
 

 

 

ممارسات احلوار التأملي ودورها يف حتسني األداء التدريسي 
  ألعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية

  )رؤية حتليلية(
  
  

  إعــــداد
  مجال عبد احلميد أمحد عبد السميع/ أ

   أصول الرتبية، كلية الرتبية، جامعة األزهرقسم، عد املسااملدرس
 

  األستاذ الدكتور
املصيلحي حممد إبراهيم حممد 

  سامل
 أستاذ أصول الرتبية بالكلية

  الدكتور
   زيدانحممد السيد إبراهيم سامل

  مدرس أصول الرتبية بالكلية
  
 

  



ممارسات الحوار التأملي ودورها في تحسين األداء التدريسي 
 ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية

  جمال عبد الحميد أحمد عبد السميع
  المصيلحي دمحم إبراهيم سالمدمحم / د.أ

   زيداندمحم السيد إبراهيم سالم/ د

 

 

232 

�� ألعضاء �يئة � �ا �� تحس�ن �داء التد سات ا#"وار التأم�� ودو رمما رر
�س ب+ليات ال()بية   رالتد

 دمحم السيد إبرا�يم سالم سالم،املصيل�� دمحم إبرا�يم دمحم  ،1السميع�ميد أحمد عبد عبد اجمال 
  ز دان

�رلقسم أصو ال#"ب   .القا�رة، زية، +لية ال#"بية، جامعة '

  .gamaal01095118573@gmai.com ::"يد 8لك#"و5ي للباحث الرئ1سال1

  :م01ص البحث

سـاتعNــM الوقـوف�ـدف البحـث  ـوار التــأم�N ر املماSالتعـر، باإلضـافة ال#"بو ـة ل MـWإ  MــNف ع

Yس بXليـات ال#"بيـة  _^ ألعـضاء �يئـة التـد Ỳـ �ا �d تحـسbن 'داء التد ردو ر ؤمـن خـالل ر ـة تحليليـة ، ر

ــــوار التــــأم�N مــــن حيــــث املبــــادئ والفلــــسفة و'�ــــداف الiــــ^ Sســــات ال#"بو ــــة ل رملفmــــوم وأدبيــــات املما

�Nــوار التــأمل وتحليــ فوصــnuــدف  Nـ� الوصــفي التحلينstاملــ عNــMالبحــث  اعتمــد. rـسqند إلnoــا ا�

سات ال#"بو ة املعتمدة واملنyثقة من   ذلكرأدبيات ا�وار التأم�N والوقوف من خاللmا عMN أ�م املما

_^ ملــا لmـــا مـــن دو dـــ�  Yــ̀ـ Yس القيـــام nuـــا dــ� أدا|nـــم التد راملفmــوم والiـــ^ ي~ب{ـــ� عNــM أعـــضاء �يئـــة التــد ر ر

سات سات تحد: مة م�nا إMW نتائج مmتوصل البحثو. رتحسbن 'داء وصقل املما ريد قائمة بأ�م املما

�Nوار التأمSليات ال#"بيةال#"بو ة لXس بY Y`_^ لعضو �يئة التد ر املتعلقة باألداء التد �ا ر ر والi^ بدو

Yس بXليات ال#"بية، س�عمل عMN تح Y`_^ لعضو �يئة التد رbن 'داء التد  مالمح 'داء وتحديد أ�مر

Yس حــال اســ _^ ألعــضاء �يئــة التــد Yـ̀ـ رالتد ــوار التــأمd �Nــ� قاعــارSســات ال#"بو ــة ل ت رتخدامmم املما

اسة واملناقشة مع الطالب والزمالء   . رالد

سات :ال+لمات املفتاحية سات التأملية،ر املما   .ا�وار التأم�N ، ر املما

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

رجامعة األزه  
رةتربية بالقاهكلية ال  

لتربيةمجلة ا  
 م2022ة  لسنيناير، )5(، الجزء )193: (العدد

 

 

233 

The role of  Reflective Dialogue Practices to improve Faculty 
Members Teaching Performance in Faculties of Education    

"Analytical Vision" 

gamal abdelhamed ahmed abdelsamea1, Mohamed Elmisilhy 
Mohamed salim, Mohammed Elsayed Ibrahim salim 

Department of Fundamentals of Education, Faculty of Education, 
Al-Azhar University in Cairo. 
1Corresponding author E-mail: gamaal01095118573@gmai.com  

Abstract:  

The research aims to identify the educational practices of reflective 

dialogue, besides identifying their role in improving faculty members 
teaching performance faculties of education, this is done through an 

analytical vision of the concept and literature of reflective dialogue 

educational practices including principles, philosophy, and goals 

where the reflective dialogue is based. The research relied on the 

descriptive analytical method to describe and analyze the literature of 

reflective dialogue and to identify the most important educational 

practices adopted and emanated from that concept, that is important 

for faculty members in their teaching performance due to its 

importance in improving performance. The research resulted in : 

Determining a list of the most important educational practices for 

reflective dialogue, which in turn aims to improve faculty member 

teaching performance in faculties of education, and identifying the 

features of faculty members teaching performance during using 

educational practices for reflective dialogue inside classroom and 
using it through making discussion with students and colleagues.  

Key words:  practices, The reflective dialogue, The reflective practices. 
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  :مقدمة

 �Nـــوار التـــأماد �8تمـــام بمفmـــوم ا� ه dـــ� بـــدايات  Reflective dialogueزلقـــد  رمنـــذ ظmـــو
نالعقد 'خb" من القر املنصرم؛ وذلك نظرا ملا يحملھ �ذا املفmوم من إمXانات يمكن أن يXـو لmـا  ًن

تقـاء بـتعلم أعـضاء م نظمـة الـتعلم، رتأثb" فاعل �d الكثb" من ا��وانب ال#"بو ة بصفة عامة، وdـ� 8
ا�nم عMN تبادل ا��:ـ"ات مـن أجـل تفعيـل نمـو�م ا رو ادة قد لعل�ـ^ وإثـراء خ:ـ"ا�nم وذلـك مـن خـالل ز

سات ال#"بو ة  ̂ ألعضاء �يئة داء ' من أجل تحسbن Educational practicesرتطو ر املما _`Y رلتد
Yس   . بXليات ال#"بيةرالتد

�Nوار التأمياما dـ� ا��ـال ال#"بـو dـ� العقـود �" اسـتخدأصبحت أك من املفا�يم الi^ وYعد ا� ً

، وممـــا ال شــك فيـــھ أن  عNــM الـــرغم مــن 'خbــ"ة ه املرتبطـــة بتــا خ الفلــسفات عNـــM مــر العــصو رجــذو ر ر
ا مmما �d تحسbن أداء املعلم ا��ام�� بXليات ال#"بية بما rـشتمل عليـھ مـن 'داء  وار التأم�N دوSًل ًر

Y`_^، والبح¡^، ومناشط خدمة ا�� نميـة امعة وا��تمع، إضافة إMW إحداث نقلـة نوعيـة dـ� الترالتد
ســـات ال#"بو ــــة الiـــ^ يؤد£nــــا،   للتغbــــ"ات اًالواقـــع وجعلــــھ مالئمـــوdـــ� ذات الوقـــت لتغيbــــ" راملmنيـــة واملما

عةمــدى تكيفmــاالعامليــة، فيقــاس نجــاح ال#"بيــة ب عnoــا بمــا ،ر مــع التغbــ"ات ا�ليــة والعامليــة املqــسا و و
ـــة مـــــع الروالت جذ ـــــة حيـــــث تتـــــداخل الظـــــوا�ر rـــــشmده العـــــالم مـــــن تحـــــ ـــ"الثقافيــ  الـــــسياسية اتتغbــ

  .و8قتصادية و8جتماعية وتqشابك فnoا العالقات الدولية وما ي~تج ع�nا من حوار للثقافات

ومن جانب آخر أدت التغb"ات ا�ديثة �d التعليم والتعلم إMW تبª^ وجmات نظر موجmة نحو 
 التوجmـات لمن أ�م 'سـباب الiـ^ أدت إWـM �ـذا التحـو وتبªـ^ تلـكجعل التعلم عملية 5شطة، و+ان 

ضعف الطر قة التقليدية، وdـ� ضـوء ذلـك تـم اعتبـار ا�ـوار التـأم�N بمثابـة ا�ـل 'مثـل للمـشا+ل 
Yس dـ� ظـل تلـك التحـديات والتغbـ"ات ا�ديثـة، الiـ^ تـر أن الــتعلم  ىالiـ^ يواجmmـا عـضو �يئـة التـد ر

فmم وخ:"ا�nم ا�الية عملية 5شطة حيث يتأمل أعض Yس �d معا راء �يئة التد جل توليد أفXار من أر
  .)Fouad, 2011, p 241(ومفا�يم جديدة

Yس الi^ باتت عاجزة عـن  روقد ظmر ا�وار التأم�N كردة فعل تجاه الطر التقليدية �d التد ق
Yس فيمـا يتعلـق بمعا��ـة مـشا+لmم العمليـة، وقـد  بلـغ ا�ـوار رالوفاء باحتياجات أعضاء �يئـة التـد

�dً ف#"ة الqـسعي~يات، وال يـزال مmيمنـا ¸ـشXل كبbـ" إWـM يومنـا  التعليميةالتأم�N قمة تأثb"ه �d العملية 

Yـــسية أن ينكـــر  ك dـــ� العمليـــة التعليميـــة والتد ر�ـــذا بحيـــث ال rـــستطيع أي «ـــ�ص شـــا ردو ا�ـــوار ر
  .)Akbari, R, 2007. P199(التأم�d �N �ذا ا��ال

Nوار التأمة أعضاء �يئـو حسن ا� Yس بXليـات ر� من قد ال#"بيـة عNـM التعلـيم بنجـاح، رة التـد
رو جعلmم قاد ن عMN ضمان �علم أفضل للطالب، وذلـك مـن خـالل الـصفات التأمليـة الiـ^ يتـصف 
Yس، والi^ أشار إMW ¸عضmا جو ديو �d أن يXو منفتحا مـسئوال ومتحمـسا،  nuًا عضو �يئة التد ً ً ن ي ن ر

د عض Yس بـصفة عامـة وال#"بـو bن وفا�وار التأم�N يز  بفmـم أعمـق وأك�ـ" -مـ�nم خاصـةرو �يئـة التـد
سmا بما rعود بالنفع عMN الطالب املعلمbن Yس الi^ يما ة لعملية التد راسqنا ر ل، وYعد جو ديـو أو ر ي ن

من استخدم مصطÄS التأمل ل1شb" إMW التبصر الدقيق لألعمال والذي يتطلب تحليل وتقو م +افة 
  .)16، ص 2009 سعاد ،عمر(ات والنتائج رÅجراءات والقرا

ـظ ا�تمامـا واÈـا مـن أغلــب Sـ"ة يbونــة 'خÊ ـ�d اسـات والكفايـات ال#"بو ـة ًواملـستقر للد ً ر ئ
Yس با��امعــة، فقــد ظmــرت الكثbــ"  رالــدو بمراجعــة وتقــو م وتطــو ر بــرامج إعــداد عــضو �يئــة التــد ل
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Yسية ألعضاء �يئة التد ات املق#"حة ل:"امج تد رمن التصو يYس، ومـع التطـو ال#"بـو ظmـرت بـرامج ر ر ر
  .). mReflective )  Pollard, A.et al 2002, p 4م قائمة عMN التأمل ل

ســـــات  ـــة ¸ـــــسيطة تقتـــــصر عNـــــM مراجعـــــة املما ـــدير بالـــــذكر أن ا�ـــــوار التـــــأم�N لـــــ1س عمليــ روجـ
سـاتھ وÍـbن �علـم Yس ونظر اتـھ ومما Yسية، وإنما �و تفاعل بbن أفXـار عـضو �يئـة التـد رالتد ر  طالبـھ ر

 �Ïــ� عــضو �يئــة والـسياق 8جتمــاd ســات املطلــوب توافر�ــا ر تفmـم املما را�ــيط nuــم، ومــن الــضر ي و
Yــــسھ  Yس الــــذي يرغـــب dــــ� حفـــز الــــتعلم ا��يــــد عنـــد طالبــــھ، و تطلـــب منــــھ ذلـــك أن يجعــــل تد رالتـــد ر

لمتمركـزا حـو املـتعلم؛ ولـن يـصل لـذلك مـا لـم يـدقق و تأمـل فيمـا يقدمـھ لطالبـھ،  فـا�وار التــأ ً �Nم
Yس ذاتھ، و qتطلب تحقيـق ذلـك امـتالك الدافعيـة الذاتيـة ي~شأ و نمو من داخل عض رو �يئة التد

  .للقيام بھ

ا  ف، وعـدم قبولmـ سـة التأمليـة dـ� املعـا ة املما روتؤكد النظر ات ا�ديثة dـ� الـتعلم عNـM ضـر ر ور
Yس  ركمــا ÑــM دو إخــضاعmا للفحــص والنقــد، إضــافة إWــM أ�ميــة تركbــÐ عــضو �يئــة التــد عNــM تنميــة ن

ح الناقــدة والفحــص وال#ــ"وي والتأمــل لــدى طالبــھ، وأن إعطــاء الوقــت الXــا�d التفكbــ" العل�ــ^  ووالــر
ـوار التــأمr �Nــساعد عNـM الوصــو إWــM املعªـÒ و8ســتجابة للمواقــف ا��ديـدة، ومــن خاللــھ يــصبح Sلل

عيا لألنماط السلوكية ا��اصة nuـم Yس أك�" حساسية و ًأعضاء �يئة التد و لـك أن ج مـن ذوYـست~ت .ر
Nوار التأم، وÍالتا�W يصبح مـن املmـم بنـاء ا� ي� أك�" املظا�ر تقدما المتالك النفاذ إMW العقل الyشر ً

Yس واملتعلمــbن معــا ســات ا�ــوار التــأم�N ¸ــشXل �ــادف dــ� الب~يــة املعرفيــة ألعــضاء �يئــة التــد ًمما ر  .ر
ــــم و �ــــــم الــــــذين يقيمــــــو ذوا�nــــــم وطالnuــÔـــا Yس النـــ ــــد ــــضاء �يئــــــة التــ نفأعــ ن ن وYــــــسعو إWــــــM تطــــــو ر ر

سـا� Yس واملعلــم رمما Yس rعتمـد عNــM دو عــضو �يئـة التــد رnم ال#"بو ــة؛ ألن مـستقبل التعلــيم والتــد رر
سة التأملية فيما يقدمھ من خ:"ات   . راملؤ�ل امل1سر للتعلم، والذي يحرص عMN قيمة املما

ــوار التـــأمd �Nـــ� �عSـــوظ لSـــ"ة و�8تمــام املbــ� الواقـــع نجــد '�ميـــة الكبdلــيم أعـــضاء �يئـــة و
Yس وت ســـا�nم dـــ� الـــسنوات 'خbـــ"ة �ـــو مفتـــاح التطـــو ر، وأصـــبح ا�ـــوار رالتـــد رنميـــnÖم وتحـــسbن مما

Yس عMN أ�مية �8تمام .ًالتأم�N جزءا ال يتجزأ من �عليمmم ر والتأكيد عMN إجماع أعضاء �يئة التد
Yس، و�ــــذا يتــــضمن ا�ــــوار التــــأم�N الــــذا�ي  ومــــا يــــرتبط بــــھ مــــن ربإعــــداد وتطــــو ر عــــضو �يئــــة التــــد

سات عMN مستو �عليمھاجراءات و ىمما   .ر

اسات السابقة    :رالد

تبــاط بموضــوع  اسـات الــسابقة ذات 8 رفيمـا يNــ� عــرض أل�ــم الد وســوف يــتم عــرض , البحـثر
اسات 'ج اسات العرÍية أوال، يلnoا الد رالد ر

ً
اسات، حسب ال#"ت1ب الزمª^نyية  ثم ي�N ذلك ر لتلك الد

  .ثبحال ملشXلة استخالص

أوال
ً

اسات العرLية:    :رالد

Öدفت اسـn اســة وع �يــا رد ربحــث واختبــار بــرامج تــد ب املعلــم وأثر�ــا عNــM النمــو م  2008راملــز
اجو�Ú، والi^ تؤسس  راملÛ^ لھ مستخدما نظر ة �عليم الكبار �d التد ب فيما rعرف بالتد ب 'ند ر ر ً

