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 ملخص

التأملية وأثرها عل  دافعية االنجاز لدى واقع الممارسةةةةا  هدفت هذه الدراسةةةةة التعرى  ل  

وتمَّ اسةةةتمدال المنال الو ةةةقي لتاقيف أهداى  معلمي المرحلة األسةةةاسةةةية العليا في ماافدة اربد،

نت عينة الدراسةةةةةةة م  ) مديرية التربية ( معلماً ومعلمة يعملون في مدارس 650الدراسةةةةةةةَّ وتكوَّ

مسةةةةةةتوى الممارسةةةةةةا  التأملية ومقياس دافعية مقياس تمَّ اسةةةةةةتمدال و والتعليم في ماافدة اربد،

أظار  نتائل الدراسةةةةةة ورود دررة مرتقعة في مسةةةةةتوى الممارسةةةةةا  وَّ االنجاز لجمع البيانا 

التأملية وفي دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا، وورود عالقة دالة  حصائياً بي  

المرحلة األسةةةةاسةةةةية العليا، كما أظار  النتائل  الممارسةةةةا  التأملية ودافعية االنجاز لدى معلمي

معلمي ورود فروق ذا  داللة  حصةةةةائية في مسةةةةتوى الممارسةةةةا  التأملية ودافعية االنجاز لدى 

المرحلة األسةةاسةةية العليا في ماافدة اربد ت عمى لمتاير الجنا لصةةالث اوناص، وأو ةةت الباح ة 

 .التأملي، وتطوير قدراتام عل  الممارسة بضرورة توريه رميع المعلمي  ناو توظيف التدريا

 َّدافعية االنجاز ،الممارسا  التأملية الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

This study aimed at identifying the reality of reflective Practices and 

its Impact on Achievement Motivation of High Basic Stage Teachers in 

Irbid, the sample of the study consisted of (650) teachers (males and 

females) In Irbid Directorate of Education, whereas the Scale of reflective 

Practices and the Scale of Achievement Motivation were used to collect 
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data. The study results showed that there was the high degree in the level 

of reflective Practices and Achievement Motivation of High Basic Stage 

Teachers and there was significant statistical relationship between 

reflective Practices and Achievement Motivation of High Basic Stage 

Teachers and there was significant statistical relationship between the level 

of reflective Practices and Achievement Motivation of High Basic Stage 

Teachers in Irbid due to gender variable in favor of female, the research 

recommended to the importance guidance all the teachers forward 

employment reflective Teaching And develop their ability to practice. 

Keywords: Reflective practices, Achievement motivation. 

 

 المقدمة

تتطلب م  المعلمي   عادة تشكيل معارفام  ،لتطورا  الادي ة للمندومة التربويةا نَّ  

طور التقويم ت ومع، عمليا  التعليم والتعلمفي  اواالستعانة با ،التعليميةالعملية لتطوير  ،ومعتقداتام

أ بات هذه المعرفة  ،، وممارساته الميدانية، وتقنياتهالتربوي، ومررعياته، ونماذره، وأساليبه

فمسؤولية المعلمي  حول  خضاع عمليتي التعليم والتعلم  ؛رمءاً ال يتجمأ م  برامل  عداد المعلمي 

ً  التدريسيةاليل الناقد يضع عل  عاتقام تاسي  ممارساتام  ل  الت م   باستمرار، وانطالقا

وبناء برامجاا في ضوء السياسة االتجاها  المتنامية في التربية التي ورات أندار التربويي  

 َّ(Farrell, 2008) التعليمية

 ولك  التركيم عليه واالهتمال به بدأ يأخذ حيماً  ،موضوع التأمل هو موضوع قديم حديثو

 َّ(Hassan, 2013) مام بالندرية البنائية في التعلمالهتما ندراً  ؛كبر م  راد الباح ي  التربويي أ

ً داخلي اً راديم ل فالتأمل  لعملية ال فاو نشاط فعَّ للتعرى عل  الذا  وعل  مكان اونسان في العالم،  ا

الممارسة  نَّ وبالتالي فإ ،ورمع المعلوما  ع  الاقائف وعالقتاا بعضاا ببعض التعلم والتعليم

حيث تضع المعلمي  في مركم تطوير أنقسام ألنام  ؛المعلم المدخل الم الي وعداد تعد التأملية

الممارسون بمورباـا تطـوير مـستوى به هـي وسـيلة يـستطيع و ياللون ممارساتام ويقيموناا،

م  اوحـساس يقول بدافعية مانيـاً، فالممـارس التـأملي  نمـواً الـذاتي الذي ياقف  الـوعيكبـر مـ  أ

ً فـي وعـدل الراحـة و ـوالً للمالحدـة والتاليـل والنقـد، حيث الشك أو  ً ومنامكـا يـصبث باح ـا

