعريــب
 :بنداا ( 90)من ثالثة حماور أساسية تضم  ويتألف املقياس، ملمارسات التأملية ألعضاء اهليئة التدريسيةا

 1جدول 
 حماور مقياس املمارسات التأمليةتوزيع بنود 

 البنود البنود عدد حماور مقياس املمارسات التأملية
 31، 30، 33، 32 ،3، 9، 1، 2، 0، 9، 1، 0، 3 31 اإلعداد حملاضرايت: األولاحملور 

التجديد يف : الثايناحملور 
 32 ختصصي

39 ،30 ،32 ،31 ،39 ،33 ،02 ،03 ،00 ،01 ،09 ،00 ،02 ،
01 ،09 ،03 

عالقايت مع : الثالثاحملور 
 90، 93، 92، 13، 19، 11، 12، 10، 19، 11، 10، 13، 12 31 الزمالء والطلبة

 ثالثــةمكــون مــن مفتــاح تصــحيح ثالثــي الل وتــتم اإلجابــة عــن كــل بنــد مــن بنــود املقيــاس مــن خــ
علـى ( 3، 0، 1)، وتقابـل هـذه البنـود درجـات (مرتفعـة، متوسـطة، منخفضـة)درجـة املمارسـة  :احتماالت

 .واقع املمارسات التأمليةالرتتيب لكل بند، ليتم احلكم نسبياا عن 
 



 9102  -العدد الثالث   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

922 

 :مقياس املمارسات التأمليةصدق . 0. 3. 1. 32
اســتخدمت الباحثــة طريقــة الصــدق الظــاهري  :(صــدق احملكمــني) اهريالصــدق الظــ .3. 0. 3. 1. 32

علـى عـدد مـن أعضـاء  االسـتبانةمت عـرض  مقيـاس املمارسـات التأمليـة، إذهبدف التحقق من صالحية بنود 
، لبيـان رأيهـم يف صـحة صـياغة  حمكمـني( 32)بلـغ عـددهم  يف جامعـة دمشـقالرتبيـة اهليئة التدريسية بكلية 
ذكر ما يرونه مناسباا من إضـافات أو تعـديالت، وبنـاءا علـى اآلراء واملالحظـات مل يـتم  كل بند، فضالا عن
ا ، ولكن مت تعـديل بعضـها مـن حيـث الصـياغة؛ وبلـغ اجملمـوع النهـائي لبنـود هـذاملقياساستبعاد أي بند من 

 .بنداا ( 90)بصورته النهائية املقياس 
هـر ظالفرعية، كمـا ي باحملاورارتباط اجملموع الكلي إجراء مت  :صدق االتساق الداخلي .0. 0. 3. 1. 32

 (:9)يف اجلدول رقم 
 9جدول 

 ملقياس املمارسات التأمليةالفرعية  واحملاوراالرتباطات بني اجملموع الكلي 
 مستوى الداللة ارتباط بريسون عدد البنود حماور مقياس املمارسات التأملية

 2.222 2.101 31 (.اإلعداد حملاضرايت: )احملور األول
 2.222 2.193 32 (.التجديد يف ختصصي: )احملور الثاين
 2.222 2.291 31 (.عالقايت مع الزمالء والطلبة: )احملور الثالث

 2.291)الفرعيـة تـراوح بـني  اجملـاالتيالحظ مـن اجلـدول السـابق أنَّ ارتبـاط اجملمـوع الكلـي مـع 
 .متجانس يف قياس السمة املقيسة قياسامل، وهو ارتباط مرتفع يدل على أنَّ بنود (2.193و

 :مقياس املمارسات التأمليةثبات  .1. 3. 1. 32
وإعـادة تطبيقــه  املقيــاس،مت حســاب معامـل الثبـات عــن طريـق تطبيـق : إعـادة التطبيـق. 3. 1. 3. 1. 32

 بدرجــــة عاليـــة مــــن الثبــــات بلغــــت االســــتبانة، وقــــد أظهــــرت النتـــائج متتــــع أســــبوعنيعلـــى نفــــس العينــــة بعـــد 
(2.999.) 

 0جدول 
 ثبات اإلعادة وفق قانون سبريمان براون ملقياس املمارسات التأملية

 مستوى الداللة ثبات اإلعادة حماور مقياس املمارسات التأملية
 2.222 2.931 (.اإلعداد حملاضرايت: )احملور األول
 2.222 2.909 (.التجديد يف ختصصي: )احملور الثاين
 2.222 2.920 (.يت مع الزمالء والطلبةعالقا: )احملور الثالث

 2.222 2.999 الدرجة الكلية
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إىل نصفني متسـاويني، ضـم  املقياسيف هذه الطريقة مت تقسيم بنود : التجزئة النصفية. 0. 1. 3. 1. 32
، يف حــني ضــم النصــف الثــاين البنــود الزوجيــة، ومت حســاب معامــل املقيــاسالنصــف األول البنــود الفرديــة يف 

، (2.912)، وجـاءت النتـائج معامـل الـرتابط سـبريمان بـراون (سـبريمان بـراون وغومتـان بـني اجلـزأين)ط الـرتاب
 (.2.20)عند مستوى الداللة  ةومجيعها دال( 2.910)ونتيجة غومتان 

 2جدول 
 ثبات التجزئة النصفية وفق قانون سبريمان براون ملقياس املمارسات التأملية

 مستوى الداللة ثبات اإلعادة ليةحماور مقياس املمارسات التأم
 2.222 2.903 (.اإلعداد حملاضرايت: )احملور األول
 2.222 2.913 (.التجديد يف ختصصي: )احملور الثاين
 2.222 2.903 (.عالقايت مع الزمالء والطلبة: )احملور الثالث

 2.222 2.912 الدرجة الكلية
  :مقياس األداء الوظيفي. 0. 1. 32
 واألحبـاث مت فيهـا االطـالع علـى بعـض الدراسـات :املقياسمرحلة االطالع واختيار بنود . 3. 0. 1. 32