ســــة التأمليــــة، وقــــد علم، عNــــM مبــــادئ اليــــافعbن وعNــــM مبــــادئ النظر ــــة البنائيــــة dــــ� الــــت روأســــس املما
ا مق#"حا آلليات تنفيذ برامج التد ب املؤسـس عNـM تلـك املبـادئ والنظر ـات  اسة تصو روضعت الد ًر ًر

Yس سات التأملية �d التد ربما يحسن عمليات النمو املÛ^ املستمر واستخدام املما   .ر
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اســة أحمــد ســم�)  واســnÖدفت ســات ال#"بو ــة لل بحــث  م 2010رد dــ� ضــوء مفmــوم معلــم راملما
اسة بتحديد مفmوم التفكر وأ�ميتھ ��تمع التعلم املÛ^، والكشف . التفكر ومتطلباتھ روقامت الد

سـات  اسة إMW أ�ـم مما سا مmنيا مفكرا، وتوصلت الد مة ��عل املعلم مما سات الال رعن أ�م املما ر ر ز ًر ً ً

�Ýـــqاســة بال M البحــوث الmادفـــة إWـــM يع عNـــراملعلــم dـــ� ضــوء مفmـــوم التفكـــر ومتطلباتــھ، وأوصـــت الد
سات داخل العملية التعليمة كXل   .راختبار مردود املما

اسة اسÖكما  سات التأملية   م2012 شا��ن عبد الفتاح رnدفت د رالتعرف عMN مستو املما ى
ات 8لك#"ونيــــة  Yس dــــ� جامعــــة القــــدس املفتوحــــة الــــذين rــــشرفو عNــــM املقــــر رألعــــضاء �يئــــة التــــد ن ر

ولتحقيـق �ـذه '�ـداف تـم . ر املÛ^ الذا�ي �d ضوء ¸عض املتغb"ات نحو التطوباتجا�ا�nموعالقnÖا 
اسة املXونة من ¸عدين سات التأملية: رتطبيق أداة الد ر'و يتعلق باملما والثا5ي يتعلق باتجا�ا�nم , ل

ضو �يئة ع) 117(رنحو التطو املÛ^ الذا�ي ¸عد التحقق من صدقmما وثبا�nما عMN عينة مXونة من 
Yس العـاملbن dـ�رYس تم اختتد �م بطر قة العينة الطبقية مـن أعـضاء �يئـة التـد ريا ع جامعـة   ر وفـر

ات التعلـيم Åلك#"و5ـي خـالل الفـصل  رالقدس املفتوحة �d الضفة الغرÍية الـذين اشـرفوا عNـM مقـر
ـــالغ عــــدد�م م2010/2011ل'و مــــن العــــام ا��ــــام��  Yس224 والبـ ت وقــــد أظmــــر، ر عــــضو �يئــــة تــــد

اســة أن دنتــائج ال Yس عاليـــة رد ســات التأمليـــة ألعــضاء �يئــة التــد رجــة املما ر كمــا تبــbن عــدم وجـــود , ر
Yس وفقــا  سـات التأمليــة لـدى أعـضاء �يئــة التـد جــات املما ق دالـة إحــصائيا بـbن متوسـطات د رفـر ر ر

ً
و

ود عالقة كذلك تبbن وج, وا�الة الوظيفية , وعدد سنوات ا��:"ة, والXلية, ملتغb"ات املؤ�ل العل�^
سا�nم التأمليةالة إحصائيد جة مما را بbن اتجا�ا�nم نحو التطو املÛ^ الذا�ي ود ر ر

ً
.  

اسـة اسـnÖدفت و Yس التـأمd �Nـ�  م2013 ا#YZـ)رد رالتعـرف عNـM فاعليـة اسـتخدام أدوات التـد
ة الـصفية لــدى معل�ـ^ العلـوم قبـل ا��دمــة بXليـة املعلمـbن جامعـة امللــك  رتنميـة حـل مـشكالت Åدا

اسة منسعود، وتXونت ع اسة �d جمع البيانات عMN أسـلوbÍن �مـا21 رينة الد ر فردا، اعتمدت الد ً :
ة الــــصفية الiــــ^  رالك�ـــ̂ـ والنــــو�Ï، حيــــث تــــم تطبيــــق اســــqبانة احتــــوت عNــــM عــــدد مــــن مــــشكالت Åدا

ريواجmmا الطالب املعلمو �d التد ب امليدا5ي م�nا اة الوقت، و ادة ال~ش: ن ة عMN إد زضعف القد ر اط ر
ـــھ أســــئلة مفتوحـــــة ألفـــــراد العينـــــة حـــــو محـــــاو 8ســـــqبانةكمـــــا تـــــم. ل الـــــصفوا�ركــــة داخـــــ ر توجيــ  .ل

ــــل  ــــM حـ ة عNـ ــــأمd �Nـــــ� تنميـــــة القـــــد Yس التـ ــــائج 'ثـــــر Åيجـــــاàي الســـــتخدام أدوات التـــــد روأظmـــــرت النتـ ر
  .املشكالت الصفية لدى الطالب املعلمbن �d تخصص العلوم �d +لية املعلمbن بجامعة امللك سعود

Yس التـأمd �Nـ� م2013 سعاد حسنامت وق اسة �دفت إMW �عرف برنامج قائم عMN التد ر  بد ر
Yسية لدى معلمات  Yس و�عديل توجھ النظر ة التد Yس وفق معايb" جودة التد ات التد رتنمية مmا ر ر ر
اسة مـن  اسات Åسالمية ما قبل ا��دمة بمصر والسعودية، وتXونت عينة الد راللغة العرÍية والد ر

Yس التــــأم�N ومقيــــاس معلمــــة ســــعودية،  40ة مــــصر ة، و  معلمــــ16 رحيــــث تــــم تطبيــــق مقيــــاس التــــد
Yس ات التـد Yسية وÍطاقـة مmـا رالنظر ة التد ر اسـة .ر سـة : رو+ـان مـن أ�ـم نتـائج الد رتـد5ي مـستو مما ى

dـــ� تنميـــة  Yس تقليديـــة، وتأكيــد فاعليـــة ال:"نــامج  Yس التـــأم�N لــدى املعلمـــات، وتبªــ^ نظر ـــة تــد رالتــد ر
ات التد Yس الثالثـة لـدى عتbن، وظmرت أنرYس لدى ا��مورمmا رماط متعددة للتأمل �d مراحل التد

MÑن وbواملقار والتقو �^ ب~سب مختلفة، كما أدى تطبيـق ال:"نـامج : ا��موعت "bنالوصفي والتفس ي
Yـــسية مـــن الـــنمط التقليـــدي إWـــM الـــنمط البنـــاáي اســـة  .رإWـــM تحـــسbن توجـــھ النظر ـــة التد روأوصـــت الد

Yبدمج التد ر ب عMN التد ررامج إعداد املعلم، وتوفb" قاعدة نظر ة عند التد ب عMN س التأم�d �N بر
ة �عر ف معلمات قبل ا��دمة بمعايb" جـودة  ا مرجعيا للتأمل، وضر Yس التأم�N لتXو إطا رالتد ر ور ً ً ن

Yس   .رالتد
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اسة والء الدين واسnÖدفت  dـ�  بيان فاعلية برنامج قائم عMN النـصوص الفلـسفية م2013رد
Yس الفلــس و+ــان مبعــث . ة ا�ــوار والتفكbــ" التــأم�N لــدى طــالب املرحلــة الثانو ــةفة لتنميــة ثقافــرتــد

Yس التقليدية القائمة عÅ MNلقاء، وا�فظ  ر�8تمام nuذا املوضوع �و التمسك القو بطر التد ق ي
âــ_^ الفلــسفة، بمــا ال يــتالئم مــع طبيعــة املــادة وموضــوعا�nا ا��دليــ ة، والiــ^ مــن رالكثbــ" مــن قبــل مد

سة ا�وار التأمX�Nانا�nا توفb" إم   .رمساحة وفرص وفb"ة ملما

اسة ياس�ن املقو^��  وقامت جة مماسرة معل�^ ال#"بية Åسالمية ب م2019رد رالكشف عن د
ـــــو وا��:ـــــــ"ة  ـــ"ات ا��ـــــــ~س واملؤ�ــــــل ال#"بــ ات التفكbــــــ" التـــــــأم�N تبعـــــــا ملتغbـــ ــــة ملmـــــــا ـــة الثانو ــ يdــــــ� املرحلــــ ً ر

Yسية، وتم  ات التفكbـ" التـأم�N مـن إعـداد  مـن خـالل تطبيـق اسـqباتباع املنst الوصفيرالتد رانة ملmـا
اســة مــن  ســو باملرحلــة الثانو ــة مــادة ال#"بيــة ) 103(رالباحـث، وتXونــت عينــة الد نمعلمــا ومعلمـة يد ر ً

س مدير ـــة قـــصبة ¸عمـــان �ـــا بالطر قـــة العـــشوائية الطبقيـــة، -رÅســـالمية dـــ� مـــدا دن، تـــم اختيا ر ' ر
اسـة بـأن وأظmـرت سـة معل�ـ^ ار نتـائج الد جــة مما رد ات التفكbـ" التـأم�N ¸عامــة ر رل#"بيـة Åســالمية ملmـا

ق دالــة إحــصائيا تبعــا ملتغbــ" ا��ــ~س لــصا�Ä املعلمــات، وملتغbــ" ا��:ــ"ة  جــود فــر ًفــو املتوســط، و ً و و ق
Yسية لصا�Ä املعلمbن   .رالتد

اسات �جنbية: اًثاني   :رالد

اســـة مـــو لز وآخـــر   أثــر ا�ـــوار التـــأمd �Nـــ� تفعيـــل Moyles, et al, 2002ن  راســnÖدفت د
ات تأمليـة متنوعـة ل  اسـة عNـM �ـ�ãيل فيـديو حـوا سة املmنية للمعلمbن، واعتمـدت الد راملما ر ) 36(ر

ش عمـــل،  س خـــالل مقــابالت و ســـا�nم املmنيــة dـــ� املــدا ات حــو مما رمعلمــا، صـــممت بيــ�nم ا�ـــوا ر ر ور ل ً

اسة أن املعلمـbن تـأملوا dـ�  ايـا مختلروأظmرت الد اتوأدا|nـم مـن ز  التأمليـة +ـان رفـة، وأن �ـذه ا�ـوا
  .ًلmا أثر كب�d "b تحسbن أدا|nم وتنميnÖم مmنيا

اسـة فbـ"ا ومــار+وس   التعـرف عNــM العالقـة بـbن التأمــل Vieira& Marques 2002ر�ـدفت د
 MــــNاســــة ع ســــة املmنيــــة، واشــــتملت عينــــة الد روتطـــو ر املما س الثانو ــــة،) 7(ر ) 3( و رمعلمــــbن dــــ� املــــدا

مـشرفbن جـامعيbن، أجر ـت معmـم مقـابالت فرديـة وجماعيـة، ) 5(رYس با��امعـة، و أعضاء �يئة تـد
ســة وYعمــل عNــM تحـــسي�nا، و مثــل أحــد معــايb" جـــودة أداء  رتبــbن مــن خاللmــا أن التأمــل يـــرتبط باملما

Sـيح فرصـا لq سـة التأمــل و âــ_^ rعـز مما ة تـوفb" منـاخ مد اسـة بــضر ًاملعلـم، وأوصـت الد ر ر ر زر ات و رــوا
  .ملتبادلةعلم ا��ما�Ï والثقة االتأملية والت

اســة اســnÖدفت معرفــة تــأثb" ا�ــوار التــأمd �Nــ� McAlpine 2004ىكمــا أجــر مــاك إلــ:ن  ر بد
Yس مختــــصbن بالر اضــــيات، واســــتخدم ) 6(تحــــسbن الــــتعلم، وقــــام nuــــا مــــع  رمــــن أعــــضاء �يئــــة التــــد

بع ذلك بمقابلة ¸عدية ¸عد رالباحث املقابلة باألسئلة املفتوحة قبل تد næم عMN ا�وار التأم�N ثم أت
اســة إWـM ثالثــة أنــ رالتـد ب، وتوصــلت الد لمعرفــة املعلـم حــو التعلــيم والــتعلم، : واع مــن التأمـل وÑــMر

ـــم املعلومـــــات، والتأمــــــل الـــــدقيق dـــــ� '5ــــــشطة  و'ســـــليب التعليميـــــة املناســـــبة إليــــــصال الطلبـــــة لفmــ
أمـا النـوع الثـا5ي مـن التأمـل فيقـود لوالتقييم، وقد تـم ذلـك بمراجعـة املعلـم ملعتقداتـھ حـو الـتعلم، 

'سباب الi^ أحدثت لديھ �غيb"ا  �d أساليnæم، والنوع الثالث �و نوع إMW مساعدة املعلمbن عMN فmم 
ات حــو �غيbــ" '5ــشطة وأســاليب  لمــن تحفbــÐ التأمــل لــدى املعلمــbن ممــا rــساعد�م عNــM اتخــاذ قــرا ر

التعلم وصوال لتحسbن النتائج
ً

.  

اسة  Pedro 2005 ىأجرو سة ناملعلمb �شكيل يةفكي نع لكشفل رد  حيث التأملية، رللمما
سـة أ�ميـةج النتـائ تزوأبـر التأمليـةات العمليـ dـ� مواضـيع �ـسعة لحـو نمعلمـb) 6(ة مقابلـ َّتـم  راملما
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سة �علموا مnوأè التأمل، �d عامة معرفة مnلد£ ناملعلمb َّوأن املعلم، عدادإ �d التأملية  التأمـل رمما
�d اسةوصت وأ متعددة، اتب1ئ سـMb عNـ ال#"كÐb بأ�مية رالد  التعلـيم تمؤسـسا dـ� نالتـأمليb نراملما

�Wيع لجأمن  العا�Ý�mالتأمل من خالل للتعلم م �d مخ:"ا�n املmنية .  

اســة  oــا  ركمــا اســnÖدفت د را ســة التأمليــة مـــن إWــM إشـــراك Rarieya 2005ر ر الطــالب dــ� املما
وتم .  معmد Êغا خان للتنمية وال#"بية بكرا�é_^-جست�d "b جامعةخالل وحدة �عليمية �d برنامج املا

اســة طــالب برنــامج املاجــستd "bــ� جامعــة Êغــا بكرا�ــé_^اسـت  .رخدام املــنst النــو�Ï، و+انــت عينــة الد
ليــة، و�ــسليط الــضوء عNــM النجاحــات والتحــديات وأظmــرت النتــائج الiــ^ انyثقــت عــن '5ــشطة التأم

ة إMW قضايا مmمة �d أ�ميةاملتمثلة �d �عز ز التفك رb" بالطر املذ+و ردو ا�وار التأم�d �N مساعدة  ق
املعلمbن الباكستانيbن �d التعبb" عن أنفسmم، وذلك من خالل ا�وار التأم�N والكتابة التأملية مع 

Wخر ن، مما يؤدي إÊنالذات وbن املعلمbات، وتمك   .رM سmولة تبادل ا��:"ات، و�عديل املسا

تنراسـة و�ـدفت د قإWــM معرفـة الطــر الiـ^ يqيحmــا  Bulpitt & Martin 2005  ربولبqــت ومـا
 Äêوات ،^ë تد ^Ûبرنامج م �d نbة نظر طالب الدبلوم املش#"كmمن وج �Nوار التأمراملنst لتنمية ا�

ًوار التـأم�N و حتــاجو إWــM معرفتـھ نظر ــا وتطبيقيـانأن الطـالب ال rعرفــو مـصطÄS ا�ــ ً ومــن خــالل  .ن
ــوار التــأم�N مـــع سات للمناقــشة، ســت جلــSم لnــ� معرفـــة الطــالب وتوافــق �عر فـــا�d نbتحــس Äêاتـــ

دة �d 'دبيات   .راملفا�يم العلمية الوا

اسـة �nـدف إWـtLee 2005   Mـ�وقـام    اسـة مقـر ربد رتـصميم إطـار لـدعم ا�ـوار التـأمd �Nـ� د ر
التــأم�N وشــمل مجموعــة لا�اســب لطــالب ا��امعــة جمــع بــbن جــانبbن، ا��انــب 'و لــدعم ا�ــوار 

ف ومقاالت التأمل، وا��انب الثا5ي اشتمل عMN مبادئ التصميم ìو "bالتفك �d العمل واملشاركة
ي وا� اسة إMW روMÑ الو�Ï 8جتما�Ï والتفكb" التصو اء املعرفة، وقد قسمت عينة الد رادثة وما و ر