تاييـر الـذي عمليـة تعلـم ذاتـي مـستمرة بايـث يـتم التطـوير أو التاييـر الـسلوكي عـ  طريـف ال

زيـادة تنعكا عل  الممارسـة التأمليـة  نَّ  و (Shaheen, 2012َّ) يـتم مـ  خـالل الـوعي الـذاتي

لما لاا دور في رفع مستوى أداء القرد و نتاريته في ممتلف بشكل  يجابي  الدافعيـة ناـو اونجاز

الذا  ومعرفة نقاط القـوة  تاسي  فامو، وزيادة الوعي، واالنقتاح عل  أفكار اآلخـري  المجاال 

  وزيادة الميل ناو التأمل ،والـضعف فـي األداء، وتاـسي  قابليـة القـرد للـتعلم مـ  أخطائـه

(Abu Amsha, 2006)َّ 
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 أنَّ ، ودافعية االنجازعالقة بي  التعلم و  ل  ورود (Woollfolk, 2004)وأشار ولقولك 

الشعور المرتبط باألداء التقييمي حيث المنافسة لبلوغ معايير  م لدافعية االنجاز تكوي  افتراضي ي

االمتياز، وأن هذا الشعور يعكا مكوني  أساسيي  هما الرغبة في النجاح، والموى م  القشل، 

َّ لوغ األفضل، والتقوق عل  اآلخري خالل سعي القرد لبذل أقص  راده وكقاحه م  أرل النجاح وب

األشياء التي يرغب وتمص القرد نقسه لية تست ار م  خالل عوامل داخدافعية االنجاز للقرد  نَّ  و

عمل يسوده مناخ سيكولوري مالئم يوفره له القائد ع  طريف التعامل الجيد مع مواقف ، أو بتاقيقاا

ً ،فالبيئة التنديمية تقدل فر العمل الممتلقة التي تواراه يومياً  ممكنة التاقيف  لوضع األهداى ا

-Al) في تنمية دافعية االنجاز لدى القرد مساندا تكون مامة رداً  قيادياً  اً ي وتقدل نمطوالم يرة للتاد

Bdour, 2007)َّ 

 مشكلة الدراسة

ً  عامالً شكل يالتدريسية في المؤسسا  التعليمية  الايئةالتطوير الماني ألعضاء  نَّ   فـي  ماما

لتطـوير المعارى والماارا  فـي السعي وعل  أعضاء هيئـة التـدريا  ،التعلـيم والـتعلم تاـسي 

واالنقجار  ،والتطـور التكنولـوري ،ايـرا  المتالحقـة فـي بيئـا  الـتعلمتال نَّ  و ،ممجـال عملـا

م  المؤسسة التي يعمل باـا أن يـسعيا لتاـسي   ثمَّ  ،و هيئـة التـدرياضع المعرفي تقتضي م 

االعتماد  لذلك في السنوا  األخيرة تمَّ  ،التورهبالعمل المشترك ناو تاقيف هذا ، نوعيـة التعلـيم

التطـوير  ، التي تنعكا عل عل  وسائل لتطوير أعضاء هيئة التدريا وم  بيناا الممارسة التأملية

( Osterman, 2002حيث يرى ) ،المانـي ألعـضاء الايئـا  التدريـسية فـي مؤسـسا  التعلـيم

لتطوير  مركماً  تصبث الدروس في الصفالممارسة التأملية تؤدي  ل  تجويد األداء، بايث  أنَّ 

( أن الممارسة التأملية تؤدي  ل  Almazroa, 2005)يرى وكذلك ،الممارسا  التدريسية الجيدة

ا يؤدي  ل  مستوى أداء أفضل ع  طريف التوضيث تايير في أسلوب المعلمي  للتدريا ممَّ 

دوارهم ومسؤولياتام المانيةَّ اليل القناعا  والمعتقدا  التي ياملاا المعلمون تجاه أوالمالحدة وت

قاعـدة لنمو األفراد فكرياً ومانياً، وهذا يقتضي م  المعلمي  والباح ي  تقديم كل شي ويوفر التأمل 

رص يمص طبيعـة التقكيـر والتعلم وتقديماا للتالميذ لتاسي  قدراتام المعرفية، وتوفر لام ف

التدرب والتعلم عل  أساليب التقكيـر القعَّالة، وبذلك فإنَّ التربية يجب أن تمود الجميع بالماارا  

القكرية الممتلقة، حت  يتمكنوا مـ  اسـتعمال ذكائام وقدراتام في التأمل، والعمل عل  تنمية 

لتعلـيم تــسع  مؤسـسا  اوندراً لكون ، نماذرام الما ة في التعامل مع الدواهر المايطة بام