كدراسة  ، وقد اختارت الباحثة الدراسات العربية احلديثة يف هذا اجملال،  األداء الوظيفياليت تناولت موضوع 
ـــو الـــرب، 0200الصـــرايرة، : )كـــل مـــن ء الـــوظيفي مقيـــاس األدا قامـــت الباحثـــة بتصـــميم، مث (0229؛ أب

 :بنداا، وهي( 13)من أربعة حماور أساسية تضم  ويتألف املقياس، ألعضاء اهليئة التدريسية
 1جدول 

 حماور مقياس األداء الوظيفيتوزيع بنود 
 البنود عدد البنود حماور مقياس األداء الوظيفي

 2، 0، 9، 1، 0، 3 2 (.السلوكيات: )احملور األول
 31، 30، 33، 32، 3، 9، 1 1 (.تمع واجلامعةخدمة اجمل: )احملور الثاين

 02، 33، 39، 31، 32، 30، 39 1 (.البحث العلمي: )احملور الثالث
 13، 12، 03، 09، 01، 02، 00، 09، 01، 00، 03 33 (.األداء التعليمي: )احملور الرابع

 ثالثــة مكــون مــن مفتــاح تصــحيح ثالثــيوتــتم اإلجابــة عــن كــل بنــد مــن بنــود املقيــاس مــن خــالل 
علـى ( 3، 0، 1)، وتقابـل هـذه البنـود درجـات (مرتفعـة، متوسـطة، منخفضـة)درجـة املمارسـة  :احتماالت

 .واقع األداء الوظيفيالرتتيب لكل بند ليتم احلكم نسبياا عن 
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 :مقياس األداء الوظيفيصدق . 0. 0. 1. 32
طريقــة الصــدق الظــاهري اســتخدمت الباحثــة  :(صــدق احملكمــني) الصــدق الظــاهري .3. 0. 0. 1. 32

على عدد من أعضاء اهليئة  االستبانةمت عرض  مقياس األداء الوظيفي، إذهبدف التحقق من صالحية بنود 
، لبيــان رأيهــم يف صــحة صــياغة كــل حمكمــني( 32)بلــغ عــددهم  يف جامعــة دمشــقالرتبيــة التدريســية بكليــة 

ت، وبنـاءا علــى اآلراء واملالحظـات مت تعــديل بنـد، فضـالا عــن ذكـر مـا يرونــه مناسـباا مـن إضــافات أو تعـديال
 .بنداا ( 13)بصورته النهائية ا املقياس بعضها من حيث الصياغة؛ وبالتايل بلغ اجملموع النهائي لبنود هذ

 .الفرعية باحملاورإجراء ارتباط اجملموع الكلي مت  :صدق االتساق الداخلي .0. 0. 0. 1. 32
 9جدول 

 ملقياس األداء الوظيفيالفرعية  واحملاورلي االرتباطات بني اجملموع الك
 مستوى الداللة ارتباط بريسون عدد البنود حماور مقياس األداء الوظيفي

 2.222 2.930 2 (.السلوكيات: )احملور األول
 2.222 2.190 1 (.خدمة اجملتمع واجلامعة: )احملور الثاين

 2.222 2.192 1 (.البحث العلمي: )احملور الثالث
 2.222 2.912 33 (.األداء التعليمي: )ور الرابعاحمل

 2.192)الفرعيـة تـراوح بـني  اجملـاالتيالحظ مـن اجلـدول السـابق أنَّ ارتبـاط اجملمـوع الكلـي مـع 
 .يف قياس السمة املقيسة ةمتجانس املقياس، وهو ارتباط مرتفع يدل على أنَّ بنود (2.912و

 : على الطرق التالية املقياسيف حساب ثبات  اعتمد :ةمقياس املمارسات التأمليثبات  .1. 0. 1. 32
وإعـادة تطبيقــه  املقيــاس،مت حســاب معامـل الثبـات عــن طريـق تطبيـق : إعـادة التطبيـق. 3. 1. 0. 1. 32

بدرجــــة عاليـــة مــــن الثبــــات بلغــــت  االســــتبانة، وقــــد أظهــــرت النتـــائج متتــــع أســــبوعنيعلـــى نفــــس العينــــة بعـــد 
 :(3)ل رقم كما هو مبني يف اجلدو   ،(2.912)

 3جدول 
 ثبات اإلعادة وفق قانون سبريمان براون ملقياس األداء الوظيفي

 مستوى الداللة ثبات اإلعادة حماور مقياس األداء الوظيفي
 2.222 2.920 (.السلوكيات: )احملور األول

 2.222 2.901 (.خدمة اجملتمع واجلامعة: )احملور الثاين
 2.222 2.913 (.البحث العلمي: )احملور الثالث
 2.222 2.999 (.األداء التعليمي: )احملور الرابع

 2.222 2.912 الدرجة الكلية
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إىل نصـفني متسـاويني، ضـم النصــف األول  املقيــاسمت تقسـيم بنـود : التجزئـة النصـفية. 0. 1. 0. 1. 32
سبريمان ) االرتباطل ، يف حني ضم النصف الثاين البنود الزوجية، ومت حساب معاماملقياسالبنود الفردية يف 

، ونتيجــة غومتــان (2.933)، وجــاءت النتــائج معامــل الــرتابط ســبريمان بــراون (بــراون وغومتــان بــني اجلــزأين
 (.2.20)ومجيعها دال عند مستوى الداللة ( 2.901)

 32جدول 
 ثبات التجزئة النصفية وفق قانون سبريمان براون ملقياس األداء الوظيفي

 مستوى الداللة ثبات اإلعادة ظيفيحماور مقياس األداء الو 
 2.222 2.902 (.السلوكيات: )احملور األول

 2.222 2.993 (.خدمة اجملتمع واجلامعة: )احملور الثاين
 2.222 2.930 (.البحث العلمي: )احملور الثالث
 2.222 2.913 (.األداء التعليمي: )احملور الرابع

 2.222 2.933 الدرجة الكلية
 :وفرضياته البحث تائج أسئلةمناقشة ن. 21
  :نتائج أسئلة البحث. 3. 30
 مستوى املمارسات التأملية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق؟ما . 3. 3. 30