5ي، والثانيـة Ñــ� مجموعــة أدوات ثـالث مجموعــات، 'وWـÑ MــM مجموعــة أدوات ا�ـوار التــأم�N التعــاو
�Nالفردي، وا��موعة الثالثة بدو حوار تأم �Nوار التأمقو+ان من أ�م النتائج تفـو ا��موعـة  .نا�

  .ار التأم�N التعاو5ي عMN ا��موعتbن Êخرتيbن Ê �dداء '+ادي�^'و�W وMÑ مجموعة أدوات ا�و

اسـة  ك رواسـnÖدفت د مـا : لالـسؤال 'و و ـنص: �مـان سـؤالbن Åجابـة عـ Chark 2006رxـشا
ــــدا؟، والـــــسؤال الثـــــا5ي ـــد جيــ ــــل املعلـــــم ا��يــ ســـــات املعلــــــم؟: ًالـــــذي يجعـ ـــة ملما ــــذي rعطـــــي قيمــ ـــا الــ  .رمــ

اسـة املــنst النـو�Ï، والiـ^ +انــت عينnÖـا  سـbن) 8(رواسـتخدمت الد اسـة . رمد ثــر 'روأظmــرت نتـائج الد
سات املعلمbن لكبb" ال وار التأم�d �N تحسbن مماSسرY   .رأثناء التد

اســـة اســnÖدفت كمــا Yس أثــر Ogonor and Badmus 2006  وÍـــادموس راوجنــو رد  رالتـــد
�Nالتـأم MـNن الطلبـة معتقــدات عbـم نحــو املعلمـ�  تطبيــق تـم الغايــة �ـذه ولتحقيـق املــستقبلية، رأدوا

اسة طال) ٣٠٤(من مXونة عينة عMN رالد
ً

 م�ـ وممـن نيجb"يـا dـ� ا��امعـات إحـدى طلبـة مـن وطالبة با
اســــية الــــسنة ىمــــستو dــــ� ــ dــــ� 'خbــــ"ة رالد ـــع تــــم ال#"بيــــة، صصتخـــ اســــة بيانــــات جمـ  مباســـــتخدا رالد

ـــة أســــئلة تــــضمنت اســــqبانة عــــت مفتوحـ اســــة نتــــائج أظmــــرت وقــــد متعــــددة، مجــــاالت عNــــM زو  أن رالد
Yس املعلمbن الطلبة معتقدات فmم عMN التأث�d "b تمثلت قد التأم�N رللتد  dـ� والـسابقة ا�اليـة رمعا

Yس أن إWـM العينـة أفــراد معظـم أشـار كمـا الــسابقة، خ:ـ"ا�nم وعNـM املÛــ^ نمـو�م وعNـM بيـة،ال#"  رالتــد
�Nيحفز�م التأم MNصرار عÅ نحو Ðbالتم.  

_Ò سـXوت ىأجـر كمـا اسـة  Scott and Issa 2007  وع1̀ـ  العالقـة معرفـة إWـM �ـدفت حالـة رد
سات بbن ضا للمعلمbن التأملية راملما اسة شملت وقد لم،تعال ومخرجات الطالب رو  طالبا، ٤٥ رالد
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ا البيانــات ��مــع أدوات عــدة ماســتخدا وتــم  املعلمــbن، ومــدونات الطــالب مــع ولقــاءات 8ســqبانة م�nــ
اســـــة نتـــــائج أوÈـــــت وقـــــد ـــات بـــــbن دالـــــة عالقـــــة �نـــــاك أن رالد ســ  التحليــــــل ومعـــــدل التأمليـــــة راملما

âـ_^،  ا��رجـات جـودة أن و،مالعـا الوطـ واسـتجابا�nم الطـالب رضـا ىمـستو مـن زادت أnèـا كمـا راملد
Yسا ودعمت معا ¸عد عاما رتد جيا تزايدت  للمعلمbن معرفية تحديات تطو ر �d وسا�مت جيدا رتد

�d التقو م مجال.  

�ـس oــداس و  روقـام أجو اســة  Agouridas & Race 2007 ر اسـnÖدفت مناقــشة قيمــة  ربد
،�Wـ� التعلــيم العــاd ن آداء املعرفــةbـ� تحــسd �Nـوار التــأمYس dــ� تــصميم ا� ر ودعـم أعــضاء �يئــة التـد

سات تأملية  Yس والتعلم، وأكدت رالتعلم من خالل مما وار التأم�d �N أ5شطة التدSرباق#"اح إطار ل
MــÑ عــض املبــادئ 'ساســية¸ MــNس " عY Yس والــتعلم، والتأمــل dــ� محتــو التــد رالتأمــل dــ� طــر التــد ىر ق

  .والتعلم

اسة  ن ر�دفت د ق dـ� مـستو  Mahardale et al  2007وما�ردال وآخر ىالتعرف عMN الفـر و
سـو dـ� التفكb" التأم�N بbن الطلبة  سو �d ب1ئات �علم تقليدية، وbÍن الطلبـة الـذين يد نالذين يد رن ر

اسة من  طالب وطالبة من طالب ) 56(رب1ئات التعلم القائمة عMN حل املشكالت، وتXونت عينة الد
ســـو dـــ� صـــفوف �علـــيم  ناملرحلـــة 'ساســـية ممـــن يد تقليديـــة كمجموعـــة ضـــابطة، dـــ� حـــbن تXونـــت ر

ق ذات داللــــــة  .الــــــب وطالبــــــةط) 54(ا��موعــــــة التجر yيــــــة مــــــن  ــــائج وجــــــود فــــــر وو+ــــــان مــــــن أ�ــــــم النتــ
 -الفmــم" إحــصائية بــbن ا��مــوعتbن dــ� جميــع املــستو ات لــصا�Ä ا��موعــة التجر yيــة dــ� مــستو ات

  ". النقد-التأمل

اسة  Minott 2007   مينوت وقام Yس ملبادئ املعلمbن ماستخدا مدى عMN لتعرفل ربد  رالتد
�Nس، تخطــيط أثنــاء التــأم اســة طبقــت والتقــو م، والتطبيــق، والــدر  جمــع تــم معلمــbن، )4( عNــM رالد
اســـة بيانــات  ذات واملالحظـــة ا��:ـــ"ة لحـــو مقــابالت وتـــضمنت الكيفـــي البحـــث أدوات خــالل مـــن رالد

اســة، بمجــاالت العالقــة س خطــط (املعلمــbن وثــائق تحليــل إWــM باإلضــافة رالد  نتــائج أظmــرت ،)والــدر
اســـــة ــــ� التأمـــــل نيطبقـــــو معلمـــــbن )3( أن رالد Yـــــسmم dـ ــــا و+ـــــل رتد  الiـــــ^ و'5ـــــشطة بطلبـــــnÖم يتعلـــــق مـ

سـوnèا،  تبــbن التطبيــق بمجـال يتعلــق وفيمــا تـأمال، 'ك�ــ" املعلمــbن فئـة ضــمن ~يفmمصتــ تـم وقــد ريما
Yس عناصــر حــدأ+ ا�ــدث أثنــاء التأمــل ىمــستو نيطبقــو املعلمــbن جميـع أن  )3( وأن التــأم�N، رالتــد

Yس مبــــادئ نrــــستخدمو معلمـــbن  املواقــــف dــــ� والتأمــــل الـــذا�ي، التقيــــيم مثــــل ى'خــــر التـــأم�N رالتــــد
Yسية، Yس، لحو ال�Ýلية والقيم واملعتقدات رالتد Yس مبـادئ نrستخدمو وأن رالتد  التـأم�N رالتـد

س، تقيـــيم أثنـــاء  التخطـــيط عمليـــات لحـــو والت:"يـــرات اترالقـــرا اتخـــاذ أن النتـــائج أظmـــرت كمـــا رالـــد
Yسية واملواقف السياقات عMN يؤثر التأمل عMN املب~ية والتقو م والتطبيق   ؟رالتد

اســة واسـnÖدف Yس عNــM قــائم رتـد ë^ برنــامج فاعليــة لتنـاو  Ellison 2008   نال1ــسو رد  رالتــد
�Nس معل�ـ^ لــدى التـأم اسـة طبقــت 'ساسـية، راملــدا  مجمــوعتbن عNـM وازعــتو معلمـbن )٦ ( عNــM رالد
 معلمـbن )٣( مـن الثانيـة ا��موعة وتXونت الر اضيات رملقر معلمbن )٣( من 'وMW ا��موعة تXونت

اســة أ�ــداف ولتحقيــق ،مالعلــو رملقـر  فية،صالــ للمالحظــة بطاقــة مباســتخدا البيانــات جمــع تــم رالد
اســــة نتــــائج أظmــــرت ســــات عNــــM ال:"نــــامج �ــــذا لتطبيــــق إيجابيــــة مخرجــــات وجــــود رالد  فيةصالــــ راملما

 الناقـد، التـأم�N وا�ـوار الqـشار+ي، باالندماج 8ستمتاع �d تمثلت ال:"نامج، �d املشاركbن للمعلمbن
اسية، املناsõ وتطو ر  من فصال داخل الطلبة �علم مخرجات عMN إيجابا ا5عكس بالتا�W و�ذا رالد

  .التعاونية واملناقشات فيةصال '5شطة �d 8ندماج خالل
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اسـة nدفت سـÖوا  نرد تنميـة الـذ+اء العـاطفي لـدى    Sheehan et  al 2009 وشـ��ان وآخـر
ســــت إحــــدا�ا بطر قــــة تنظـــــيم  اســــة إWـــــM ثــــالث مجموعــــات، د ـــة، وقــــسمت عينــــة الد رطــــالب ا��امعـ ر
ـــــة الثانيـــــــة  ســــــت ا��موعـ ـــــا، ود ـــــھ ذاتيــ ـــــشطة ا�ــــــوار التـــــــأم�N والــــــتعلم املوجـ ـــــالل أ5ـ رالــــــصف مــــــن خــ ً

خbــــ"ة باســــتخدام طر قــــة املناقــــشة، واتــــÄê مــــن ســــت ا��موعــــة 'رباســــتخدام ا�اضــــرة، ب1نمــــا د
     . قالنتائج تفو ا��موعة 'وMW عMN ا��موعتbن �d تنمية كفايات الذ+اء العاطفي

Yس الطـالب ا��ـامعيbن Hedbarg 2009  وقام �يـدبارج اسـة اسـnÖدفت بيـان أ�ميـة تـد ر بد ر
ســات ا�ــوار رات الiــ^ �ــساعوملــاذا ي~ب{ــ� أن يXونــوا متــأملbن، وتز ــد�م باملmــا رد�م dــ� اكqــساب مما

لالتــأم�N، وقــام الباحــث بتـــصميم خر طــة مفا�يميــة لتطبيــق الـــتعلم التــأم�N، اشــتمل ا��انـــب 'و 
MÑالتأمل و �d Ðbنقاط ال#"ك MNع ) �Nالـتعلم التـأم ،^_öـ�Ýال �Nللمـادة، الـتعلم التـأم �Nالـتعلم التـأم

قلتحليــل، طــر 8ستكــشاف، التوقيــت، مــستو ات ا( مــن، واشــتمل ا��انــب Êخــر عNــM +ــل )النقــدي
�Nوار التأمة ا�   . رو+ان من أ�م ما يمÐb �ذا النموذج أنھ جمع بbن أ¸عاد التعلم وكيفية إدا

اســــة الكــــش�^  ت د روأشــــا ســــة التأمليــــة مــــن خــــالل مالحظــــة  lakshmi 2014ر رإWــــM أن املما
 وساعدت املعلم �d تطو ر �8تمام بتعلم، للتقو م الذا�ي 'قران، واليوميات، +انت وسيلة فعالة

Yــــسية،  الطـــالب، وفmـــم القـــضايا الـــصفية بوجـــھ أعمــــق، وتطـــو ر ســـات التد ات بديلـــة للمما رتـــصو ر ر
  . وتطبيقmا

اسة فا ل  جدت د رو ر املعلم من خالل التعبb" عن معتقداتھ والتأمل فnoا  أن Farrell 2015و
ساتھ الصفية�ابمعÒª �ذه املعتقدات، وتأثb"ا ًيصبح أك�" وعي   . ر �d مما

اســـة ديرفي~ـــت  ســـة التأمليـــة ســـاعدت  Dervent 2015روأظmـــرت نتـــائج د رأن أســـاليب املما
ـــ^، وأن  الطــــالب املعلمــــbن dــــ� الـــــتعلم مــــن خ:ــــ"ا�nم، ـــرفnÖم، وتXــــو ن الــــو�Ï بنمــــو�م املÛــ وتطبيــــق معــ

ـــياق املناقــــشة وفــــرت سـ
ً

ــ�ًا قو ــــ ـــن "يــــر الت: ا لتعز ــــز التفكbــــ" التــــأم�N لــــد£nم، لــــ1س فقــــط dــ والــــدفاع عـ
"bإعادة تفس �d م، بل كذلك�   .لاملشا+ل، وتقديم ا�لو البديلة رأفXا

انكـر  اسة و رو�d د ر ـة خـالل ثالثـة أشـmر وفـق من�tيـة النظالiـ^ أجر ـت   Waronker 2016ر
واملقــــابالت  نوعيــــة تمثلــــت dــــ� الوثــــائق، ومقــــابالت مجموعــــة ال#"كbــــÐ، املؤســــسة، باســــتخدام أدوات

عbن عNــMًمعلمــ) 22( ة مــن عينـــالفرديــة، مــع ك، ةســت زا مـــو س dــ� مدينــة نيو ـــو ر فـــر مــن ثــالث مـــدا ر ق
ات املعلمbن املشاركbن حو ما يحدث �d و�دفت لالستكشاف تصو سة  ر رفرقmم، والعالقة بbن املما

Yــسmم، وفmــم العوامــل الiـ̂ـ قــد �ــسmم dــ� جعــل �ــذا النــوع مــن الــتعلم فعــاال رالتأمليــة وتد
ً

أظmــرت  و؛
الالنتــائج تحـــو
ً

اقـــا عميbًـــ"لقناعـــات، و�غي� ا dـــ
ً

ســـة قلـــدى أعـــضاء الفـــر الiـــ^ ظmـــر لـــد£nا �علـــم  ر dـــ� املما
لبالqساؤ حو 'سـباب الXامنـة ومعا��nÖـا، dـ� حـbن +ـان  ا�لقة�عاو5ي ا بتعـديالت ًالتغيbـ" سـطحي ل

ســـــة لـــــدى أعـــــضاء ـــد£nا �علـــــم  رفنيـــــة مؤقتـــــة dـــــ� املما ـــر الiـــــ^ ظmـــــر لــ ــــالقفـــــرديقالفــ  فز إWـــــM ا�لقـــــة بـ
  .نXلة دو التأمل �d 8ف#"اضات �ل املشاست~تاجات

  :مش+لة البحث

اسات تتÄê أ�مية ا�وار التأم�N وما الذي يمكن أن يؤدي إليھ �ذا  ر�d ضوء ما سبق من د
ســـات  راملفmــوم حــال اســتخدامھ اســتخداما ìـــيحا، حiــÒ يــتم التوصــل إWـــM نوعيــة معينــة مــن املما ً ً

ســــات رظـــو ا�ـــوار التـــأم�N، بحيـــث إ من مــــنًأساســـا يمكـــن اتباعـــھال#"بو ـــة الiـــ^ تـــصبح  رن تلـــك املما
ًاملعلم ا��ام�� بXليات ال#"بية والطالب معا، كما أن توجھ 'دبيات �d ًتحقق �علما أفضل لXل من 
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�Nوار التأمYس rسb" صوب القضايا املعاصرة والi^ من بي�nا ا� اسـة فـان دام (مثـل . رمجال التد رد
  .).Bannink & Jet Van Dam, 2012, p 103(اساتر، وغb"�ا من الدVan Dam)م 2012

كما أن إنخراط املعلمbن �d أ5شطة التنميـة املmنيـة القائمـة عNـM التفكـر والتأمـل والـتعلم مـن 
 MـــNم ل:ـــ"امج تقـــوم عmقيقيـــة أك�ـــ" مـــن خـــضوعخــالل املـــشكالت، مـــن شـــأنھ أن يلëـــ^ احتياجـــا�nم ا�

ف عن امل سات املmنيـةرتلقbن ¸عض املعا و�نـاك . )Davis, J . Clayton. C and Broome, J. 2015(رما
ا أساســـــيا dـــــ�  ـــو الـــــذي يحــــسن نوعيـــــة التعلـــــيم، و ــــؤدي دو ًمــــن يـــــر أن املعلــــم ا��ـــــام�� الفعـــــال �ـ ًر ى
التحـــصيل '+ـــادي�^ لطالبـــھ ¸ـــشXل عـــام، وdـــ� نوعيـــة �ـــؤالء الطـــالب ونتاجـــا�nم التعليميـــة، وتؤكـــد 

اسـات أن التعلـيم الف Yـسية وÍحثيــة نن ومــا يقومـو بــھ مـن ممعــال rعتمـد عNــM املعلمـbرالد ســات تد را ر
جmــات نظـــر�م ومعتقــدا�nم حـــو  لوخدميــة مــن خـــالل الطــر و'ســـاليب الiــ^ يتyنوnèـــا dــ� عملmـــم و وق

سة التأملية الواعية مـدخال للنمـو  . ).Babai, H. 2010, p 7(التعليم الفعال حيث �شXل �ذه املما
ً

ر
سات وMN تحليل 'فعال واملاملÛ^ ألnèا �عتمد ع   .كشف الفجوات بbن النظر ة والتطبيقرما

  : من خالل �سئلة التاليةالبحثوoمكن صوغ مش+لة 

1-    �Nوار التأمSطار املفا�ي�^ والفلسفي لÅ ؟ما 
ــــة  -2 ســـــات ال#"بو ــ ــــأم�NعNــــــM  املعتمـــــدةر مـــــا املما ــــ`_^ للمعلــــــم ا�ـــــوار التــ Yـ ـــاألداء التد ر املتعلقـــــة بـــ

 ؟ا��ام�� بXليات ال#"بية 
ـــأم�Nام مردو مـــــا  -3 Yـــــ`_^رســـــات ا�ـــــوار التــ ــــ� ر املتعلقـــــة بـــــاألداء التد Yـــــ`_^ تحـــــسbن  dـ ر'داء التد

Yس  ؟ بXليات ال#"بية رألعضاء �يئة التد
ـــن أن �ـــــسmم dـــــ� توســـــيع اســـــتخدام أ�ـــــم  مـــــا  -4 ــــات والتوصـــــيات الiـــــ^ يمكــ أعـــــضاء �يئـــــة املق#"حـ

Yس سات ال#"بو ة  بXليات ال#"بيةرالتد _^تعلامل  ا�وار التأم�Nاملعتمدة عMNر للمما Ỳ  رقة باألداء التد
Y`_^من أجل تحسbن أدا|nم  .ر التد

  :البحثأ�داف 

تباطا�وار التأم�N تحليل ما�ية  البحث �دفت  وأ�دافھ وأ�م  وفلسفتھرواملفا�يم ذات 8
ســـات  أ�ـــمعNـــMبXليـــات ال#"بيـــة، والتعــرف مبادئــھ وم:ـــ"رات اســـتخدامھ dـــ� العمليــة التعليميـــة  ر املما

Yـــ`_^ املتعلقـــة بـــاألال#"بو ـــة ،  بXليـــات ال#"بيـــة كمـــا rعكـــسmا ا�ـــوار التـــأم�Nللمعلـــم ا��ـــام�� رداء التد
سات ردو الوقوف عMN بجانب Yس بXليـات ر تلك املما Y`_^ ألعضاء �يئة التـد ر�d تحسbن 'داء التد ر
وصــوال ،ال#"بيــة

ً
  MــWــ� توســيع اســتخدام وضــع قائمــة إd مmـ̂ـ يمكــن أن �ــسiباملق#"حــات والتوصــيات ال

ســات ال#"بو ــة بXليــات ال#"بيـة ل��املعلـم ا��ــام Yــ`_^رلمما  القائمـة عNــM ا�ــوار ر املتعلقـة بــاألداء التد
�Nن 'داء مالتأمbن أجل تحس.  

  :البحثأ�مية 

ـــتعداد لـــــدى املعلـــــم  ــــة و8ســ ه املعـــــز ملـــــستو الدافعيـ ـــوار التـــــأم�N إWـــــM دو ى   ترجـــــع أ�ميـــــة ا�ــ ز ر
ة عNـــM امل الحظـــة الذاتيـــة والتقيـــيم الـــذا�ي مـــن خـــالل را��ـــام�� بXليـــات ال#"بيـــة، وكـــذلك �عز ـــز القـــد

Yس والبحث ومناشط خدمة سا�nم �d عملية التد رفmمmم ملما  ا��امعة وا��تمع، إضافة إMW وعnoم ر
 MWوكذلك 8تجاه إ ،^Ûس، وتحمل مسئولية النمو املY ربالقناعات والفرضيات الi^ ينطلق م�nا التد

Yـــسية تتمركـــز حـــو املـــتع لاســـتخدام أســـاليب تد لم +االستقـــصاء، وحـــل املـــشكالت، و8نفتـــاح عNـــM ر
اسة أيض ً'فXار ا��ديدة،  و مكن توضيح أ�مية الد   : ا من خالل النقاط التاليةر
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اسة  -1 وار التأم�Nر تؤصل الدSوملmاكمـة و، من حيث املفسqند rـ والفلـسفة الiـ^ ،املبـادىء ا�
ض  و'�داف الi^ وضعت من أجلھ،لnoاإ يبو بصفة الواقع �d ا��انب ال#"ر وتم تطبيقmا عMN أ

لعامــة وا��انــب التعلي�ــ^ بــصفة خاصــة كــنمط مــن ا�لــو لــبعض املــشكالت الiــ^ نجمــت عــن 
ه وأشXالھالتعليم ا��ام�� العاملية املعاصرة �d غb"اتالت  .ر بXافة صو

ســات ال#"بو ــة  -2 اســة عــن املما رتكـشف الد _^ر Yـ̀ـ  بXليــات علــم ا��ــام��للم ر املتعلقــة بــاألداء التد
سـات عNـM  عNـM والوقـوف ا�ـوار التـأم�N، رمـن منظـو #"بيـة بمـصرال راملـردود ال#"بـو لتلـك املما ي

Yـــ`_^ لداء'تحـــسbن   حiـــÒ نـــصل إWـــM مـــدى فاعليـــة تلـــك ،بXليـــات ال#"بيـــة لمعلـــم ا��ـــام��ر التد
سات بال~سبة  Yس بXليات ال#"بيةراملما  .رلعضو �يئة التد

ساتr ال بXليات ال#"بية املعلم ا��ام�� إذا +ان  -3 بتطـو ره  ذات �8تمام  ال#"بو ةرستخدم املما
^Ûن آدائھ املbة نظر وتحسmمن وج �Nوار التأم النظر �d ~بھ بإعادة بطر قة مناسبة فmذا يا�

Yسإعداد برامج  ة عMN مواكبة التوجmات العاملية رعضو �يئة التد ر من أجل إعداد برامج قاد
 �dالتNوار التأم .�عليم ا��ام�� وم�nا ا�

ة  -4 ور rعـــد �8تمـــام بـــا�وار التـــأم�N اســـتجابة للمطلـــب ال#"بـــو املعاصـــر الـــذي يؤكـــد عNـــM ضـــر ي
عnoم بطر �عليمmم و�علمmم وتقو م ذوا�nم Yس و قتنمية تفكb" أعضاء �يئة التد و  .ر

 ا�وار التأم�N مدخال  -5
ً

ات التفكÅ "bبدا�Ï، فmوب رنائيا لتنمية مmا  عملية دائر ة تقود إMW بنـاء ً
ـــو إال مـــــن خـــــالل �ـــــ�Ýاملع ـــات نªـــــÒ الـــــذي ال يتXــ ــــستمرة للمعلومــ يع الطـــــالب عNـــــM املالحظـــــة املـ

 .وا��:"ات وتحليلmا لتحديد أوجھ تطبيقmا
 مساعدة املعلم ا��ام�� بXليات ال#"بيـة عNـM وضـع اسـ#"اتيجيات لتطبيـق املعرفـة ا��ديـدة dـ�  -6

ًلmم أك�" وعيا ات املتاحة، وجع �d ضوء املعلومملعتقدا�nماملواقف املعقدة، والتقييم املستمر 

ة عNـــM اختيـــار 8ســـ#"اتيجيات والطـــر  قبمـــستو تقـــدمmم وتقـــدم طالnuـــم التعلي�ـــ^، وأك�ـــ" قـــد رى
 .اء املعرفة الi^ يحتاجوnèا �ل املشكالتلبن

ســـات نحـــو يال#"بــــو ا�قـــل dـــ� العـــاملbن أنظـــار توجيـــھ   -7 �ـــا التأمليـــة، راملما  'فXــــار مـــن رباعتبا
 .مصر �d يال#"بو انامليد عMN املستجدة

سات أداة توفر  -8 Y`_^التأم�N ا�وار رملما Yس �ساعد ،ر املتعلقة باألداء التد  رأعضاء �يئـة التـد
ســــا�nم توجيــــھ dــــ� Yــــسية، رمما اســــات dــــ� الســــتخدامھ والبــــاحثbن رالتد ، رد  dــــ� واملــــشرفbن ىأخــــر

  .للمعلمbن التأم�N السلوك لتقو م كمؤشرات توظيفھ

  :البحثمY)رات 

  : �d النقاط التاليةالبحثات تتجMN م:"ر

dـــ� مرحلـــة  ا�ـــوار التـــأم�N لــم يحـــظ مفmـــوم   -1 اســـة الXافيـــة التعلـــيم ا��ـــام��خاصـــة  ر بمـــصر بالد
اسـة املق#"حـة ،ىوالبحث كغb"ه من املوضوعات والقضايا الثقافية 'خر ر ومن ثـم +انـت �ـذه الد

ســات ال#"بو ــة للــرÍط بــbن املتغbـــ"ين ـــوار التــأم�N  ر املماSل bليـــات ن أداوتحــسXء املعلـــم ا��ــام�� ب
  .ال#"بية

2- r  عـــد�Nـــوار التـــأمdـــ� ا��انـــب التعلي�ـــ^ الـــسyيل 'مثـــل �ـــل كثbـــ" مـــن املـــشكالت الiـــ^ تـــرتبط ا�  
Yس بXليات ال#"بية  �d ضوء التوجmات العاملية، وال يمكن 8عتماد عMN ذلك إال ر¸عضو �يئة التد

ةب  تم تناولھإذا اسات  أ+اديمية من خاللرصو  .noا وتتمÐb باملوضوعيةrعتمد علر د
اسـات والبحـوث الiـ^ أوصـت بإكـساب  -3 اسة كنqيجـة لتوصـيات ¸عـض الد رجاءت الد عـضو �يئـة ر

 �Nوار التأمسات ا� Yس مما رالتد ة ع�N مواكبة التحديات املستقبلية والتوجmات العاملية ر رللقد
 .ا�وار التأم�Nالi^ تدخل برمnÖا �d إطار 
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  :ھداتوأ البحثمن�� 

اسة املنst الوصفي استخدمت   ، وتم بناء اسqبانة �شتمل عMN بنود �غطـي أ�ـم التحلي�Nر الد
سات ال#"بو ةمامل _^ را Ỳ بية املعلم ا��ام�� بXليات ال#" الi^ يجب توافر�ا لدى راملتعلقة باألداء التد

�ميـة تلـك تم عرضmا عMN عينـة ممثلـة مـن خ:ـ"اء ال#"بيـة للوقـوف عNـM أرمن منظو ا�وار التأم�N، و
سات ال#"بو ة من أجل الكشف عن  �ا راملما Yس  �d تحسbنردو Y`_^ ألعـضاء �يئـة التـد ر'داء التد ر

  .بXليات ال#"بية

  :البحثمصط1"ات 

r �ÏتيةالبحثستدÊ اتSجرائية للمفا�يم واملصطÅ صياغة ¸عض التعر فات :  

ــــات ــ ســ ـــــرف :راملما ــــ�عـــ ــــــة بأnèــــ ات 8جتماعيــSـــــــصط ــــ� م��ــــــــم املـ ــــات dــــ ســــ التطبيــــــــق العمNــــــــ� : ار املما
ة وخطأ تلك 8ف#"اضات، كما أnèا املقياس السليم ملا لالق#"احات النظر ة، و�Ñ طرì قة الختبار 

  .)323، ص1986، يبدو ، أحمد( توفb" ا�ر ة واملسئولية�و ممكن وما �و مستحيل، وتقت�_^

اء والنظر: بأnèاجرائيا إو�عرف�ا الباحث    . ات ال#"بو ة �d ميدان الواقعرالتطبيق العم�N لألفXار و'

��   Reflective dialogue:ا#"وار التأم

Yس عMN تبصر 'حداث واملواقف  ة عضو �يئة التد ريقصد بھ قد التعليمية الiـ^ تـتم داخـل قاعـة ر
ــــديالت  ـــسb"ات �ـــــساعده dـــــ� إجـــــراء التعـ اســـــة وتحليـــــل عناصـــــر�ا للوصـــــو إWـــــM اســـــت~تاجات وتفــ لالد ر

Yسية وÍحثية وخدمية، لتحقيق '�داف التعليميةاملطلوÍة �ل ما rع#"ضھ من  عبد (رمشكالت تد
  .)22، ص 2005 دمحم ،الرحمن

Yس إWـــM  بأنـــھ مـــدخل مـــن مـــداخلThorntonكمـــا rعرفـــھ  Yس يتحـــو فيـــھ أعـــضاء �يئـــة التـــد ر التـــد لر
ن فيمـــا يقومـــو بـــھ  نصـــناع قـــرار، يتـــأملو و فكـــر Yـــسيةون ســـات تد رمـــن مما �ـــم وكيفر  يـــةر متـــأملbن دو

Yس بمـا يناسـب حاجـات الطـالب النظر بbن الرÍط ات وفنيات التد ر ة والتطبيق مع ��Ýيصmم ملmا ر
  Thornton, 2001, p 25(املعلمbن

ـــإ الباحــــث �عرفــــھو سم بــــالو�Ï والتــــأ5ي، والــــذي  8ستقــــصاء الــــذ�ª^ ال~ــــشط الــــذي يqــــ: بأنــــھاًجرائيـ
Yس سھ عضو �يئة التد ريما ومعرفتـھ املفا�يميـة ل حـو معتقداتـھ وخ:"اتـھ  وطالبـھ مع ذاتھ وأقرانھر

Åعمل فيھجراوr ضوء الواقع الذي �d ئية.  