، راء  هذه الدراسة للكشف باستمرار لتطوير ماارا  أعضاء هيئة التدريا فياا بشت  الوسائل

 َّأثر الممارسا  التأملية عل  دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العلياع  

 أسئلة الدراسة

 :لإلرابة ع  األسئلة اآلتيةهـذه الدراسـة تسع  

 الممارسا  التأملية لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد؟ما مستوى  1َّ

 ما مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد؟ 2َّ
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ما أثر الممارسا  التأملية عل  دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة  3َّ

 اربد؟

( في مستوى الممارسا  α≤0.05اللة  حصائية عند مستوى الداللة )هل هناك فروق ذا  د 4َّ

التأملية لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد، تعمى  ل  المتايرا  الشمصية 

 العمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصص(؟ ،)الجنا

دافعية مستوى ( في α≤0.05هل هناك فروق ذا  داللة  حصائية عند مستوى الداللة ) 5َّ

االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد، تعمى  ل  المتايرا  الشمصية 

 العمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصص(؟ ،)الجنا

 فرضيات الدراسة

 وينب ف ع  أسئلة الدراسة القرضيا  التالية

ً عند مستوى الداللة ) 1َّ للممارسا  التأملية عل  دافعية ( α≤0.05يورد أثر دال  حصائيا

 االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربدَّ

( في مستوى الممارسا  α≤0.05فروق ذا  داللة  حصائية عند مستوى الداللة ) يورد 2َّ

التأملية لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد، تعمى  ل  المتايرا  الشمصية 

 َّالعمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصص()الجنا، 

دافعية االنجاز مستوى ( في α≤0.05هناك فروق ذا  داللة  حصائية عند مستوى الداللة ) 3َّ

لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد، تعمى  ل  المتايرا  الشمصية 

 َّ)الجنا، العمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصص(

 أهداف الدراسة

لدى  ومستوى دافعية االنجاز مـــستوى الممارسا  التأملية ل  التعـــرى تادى الدراسة 

أثر واقع الممارسا  التأملية عل  ، الكشف ع  معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد

فاـص داللـة األساسية العليا في ماافدة اربد، كما تادى  ل   دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة

دافعية االنجاز لـدى معلمي المرحلة مستويا  القـروق في مـستويا  الممارسـا  التأملية، وفي 

ً لمتايرا  الجنا والعمر والمؤهـل العلمـي عدد سنوا   األساسية العليا في ماافدة اربد وفقا

 .المبرة

 أهمية الدراسة

 التي تتعلف بالتطوير الماني لدى المعلمي األساليب أهمية استمدال  م أهمية هذه الدراسة تنبع 

ا  ينعكا ومناا الممارسا  التأملية لدى المعلم ودراسة أثرها عل  دافعية اونجاز لدى المعلم، ممَّ

تطوير في الدراسة أعضاء هيئـة التـدريا هذه تقيد ويمك  أن َّ يمالتعلالتعلم وعل  عملية 

في الاقل التربوي ناو الممارسا  التأملية، باعتبارها  وتوريه أندار العاملي  ،ممارساتام التأملية
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َّ كما يمك  أن تسام هذه الدراسة في لقت أندار م  األفكار المستجدة عل  الميدان التربوي

وم  الممك  ، عداد معلمي العلول ناو استمدال أساليب الممارسا  التأملية عندالمؤسسا  التربوية 

 ومكتبة األبااص العربية ل  األدب الندري معلوما  حول الممارسا  التأملية للمعلمي  أن تضيف 

 َّذا  االهتمال بإعداد المعلم

 مصطلحات الدراسة

الطرق التي يتعلماا المانيون م  خالل المبرة م  أرل فام   حدىهي : التأملية اتالممارس

 التي حدثت لهم  خالل التقكير في األشياء  القرد تعلموتعتمد عل  أن يوتطوير ممارساتام، 

عرى (َّ وتJasper, 2003المناسب ) العملنوع م  اتماذ ه بطريقة ممتلقة، والتي تمكن اورؤيتا

وعـادة الندــر فيمــا  القكر الذاتي بإحياء معلمي المرحلة األساسيةالعمليـا  التـي يقـول به ب  ررائياً 

لبناء معرفة  ويالــل ويــستملص العبــر ،بايــث يــستعرض ذهنيــا ،ماــالاليقــول بــه مــ  

،وتقاس باستجابا  أفراد عينة الدراسة ع  رديـدة تعـمز  رـراء تعـديل وتطـوير علـ  ممارسـاته

 الدراسة في مجال الممارسا  التأمليةَّ مقياسفقرا  

شكل عال أو شمصي، والقيال الرغبة في تاقيف مستوى متميم في العمل ب يه:دافعية اإلنجاز