حلســـاب مســـتوى املمارســـات التأمليـــة ألعضـــاء اهليئـــة التدريســـية يف جامعـــة دمشـــق، مت حســـاب 
 :(33)ما يوضح اجلدول رقم وحتديد املستويات ك املتوسطات احلسابية لكل حمور،

 33 جدول
 األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق/ تقدير مستوى املمارسات التأملية

 درجة األداء املستويات املستويات
 منخفضة  3.21 – 3 املستوى األول
 متوسطة 0.19 – 3.29 املستوى الثاين
 مرتفعة 1 – 0.10 املستوى الثالث

 2.21=  1÷  3-1ذلك باالعتماد على استجابات االستبانة ومتَّ 
 :(30)ائج كما هو مبني يف اجلدول رقم وكانت النت
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 30 جدول
 الدرجة الكلية ملتوسط احملاور كافة يف مقياس املمارسات التأملية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق

 حماور مقياس املمارسات التأملية م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الرتبة املعياري

املتوسط 
 الرتيب

درجة 
 األداء

 مرتفعة 0.99 0 1.920 10.00 (اإلعداد حملاضرايت: )احملور األول 3
 مرتفعة 0.00 3 1.991 92.11 (التجديد يف ختصصي: )احملور الثاين 0
 مرتفعة 0.91 1 9.393 10.39 (عالقايت مع الزمالء والطلبة: )احملور الثالث 1

 مرتفعة 0.93  1.231 329.10 رجة الكليةالد
أنَّ مســتوى املمارســات التأمليــة ألعضــاء اهليئــة التدريســية يف ( 30)يتضــح مــن درجــات اجلــدول 

 (.0.93) مرتفعة بلغ متوسطها الرتيببدرجة  جامعة دمشق كانت
، كما تبني من تأكيد أفراد عينة البحث القيام باحملاور يف مقياس املمارسة التأملية نتائجالأظهرت 

أن مجيع حماور املقياس مرتفعة وعلى الدرجة الكلية من الضروري أن تكون هذه العالقـة ( 30)اجلدول رقم 
مرتفعــة إلجنــاح العمليــة التعليميــة والرتبويــة، وخاصــة يف بمعــد التجديــد يف التخصــص مــا يــدل علــى أن عضــو 

صصـه ويــدل ذلـك علـى أن هنــاك تنـافس بــني هيئـة التـدريس يســعى دائمـاا إىل متابعــة كـل جديـد يف جمــال خت
 .أعضاء هيئة التدريس يف جامعة دمشق الثبات القدرة واإلمكانيات

 ما مستوى األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق؟. 0. 3. 30
حلســــــاب مســــــتوى األداء الــــــوظيفي ألعضــــــاء اهليئــــــة التدريســــــية يف جامعــــــة دمشــــــق، مت حســــــاب 

 :(31)ائج كما هو مبني يف اجلدول رقم ابية لكل بند مثَّ لكل حمور، وكانت النتاملتوسطات احلس
 31جدول 

 الدرجة الكلية ملتوسط احملاور كافة يف مقياس األداء الوظيفي

 حماور مقياس األداء الوظيفي م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الرتبة املعياري

املتوسط 
 الرتيب

درجة 
 الشيوع

 مرتفعة 0.91 9 3.193 39.90 (لسلوكياتا: )احملور األول 3
 مرتفعة 0.93 1 0.209 31.99 (خدمة اجملتمع واجلامعة: )احملور الثاين 0
 مرتفعة 0.09 3 3.023 39.32 (البحث العلمي: )احملور الثالث 1
 مرتفعة 0.09 0 1.020 09.22 (األداء التعليمي: )احملور الرابع 9

 مرتفعة 0.00  2.113 19.13 الدرجة الكلية
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أنَّ مستوى األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة ( 31)يتضح من درجات اجلدول 
 (.0.00) مرتفعة بلغ متوسطها الرتيببدرجة  دمشق كان

تأكيــد أفــراد العينــة القيــام مبحــاور مقيــاس األداء الــوظيفي لــذا جــاءت مجيــع حمــاور : أظهــرت نتــائج
ور البحث العلمي، ألن عضو هيئة التدريس يقوم باألحباث العلمية للرتفيع مـن املقياس مرتفعة خاصة يف حم

 .جهة، ومتابعة أحباث طلبة املاجستري والدكتوراه من جهة أخرى
 :نتائج فرضيات البحث. 0. 30
إجابـــات أفـــراد عينـــة البحـــث علـــى  درجـــاتبـــني  ذات داللـــة إحصـــائية عالقـــة ارتباطيـــةتوجـــد  .3. 0. 30

 .ت التأملية ودرجات إجاباهتم على مقياس األداء الوظيفيمقياس املمارسا
إجابـات أفـراد عينـة  درجـاتحسـاب معامـل االرتبـاط بريسـون بـني  متللتحقق من صحة الفرضـية 

وجــاءت النتــائج   مقيــاس املمارســات التأمليــة ودرجــات إجابــاهتم علــى مقيــاس األداء الــوظيفي،البحــث علــى 
 :(39)كما يبني اجلدول رقم 

 39ول جد
مقيـاس املمارسـات التأمليـة ودرجـات إجابات أفراد عينـة البحـث علـى  درجاتمعامل االرتباط بريسون بني 

 إجاباهتم على مقياس األداء الوظيفي
مقياس املمارسات 

 التأملية
عالقايت مع 
 الزمالء والطلبة

التجديد يف 
 ختصصي

اإلعداد 
 حملاضرايت

معامل 
 الدرجة الكلية االرتباط

 السلوكيات معامل بريسون **26012 **26022 **26932 **26012
 خدمة اجملتمع واجلامعة معامل بريسون **26029 **26910 **26931 **26999
 البحث العلمي معامل بريسون **26030 **26930 **26002 **26921
 األداء التعليمي معامل بريسون **26022 **26021 **26029 **26012
 مقياس األداء الوظيفي معامل بريسون **26210 **26013 **26220 **26202