  :ي طار النظر للبحث

يسqتم تناو  طار النظر من    :رخالل عدة محاو ¤£ل

لا¦"و �و   ):The reflective dialgue(ا#"وار التأم�� : ر

�ـن بفاعليـة املع  MـÑ ن التعلـيمbـ^ تبـذل لتحـسiـود الmريؤكد ال#"بو ـو أن نجـاح ا�� لـم؛ الـذي ن
MـNعتمـد عr ا، فـالتعليم الفعـالmعد عصب العملية التعليمية وأداة نجاحr املعلـم، ومـا يقـوم بـھ مـن 

ســــات تد رYــــسية وÍحثيــــة وخدميــــة dــــ� تحقيــــق '�ــــداف التعليميــــة، وYعــــد ا�ــــوار التــــأم�N أحــــد رمما
MـــــNـــــساعد�م عr ن، ذلـــــك أنـــــھbـــة املـــــستدامة للمعلمـــــ ســـــات مmنيـــــة وا تقـــــديمأدوات التنميــ عيـــــة، ر مما

لحــو أدا|nــم وســلوكmم، بحيــث rعمــل عNـــM أعNــM مــن نفــاذ البــصb"ة وعمــق النظــر ى و كــسnæم مــستو
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 وذلـــك باســـتخدام أدوات ا�ـــوار التـــأم�N املتعـــددة، وتـــدو ن املالحظـــات تطـــو ره و�غيbـــ"ه وتحـــس1نھ،
ات التأمليـــة ¸ــشXل م��nـــ� ومــنظم، وكـــذلك مـــشاركتھ dــ ، ممـــا يجعلـــھ ومـــع Êخــر ن ذاتـــھمــع ر� ا�ـــوا

ــ^ وا��ــــدمي، 'مــــر الــــذي rــــ�Ýعھ عNــــMىقــــف عNــــM مــــستو ي Yــــ`_^ والبح¡ــ ات رأدائــــھ التد ر اتخــــاذ قــــرا
  . طالبھً التعلم والتقدم جنبا إMW جنب معً، وتدفعھ دائما نحوات 'داء تلكتحسbنمستقبلية ل

ســة يتyنا�ــا املعلــم و حــرص عNــM 8ل#ــÐام nuــا dــ�  ه مما روقــد تنــاو ديــو مفmــوم التأمــل باعتبــا ر ي ل
ســـــ ــــا�وار التـــــأم�N فعـــــل واع يخــــــرج بـــــاملعلم مـــــن دائــــــرة 8نخـــــراط دو وÏـــــ� dــــــ� رمما ناتھ اليوميـــــة، فــ

ً

ساتھ ا ىفعالھ إMW دائرة النقد والتحليل، حيث ينظر املعلم إMW جدو ما يقوم بھ الغb"  لتقليديةرمما
ا dـــ� لمـــن أفعـــال خـــالل أدائـــھ، و حـــاو التغلـــب عNـــM املـــشXلة املتمثلـــة بـــbن النظر ـــة الiـــ^ rـــسqند إلnoـــ

ســـة ليـــصل إWـــM أفXـــار جديـــدة موجmـــة للم ســـاتھ وÍـــbن نتـــائج تلـــك املما رمما ســـة مـــن شـــأèمر nا �عـــديل را
سات و ادة زاملما   .).(Kraft, P. 2002, p 32 جدوا�ار

ســـة املmنيـــة بمثابـــة خ:ـــ"ة �عليميـــة ي يل مـــر nuـــا املعلـــم و فيـــد م�nـــا dـــ� �عـــدروYعــد التأمـــل dـــ� املما
سـاتھ وجعلmـا أك�ـ" فائـدة، والن ه خ:ـ"ة �عليميــة واحـدةظــر إWـM الترمما ات رأمـل باعتبـا ر مـن عـدة تــصو

 معــان محــددة ÑــMةثــلطرحــت مــن قبــل املmتمــbن حــو مفmــوم التأمــل الـــذي لــھ ثال
ً

النظــر إWــM عمليـــة : 
ا  �ـــ ســـات و'فعـــال، أو النظـــر إلnoـــا باعتبا �ـــا انخراطـــا عميقـــا dـــ� التفكـــر ¸ـــشأن املما رالتأمـــل باعتبا ر ر

ً ً

سات جيدة  متنافسة من أجل الوقوف عMN أفضلmا وأك�"�ا فاعليـة، والنظـر إلnoـا رمفاضلة بbن مما
ـــد ـــــب أن ت~ت	ـــــــ^ بتحديــــ ـــــة يجــ ــــا خ:ـــــــ"ة �عليميــ ـ �ــ ــــدة للمرباعتبا ـــات ا��ديـــ ـــــائل و8مXانــــ ـــة أو  الوســ ســــ رما

  .).Ellison, C. 2008, p 191(الفعل

��o©� ملف�وم ا#"وار التأم رالتطو التا   :ر

ي جو ديومف�وم ا#"وار التأم�� لدى   :(Dewey)ن

 والـــذي عرفـــھ بأنـــھ  ،املـــرbÍن مــن وغbـــ"ه (Dewey) يديـــو كتابـــات بدايــة dـــ� التـــأم�N ا�ـــوار بــدأ
سة  سـاتھ اليوميـةرمما  £nـدف الـذي رالتفكـ مـن كنـوع ريتyنا�ا املعلم و حرص عMN 8ل#Ðام nuـا dـ� مما

MWالنمو تطو ر إ ^Ûن املbجـر جعـةامر خـالل مـن للمعلمÅـ� املـستختدمة ءاتاd مmـسY  واكqـشاف, رتد
داد .و�عديلmا والضعف القوة نقاط  مثل ا�ا�W نالقر �d املعاصر ن ال#"بو bن لدى �8تمام �ذا زوا

د ،)Schon( نشـــو ثجـــان، )Pollard( روÍـــوال ســـو ،)(Korthagen رو+و نو�ند  وفونـــت ،)(Henderson ر
)Font(، ــــ^ التأمـــــل ألن وعيـــــا املعلـــــم لـــــدى يبªـ

ً
ــــھ  ـــا كارإد عNـــــr Mـــــساعده ممـــــا لذاتـ ســ  ومـــــشاعره تھرمما

   .)18م، ص 2008ا��الص، ¸عاد دمحم، (ومعتقداتھ

 مــن البيانــات جمــع فnoـا يــتم عــدة قوطـر وســائل عNــM باالعتمــاد التـأم�N ا�ــوار يــتم أن و مكـن
ـــ ـــل ìـــــائف كتابــــة أو, الـــــبعض لبعـــــضmم ونقــــد�م ن'قـــــار تاراز ـ ـــة التأمــ  املقـــــاالت وكتابـــــة, اليوميـ

   .).Redmond, B. 2006, p 13(ةاملتبع ءاتاÅجر من أمكن ما وتقو م إلnoا للرجوع

ـــشb" كمـــــا يديـــــو نجـــــو وYعـــــد ضـــــة( rــ ن رالعا ـــن لأو )465، ص م2009و وآخـــــر  مفmـــــوم طـــــرح مــ
 ضااف#ـ" +ـان وقـد, للمعلمـbن أعـده الـذي )(?How We Think نفكـر؟ كيـف كتابـھ dـ� التأم�N ا�وار

 ثــم ،)العميــق التفكbــ" (مــلالتأ عمليــة عــن ي~ــشأ أنــھ حــد إWــM يتحــسن الــتعلم أن �ــو 'ساâــ_^ يديــو
ات ذلـــك ¸عـــد تXــاثرتSر التأمـــلب ا��اصـــة املـــصط ات م�nـــا وتولـــد الـــزمن وبمـــرSـــ"ة مـــصطbمثـــل كث .
 ىاملــستو ذو والتفكbــ" ،) Problem Solving( املــشXلة وحــل ،(Critical Thinking) الناقــد التفكbــ"

�Wالعا Higher level thought).(  
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يجــادل جــو ديــو بــأن العمليــات و لــذلك ". تجرÍــةبال"rــس�Ò   ال يمكــن فــصلmا عــن مــايــةأملالتن
سbن  ة  وأكد أيضا أنھ ل1س +ل تجرÍة ،"تجرÍة "وا مصطÄSمالتأمليbن استخدريqبع أن املما رمقـصو

 MNنعbس، املعلم MNيل املثالعyاnخرجت م� ^iل يمكنك تذكر الع1ش من خالل 'حداث ال� ، ) MNع
ًدو �غيbــ"؟ �ــل شــعرت يومــا أ) مــا يبــدو س الiـ̂ـ  نــك لــم تــتعلمن ن ¸عــد أوالــدر ت و�علمmــا Êخــر رن مــر

يوكتـب ديـو أنـھ لـتعلم  . ).Wallace CS, Oliver JS 2003, pp 170 (؟بـنفس التجرÍـة الiـ^ �علمnÖـا
ئ1ـــسيbنحــدوث ذلـــك را ة، �ــذا rعªـــ^ أنـــھ  �ــو 8ســـتمرل�و .ر، يجــب أن تتـــضمن التجرÍــة عنـــصر ن 

التعلم �_^ء ما ًر، يجب أن تXو قاد  �ـذا قـد ،دة بما �عرفھ بالفعـلرÍط جوانب التجرÍة ا��دي  عMNن
MWو التفاعلوالثاي.  أو تحس1نھھ�عديلا �عرفھ بالفعل و مكن القيام بھ وم يضيف إ�  ^ªعr و�ذا ،

اختبار و�عديل و ،Êخر ن �d مXان عملك باستمرار ، عليك أن تتفاعل ب~شاط معأنھ لتعلم �_^ء ما
  . ).Ê)Yerrick, Ross, Molebash, 2005, p366خر ن�d شركة  ما تتعلمھ

  :).Ghaye, T. 2007, p 79(وMÑتتألف من عدة خطوات التأملية أن العملية يأكد ديو و

تبـــــاك والـــــشك")1( ــــع الـــــذي يجـــــد نفـــــسھ" را�bـــــ"ة و8 ـــة الوضـ ترقـــــب ) "2 (،فيـــــھ ¸ـــــسyب طبيعــ
ـــــر معينـــــــة" تخميªـــــــ^ وتفـــــــسb" مبـــــــدáي ــــا ا�تمأو لعناصــ ــــــا5ي املوقـــــــف وعواقnæـــ ـــــة؛  معـ الفحــــــــص ) 3(لــ

ات الiــــ^ يمكــــن تحقيقmــــا والiــــ^ قــــد تحــــددشواستكــــشاف التفتــــ1  وتوÈــــÄ ر، وتحليــــل جميــــع 8عتبــــا
" خطة عمل"اتخاذ قرار ¸شأن ) 5 ( واق#"اح الفرضيات،وضع مؤقت) 4(املشXلة الi^ يواجmmا املرء، 

يحن اإ .ل حـــو النqيجـــة املرجـــوة"القيـــام ¸ـــé_^ء مـــا"أو � ــ  التأمليـــةمـــن �ـــذه ا��طـــوات  لqسلـــسل الـ
�ا يمكـــن أن تـــؤدي إWـــMتأمليـــة�ـــشXل تجرÍـــة  ، ومـــن ثـــم إWـــM مز ـــد مـــن  التحليـــل والتقيـــيمر، والiـــ^ بـــدو

  .التأم�Nالعمل 

   (Schon): ن� لدى شوالتأم�مف�وم ا#"وار 

وار التأم�d  �N فmمنا كبb" بقدر) نشو(سا�م Sكتابھ ل �d(The Reflection Practitioner 
مثـــل ،  والiـــ^ تحـــدد مفmـــوم ا�ـــوار التـــأم�N لديـــھن لـــشوفXـــار الرئ1ـــسيةًنجـــد عـــددا مـــن 'و، )1983

  .وتتمثل �d الفعل، و�d العمل، ومع العمل وMÑ +التا�W" عرفةامل"و " تقنيةالعقالنية ال"

  :العقالنية التقنية) أ(

سات رتبط بأفXارو، للعقالنية التقنيةنل شو عMN نقده ييحتو عم ي يجر فصلmا عن ر ومما
توليد املعرفة  أن العقالنية التقنية �Ñ طر قة مmيمنة لعرض العالقات بbن ن جادل شوو ،النظر ة

ســـــة املmنيـــــة ــــل  مؤســـــسات التعلـــــيم العـــــاd �Wـــــ�"نظر ـــــةال"  باختـــــصار يـــــتم إ5ـــــشاء املعرفـــــة،رواملما ، مثـ
لالبحوث، و�Ñ تدو حو كيفية تحقيق غايات معينـة، عNـM سـyيل املثـال ،ا��امعات ومراكز  �عت:ـ"  ر

Yس "'+اديميـات"dـ� ا��امعـات أو ق �ذه املعرفة النظر ـة ملعلمbن تطبيمmمة ا ر، �ـل مـشا+ل التـد
فمثال. �ناك مشا+ل حقيقية Å �dبقاء عMN �ذه النظرة الفنيةو  .ا��اصة nuم

ً
ا ما يتم  ، ناد

ً
إصالح ر

ي سـ1تم الـذاق الiـ^ يـتم إنتاجmـا مـن الـسي  dـ� فائـدة املعرفـةوالqـشكيك، ات التعليم أو منتجاتـھnèاي
Yس يمكـن حلmــا فقـط مـن خـالل تطبيـق معرفـة «ــ�ص  8ف#ـ"اضتطبيقـھ عليـھ، و رأن مـشا+ل التـد

ساتھآخر Yسر ملما ة التد ر، و قلل من فن ومmا   ..)389م، ص 2016، إبرا�يم دمحم(�d أوضاع معينة ر

  :العمل �� املعرفة )ب( 

ل، وÑـــ� تــدو حـــو ا�#ـــ"فbنن� العمـــل Ñـــ� فكـــرة شـــواملعرفــة dـــ ة الiـــ^ 5ـــستخدمmا dـــ� عرفـــامل، فر
ســqنا اليوميــة تحــسbن التعلـــيم وتطــو ر املعلــم مــن التفكbــ" فيمــا نحـــن ب يبــدأ .ل�و  لmــا جــزءانرمما
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Yس وا��:ــ"ة ا��اصـة بــھ،dــ� الواقــع  عليـھ ف مفــصلة أمـلالت �ــذا رومـا يقــوم بــھ، عNـM التــد ر يولــد معــا
سـة ". معرفـة العمـل"نـا dـ� �عليمنـا رفـة �ـستخدم مـن قبل �ـو أن �ـذه املعالثـايو. رمـستمدة مـن املما

س وعMNتنعكس  ن كثbـ" مـن �ـذه املعرفـة غالبـا مـا يXـو ،ع عNـM الـتعلم 5ـ�Ýر ما نقوم بـھ ، وكيـف نـد
املنطقيـة  ًغالبا ما يتم وصـف املعرفـة بأnèـا غbـ" واعيـة وضـمنية وحiـÒ، من الصعب القيام nuا لفظيا

nاملفصلية ، لك� "bا تغmأعمالنا التعلاكشف عن نفس �d يمية)Laura, & Anna, and et all ,2013,p 
162.(.  

  :التأمل �� الفعل) ج(

يـتم مـن " فـنو" أنـھ أمـر أساâـ_^ Schönجـادل  و Ñـ� الفكـرة الرئ1ـسية الثالثـةفعـلال �d التأمل
سـة، وخاللھ التعامل مـع ا�#ـ"فbن وحـل مـشكال�nم وا�تمامـا�nم  التأمـل�ـو dـ� الفعـل،   التأمـلرمما

 MNاعادة ما تؤدي ا، وا��اصة بن" لعملمعرفة ا"كفايات عmاك، عندما نبدأ�ذه العملية نتائج  ر بإد
Yس بكفـــاءة  dـــ� التـــد ننـــا ا�ـــا�W مـــن املعرفـــة الiـــ^ 5ـــستخدمmا لـــدينا لـــم �عـــد +افيـــة ملـــساعدتنا  رمخز و

سqند إWـM تفــسb" وYـ عمـل ، يحـدث dــ� وسـطdـ� العمــل، كمـا يـو�� املـصطÄS والتأمـل ،وÍطر قـة واثقـة
ات السرYعةث ال، حيسرYع للوضع مـن ر �d ا�اجـة إWـM مز ـد ، وخاصة �d كيفية التفكطلوÍة املرقرا

�d مmـ^  الفªطـار الزمÅ ( فيـھوالـسياق الـذي يحـدث) عنـد حدوثـھ(العالقة بمفا�يمAarno, L, and 
Mikko, O 2013, p 608.(.  

  .التأمل ع�£ الفعل) د(

Íمـــا خـــارج  ا�ــدثلتفكbـــ" ¸عـــد عNـــM الفعــل �ـــو ال#"كbـــÐ الرئ1ــ`_^ و�ـــو يتـــألف مــن االتأمــل ر، و
 ال~ــــشاط، صــــممت لتحــــسbن واعيــــة وعامــــةومتعمــــدة عمليــــة  فmــــو بمثابــــة ،الوضـــع dــــ� مXــــان العمــــل

ســــاتتوليــــدالعمـــل dــــ� املــــستقبل،  وكــــذلك ÑــــM عمليــــة  مــــن خــــالل  و،ر املعرفــــة املmنيــــة وتحــــسbن املما
سـوعمليـة بحـث  بأnèـا  يمكن وصفmا عMN النحو املناسبالتأمل  ، �ـو باحـثالتـأم�Nس رمـااملو ة،رمما

سة و �التأملية راملما تـ�êيم القـوة وإعـادة ، وبحث �ستخدم فnoا ثمـار التفكbـ" عملية اريمكن اعتبا
�Ïمعابناء املعلم الفردي وا��ما ً)Laitila,A. 2009. P 113.(.  