بالعمل بشكل ريد م  أرل السعي  ل  تاسي  سير العمل أك ر م  السعي للاصول عل  المكافأة 

وتعرى  ررائياً بأنَّاا قوى داخلية  (Goethals, Sorenson & Burns, 2004َّأو أي هدى آخر)

طبيعته ووراته وشدته للو ول وخاررية تعمل عل   ثارة الجاد المرتبط بالعمل واونجاز لتاديد 

دافعية في مجال الدراسة  مقياس ، وتقاس باستجابا  أفراد عينة الدراسة ع  فقرا  ل  األهداى

 اونجازَّ

 الدراسة ودحد

 معلمي المرحلة األساسية العلياَّاقتصر تطبيف الدراسة الاالية عل  البشرية:  دودحال 

 التربية والتعليم في  ا رييالمدارس التابعة لمدتطبيف الدراسة في اقتصر المكانية: حدود ال

مديرية الرم ا، ومديرية بني كنانة، ومديرية الكورة، ومديرية ، وهي: ماافدة اربد في األردن

 اربد األول َّ

 2015/2016َّمـ  العـال الدراسـي  ال اني خالل القصلتمَّ تطبيف الدراسة  الزمانية:حدود ال 

 اإلطار النظري

ً أساسي اً هيئة التدريا ماورأعضاء يم  ِّل   التيفي مااولة تاسي  نوعية التعليم والتعلم،  ا

، وتطوير المناهل، وتاسي  فعالية التدريا التي تعتمد التعليمية  عادة تنديم البراملتعتمد عل  

يساهم َّ و(Wlodarsky, 2005)في نااية المطاى عل  التطوير الماني ألعضاء هيئة التدريا 

، في تمطي المشاكل التعليمية والتدريسية في المدارسعضاء هيئة التدريا الماني أل تطويرال

(Baiocco & Dewaters, 1998) َّ 
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و نَّ فام المعلم لكيقية تعلم الطلبة يعد ماوراً ماماً لمعرفة استراتيجيا  التدريا، لك  بشكل 

عال يقول المعلم بالتدريا باستمدال الطريقة التقليدية، متجاهالً القروق القردية بي  الطلبة وأنماط 

ا يؤثر سلباً عل  تاصيلام الدراسي، ومستوى التقكير لديام   & Al-Kalla, Nasir)تعلمام، ممَّ

Jamal, 2006)( ويرى رابر وقرعان َّJaber & Qar'an, 2004 أنَّ تبني نماذج تدريسية )

تراعي طرق ممتلقة للتعلم لدى الطلبة يساعدهم في رفع المستوى التاصيلي لديام، وترتبط زيادة 

لطرق فعالية تاصيل الطلبة بدررة التوافف بي  نمط تدريا المعلم ونمط تعلم الطالب، وم  أك ر ا

للمواءمة بي  نمط التعليم والتعلم هو أن يقول المعلم بتنويع  ستراتيجيا  التدريا، وتقديم أنشطة 

 متنوعة قدر اومكان لتالئم أنماط تعلم الطلبة الممتلقةَّ

مبرا  التشاركية للمعلمي  ال ويلجأ المعلمون  ل  الممارسة التأملية التي تقول بتعميم

فالممارسا  التأملية قد تسال عملية  نع معتقدا  أنشطة المناقشة والاوار؛  والمكتسبة م  خالل

 ,Levine)أداءهم التدريسيبتطويرها لتعمز  م، والسماح لالدى المدرسي  ضمنية  رياة

وقد يلجأ المعلم  ل  االتجاها  الادي ة في البرامل التعليمية للمعلمي  التي تولي مقاول َّ (2005

أهمية كبيرة م  أرل  عداد معملي المستقبل، وبالتالي ضمان معلم أفضل للمعلمي  التدريا التأملي 

الجدد، وهذا المقاول يعني أن نمم  الذه  والقكر، بشكل خالِّ م  التقسير والتاليل أي فتث المجال 

، التأمل هو عملية ثالثية تضم المبرة المباشرة نَّ  و َّ(Aljabr, 2013) أمال العقل للتقكير التأملي

والندر في الميارا  التي ينباي أن تؤدي  ل  فعل نتيجة  ،المعتقدا  والتجربة والقيموتاليل 

لممارسة التأملية فا ،الستكشاى كل روانب العقل والجسد ويستمدل لجعل التركيم أك ر عمقا التاليل

 َّ(Kartayt, 2009) أنشطة المخ بأكملهتم ل يمك  أن 

أن يرارع ذاته م  خالل الممارسا  التأملية القرد يجب عل   هنأ( Alafwan, 2012)وترى 

 الكشف ع  الملل في موضوع، والبصريالتدقيف : هيو ،مل عل  خما ماارا  أساسيةتتي تشال

 و عطاءاستبدالاا بالول ايجابية،وما،وتاديد المشاكل لتصايااا،والندر  ل  الجوانب السلبية 