= ر)يف الدرجـــــــة الكليـــــــة ( ر)قيمـــــــة  (39)كمـــــــا هـــــــو موضـــــــح يف اجلـــــــدول : مناقشــــــة الفرضـــــــية
ذات داللـة  إجيابيـةعالقـة ارتباطيـة  لوجـود احلاليـةقبـل الفرضـية تأي  إجيابياا، اا وهو يعين ارتباط ،**(26202
مقيـاس املمارسـات التأمليـة ودرجـات إجابـاهتم علـى لبحـث علـى إجابات أفراد عينة ا درجاتبني  إحصائية

 (.2620)عند مستوى الداللة  مقياس األداء الوظيفي
بأن أعضاء هيئة التدريس لديهم معرفة عامة عن التأمل وأهنم تعلموا التأمـل : وميكن تفسري ذلك

 ,Davis)لنتيجة مع دراسة من خالل الفرص املتاحة هلم يف سياقات اجتماعية وانفعالية، واتفقت هذه ا
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بـأن هنـاك سـبعة عناصـر أساسـية مطلوبـة ملسـاعدة أعضـاء هيئـة التـدريس علـى ( 0230 شـاهني، ؛2003
دمج املمارسات التأملية مبمارساهتم املهنية وفهـم أعمـق للتـدريس والتأمـل وااللتـزام بـالتطوير وحتسـني أدائهـم 

ي متــدهم باملعــارف واملهــارات الــيت حيتاجوهنــا، وكلمــا اتبــع املهــين وممارســة التامــل لتطــوير ادائهــم الــوظيفي الــذ
أعضـــاء هيئـــة التـــدريس اســـرتاتيجية التأمـــل والتفكـــري التـــأملي انعكـــس ذلـــك إجيابـــاا علـــى أدائهـــم الـــوظيفي يف 

لذا فإن املمارسة التأملية ( بالسلوكات، وخدمة اجملتمع، والبحث العلمي، واألداء التعليمي)اجملاالت املتمثلة 
اليــــوم اســــرتاتيجية فعالــــة يف تطــــوير أدائهــــم الــــوظيفي وتعــــد قــــوة حمركــــة لقيــــادة التغيــــري يف األســــاليب  تشــــكل

 ال املمـارس السـلوك بـأن الـوعي إىل إضـافة مشـجع تدريسـي منـا  التقلييدية اليت تتمثل يف الرغبة بالعمل يف
 عاطفية،)متعددة  أبعاداا  تتضمنو  السلوك، بتغيري ترتبط ألهنا التأمل ممارسة خالل من إال اهلدف هذا حيقق

 التأمليـة املمارسـة يف االرتفـاع كان هنا من .أجلها من وضعت اليت األهداف وحتقق( وعقالنية واجتماعية،
 ,SengK؛ 0223 العمــري،) دراســة واختلفــت نتــائج هــذه الدراســة مــع ،التــدرس هيئــة أعضــاء لــدى

  .التدريس يئةه أعضاء لدى التأملي التدريس تدين أكدا اللذين( 2001
مقيـــاس إجابـــات أفـــراد عينـــة البحـــث علـــى  درجـــاتبـــني  توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية . 0. 0. 30

 .الرتبة األكادمييةوفق متغري املمارسات التأملية 
أفـراد عينـة البحـث يف  إجابـات حسـاب الفـروق بـني درجـاتمتَّ للتحقق من صـحة هـذه الفرضـية 

الرتبــــة األكادمييــــة لــــدى أعضــــاء اهليئــــة ، تعــــزى إىل متغــــري التأمليــــةمقيــــاس املمارســــات علــــى  جامعــــة دمشــــق
 ،(أنوفـــا)حتليـــل التبـــاين األحـــادي وذلـــك باســـتخدام اختبـــار  ،(مـــدرس، أســـتاذ مســـاعد، أســـتاذ)التدريســـية 

 :(30)كما يبني اجلدول رقم وجاءت النتائج  
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 30جدول 
علـــى مقيـــاس املمارســـات عينـــة البحـــث د جابـــات أفـــراإل( ANOVA)اختبـــار حتليـــل التبـــاين األحـــادي 

 الرتبة األكادمييةوفق متغري التأملية 

 حماور املقياس
التباين بني 
 اجملموعات

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 قيمة ف املربعات

قيمة 
 القرار االحتمال

: احملور األول
 (اإلعداد حملاضرايت)

 303.110 0 121.090 بني اجملموعات
33.990 2.222 

دالة عند 
 31.039 303 0323.213 داخل اجملموعات (2.20)

  323 0929.201 اجملموع
: احملور الثاين

التجديد يف )
 (ختصصي

 330.200 0 199.203 بني اجملموعات
39.392 2.222 

دالة عند 
 30.901 303 0291.232 داخل اجملموعات (2.20)

  323 0901.222 اجملموع
: ثالثاحملور ال

عالقايت مع )
 (الزمالء والطلبة

 30.209 0 00.093 بني اجملموعات
9.119 2.222 

دالة عند 
 31.022 303 0110.129 داخل اجملموعات (2.20)

  323 0123.230 اجملموع

 الدرجة الكلية
 290.221 0 3033.022 بني اجملموعات

30.992 2.222 
دالة عند 

 03.911 303 9091.110 داخل اجملموعات (2.20)
  323 3019.319 اجملموع

 مـن أصـغروهـي  ؛Sig (2.222)من خالل اجلدول السابق نالحظ أن قيمـة : مناقشة الفرضية
 درجـاتبـني  توجد فروق ذات داللـة إحصـائية أي احلاليةالفرضية  تقبلوبالتايل  ،(2.20) مستوى الداللة

 باختبــار وتبــني الرتبــة األكادمييــة،وفــق متغــري مارســات التأمليــة مقيــاس املإجابــات أفــراد عينــة البحــث علــى 
كانــت لصــاحل أعضــاء اهليئــة التدريســية الــذين  االســتجابات أن املتوســطات بــني الفــروق ملقارنــة( بــونفريوين)

 .لديهم اخلربة
 32جدول 

 لرتبة اخلربةاوفق متغري مقياس املمارسات التأملية املقارنات املتعددة بني متوسطات اإلجابات على 
BONFERONI 