غن �ابرماسا#"وار التأم�� لدى   :Jurgen Habermas)( ر يو

غن �ابرمـــاس  رأى و. يمثـــل ديـــو تجرÍـــةالقولـــھ عـــن التفكbـــ" وbـــ" لي الكث)1974(ر+ـــان لـــدى يـــو
ســـات  ن، وتحر ـــر العقـــل مـــن 8ف#"اضـــات دو االقيـــام nuـــووســـيلة الســـتجواب التجرÍـــة التأمليـــة راملما

أى أيــضا ،منــازع ة عNــM أن تــؤدي إWــM التنــو ر أن التأمــلر و ر نــوع مــن عمليــة التحقيــق الiــ^ لــد£nا القــد
^_öـــ�Ýوروالتحـــر ال ،Òªعملـــھ أيـــضا مـــع عمـــل شـــو بـــاملع Ò_ن تما�ـــ عـــن  البحـــث  و�ـــو الـــذي آمـــن بـــھً

 ، لــــم يـــر �ابرمــــاس تلـــك املعرفــــةملعرفـــة عNـــM أســــاس �8تمـــام الــــذا�ي، ومـــع ذلــــك dـــ� عالقــــة العمـــلا
+ـــان rعتقـــد أنـــھ مـــن مـــل 8جتمـــا�Ï، وبحـــد ذا�nـــا +افيـــة للع) النقـــدي(الناتجـــة عـــن التفكbـــ" الفـــردي 
ـــ� العم ر 8نخــــراط dـ يالــــضر ـــتطرادية الiــــ^ مــــن خاللmــــا جــــاءو لفmــــم حقيقــــي   املــــشاركbنواليــــات 8سـ

  .).Ghaye, T., Melander-Wikman, A., Kisare, M. et al. 2008, p 314(لوضعmم

�Nوار التأميجو ديو(أن  ريبbن من العرض التا �� ملفmوم ا�   ا�وارمفmوم طرح من لأو) ن
�Nـ� التـأمd نفكـر؟ كيـف كتابـھ How We Think?)( ن أعـده الـذيbيديـو ضااف#ـ" +ـان وقـد, للمعلمـ 

 تXــاثرت ثـم ،)العميـق التفكbـ" (التأمـل عمليــة عـن ي~ـشأ أنـھ حـد إWــM يتحـسن الـتعلم أن �ـو 'ساâـ_^
ات ذلــك ¸عــدSر التأمــلب ا��اصــة املـــصط ات م�nــا وتولـــد الــزمن وبمـــرSـــ"ة مــصطbـــ". مثــل كثbالتفك 

 العـــا�W ىاملـــستو ذو والتفكbـــ" ،) Problem Solving( املـــشXلة وحـــل ،(Critical Thinking) الناقـــد



 

رجامعة األزه  
رةتربية بالقاهكلية ال  

لتربيةمجلة ا  
 م2022ة  لسنيناير، )5(، الجزء )193: (العدد

 

 

247 

Higher level thought)( ، يـد MـNـوم أك�ـ" عmرثم تبلو املف)ـوم ) نشـوmونـات املفXمـن خـالل شـرحھ مل
ة أك�" وضوحا الستخدامھ �d العملية التعليمية ًوتقديمھ بصو   .ر

سات التأملية: را¦"و الثاي   :راملما

سة    :يةلأمتالرمف�وم املما

د ســات التعر فــات مــن ٌعــدد يال#"بــو دب' dــ� رو  ,Larrivee) ( �عر ــف م�nــا التأمليــة؛ رللمما
2008, p351  ـا أكـد الـذيnèسـات، فصـو أ سـعااو مـدى ملش�ـ رللمما

ً
Yـسية؛ الـسلوكيات مـن   رالتد

ـــد ـــ مجــــرد نتXــــو فقـ ـــد mدشمـ  'خالقيـــــة التطبيقــــات عتبــــارd 8ــــ� 'خــــذ إWــــM تمتــــد ولك�nـــــا مفــــرد، سرلـ
سة ياسيةوالس جتماعيةو8 Yسية؛ رللمما ات عMN ستنعك ف	^ ولذلك رالتد   .والسلوكيات راملmا

bÍن لمعـايb" املmنيـةًوفقـا ل يـنص قطـاع الـتعلم مـدى ا�يـاةو ملbن  عNـM أن العـا،رللمعلمـbن واملـد
ســا�nم ا��اصــة واســتمرا  والتقيــيالتأمــل" اوdـ� �ــذا القطــاع يجــب أن يقــدر رم ملما التطــو ر املÛــ^ ة ر

ســـات ا��اصــةالبحـــث  اســتخدام باإلضــافة إWـــMن، كمعلمـــbلmــم  ســـات ،رلتطــو ر املما ر ومـــشاركة املما
ســnÖم املmنيــة كا��يــدة مــع Êخــر ن ، و8نخــراط dــ� التطــو ر املÛــ^ املــستمر مــن خــالل رجــزء مــن مما

  .).Peter, S, 2008, p 19( املناسب للبحوثالتقييم استخداموالتأمل، 

سـة التأمامل)  Knowles,2008:52 (س لنو +ـعـرفو   التفكbـ" الyــسيطنا أ¸عـد مـ�ـرباعتبايـة لرما
س ل متعــــددة لمراحــــل� تجمــــع معــــا Nــــيــــة تفكbــــ" عقل^ عم	ــــا�ــــدث، ف dــــ�  الكqــــشافالتباحــــث ورتــــدا

س اراmـM مNــء عوط الـضل مـات الiــ^ �ـسوالتق واملـشاعرو'فXـار  يــة لا عمnـ، كمـا أèھمخرجاتــورت املمـا
س   كمــا ن مــع Êخــر التأمــل ن مــلم نــتعنبإمXاننــا أ ھ أنــبــذلك قــصد و�ــشار+ي، و  أي فــرد¸ــشXلرتمــا

سة، فم نا الذا�ي �dل �d تأما�ال عليھ معتقداتنا، و قيمنا ى فإننا نتحدالتأملية ل عمخالل نراملما
ســــة التأمنÍالتـــا�W فـــإو ســــات 'خاللإلعطــــاء قيمـــة ل ةلســـيويـــة �عت:ــــ" لر املما  ن تز ـــد مــــوÑــــMقيـــة، رمما

ا nـــع فoو الــشركـــن مومــسb"ة ومخططـــة و قائيــة أل تنو تXــن أنيمكـــيــة ل العمو�ـــذه املــساءلة ىومــست
  .نالM عمNء عويط الضللqس

nèا 5شاط عق�N يتامـل فيـھ الفـرد املوقـف أو املـشXلة بأ) .56، ص 2006أبو السكران (وYعرفmا 
ض و ق#"ح ا�لو املناسبة �d ضوء املعلومات وال:"ا�bن  لالi^ حدثت و حللmا إMW أجزاء و ضع الفر و

iل املق#"ح^ تؤالة ا�ì كد.  

سة تركزت dـ�نÄÈ أو فقد ).28، ص 2006،  عمشةو أب ( ز ـادة و الـذات، mـم فنتحـسb: ر املما
ية الفرد بل قانتحسbو �d 'داء، والضعفة ومعرفة نقاط القو نM أفXار Êخر 8Nنفتاح ع و�Ï،وال
  .والنمو الذات ن تحسbوز ادة الدافعية نحھ و أخطائنم ملتعلل
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oو µ¶دواوZ#ف)1 (لoأمثلة لتعر �tسات التأملية �� ¹عض التا ة 0تلفا¦Zاالت ا¦ ر املما
  .)Somerville, D. and Keeling, J. 2004, pp 42- 45(مثل

oا   فالتعرZ¦لا  

ســــتك،التتوقــــف و الÑــــ� عمليــــة يــــتم مــــن خاللmــــا ـــ� مما صــــنع وتحليــــل  ورفكــــر dـ
�Ïا بما،القرار بوmطÍ سةتفعل ر و8عتماد عMN النظر ة و  .رھ �d املما

ــــــــالج  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ العــ
�ºالطبي 

ÑM^_ö�» ار و'فعال ل فحصXض .ألفoالتمر  

ك فر قھالتأم�Nطب1ب 'سنان   فيما يتعلـق ةناقشامل�d عملية  ر �و الذي rشا
 ات والذي يتعلم من +ل من Åيجابية،بمجموعة متنوعة من ا�االت السر ر 

 ).1(السلبياتو

 طب �سنان

 MــÑ عمليــة التوجيــھ الــذMــNع' MــWــ�ا�ي مــن 'ســفل إd ــ^ يمكــن أن و ، الــتعلمiال
سمية �d نm�tا  "bسمية أو غ رتXو  ر  .اطبيع�d nÖ  وفردية أو �عاونية ،ن

 ال()بية

 

ظ   S سـة التأمن التعر فات السابقة أنم  الباحثو ة عـلر املما  �nـتميـة، ليـة عقل عمنريـة عبـا
ة املعNـ عمائ8سqبـصار القـو أسـس التفكــر نتتـضمو، بحـل املـشكالت  تحليــلN Mـ ع ا��ـام��ملـرM قــد

سـة لائـد لو الفن العديـد مـو�ناك، ھ ال�يحة للوا�لوض وضع الفروھ و أمامي الذاملوقف رمما
ة عن، كمbل ر أداء املعوية �d تطلالتأم اتM اتخاذ القNرما تن�^ القد  بناء املوقفء و املناسبة �d ضررا

ايــة و mـــمفو�يــة tمنواقعيــة وســة ارM دNــع  dـــ� mم�ــسnèــا ي�ــ^، كمــا أل التعاملوقـــفر dــ� ومــبــصر لألترود
ســــةالتأمــــل ويــــات ل عمودعــــمحفــــز  دة الذاتيــــة +الثقــــة و ر ا��ــــو إضــــافة إWــــM تطــــ،ر�عز ــــز طاقــــة املما

ـــاء عالإوبـــــالنفس  ـــات داعمـــــة بـــــbرســ ــــbلاملع ء الــــــزمالنقـــ نـــــة dــــــ� m املوم نحــــــلـــــيـــــة املعل قابنتحــــــسbو ن،مـ
ـــات التأم ســ Yــــــسو ،يــــــةلراملما ة التد ر�عز ــــــز القــــــد ــــاط القــــــ  رو تطــــــأجــــــل نية مــــــر ــــلة dــــــ� 'داء، ونقــ  وحــ

  .التأمل و نحامليلز ادة وت، املشكال

ســـات ا#"ـــوار التـــأم��: را¦"ــو الثالـــث �ـــ��رمما �ـــا �ـــ� ر املتعلقـــة بـــاألداء التد  تحـــس�ن رودو
�س �� لعضو �يئة التد� ر�داء التد   :ر

أوال
ً

�� لعضو �يئ: � سات ا#"وار التأم�� املتعلقة باألداء التد رمما �سر   .رة التد

سـات ال#"بو ـة املعتمـدة عNــM مفmـوم  ا�ـوار التـام�N واملتعلقــة رقـام الباحـث بتحديـد تلــك املما
Yس Yــ`_^ لعـــضو �يئــة التــد ربــاألداء التد ة،) 34( والبـــالغ عــدد�م ر  مـــن خــالل مراجعــة 'دبيـــات رعبــا

سـ تباط بمجال ا�ـوار التـأم�N، وقـام الباحـث ¸عـرض قائمـة املما اسات ذات 8 روالد ر ات عNـM عينـة ر
ســــــات، ـــــك املما ـــوف عNــــــM أ�ميــــــة تلـ ــــترممثلــــــة مــــــن خ:ــــــ"اء ال#"بيــــــة للوقـــ ـــــث 'ســــــاليب  واســ خدم الباحـ

  . لذلكÅحصائية املناسبة

ات ل وا#Zدو التا�t يو¶µ النتائج ا#0اصة ب()تqب  سات ا#"وار التأم�� املتعلقة رعبا رمما
�س �� لعضو �يئة التد� رباألداء التد ا¾�ا ال½سbيةر  :ز حسب أو

  

  

                                                
. 
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  )2(لو جد

ات  �ـــ�� لعـــضو ا#0اصـــة ريو¶ـــµ ترتqـــب العبـــا ســـات ا#"ـــوار التـــأم�� املتعلقـــة بـــاألداء التد ربمما ر
�س  ا¾�ا ال½سbية  حسبر�يئة التد     )86=ن(ز أو

ة  م   رالعبا
ن  زالو
^ëال~س  

8نحراف 
  ياملعيار

%  
  الرتبة

جة  رالد
  '�مية

1  
ـــسbن  ـــع الـــــــزمالء  لتحـــــ ـــرط dـــــــ� مناقـــــــشات مــــ أنخــــ

Yس   .رالتد
2.9651 0.240 

98.84 
1 

  كبb"ة

3  
ـــ^ مــــن حــــل مــــشXلة مــــا أ�ــــساءل مــــن عنــــدما  انت	ـ

  .لأجل إيجاد حلو مختلفة
2.9535 0.262 

98.45 
2 

  كبb"ة

19  
ة �ــ�Ýيع طالàــي  ̂ للتأمــل ضــر iســ رتتعــدى مما ور

ستھ   .رعMN مما
2.9302 0.336 

97.67 
3 

  كبb"ة

31  
ـــــــشكالت  ـــدائل �ــــــــل مــ ـــ� بـــــ ـــــــتمرار dــــــ أتفكــــــــر باسـ

Yس   .رالتد
2.9186 0.275 

97.29 
4 

  كبb"ة

28  
يظmــر مــن مــشكالت مرتبطــة ب��ــرة أفكــر فيمــا 

ايا مختلفة اسة من ز والد   .ر
2.8837 0.357 

96.12 
5 

  كبb"ة

11  
Yس لــضمان �علــم  رأوظــف �عــددا مــن طــر التــد ق ً

  .ومشاركة أوسع لطالàي
2.8488 0.360 

94.96 
6 

  كبb"ة

12  
أحــرص عNــM تلقـــي التغذيــة الراجعـــة مــن طالàـــي 

  .و ر أداáيلالستفادة م�nا �d تط
2.8372 0.402 

94.57 
7 

  كبb"ة

مالáي  15   كبb"ة 8 94.19 0.439 2.8256  .زأتمتع بجا�ز ة لتقبل النقد من 

14  
ـــــا�nم  يحــــــوار مــــــع طالàــــــي يكــــــشف Wــــــ� عــــــن حاجـ

  .وتوقعا�nم
2.8140 0.473 

93.80 
9 

  كبb"ة

17  
 MـــNي عàإيجـــا "bـــ� تــأثW ــوXنأحــاو باســـتمرار أن ي ل

̂ للمحتو iي أك�" من �غطيàىطال.  
2.7674 0.546 

92.25 
10 

  كبb"ة

25  
أنخــرط dــ� عمليــات تطـــو ر املــنst +لمــا ســـنحت 

  .�W الفرصة
2.7674 0.477 

92.25 
11 

  كبb"ة

16  
Yـــــسية nuـــــدف  ــا�ي التد ســـ رأتفكـــــر ¸عمـــــق dـــــ� مما ر

  .تطو ر�ا
2.7558 0.530 

91.86 
12 

  كبb"ة

فض قرار  10 يأبحث عن أدلة لدعم أو    كبb"ة 13 91.47 0.578 2.7442  .ر

سة التأمل  2 رأ د من فرص الطالب �d مما   كبb"ة 14 91.09 0.518 2.7326  .ز

29  
قبـــل البـــدء dـــ� تقر ـــر أي 5ـــشاط أفكـــر وأخطـــط 

  .�d كيفية عملھ
2.7209 0.587 

90.70 
15 

  كبb"ة

Yس  32 رأحاو التوصل لطر أفضل �d التد ق   كبb"ة 16 90.31 0.591 2.7093  .ل
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ة  م   رالعبا
ن  زالو
^ëال~س  

8نحراف 
  ياملعيار

%  
  الرتبة

جة  رالد
  '�مية

Y`_^ نحو   18   كبb"ة 17 89.92 0.555 2.6977  .الفاعليةرالتفكر يوجھ تد

5  
أضــع توقعــات عاليــة لإلنجــاز الطالàــي مــن أجــل 

  .إثراء التعلم 
2.6860 0.579 

89.53 
18 

  كبb"ة

Yس وàعده  8   كبb"ة 19 89.15 0.659 2.6744  .رأطرح �ساؤالت جو�ر ة قبل التد

  كبb"ة 20 88.76 0.545 2.6628  .أسmل لطالàي فرص التعبb" عن خ:"ا�nم  27

س فرصة لتعلم طالàي  21   كبb"ة 21 88.37 0.609 2.6512  .رأجعل الد

6  
مالáـي  ̂ وbÍن  ªات الصفية بي زأ«�ع تبادل الز ا ر

اجعة صو عMN �غذية Sرل   .ل
2.6395 0.612 

87.98 
22 

  كبb"ة

4  
أوفر لنف`_^ من الqساؤالت أك�" مما أجيـب عـن 

  .'سئلة
2.6279 0.595 

87.60 
23 

  كبb"ة

33  
ـــــة أل ــ^ أوفــــــر الفرصـ ـــــع الــــــتعلم املÛـــــ عــــــضاء مجتمـ