ل منطقي م  خالل تجارب اآلخري  واالستقادة ير بشكالتقس رابا  واضاة بأسلوب اوقناع و

(  ل  أن م  التدريا Abu Al-Naja, 2008)يشير و.ثم تطبيف الالول بمطوا  منطقيةمناا، و

عل  تامل أكبر قدر م  المسئولية،  امتايير األسلوب الذي يتبعه المعلم،فاو يشجع يتطلبالتأملي 

 ِّ الماني، وتايير األسلوب ليا فقط م  خالل تمويده هم ويجعلام متمكني  م  تعلمام ونمو 

بالمعارى والمعلوما  خالل فترة اوعداد، بل م  خالل توعيته بالطرق التي تساعده عل  التنمية 

المانية عل  المستوى القردي أو الجماعي ع  طريف المالحدة والتاليل والنقد الاادى المستمر 

حد األدوا  المورودة في التنمية أيعد التأمل والتقكير التأملي و.لممارساته التدريسية ومعتقداته عناا

ويكسبام مستوى أعل  م  نقاذ  ،المستدامة، التي تساعد المعلمي  بالقيال بممارساتام المانية

البصيرة وعمف الندر حول أدائام وسلوكام، بايث يعمل عل  تطويره وتاييره وتاسينه، وذلك 

وكذلك  كرا  اليومية، والسجال  القصصية،التأملي المتعددة كالمذقكر تباستمدال أدوا  ال

مشاركته في الاوارا  التأملية مع اآلخري  ومع الذا ، األمر الذي قد يشجعه عل  اتماذ قرارا  

 َّ(Atkinson, 2013)واالنجاز ألداءامستقبلية تسام في تاسي  
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 الدراسات السابقة

مارسا  التأملية ودافعية الدراسا  السابقة ذا  العالقة بالمقامت الباح ة باوطالع عل  

لممارسـة ل تشكيل المعلمي ( دراسـة هـدفت الكشف عـ  كيقيـة Pedro,2005أرـرى)اونجازَّ

 النتائلَّ وأبرز  التأمليةعمليا  ال في مواضيع ةتسع حول ( معلمي 6مقابلة ) تمَّ  حيث،التأمليـة

وأناـم  ،المعلمـي  لـديام معرفـة عامـة فـي التأمـل أنَّ و ،الممارسة التأملية في  عداد المعلم أهمية

أهميـة  لقـاء الـضوء علـ  و ت الدراسـة بأوتعلمـوا ممارسـة التأمـل فـي بيئـا  متعـددة، 

التأمل في  الممارسـي  التـأمليي  فـي مؤسـسا  التعليم العالي م  أرل تشجيعام للتعلم م  خالل

 خبراتام المانيةَّ

( بدراسة هدفت التعرى  ل  ممارسة التقكير التأملي لدى معلمي اللاة Kabilan, 2007قال )

نت عينة الدراسة م  ) ماليميا، اونجليمية في ً م  المدرسي  18وتكوَّ أثناء المدمة في ( مدرسا

بام وقراءة  األفكار الما ةم  خالل القاص الذاتي لممارساتام م  خالل كتابة ماليمياً، و

وعي ،أظار  النتائل بانتقاد ممارسا  اآلخري  االنتقادا  م  ممارساتام ودراسة الممارسا 

استعداد  لديام وكان، الةة التأملية القع ِّ يصقالمقاهيم التربوية الاامة والممارسا  ال المعلمي  ببعض

لتعلم ماارا  رديدة وكذلك لممارسة  ر املتبني وممارسة مواقف  يجابية ناو التعليم والتعلم، وح

 َّأمليةالماارا  الت

( الكشف ع  مستوى القدرة عل  التقكير التأملي في  ,2011Al-Austathهدفت دراسة )

المـشكال  التعليمية التي يوارااا معلمي العلول عند تنقيذهم للماما  التعليمية في المرحلة 

نت عينة الدراسة م   ً م  معلمي العلول في المرحلة األساسية 108)األساسية، وتكوَّ ( معلما

بماافدا  غمة، كما تـمَّ اسـتمدل اختبار قياس مستوى التقكير التأملي، وتو لت الدراسة  ل  أن 

مستوى القدرة عل  التقكير التأملي فـي المشكال  التربوية التي يوارااا معلمو العلول عند تنقيذهم 

عدل ورود فروق دالة  حصائيا في مستوى القدرة عل  التقكير التأملي للماما  التعليمية ضعيف، و

في هذه المشكال  يررع  ل  متايرا  الجنا أو المؤهـل العلمـيَّ بينما تورد فروق دالة  حصائيا 