 أعلى قيمة أدىن قيمة قيمة االحتمال متوسط الفروق
 اجملموعة ب اجملموعة أ

 سنوات فأقل 32
 9.91 -3.02 2.231 -3.221 سنة 02إىل  33
 -0.23 -3.99 2.222 *-2.091 سنة فأكثر 03

 -1.31 -33.99 2.222 *-1.322 سنة فأكثر 03 سنة 02إىل  33
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لـدى األعضـاء معرفـة عامـة باسـرتاتيجية التأمـل، وأهنـم تعلمـوا التأمـل مـن  ري ذلك بـأنَّ وميكن تفس
الفرص املتاحة هلم يف سياقات التعليم واخلربة الطويلة لديهم يف العملية التدريسية ومعرفة احتياجات طالهبم 

نويــة ملــا هلــا مــن أثــر كبــري يف ورغبــاهتم لتحقيــق املمكــن منهــا، إضــافة إىل تــوفر احلــوافز التشــجيعية املاديــة واملع
مستوى األداء الوظيفي املرتفع واإلصرار على التميز وارتفعت نوعية التعليم ودعمت تدريسا جيداا وسامهت 

 & wlodarsk)يف زيــادة مهــاراهتم املعرفيــة والعقليــة واالجتماعيــة والعاطفيــة وهــذا مــا أكدتــه دراســة 
wolters, 2006 )ها عضو اهليئة التدريسية يف العملية التدريسية يف ختطيط فاخلربة والسنوات اليت مارس

اليت أكدت ( 0230شاهني، )العملية التعليمية وتنفيذها وتقوميها، ولكن اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة 
 .عدم وجود فروق تعزى للحالة التعليمية بني أعضاء اهليئة التدريسية

ـــة إحصـــائية .1. 0. 30 مقيـــاس إجابـــات أفـــراد عينـــة البحـــث علـــى  جـــاتدر بـــني  توجـــد فـــروق ذات دالل
 .التخصص األكادميي اجلامعيوفق متغري املمارسات التأملية 

أفــراد عينــة  إجابــات حســاب الفــروق بــني متوســط درجــاتمت للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية 
 ،(ينظـري، تطبيقـ) التخصص األكادميي اجلـامعي، تعزى إىل متغري مقياس املمارسات التأمليةالبحث على 

 :(31)كما يشري إليها اجلدول رقم   وجاءت النتائج ،(t-test)وذلك باستخدام اختبار 
 31جدول 

 لــدرجات أفــراد العينــة يف مقيــاس املمارســات التأمليــة( ت)املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة وقيمــة 
 التخصص األكادمييتبعاا ملتغري 

 حماور املقياس
متغري 
 سطاملتو  العدد التخصص

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 قيمة ت احلرية

مستوى 
 القرار الداللة

اإلعداد : )احملور األول
 (حملاضرايت

 1.219 12.11 90 نظري
322 2.320 2.029 

غري 
 1.103 12.30 302 تطبيقي دالة

التجديد : )احملور الثاين
 (يف ختصصي

 9.303 13.23 90 نظري
322 3.011 2.039 

غري 
 1.192 92.00 302 قيتطبي دالة

عالقايت : )احملور الثالث
 (مع الزمالء والطلبة

 1.320 11.33 90 نظري
322 3.319 2.200 

غري 
 9.309 13.11 302 تطبيقي دالة

غري  2.390 3.919 322 2.301 321.03 90 نظري الدرجة الكلية
 9.311 321.09 302 تطبيقي دالة

، (3.919)قــــد بلغــــت ( ت)ل اجلــــدول الســــابق نالحــــظ أن قيمــــة مــــن خــــال: مناقشــــة الفرضــــية
 تــــرفضوبالتـــايل ، (2.20)، وهــــي غـــري دالـــة عنـــد مســــتوى الداللـــة (2.390)والقيمـــة االحتماليـــة بلغـــت 
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إجابـــات أفـــراد عينـــة البحـــث علـــى  درجـــاتبـــني  وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيةال ي احلاليـــة أيالفرضـــية 
 .التخصص األكادميي اجلامعيغري وفق متمقياس املمارسات التأملية 

وقـد يمعـزى ذلـك إىل تشـابه األسـاليب املتبعـة يف العمليـة التعليميـة يف مؤسسـات التعلـيم العــايل يف 
اجلامعـــات الســـورية، وبالتـــايل ال نـــرى فرقـــاا بـــني أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية عينـــة الدراســـة يف الكليـــات النظريـــة 

 فهــم مــؤهالهتم عــن النظــر بغــض التدريســية اهليئــة أعضــاء جلميــع املوحــدة العمــل قواعــد ، وجــود(والتطبيقيــة
لالرتقـــاء بالعمليــــة  لــــديهم العلميـــةو  املعرفيـــة املهــــارات لتـــوافر وجــــه أكمـــل علـــى الوظيفيــــة مهـــامهم ميارســـون

 اجملتمـــع الســلوكات، خدمــة) احملــاور يف املتمثلــة الوظيفيــة مبهـــامهم التعليميــة وحتقيــق التنــافس واجلــودة للقيــام
 (.العلمي التعليمي، والبحث امعة، واألداءواجل
مقيـاس األداء إجابات أفراد عينة البحث علـى  درجاتبني  توجد فروق ذات داللة إحصائية. 9. 0. 30

 .الرتبة األكادمييةوفق متغري الوظيفي 
أفـراد عينـة البحـث يف  إجابـات حسـاب الفـروق بـني درجـاتمت للتحقق من صـحة هـذه الفرضـية 

الرتبـة األكادمييـة لـدى أعضـاء اهليئـة التدريسـية ، تعـزى إىل متغـري مقيـاس األداء الـوظيفيلى ع جامعة دمشق
وجـاءت النتـائج   ،(أنوفا)حتليل التباين األحادي وذلك باستخدام اختبار  ،(مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ)

 :(39)كما يبني اجلدول رقم 
 39جدول 

 علـى مقيـاس األداء الـوظيفي عينـة البحـثت أفـراد جابـاإل( ANOVA)اختبـار حتليـل التبـاين األحـادي 
 الرتبة األكادمييةوفق متغري 