سا�ي   .رلنقدي من أجل تحسbن مما
2.6163 0.654 

87.21 
24 

  كبb"ة

  كبb"ة 25 86.82 0.674 2.6047  .رأقوم باختبار الطر قة الi^ أتصو nuا ذا�ي  9

  كبb"ة 26 86.43 0.602 2.5930  .ًأصر دوما عMN التعلم من طالàي  23

7  
�ميـــة قا�تمــامي بطـــر اكqـــشاف املعلومـــة أك�ـــ" أ

  .من التوصل للمعلومة ذا�nا
2.5814 0.711 

86.05 
27 

  كبb"ة

26  
ـــــستو املناســـــــــب  ــــ� املــــ ــــــي dـــــ ــــــة طالàـــ ىأشـــــــــرك +افـــ

  .لفmمmم
2.5698 0.660 

85.66 
28 

  كبb"ة

24  
ـــــــساؤالت  ـــسb"ات واÈــــــــة ومقنعــــــــة لqـ أوفــــــــر تفـــــ

  .طالàي
2.5581 0.644 

85.27 
29 

  كبb"ة

  كبb"ة 30 84.88 0.697 2.5465  .لأستخدم من 'سئلة ما يتحدى عقو طالàي  22

20  
̂ تمكــن طالàــي مــن  أســتخدم 8ســ#"اتيجيات الiــ

سة التأمل   .رمما
2.5116 0.808 

83.72 
31 

  كبb"ة

30  
إذا مـــا قمــــت بحـــل مــــشXلة معينـــة أعيــــد اختبــــار 

�Wوتقو م أفعا.  
2.4884 0.837 

82.95 
32 

  كبb"ة

Yسيةالتأمل   34 سا�ي التد ريوجھ مما   b"ةكب 33 82.56 0.822 2.4767  .ر

13  
ـــــن  ̂ تكـــــــشف عـــ ـــو م الiـــــــ أتفكـــــــر dـــــــ� أدوات التقـــــ

  .مستو ات الطالب الفعلية
2.3372 0.806 

77.91 
34 

  كبb"ة

ــ  89.90   2.70  ا��موع ــــ ــ   كبb"ة ـ

  :حسب استجابات أفراد العينة) 2 ( السابقل تÄê من ا��دوو
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ســات ال#"بو ــة املعتمــدة عNــM ا�ــوار التــأم�N واملتعلقــة بــاأل -1 جــة املما رأن د Yــ`_^ لعــضو ر رداء التد
Yس قد جاءت ¸شXل عام كبb"ة، إذ بلغ املتوسط ا�ساàي الستجابات أفراد العينة  ر�يئة التد

)2.7(.  

ســـات ال#"بو ــــة املعتمــــدة عNــــM ا�ـــوار التــــأم�N مــــا بــــbن  -2 جــــة املما رتراوحـــت متوســــطات د  – 2.3(ر
جة كبb"ة)2.7   .ر، وجاءت جميعmا بد

قـــــم  -3 ـــM أعNـــــM متوســـــط) 1(رحـــــصلت الفقـــــرة  أنخـــــرط �ـــــ�  "، ونـــــصت عNـــــM )2.9651( حـــــساàي عNــ
�س قــــم  "رمناقــــشات مــــع الــــزمالء  لتحــــس�ن التــــد ـــا5ي ) 3(ر، ثــــم جــــاءت الفقــــرة  dــــ� ال#"ت1ــــب الثـ

انتÄ� من حل مش+لة ما أxساءل من أجل  عندما" ، ونصت عMN )2.9535(بمتوسط حساàي 
قـــم  "لإيجــاد حلــو مختلفــة ن dــ� ال#"ت1ــ) 19(ر، وÍـــنفس املتوســط جــاءت الفقــرة  زب الثالــث بـــو

^ë2.9302( 5س ( MNي"  ونصت عZÇx ة سÉ� للتأمل ضر رتتعدى مما ستھور  رع طالÊي ع�£ مما
قـــــم "  ـــرة   " ونـــــصت عNـــــM )2.9186(بمتوســــط حـــــساàي ) 31(ر، وdــــ� ال#"ت1ـــــب الرا¸ـــــع جــــاءت الفقــ

�س قـم  "رأتفكر باستمرار �� بدائل #"ل مشكالت التد ر، و�d ال#"ت1ب ا��امس جاءت الفقرة 
أفكـــــر فيمــــا يظ�ــــر مــــن مــــشكالت مرتبطـــــة "  ، ونــــصت عNــــM )2.8837(توســــط حــــساàي بم) 28(

ايا مختلفةبZËرة  اسة من ز والد    ".ر

جــة أ�ميــة (رأمـا الفقــرات الiــ^ احتلــت املراكــز 'خbـ"ة مــن ا�ــو عNــM الــرغم  -4 رمـن وقوع�ــا �ــ� د
قـم )كب�)ة ، ونـصت ) 2.3372(dـ� ال#"ت1ـب 'خbـ" بمتوسـط حـساàي ) 13(ر ، فقد جاءت الفقـرة 
 MــNات الطــالب الفعليــة "عoتكــشف عــن مــستو �ــÉم الoــا الفقــرة  "أتفكــر �ــ� أدوات التقــوnoتل ،
�ــسية "، ونــصت عNــM )2.4767(بمتوســط حــساàي ) 34(رقــم  ســاxي التد رالتأمــل يوجــھ مما ،  "ر

قـــم  إذا مـــا قمـــت بحـــل مـــش+لة "  ، ونـــصت عNـــM )2.4884(بمتوســـط حـــساàي ) 30(رثـــم الفقـــرة 
ــــا ـــــــد اختبـــــــ ـــــة أعيــــ ـــا�tمعينــــــ ــــــــوoم أفعــــــــ ــــــم  "ر وتقـــ قـــــ ــــــــــرة  ــــــا الفقـ ـــــط حـــــــــــساàي ) 20(ر، وتلnoـــــ بمتوســــــ

)2.5116( MــNســة التأمـــل" ونــصت ع ،  "رأســتخدم Îســ()اتيجيات الÉــ� تمكــن طالÊــي مــن مما
قـــم  أســـتخدم مـــن �ســـئلة مـــا  " ونـــصت عNـــM )2.5465(بمتوســـط حـــساàي ) 22(روتلnoـــا الفقـــرة 

  ".ليتحدى عقو طالÊي

ســات ال()بو: ًثانيـا ردو املما �ــ�� �ــ� تحــس�ن �داء ر رoــة ل1"ــوار التــأم�� املتعلقـة بــاألداء التد
�سيةال �� ألعضاء ال�يئة التد� رتد   :ر

Yـ`_^ سـات ا�ـوار التــأمd �Nـ� تحـسbن 'داء التد ريتـÄê دو مما ر Yسر  مــن ر ألعــضاء �يئـة التـد
ســة التأمــل dــ� التعلــيمخـالل تيªــ^ يتطلــب الكثbــ" مــن الوقــت وا��؛ر مما  ،mــدو ألنــھ عمــل معقـد غbــ" ر

dــــــ� ســــــياقات متعــــــددة يجعــــــل مــــــشكالتھ تqــــــسم  ـــتم  ا كبbــــــ"ا مــــــن ا�كمــــــة و8سqبــــــصار، ألنــــــھ يـــ ـــد ًوقـــ ًر
ــــسbن 'داء  ــــات النمـــــــو املÛـــــــ^ وتحـــ ـــــــة لعمليــSة م ـــــر ســـــــات التأمليــــــة ضــ ربــــــالغموض، وÍالتـــــــا�W فاملما ور

^_`Y Yسية؛ رالتد سـة املر بال~سبة ألعضاء الmيئة التد رألnèا �عمل عMN  ادة الو�Ï الـذا�ي باملما يـة، mنز
ف ا��ديدة ذات الصلة nuا، إضافة إMW فmم أوسع للمشكالت الi^ تواجھ أعضاء �يئة  وتطو ر املعا

ً
ر

Yس املتـــــأملو ــــد نالتـ Yــــــ`_^ .ر ـــ� تحـــــسbن 'داء التد ـــات ا�ـــــوار التـــــأمd �Nـــ ســـ ر و مكــــــن توضـــــيح دو مما ر ر
�Wليات ال#"بية من خالل النقاط التاXس بY   :رألعضاء �يئة التد

اتاملتعلم ل  املؤ�لعلمتتطلب حالة امل ).1( Íو dـ�،رmا ن أن يبدأ املتد سـة التطـو ر املÛـ^  ر رمما
�ستمر �ذه  ا��اصة nuم، وتطو رالرتد næم عن طر ق 8حتفاظ بمجلة   بدايةذباشرة منر ماملستم

ســة ¸عــد 8حتفــاظ  مــن أجــل، ر8نnÖــاء مــن التــد ب مــن جميــع املعلمــbن dــ� الــتعلم مــدى ا�يــاة راملما
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سةللمبرخصnÖم  ة  لديـھق�نـاك صـفة واحـدة فـو +ـل �ـ_^ء تجعـل املعلـم ا��يـد التأملية، ورما ر القـد
ســة الـتعلم مــدى  ر وأن نتكيــف ونطـو،؟ وكيــف نفعـل 'شـياء؟ وملـاذا؟ dـ� مــاذا التأمــلعNـM ذلـك رمما

، إضـافة إWــM للمعلمـbن واملتعلمــbن  �ـو مفتــاح الـتعلم النــاÄÔ، والتأمــلا�يـاة
ً

وجmـة النظــر املنطقيــة 
نÍمـــا التفكbــ" dـــ� ب~يــة الXـــوء، و'شــيا dـــ� ي Ñـــ� أنــھ ينطـــو عNــM مجـــرد التفكbــ"أمــلللت   أو ملــاذا أنـــت،ر

ه و ، مــع شــر كك الليلــة املاضــيةتاختلفــ تــأمالر مكــن اعتبــا
ً

 . مجــرد تكmنــات خاملــة ول1ــست لآلخــر ن
فــ�اد و؛اًمتعمــد التأمــلن Xــو و

ً
لو حــ، والــتعلمأن تفعــل مــع ، ورÍــط النظر ــة والتطبيــقا، وًمنظمــ، وا

 "bسا و ،والتطو رالتغي ًأن تصبح مد    ).Hillier, Y. 2005, p 93(ًتأمليار

ة عMN تحسbن ).2( ة �d  لصا�Ä املتعلمbن والزمالءالعملجودة  رلد£nا القد التحكم �d ر، والقد
ســ ل يمكــن القــو بأنــھ �ــذا املعªــÒ، ومــن خــاللالــتعلمعمليــة  رمــا لــم يطــو املعلمــو مما ن ،  التفكbــ"اتر

عــــات، والتفـــسb"ات و8ف#"اضـــات والتوقألحXــــام  لمحاصـــر ن dــــ� حالـــة عـــدم الفحـــصنفـــإnèم يظلـــو 
سة و ات  تجلب معرفةالتأمليةراملما من خالل ق، ووالتعلم العمي ،زعز الو�Ï الذا�يو�، جديدةر ومmا

سbنتأمل ره مـن خـالل طـو وت كفـاءة املعلـم، فقيمكن أن نقدر طر مختلفـة للنظـر dـ� أفعـالmم ر املما
ســـة dــ� االتفكــر ســة التأمليــة جـــزءا مــن حيـــا�nم ء، تتوقــف عNــM جعـــلا�ــوار مــع الـــزمالو ،رملما ً املما ر
  .).General Teaching Council for Northern Ireland 2007, p 12(ةالعقليالmو ة  واملmنية

_^و). 3( Ỳـ �ـا dـ� تحـسbن 'داء التد رمن دو Yس أnèـار    مـصطr ÄSـستخدمھر ألعـضاء �يئـة التـد
MـــWإ "bـــات الـــبعض ل1ـــشmـــم املواجmف MـــNانيـــة مـــساعدتنا عXـــ^ تـــوفر إمiق اســـتخدام طـــر مختلفـــة، وال

Ê سياقات اجتماعية معينةا��تلفة مع �d ا مجرد .خر نnèمن +و "bأك�" بكث �Ñ سة التأملية ر واملما
ســة تأمليــة  -1 .بمثابــة ف	ــÒوســيلة،  ًللــذات أو تأمليــة جماعيــة تختــار شــ1ئا مــا مــن املmــم معرفــة رمما

 Ñـــ� طر قـــة -2.  بـــھعنـــھ أو القيـــام ¸ـــé_^ء مـــا والـــذي يـــتم توجnoـــھ وت~ـــشيط �8تمـــام والبـــصb"ةاملز ـــد 
'فراد وا��موعات واملنظمات �d املعلومات الi^ تـم إ5ـشاؤ�ا مـن خـالل اسـتخدام أسـاليب ا�ـوار 

سـم ا��ــرائط الذ�نيـة، والرسـومات، والــس1نا و، ومـا إWـM ذلــكالتـأم�N، مثـل اليوميــات التأمل ريـة، و  ر
ســات  ة رمــن مما اء dــ� لقــاءات جماعيــة، dــ�رتأمليــة لــد£nا القــد Êر الكــشف عــن ا��ديــد مــن املعــا5ي و

�Wاتنا عMN -3. و مكن أن تقدم فرصة لتقدير قراءة مختلفة للوضع ا� سة التأملية بقد ر تتأثر املما ر
النـوع مـن علومات الi^ جمعنا�ـا مـن خـالل اسـتخدام طرقmـا، و�ـذا rعªـ^ أن �ـذا حوار صر ح مع امل

ب معينـــة، وأ�ميـــة املعـــا5ي الiـــ^ توصـــلنا إلnoـــا، مـــستمدة مـــن عمليـــة  رالـــشعو الـــذي نجر ـــھ مـــن تجـــا ر
 Ñـ� الطر قـة الiـ^ 5ـستخدمmا لتمكي~نـا مـن الqـشكيك dـ� مـا نـد�Ï -4. ا�ادثة واملناقشة مع Êخر ن

 MWالتأكد مأننا نصل إ ^ªعr ي، و�ذاàيجاÅ قوة السؤال MNتؤكد ع MÑنة استخدام معرفتھ، و زن موا
ملـــاذا أنـــا؟، ملـــاذا . بـــة الـــسلبيةكيـــف؟، فXلمـــة ملـــاذا غالبـــا مـــا تـــرتبط باإلجا"مـــع " ملـــاذا ؟ كنـــوع"أســـئلة 

Êأن؟،ن؟ �Nال إن السؤال عن ، ملاذا �ل ع �d نbن الرئ1سيbمن املسا�م "bب +و لدى الكثyنس "bكث
 ،نلناس وجعلmم يتجنبو ا��اطراستفزاز اقلق الن مكن أن يXو مصدر ومن 'حيان مصدر قلق، 

ًوعنـدما تXـو ا�يــاة العمليـة تتطلـب منــا أن نXـو العكـس تمامــ ن نــة وخالفـةن إن فــ. وا مـن الثقـة، واملر
ا مــا rــساعدنا عNــM القلــق ¸ــشXل أقــل طــرح 'ســئلة مــن نــوع ملــاذا نــاد

ً
؟ ملــاذا يفعــل ملــاذا ال �ــستطيع. ر

شاáعة يـرتبط كمـا نأمـل سـتخدام الطر قـة الـاو .اذا �ـو دائمـا Wـ�؟ عNـM عكـس الـسyبالناس ذلك؟ مل
Íمــا أن كيــف ي~ب{ــ� لنــا، ، كيــف أفعــل؟،كيــف يمكنªــ^؟. بطر قــة إيجابيــة طــرح أســئلة ف ، يمكننــا؟رو

ات ا رحــــو كيفيـــــة الكتابـــــة ال يحـــــدد حلـــــوال للمـــــشا+ل فحــــسب، بـــــل يمكنـــــھ أيـــــضا فـــــتح مـــــسا ً ً
لعمـــــل ل

  . ).Tony, G. 2011. P 35(غيb" ا�تملً مكن لmذه 'سئلة أيضا اختبار 8ستعداد للتو. Åيجاàي
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_^ ألعـــــــضاء الmيئــــــــة  ردوتـــــــأ�ي  و). 4( Yـــــــ̀ـ ــــــوار التـــــــأمd �Nــــــــ� تحـــــــسbن 'داء التد ـــــات ا�ــ ســ رمما ر
Yسية بXليات ال#"بية ر وM 'مNع�nم مساعد�d ويمية لية التعلا �d العم�ائدوفراك  إدخالل ن مرالتد