عل  التقكير التأملي في بعض هذه المشكال  يررع  ل  متاير المبرة التعليميـة  في مستوى القـدرة

 رة الطويلةَّلـصالث ذوي المب

مستوى الممارسا  التأملية ألعضاء  ل  ( دراسة هدفت التعرى Shaheen, 2012)ى أررو

عـضو هيئـة تـدريا (117مـ  ) وتكونت عينة الدراسةَّيا في رامعة القدس المقتوحةهيئة التدر

نتــــائل الوأظاــــر   ،مــ  العــاملي  فــي رامعــة القــدس المقتوحــة فــي الــضقة الاربيـــة

ً ل الممارســا  التأمليـةفي  ورود دررة متوسـطة لمتايـرا   دى أعــضاء هيئـة التـدريا وفقــا

ورود عالقـة دالـة  حـصائياً و،والاالة الوظيقية ،سنوا  المبرة وعدد ،والكلية،المؤهـل العلمــي

 َّبـي  اتجاهـاتام ناو التطور الماني الذاتي ودررة ممارساتام التأملية

( التعرى  ل  مستويا  التأمل الناقد  في Ibrahim & Al-Sharif, 2012وهدفت دراسة )

نت عينة الدراسة م  )ضوء المدخل الندري للتأمل الناقد كلية م  طالب  اً ( طالب258، وتكوَّ

، وقد قال الباح ان بتصميم اختبار للتأمل الناقد ورامعة اوسكندرية، المعلمي  في رامعة الملك سعود
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نتائل  ل  ارتقاع متوسطا  أبعاد الوأشار  الكقايا  المانية للطالب المعلمَّ  في بعض مشكال 

ورود فروق والتأمل الناقد لدى طالب رامعة اوسكندرية ع  ندرائام طالب رامعة الملك سعود، 

كندرية والملك سعود عل  بعض أبعاد اختبار التأمل اوس رامعتيذا  داللة  حصائية بي  طالب 

 الناقد وهي تاليل االفتراضا ، والتقكير التميلي لصالث طالب رامعة اوسكندريةَّ

(  ل  استقصاء دررة تقدير Samara, Samara  & Alsalamat, 2012وهدفت دراسة )

نت عينة الد راسة م  معلمي المرحلة األساسية الدنيا لذواتام وعالقتاا بدافعية اونجاز  لديامَّ وتكوَّ

( معلماً ومعلمة م  معلمي المرحلة األساسية الدنيا في منطقة الر يقة في األردن، واستمدل 108)

مقياس تقدير الذا ، ومقياس دافعية اونجاز لجمع البيانا َّ وأظار  نتائل الدراسة أن دررة تقدير 

رتقعاً، وأنَّ مستوى دافعية اونجاز لدى معلمي معلمي المرحلة األساسية الدنيا لذواتام كان م

المرحلة األساسية الدنيا كان مرتقعاًَّ وورود عالقة ارتباطيه موربة بي  دررة تقدير معلمي 

 المرحلة األساسية الدنيا لذواتام ومستوى دافعية اونجاز لديامَّ

فاعلية استمدال أدوا  التدريا التأملي  ل  ( دراسة هدفت التعرى Aljabr, 2013أررى )و

في تنمية حل مشكال  اودارة الصقية لدى معلمي العلول قبل المدمة بكلية المعلمي  رامعة الملك 

ً لة  حصائياوأظار  النتائل ورود فروق د اً،معلم (21)تكونت عينة الدراسة م  وسعود،  في  ا

متقرقة، المجتمعة والالبعدي في مااور الدراسة  المتوسطا  الاسابية ألفراد العينة لصالث التطبيف

والتي أشار   ل  األثر اويجابي الستمدال أدوا  التدريا التأملي في تنمية حل المشكال  الصقية 

 َّفي تمصص العلول في كلية المعلمي  بجامعة الملك سعودة للطلب

التأملية لدى معلمي دررة الممارسا   ل  هدفت التعرى بدراسة ( Ryan, 2013)قال و

 بانةاستتطبيف  تمَّ و،الرياضيا  في مديريا  تربية المليل وعالقتاا بقاعلية الذا  التدريسية

رياضيا  في مديريا  ( معلماً ومعلمة م  معلمي ال238عل  عينة مكونة م  ) الممارسا  التأملية

دررة الممارسا  التأملية لدى معلمي الرياضيا   أظار  نتائل الدراسة أنَّ و،تربية المليل

مرتقعة، كما تبي  ورود فروق ذا  داللة  حصائية بي  متوسطا  دررة الممارسة وفقاً لمتاير 

ً لمتايرا :  ً وفقا المبرة ولصالث ذوي المبرة القصيرة، في حي  لم تك  القروق دالة  حصائيا