التباين بني  حماور املقياس
 اجملموعات

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة  قيمة ف
 االحتمال

 القرار

: احملور األول
 (السلوكيات)

 09.233 0 331.003 بني اجملموعات
01.233 2.222 

د دالة عن
 0.911 303 131.001 داخل اجملموعات (2.20)

  323 032.999 اجملموع
: احملور الثاين

خدمة اجملتمع )
 (واجلامعة

 31.002 0 01.293 بني اجملموعات
2.390 2.222 

دالة عند 
 2.323 303 3322.990 داخل اجملموعات (2.20)

  323 3311.991 اجملموع

: احملور الثالث
 (بحث العلميال)

 02.911 0 01.221 بني اجملموعات
30.999 2.222 

دالة عند 
 0.302 303 190.101 داخل اجملموعات (2.20)

  323 132.902 اجملموع
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 حماور املقياس
التباين بني 
 اجملموعات

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 قيمة ف املربعات

قيمة 
 القرار االحتمال

: احملور الرابع
 (األداء التعليمي)

 13.190 0 13.012 بني اجملموعات
دالة عند  2.291 1.031

(2.20) 
 30.121 303 3322.912 داخل اجملموعات

  323 0292.222 اجملموع

 الدرجة الكلية
 910.209 0 390.001 بني اجملموعات

31.990 2.222 
دالة عند 

 10.300 303 0093.091 داخل اجملموعات (2.20)
  323 2019.022 اجملموع
 نمـ أصـغروهـي  Sig (2.222)مـن خـالل اجلـدول السـابق نالحـظ أن قيمـة : مناقشة الفرضـية

 درجاتبني  ألنه توجد فروق ذات داللة إحصائية احلاليةالفرضية  نقبلوبالتايل  ،(2.20) مستوى الداللة
 باختبــار تبــني كمــا الرتبــة األكادمييــة،وفــق متغــري مقيــاس األداء الــوظيفي إجابــات أفــراد عينــة البحــث علــى 

 .املتوسطات بني الفروق ملقارنة( بونفريوين)
وفـــق مقيـــاس األداء الـــوظيفي املتعـــددة بــني متوســـطات اإلجابـــات علــى املقارنـــات ( 33)اجلــدول 

 غري الرتبة األكادمييةمت
BONFERONI 

 أعلى قيمة أدىن قيمة قيمة االحتمال متوسط الفروق
 اجملموعة ب اجملموعة أ

 1.19 -3.91 2.990 -3.319 أستاذ مساعد مدرس
 -0.01 -9.03 2.222 *-1.000 أستاذ

 -1.19 -3.31 2.222 *-2.202 أستاذ أستاذ مساعد
أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية برتبـــة أســـتاذ مســـاعد لـــديهم القـــدرة علـــى أداء  وميكـــن تفســـري ذلـــك بـــأنَّ 

مهامهم املتعلقة يف أساليبهم اليت ال تقتصر على الطرق التقليدية كاإللقاء والتلقني اللفظي، وهم أكثر قدرة 
لقيـام مبهـامهم البحثيـة، وتـوفري املكتبـات، ووجـود التخطـيط املسـتمر على استخدام التقنيات والتكنولوجيـا وا

 علـــى احلـــثو  لألحبــاث املعنويـــةو  املــادي الـــدعم تــوفريو  اجملـــاالت شــىت يف التطـــورات والتنظــيم والـــدعم ملتابعــة
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة  ،اجملتمعيــة املشــاركة جمــال يف متخصصــة جمــالت يف والنشــر البحــوث إعــداد

 .(0220 وطفة،)، وأكدت عليه (0222وحنفي،  حسني)
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مقيـاس األداء إجابات أفراد عينة البحث علـى  درجاتبني  توجد فروق ذات داللة إحصائية. 0. 0. 30
 .التخصص األكادميي اجلامعيوفق متغري الوظيفي 

أفــراد عينــة  إجابــات حســاب الفــروق بــني متوســط درجــاتمت للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية 
 ،(نظــري، تطبيقــي) التخصــص األكــادميي اجلــامعي، تعــزى إىل متغــري مقيــاس األداء الــوظيفيعلــى البحــث 

 :(02)كما يشري إليها اجلدول رقم   وجاءت النتائج ،(t-test)وذلك باستخدام اختبار 
 02جدول 

تبعـاا  وظيفيلـدرجات أفـراد العينـة يف مقيـاس األداء الـ( ت)املتوسطات احلسابية واالحنرافـات املعياريـة وقيمـة 
 التخصص األكادمييملتغري 

 حماور املقياس
متغري 
 املتوسط العدد التخصص

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 قيمة ت احلرية

مستوى 
 القرار الداللة

: احملور األول
 (السلوكيات)

 3.210 39.03 90 نظري
322 0.103 2.221 

دالة عند 
 3.123 30.29 302 تطبيقي (2.20)

خدمة : )احملور الثاين
 (اجملتمع واجلامعة

 0.303 32.92 90 نظري
322 0.209 2.223 

دالة عند 
 0.001 31.29 302 تطبيقي (2.20)

البحث : )احملور الثالث
 (العلمي

 3.211 31.19 90 نظري
322 1.029 2.222 

دالة عند 
 3.912 39.10 302 تطبيقي (2.20)

 : احملور الرابع
 (األداء التعليمي)

 1.901 02.39 90 ظرين
322 0.399 2.212 

دالة عند 
 1.099 09.12 302 تطبيقي (2.20)

دالة عند  2.222 1.203 322 1.331 10.91 90 نظري الدرجة الكلية
 0.113 13.91 302 تطبيقي (2.20)

، (1.203)قــــد بلغــــت ( ت)مــــن خــــالل اجلــــدول الســــابق نالحــــظ أن قيمــــة : مناقشــــة الفرضــــية
الفرضــية  تقبــلوبالتــايل ، (2.20)، وهــي دالــة عنــد مســتوى الداللــة (2.222)ة االحتماليــة بلغــت والقيمــ
مقيـــاس األداء إجابـــات أفـــراد عينـــة البحـــث علـــى  درجـــاتبـــني  وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيةاحلاليـــة ت
علمــي التخصــص األكــادميي اجلــامعي ولصــاحل أعضــاء اهليئــة التدريســية يف التخصــص الوفــق متغــري الــوظيفي 
 .التطبيقي