  : )106م، ص 2009السليم، مالك دمحم، ( Êتية

Íط ا -   .السابق mممات ا��ديدة بالفلوملعر 

 .سةوا�سو ا��ردة مي� التفك�d "b املفا - 

 .mممل�عو �متيجيات تفكb"ا اس#"mمف - 

 .اmتقييموفة لعات مختوضو متحليل - 

 .فةو غb" املألاملواقفتيجيات جديدة �d ا اس#"تطبيق - 

  .ھاعو بXافة أن8تصال - 

  .�Ï النف`_^والور الذا�ي وتنمية الشع - 

ة عاملتأمـل  الفـرد ن أربا ـل نوجـو5ـس1س ا فرى يـرذا الـصدد��d و ، ھ حياتـھجيـوM تNـرأك�ـ" قـد
 ا5سياقوأقل

ً
سة التأمماستخداو، نلآلخر  ا ا ًفكرا نمتلكية ال rعª^ أننا لر املماÈنمتلكلكننا و ،ًوا 

ة عو ،rعطينا ثقة بأنفسنا ا، مماً^ أيض� الكالسلوك ، مما  لدينا متفتحوعقل ،تنا مشكالحلN Mرقد
عبــد الو�ــاب، فاطمــة (نــةواملروالتــأ5ي و، العمــلdـ�  نتجنــب 8نــدفاعو ننـا 5ــستمع ألفXــار Êخــر ليجع

   ..)178م، ص2005دمحم، 

Yس املــدخل املثـا�W إلعــداد  ÑـM بمثابـة).5(    ة الــو�Ï �عتمـد عNــ ألnèــا ؛رأعـضاء �يئــة التـد رM إثـا
n£م ، وتــــضعمالــــذا�ي لــــدmــــ� مركــــز تطــــو رd م؛mــــم يحللــــو مما أنفــــسnèرأل ـــا أن  ســــا�nمن و قيموnèــــا، كمـ

ـــــأمr �Nعــــــد طر قــــــة فعالــــــة، rــــــستطيع املعلــــــما�ــــــوار  التـ
ً َّ ُّ ـــام��ُ ســــــات ا��ـــ  ر مــــــن خاللmــــــا إخــــــضاع املما

Yـسية  اليوميــة للتحليـل الناقــد، والعمــل عNــM تحـسي�nا وتقو مmــا وتطو ر�ــا، والتعــرف ثيــة والبحرالتد
وتحديــــد أســــلوب الــــتعلم املناســــ لــــدى +ــــل طالــــب، رالقــــصو عNــــM أوجــــھ

ُّ
ب، وكيفيــــة �عليمــــھ بطر قــــة 

  . .)م2010 نب�Sو(أفضل

Yس).6(  ظر ــــات بــــbن النظر ــــات املعتنقــــة والن dــــ� اكqــــشاف الفجــــوة ر �ــــساعد عــــو �يئــــة التــــد
ا جديـدة، ولكـن غالبـا مـاھ املـستخدمة، �ـذا مـا يفـسر أنـ ًيمتلـك أفXـا إذ  نrـستمر سـلوكھ دو �غيbــ"؛ ًر

ات التد yيـــــة للتطـــــو املÛــــ^ و�ـــــو ع ريخــــرج مـــــن الــــدو ر ـــلر ـــ� +امــ ـــات  NـــــM وÏـ بكثbـــــ" مــــن 'فXـــــار والنظر ــ
واملعتقدات ا��ديدة، ولكن �ذه النظر ات املعتنقة حديث
ً

ا ال توجھ سلوكھ،
َ

  MWعود إr قاعـات حيث
اسة س سلوكياتھ السابقة والنا¸عة من النظر ات املستخدمة الi^ تXونت �dرالد الالوÏـ� عNـM  ر ليما

ٍقافـــة الـــسائدة dـــ� ا��تمـــع؛ والiـــ^ شـــXلت معتقـــداتف#ـــ"ات طو لـــة مـــن الـــزمن بواســـطة ا��:ـــ"ة والث
َّ

 
"bا تقاوم التغيnèا؛ أل�"bامب أوس#"مان( يصعب �غيXم2002 و+وت(.  

إضـافة ).7(
ً

Yس ا��ــام��ن نظـرة املعلــمأبــ   الiـ^ �ع:ــ" عــن  والبحــثر العامـة إWــM إجـراءات التــد
ُّعلم، +ل ذلكاملعلم عن التعليم والت 8عتقادات، و'فXار واملفا�يم الi^ يحملmا ُّ

نظر تـھ  يبª^ علnoـا 
Yس التعليميـة ضــافة إWــM أإ .  والبحــثراملتعلقــة بالتــد

ً
ل مــن مفــا�يم حــو  ا��ــام�� يحملــھ املعلــمن مـا

�d التعليم والتعلم وطبيعة العلم، خاصة
ً

ِضوء التوجmات ا�ديثة املعتمدة عMN النظر ة البنائية، 
ّ 
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الiـــ^ تـــر أن الــــتعل والبنائيـــة 8جتماعيـــة
ُّ

اشـــ#"اك املــــتعلم بطر قـــة 5ـــشطة dـــ� عمليــــة  م يحـــدث عنـــدى
واملعتقـدات وا��:ـ"ات الـسابقة،  لi^ �عتمد عMN 'فXـارالتعلم من خالل التأمل الناقد لسلوكياتھ ا

ى8جتما�Ï مع ا�تو والب1ئة  ىوتر أن الفرد يبª^ معرفتھ ¸شXل تراك�^ من خالل الدمج والتفاعل
  .).Farrel,T. 2008, p 447(ا��ديدة مع املعرفة السابقةا�يطة بھ، ومواءمة املعرفة 

ســـة التأمن الباحــث أىو ــر  العقـــل انــدماج ميلـــب التعلــم، حيــث يتطلـــمعلر ة لويــة ضــرلر املما
ات ت الـاذا انتقو، ىا�تـوزميـذ ممـا rعـز التفكbـ" dـ� مجـاالت تالللذلـك   ونقـل،ھيمـل �عمفيمـا يـت رملmـا

نـة بي�نت الiـ^ يمكـ املـشكالحـلت ا خ:ـ"نت بـbقـانـت عالوتX رسيةلد ااملوضوعاتع:"  الiـ^ وا nـر املقا
  .â_^ار الدومالي mm �dماجوت

  :التوصيات واملق()حات 

أوال
ً

  : حيث يوÐ�� البحث باآلxي:التوصيات: 

ة � ة اسـتمرار ورضـر سـات عNـM مـ�Ýعة مناخـات تـوفd "bـ� ا��امعـة رإدا وتحفbـÐ  التأمليـة، راملما
Yس �يئة أعضاء ش رات وا�ـوا النقاشات �d للمشاركة يجاàيÅ التوجھ نحو رالتد العمـل  ورو

 .ا��امعة �d تتم الi^ و'بحاث
ة � Yـسية رÅدا ـة الmي*تـbن أعـضاء لـدى التأمـل ثقافـة �عمـيم ورضـر �ـا روالتد  احـد رباعتبا

�ا قمـسبو غbـ" ا�تمـام مجـال أصـبحت والiـ^ يال#"بـو ا�قـل املستجدات dـ�  التطـو ر dـ� رلـدو
^Ûامل. 

ة تطبيـق � سـة ردو ك مــستمر ¸ـشXل التأمليــة راملما  قوفــر التخـصص، فر ــق مـع ربالqــشا
، التخصـصات جيـة باملـصادر و8سـتعانة ى'خـر ات، را��ا  لتوسـيع Åن#"نـت؛ ومواقـع ر+الـدو

 .الذاتية ا��:"ات عMN 8قتصار وعدم ا��:"ات، مجال
 كنتـائج عـدة، ادرمـص مـن علnoـا لا�ـصو يمكـن الiـ^ البيانات عMN وا�وار التأمل �d 8عتماد �

ات،  +أوليـاء باملـشXلة عالقـة لmـم مـن أو ،الطـالب مـع واملقابالت الصفية، واملالحظات ر8ختبا
 .املرشد أو ، ر'مو

 وا�ـوار التأمـل عNـM القـائم الqـشار+ي  8ستقـصاء عNـM ال#"كbـÐ إWـM قالفـر اجتماعـات توجيـھ �
 ل1ـشمل 8ستقـصاء ا�ـذ مجـال وتوسـيع، عـدة مـصادر ومـن مختلفـة، نظـر وجmـات لحـو

سات  .الطالب مع والعالقات الصفية، راملما

 :البحث مق()حات: ًثانيا

اسات إجراء حثالبا ق#"حي البحث؛ نتائج من ظmر ما عMN بناء                :Êتية رالد

اسـة  - Yـسية املعرفـة لتطـو ر رد Yس لـدى ىبـا�تو املرتبطـة رالتد  خـالل مـن رأعـضاء �يئـة التـد
سة  .املmنية التعلم عاتمجتم �d التأملية راملما

اسة -  أعضاء  لدى املعر�d الو�Ï ز ادة �d �سmم أن يمكن الi^ املÛ^ التطو ر أ5شطة عن للكشف رد
Yس سا�n ر�يئة التد   .طالnuم واحتياجات ،مربمما

اسـة -  Yس nuـا يـتعلم الiـ^ الكيفيـة لفmـم رد سـة خـالل مـن رأعـضاء �يئـة التـد  dـ� التأمليـة راملما
  .املؤسسة النظر ة من�tية باستخدام mنيةامل التعلم مجتمعات

  



 

رجامعة األزه  
رةتربية بالقاهكلية ال  

لتربيةمجلة ا  
 م2022ة  لسنيناير، )5(، الجزء )193: (العدد
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عــاملراج  

أوال
ً

:املراجع العرLية:   

Yس التأم�d �N التفكb" ). 2016(ز العبيدي،  ~ب دمحم&إبرا�يم، دمحم خليل  رفاعلية استخدام التد
، +لية 25لÅبدا�Ï لدى طالبات الصف 'و املتوسط ملادة 8حياء، مجلة +لية ال#"بية، 

 .410 -385 ا��امعة املسqنصر ة، جامعة واسط،ساسية، ال#"بية '
Yس ب). م2006( أبو السكران، حنان مطاوع  ات رأثر تد ررنامج مق#"ح  �d ا��:" عMN تنمية قد

 "bغ "bسالة ماجست رالتفكb" 8ستدال�W لدى طالبات الصف السادس  بمحافظة  غزة، 
اسات العليا املش ة، +لية البنات، برنامج الد رم~شو مس وجامعة #"ك بbن جامعة عbن شر

 .'قÒ_ö  بفلسطbن، غزة
اه غb" أ�مية التفكb" التأم). م2006( أبو عمشة، خالد  سالة دكتو ر�N وأثره �d �عليم الطلبة،  ر

ة، العلوم ال#"بو ة، جامعة عمان العرÍية دنرم~شو اسات العليا، عمان، ' ر للد  .ر
سات). م2002( +وتXامب، اوس#"مان  إMW وا�اجة التعليم تحسbن مشXلة :لل#"بو bن ليةالتأم راملما

ا5ي، منb":ترجمة.حلmا  .نالعb ا��ام��، الكتاب دار رحو
ات العلوم : )م1986(أحمد ذ+ي ،يبدوSوت، مكتبة لبنان8جتماعيةم��م مصط"bب ،. 

، سات العلوم معل�^ إتقان مدى). م2010( +وثر نب�Sو Yس رملما  ىبمستو وعالقتھ التأم�N رالتد
Yسية  امللك جامعة جس#ن، مجلة عشر، ا��امس يالسنو اللقاء .لد£nم رالكفاءة التد

 .الر اض سعود،
Yس وفق ). م2013( سعاد جابر ، حسن ات التد Yس التأم�N لتنمية مmا ربرنامج قائم عMN التد ر ر

Yسية لدى معلمات اللغة العرÍية  رمعايb" ا��ودة و�عديل وتوجھ النظر ة التد
اسات Åس المية ما قبل ا��دمة بمصر والسعودية، ا��لة الدولية ال#"بو ة روالد

 .135 -123،  )3(2املتخصصة،
 املن�M باستخدام 'طفال ر اض ملعلمات التأم�N التفكb" تنمية أثر). م2008 ( دمحم ا��الص، ¸عاد

اáي سالة 'طفال وذ+اءات التعلمية الب1ئة تصميم �d والر  غb" راهدكتو راملتعددة، 
ة، م~ دنية ا��امعة العليا، راسات الد +لية رشو   .ر'

ة ). م2013( ج:" دمحم ،داود Yس التأم�d �N تنمية حل مشكالت Åدا رفاعلية استخدام أدوات التد ر
الصفية لدى الطالب املعلمbن �d تخصص العلوم بXلية املعلمbن بجامعة امللك سعود، 

ات، جامعة 33Åا��لة الدولية لألبحاث ال#"بو ة،   .رما
 قائم عMN توظيف اس#"اتيجية عباءة ا��بb" فاعلية برنامج مق#"ح). م2016( سعيد، �بة سعدي 

سالة  �ر بفلسطbن،  سات التأملية لدى الطالبات املعلمات �d جامعة ' رلتنمية املما ز ر
ة، +لية ال# �ر، غزة، فلسطbنرماجستb" غb" م~شو  .ز"بية، جامعة '

ميائية والتفكb" فاعلية التعلم التأم�d �N تنمية املفا�يم الكي). م2009 ( مالك ب~ت دمحم ،السليم
ساالتأم�N وتنظيم الذات للتعلم لدى طالبات املرحلة الثانو ة،  قت �d املناsõ وطر ردا

Yس،   .،  القا�رة128 – 90، يونيو، 147رالتد
 الكيميائية والتفكb" التأم�N فاعلية التعلم التأم�d �N تنمية املفا�يم). م2009(السليم، مالك دمحم 

Yس، وتنظيم الذات للتعلم لدى  اسات �d املناsõ وطر التد رطالبات املرحلة الثانو ة، د قر
 .128 -90، 147مصر، 
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Yس �d جامعة ). م2012( دمحم عبد الفتاح ،شا�bن سات التأملية ألعضاء �يئة التد رواقع املما ر
رطو املÛ^ الذا�ي �d ضوء ¸عض املتغb"ات، القدس املفتوحة وعالقnÖا باتجا�ا�nم نحو الت

 .القا�رة، )2(14ز�ر، سلسلة العلوم 5Åسانية، مجلة جامعة '
Yس الفلسفة ). 2013( والء دمحم ،صالح الدين رفاعلية برنامج قائم عMN النصوص الفلسفية �d تد

اسات  عرÍية �d رلتنمية ثقافة ا�وار والتفكb" التأم�N لدى طالب املرحلة الثانو ة، د
 .، السعودية184 – 139، يوليو، )39(4ال#"بية وعلم النفس، 

ضة،  ). م2009 ( ا�افظ أس�Ò عبد  وا��عافرة،&شاكر خالد  الصرايرة، ؛ج:" عبدهللا دمحم ر العا
 طالبات لدى التعلم �d الذ�نية املعا��ة أسلوب عMN التأم�N للتفكb" ر تد ë^ برنامج أثر

 .479 -458، )14(النوعية،   ال#"بية مجلة بحوث مصر،  �امعية، ا� عالية 'مb"ة +لية
Yس لدى ). م2005( دمحم ، عبد الرحمن ات التد Yس التأم�d �N تنمية مmا رأثر استخدام التد ر ر

اسة حالة" الطالب املعلمbن للغة ÅنجلÐbية بوصفmا لغة أجنyية  رسالة ماجستb" غb" " رد
ة، +لية ال#"بية، جامعة عbن    .شمس، القا�رةرم~شو

اء  ¸عض  اس#"اتيجيات  ما   ماستخدافعالية ).  م2005(عبد الو�اب، فاطمة  دمحم    املعرفة  �d رو
تحصيل الفÐbياء وتنمية التفكb" التأم�N  و8تجاه  نحو  استخدامmا  لدى  طالب الثا5ي 

، مجلة ال#"بية العملية،  �ر يالثانو '  ، +لية  )8(4، )يةا��معية املصر ة لل#"بية العمل(زي
 .213 - 159. ال#"بية

Yس الفلسفة عMN تنمية ). م2009(   سعاد دمحم ،عمر Yس التأم�d �N تد رفاعلية استخدام التد ر
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