ً بي  متوسطا  دررة  المديرية، والجنا، والمؤهل العلمي، كما تبي  ورود عالقة دالة  حصائيا

 التأملية لدى معلمي الرياضيا  ودررة فاعلية الذا  التدريسيةَّممارسا  ال

معلمي القراءة معتقدا   دراسة هدفت التعرى  ل  (Farrell & Ives, 2015)وأررى 

نال الو قي بدراسة مواستمدمت الدراسة الالممارسا  التأملية، باللاة اونجليمية حول استمدال 

وأظار  النتائل ورود معتقدا  معقدة للمعلمي  حالة عل  معلم لاة انجليمية كلاة ثانية في كندا، 

فصله، وأ بث المعلم  في حول تعليم القراءة التي كانت واضاة  ل  حد ما في ك ير م  الممارسا 

 ً استمدال المعلم أنَّ فصله، و فيعل  الممارسا  الممارسا  التأملية م  معن  وتأثير  أك ر وعيا

عل   ةم  خالل اطالع الباح و للممارسا  التأملية يمكنه م  توفير ظروى التعلم الم ل  لطالبهَّ

 Farrell) الممارسا  اعتقادا  المعلمي  حول الممارسا  التأمليةتناولت  ،الدراسـا  الـسابقة

& Ives, 2015  ودررة ممارستاا وعالقتاا بقاعلية الذا ،)( التدريسيةRyan, 2013و ،) فاعلية
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ومستوى  (،Aljabr, 2013استمدال التدريا التأملي في حل مشكال  اودارة الصقية )

، وكيقيـة تشكيل (Shaheen, 2012الممارسا  التأملية لدى أعضاء هيئة التدريا الجامعي )

عامة عل  أهميـة أكد  الدراسا  بصورة ، و(Pedro, 2005المعلمي  للممارسـة التأمليـة )

 واقع الممارسا  التأمليةكشف عنفتالاالية ا الدراسة أمَّ ،الممارسا  التأملية في التعليم اسـتمدال

 َّلديام عية االنجازدافوالتاقف م  أثرها عل   ،العليا األساسيةمعلمي المرحلة لدى 

 الطريقة واإلجراءات

واقع  ل  التعرى لمالئمته لطبيعة الدراسة التي هدفت  اعتمد  الدراسة عل  المنال الو قي

العليا في ماافدة  األساسيةالممارسا  التأملية وأثرها عل  دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة 

 اربدَّ

 مجتمع الدراسة

ديرية )ممديرية التربية والتعليم تكون مجتمع الدراسة م  رميع المعلمي  والمعلما  في 

 ل2015/2016 للعال الدراسي ومديرية اربد األول ( ،، ومديرية الكورةبني كنانة الرم ا، ومديرية

 ( يوضث ذلك:1) جدولال َّم ومعلمة( معل7474وعددهم )

 َّحسب متايرا  المديرية والجناوعينتاا توزيع مجتمع الدراسة :(1جدول )

 الجنس المديرية
 عينة الدراسة مجتمع الدراسة

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 مديرية الرمثا

 9.69 63 9.37 700 ذكر

 8.31 54 8.67 648 أن  

 18.00 117 18.04 1348 المجموع

 مديرية بني كنانة

 10.15 66 9.71 726 ذكر

 10.31 67 10.68 798 أن  

 20.46 133 20.39 1524 المجموع

 مديرية الكورة

 9.69 63 9.35 699 ذكر

 12.00 78 12.35 923 أن  

 21.69 141 21.70 1622 المجموع

مديرية اربد 

 األولى

 18.46 120 18.14 1356 ذكر

 21.38 139 21.73 1624 أن  

 39.85 259 39.87 2980 المجموع

 المجموع

 48.00 312 46.57 3481 ذكر

 52.00 338 53.43 3993 أن  

 100.00 650 100.00 7474 المجموع
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 الدراسةعينة 

( معلم ومعلمة م  معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة 650نت عينة الدراسة م  )تكوَّ 

للعال الدراسي اختيارهم بطريقة العينة العشوائي م  مجتمع الدراسة في القصل ال اني  تمَّ اربد 

 ( يوضث توزيع أفراد العينة تبعاً للمتايرا  الشمصية والوظيقيةَّ 2والجدول )،ل2015/2016

 َّتوزيع أفراد العينة تبعاً للمتايرا  الشمصية والوظيقية(: 2جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 الجنس