وقد يمعزى ذلك إىل أنَّ أعضاء اهليئة التدريسية يف التخصصات التطبيقيـة أكثـر إجيابيـة يف أدائهـم 
الــوظيفي وذلــك نتيجــة للمشــروعات العمليــة الدائمــة الــيت يقــوم هبــا أعضــاء الكليــات التطبيقيــة مــع طالهبــم 

أساساا ختدم عضو اهليئة واجملتمع، أضف إىل  وبالتايل تقوية العالقات فيما هبم واألحباث العلمية والتخصص
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ذلك نشر أحباثهم بصـورة دوريـة باللغـة االجنبيـة يف اجملـالت احملليـة واإلقليميـة يشـجع وحيفـز هـؤالء األعضـاء 
علــى أداء وظــائفهم املتمثلــة يف الســلوكيات والبحــث العلمــي وخدمــة اجملتمــع واألداء العملــي والتدريســي يف 

 . هذه الكليات
 : خص البحثمل. 21
 ارتباطــــاا  يعــــين وهــــو ،**(26202= ر) الكليــــة الدرجــــة يف( ر) يف الفرضــــية األوىل تبــــني أن قيمــــة. 3. 31

 إجابــات درجـات بــني إحصـائية داللــة ذات إجيابيـة ارتباطيــة عالقـة لوجــود احلاليـة الفرضــية تقبـل أي إجيابيـاا،
 عنــد الــوظيفي األداء مقيــاس علــى بــاهتمإجا ودرجــات التأمليــة املمارســات مقيــاس علــى البحــث عينــة أفــراد

 (.2620) الداللة مستوى
 وبالتــايل ،(2.20) الداللـة مسـتوى مـن أصــغر وهـي Sig ((0.000قيمـة يف الفرضـية الثانيـة أن. 0. 31
 علــى البحــث عينــة أفــراد إجابــات درجــات بــني إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد أي احلاليــة الفرضــية تقبــل
 بــني الفــروق ملقارنــة( بــونفريوين) باختبــار تبــني كمــا األكادمييــة، الرتبــة متغــري وفــق ليــةالتأم املمارســات مقيــاس

 .اخلربة لديهم الذين التدريسية اهليئة أعضاء لصاحل كانت االستجابات أن املتوسطات
 بلغــــــت االحتماليــــــة والقيمــــــة ،(3.919) بلغــــــت قــــــد( ت) قيمــــــة يف الفرضــــــية الثالثــــــة تبــــــني أن. 1. 31
 توجــد ال أي احلاليــة الفرضــية تــرفض وبالتــايل ،(2.20) الداللــة مســتوى عنــد دالــة غــري وهــي ،(2.390)

 وفــق التأمليــة املمارســات مقيــاس علــى البحــث عينــة أفــراد إجابــات درجــات بــني إحصــائية داللــة ذات فــروق
 .اجلامعي األكادميي التخصص متغري
 الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــيSig ( (0.000قيمــــة  أن ويف الفرضــــية الرابعــــة نالحــــظ . 9. 31
 عينـة أفـراد إجابـات درجـات بـني إحصـائية داللـة ذات فروق توجد احلالية الفرضية نقبل وبالتايل ،(2.20)

 ملقارنـــة( بــونفريوين) باختبــار تبــني وكمــا. األكادمييــة الرتبــة متغــري وفــق الــوظيفي األداء مقيــاس علــى البحــث
 .املتوسطات بني الفروق
 بلغــت االحتماليــة والقيمــة ،(1.203) بلغــت قــد( ت) قيمــة خلامســة فقــد تبــني أنأمــا الفرضــية ا. 0. 31
 ذات فـــروق توجـــد احلاليـــة الفرضـــية تقبـــل وبالتـــايل ،(2.20) الداللـــة مســـتوى عنـــد دالـــة وهـــي ،(2.222)

 التخصـص متغـري وفـق الـوظيفي األداء مقيـاس علـى البحـث عينـة أفراد إجابات درجات بني إحصائية داللة
 .التطبيقي العلمي التخصص يف التدريسية اهليئة أعضاء ولصاحل اجلامعي األكادميي
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  :مقترحات البحث. 21
 : الباحثة ما يلي تقرتحاليِت توصل إليها البحث السابقة يف ضوء النتائج 

العمــل علــى تنميــة املهــارات املعرفيــة والتقنيــة للكليــات النظريــة وتشــجيعهم وحتفيــزهم علــى العمــل . 3. 39
 .ذ اسرتاتيجيات لتحسني طرق تدريسهمواختا
إجراء دراسات حول املمارسات التأملية ألعضـاء اهليئـة التدريسـية وعالقتهـا مبتغـريات ذات عالقـة . 0. 39

 .مبخرجات التعليم يف مجيع الكليات السورية
 قـــلاحل يف املســـتجدات أحـــد بوصـــفها التدريســـية اهليئـــة أعضـــاء لـــدى التأمـــل ثقافـــة تعمـــيم ضـــرورة .1. 39

 .املهين النمو على تشجيعهمو  أدائهم تطوير يف لدورها مسبوق غري اهتمام جمال وأصبحت الرتبوي
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 المراجع العربية
 التعليم مؤسسات يف التدريس هيئة أعضاء أداء جودة .(0229. )عيسى قدادة، عماد؛ الرب، أبو

 .321-23 ،(3)3اليمن،  لعايل،ا التعليم جودة لضمان العربية اجمللة. العايل
 وسبل اإلسالمية اجلامعة يف التدريس هيئة ألعضاء املهين النمو واقع(. 0220. )مرزوق حممد وطفة، أبو

 غزة، اإلسالمية، اجلامعة الرتبية، كلية منشورة، غري ماجستري رسالة. نظرهم وجهة من تطويره
 .فلسطني

ترمجة . أملية مشكلة حتسني التعليم واحلاجة إىل حلهااملمارسات الت(. 0220. )اوسرتمان، كوتكامب
 .دار الكتاب العريب: منري حوراين، العني

 .املصري الب الكتاب دار: القاهرة .اإلدارية العلوم مصطلحات معجم(. 3399. )أمحد بدري،
 امعينياجل الطالب لدى الدراسي والتحصيل التأملي التفكري بني العالقة(. 0222. )أمني زياد بركات،

 .03-3 ،(3)02. الدميغرافية املتغريات بعض ضوء يف العامة الثانوية املرحلة وطالب
 وعالقته التأملي التدريس ملمارسات العلوم معلمي اتقان مدى(. 0232. )سامل مجيل كوثر بلجون،

 الرتبية، ةكلي ،(جسنت)والنفسية  الرتبوية للعلوم السعودية اجلمعية .لديهم التدريسية الكفاءة مبستوى
 .الرياض عشر، اخلامس السنوي اللقاء سعود، امللك جامعة

برنامج قائم على التدريس التأملي لتنمية مهارات التدريس وفق (. 0231. )جابر حممود حسن، سعاد
معايري اجلودة وتعديل توجه النظرية التدريسية لدى معلمات اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ما قبل 

 .290-203، (1)0اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة،  السعودية،صر و اخلدمة مب
 مشكالت حل تنمية يف التأملي التدريس أدوات استخدام فاعلية(. 0231. )حممد بن جبري اجلرب،

 جامعة. سعود امللك جبامعة املعلمني بكلية العلوم ختصص يف املعلمني طالب لدى الصفية اإلدارة
 (.11) تحدة،امل العربية اإلمارات

 األساسية املرحلة يف العلوم معلمي لدى التأملي التفكري على القدرة مستوى(. 0233. )حممود، حسن
 .3113-3103، (3)31 ،(اإلنسانية العلوم سلسلة) بغزة األزهر جامعة جملة .بغزة
 سالتدري هيئة ألعضاء الوظيفية املهام تطوير .(0222. )طه حممد حنفي، حسني؛ خمتار حسني،

، (09)0 الرتبية، كلية جملة .املعاصرة العاملية اجتاهات بعض ضوء يف املصرية باجلامعات
 .091-023القاهرة،
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 األساسية املرحلة يف العلوم معلمي لدى التأملي التفكري على القدرة مستوى(. 0233. )حممود، حسن
 .3113-3103، (3)31 ،(اإلنسانية العلوم سلسلة) بغزة األزهر جامعة جملة .بغزة
 من العلمي البحث تطوير يف ودورها" االنرتنت" املعلومات شبكة ،(0229. )سليمان بن حيي احلفظي،
-000 ،(31) أهبا، يف املعلمني كلية حولية خالد، امللك جامعة. التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة
099. 
. العلمي البحث كتابة توفنيا النفس علم يف البحث مناهج يف املرجع(. 0222. )الفتاح عبد دويدار،
 .اجلامعية املعرفة دار: اإلسكندرية ،9ط
 احلادي السنوي القومي املؤمتر. والبيئة اجملتمع خدمة يف اجلامعة دور(. 0229. )حممود مصطفى رمضان،
 جامعة اجلامعي، التعليم تطوير مركز القاهرة، والتطوير، اإلصالح آفاق العريب، اجلامعي التعليم عشر،
 .022 -003 ،(3) ج املعرفية، الدراسات مركز ،مشس عني
 وزارة. املستقبلية وتوجهاته ،0222-3312 عام من سوريا يف العايل التعليم(. 0222. )صاحلة سنقر،

  .دمشق العايل، التعليم
 جامعة .العلوم ملعلمي املهنية التأملية املمارسات ملستوى مقياس(. 0231. )مبارك بن سليمان السنيدي،
 .سعودية االجتماعية، العلوم كلية اإلسالمية، سعود بن حممد ماإلما
 القدس جامعة يف التدريسية اهليئة ألعضاء التأملية املمارسات واقع(. 0230. )الفتاح عبد شاهني،

 بغزة األزهر جامعة جملة. املتغريات بعض ضوء يف الذايت املهين التطور حنو باجتاهاهتم وعالقتها املفتوحة
 .029-393 ،(0)39 ،(اإلنسانية علومال سلسلة)

 جملة. العليا والدراسات البكالوريوس طلبة لدى التأملي التفكري مستوى(. 0221. )علي الشكعة،
 (.9)3 الوطنية، النجاح جامعة
 .(2)2 النظر، وجهات جملة. مصر يف البحث أزمة(. 0229. )اجمليد عبد نبيل صاحل،
 .واملصارف والتمويل واحملاسبة اإلدارية العلوم ملصطلحات لالشام جماملع(. 3332. )بشري العالق،

 .واإلعالم والتوزيع للنشر اجلماهريية الدار :مصراته
 جبامعة التدريس هيئة أعضاء أداء تطوير(. 0233. )نايف منصورين العتييب، فتحي؛ حممد موسى، علي

 .3-13 األزهر، جامعة ،(390) ،بيةالرت  كلية جملة. األكادميي واالعتماد اجلودة ملعايري وفقاا  جنران
 البلقان جامعة يف التدريس هيئة أعضاء لدى املتبعة املهين النمو أساليب(. 0223. )فواز مجال العمري،

 (.9)00 دمشق، جامعة جملة .العلمي والبحث التدريس جمايل يف التطبيقية
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 .الرسالة مؤسسة :بريوت ،0ط. احمليط القاموس(. 3391. )يعقوب بن حممد الدين جند آبادي، الفريوز
 جبامعة التدريس هيئة ألعضاء األكادميي النشاط حتليل ،(3330. )علي ابراهيم، جاسم؛ الكندري،

 .10-11 السعودية، الرياض، ،(19)33 العريب، اخلليج رسالة. الكويت
 وتوجهاهتا لوجيةالبيو  العلوم تعليم لبحوث احلالية املسارات(. 0220. )احلميد عبد السيد رجب املبهي،

 .390-391 ،(1)0 العلمية، الرتبية جملة". حتليلية مسحية دراسة" املستقبلية
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