 48.0 312 ذكر

 52.0 338 أن  

 100.0 650 المجموع

 العمر

 23.5 153 سنة 25أقل م  

 30.8 200 سنة 35-25م  

 19.8 129 سنة 45-36م  

 21.2 138 سنة 55-46م  

 4.6 30 سنة 55أك ر م  

 100.0 650 المجموع

 المؤهل العلمي

 25.2 164 دبلول

 53.1 345 بكالوريوس

 21.7 141 دراسا  عليا

 100.0 650 المجموع

 الخبرة

1-5 214 32.9 

6-10 192 29.5 

11-15 173 26.6 

 10.9 71 15أك ر م  

 100.0 650 المجموع

 التخصص

 57.8 376 علمية

 42.2 274  نسانية

 100.0 650 المجموع

معلمي المرحلة األساسية العليا م  اوناص ه  األعل  تكراراً  ( أنَّ 2يدار م  الجدول رقم )

( 312بينما م  الذكور هم األقل تكراراً والذي بلغ ) ،(%52َّ0( بنسبة مئوية )338والذي بلغ )

أن معلمي المرحلة األساسية العليا الذي  يدار ،بالنسبة لمتاير العمر، و(%48َّ0بنسبة مئوية )

 ،(%30َّ8( بنسبة مئوية )200سنة( هم األعل  تكراراً والذي بلغ ) 35-25تتراوح أعمارهم بي  )

 (َّ%4َّ6( بنسبة مئوية )30ة هم األقل تكراراً والذي بلغ )سن 55بينما الذي  تميد أعمارهم ع  
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الذي  مؤهلام العلمي بكالوريوس هم األعل    معلميالأن يدار ،بالنسبة لمتاير المؤهل العلميو

بينما الذي  مؤهلام العلمي دراسا  عليا هم  ،(%53َّ1( بنسبة مئوية )345تكراراً والذي بلغ )

  معلميالأن يدار  ،بالنسبة لمتاير المبرةو (َّ%21َّ7بنسبة مئوية ) (141األقل تكراراً والذي بلغ )

 ،(%32َّ9( بنسبة مئوية )214( هم األعل  تكراراً والذي بلغ )5-1الذي  تتراوح خبرتام بي  )

 (َّ%10َّ9( بنسبة مئوية )71هم األقل تكراراً والذي بلغ )سنة  15بينما الذي  تميد خبرتام ع  

م )علمية( اتاأن معلمي المرحلة األساسية العليا الذي  تمصصيدار بالنسبة لمتاير التمصص، و

) نسانية( تمصصاتام بينما الذي   ،(%57َّ8( بنسبة مئوية )376هم األعل  تكراراً والذي بلغ )

 (َّ%42َّ2( بنسبة مئوية )274هم األقل تكراراً والذي بلغ )

 أداة الدراسة

الشمصية والوظيقية ألفراد المتايـرا   يتضم األول  ،بايث تضم  قسمي  مقياسبناء  تمَّ 

البعد األول ويتعلف أمـا ال ـاني فيتعلف بالققرا  المرتبطة بأبعاد الدراسةَّ  عينة الدراسة

بدافعية االنجاز  البعـد ال ـاني فيتعلـفا وأمَّ  ،( فقرة20) قـد بلـغ عـدد فقراتـهو بالممارسـا  التأمليـة

 ( فقرة30َّـد بلـغ عـدد فقراتـه )قو

 صدق األداة

عرضاا عل  مجموعة م  الماكمي  م   (تمَّ المقياسبادى التأكد م   دق أداة الدراسة )

والقياس والتقويم وذلك م  أساليب التدريا  بلـغ عـددهم تـسعة ماكمـي ذوي المبرة والكقاءة 

 رراء  ومدى انتماء الققرة ألداء الدراسة، وتمَّ للاكم عل  دررة مناسبة الصياغة اللاوية للققرا ، 

حذى  وقد تمَّ ، ما يلمل م  حذى أو  ضافة أو تعديل عل  أداة الدراسة في ضوء أراء الماكمي 

ن هذه الققرا  ال تنتمي وال تقيا % م  الماكمي ، وذلك أل80الققرا  التي اتقف عل  حذفاا 

، وقد م لت م  لديامدافعية اونجاز  وأالممارسا  التأملية لدى معلمي المرحلة األساسية العليا 

 خالل فقرا  أخرىَّ

 ثبات األداة

تمَّ تطبيقاا مرتي  بقارق زمني أسبوعي  عل  عينة  ،بارض التأكد م  ثبا  أداة الدراسة

نة م  ) وتمَّ  ،وم  خارج عينة الدراسة ( معلم ومعلمة م  مجتمع الدراسة40االستطالعية مكوَّ

حساب معامل ارتباط بيرسون بي  التطبيقي  الستمراج ثبا  اوعادةَّ كما تمَّ تطبيف معادلة ثبا  

 ( يوضث ذلك3َّوالجدول ) ،األداة )كرونباخ ألقا( عل  رميع مجاال  الدراسة واألداة ككل

 َّمعامال  كرونباخ ألقا الما ة بمجاال  الدراسة واألداة ككل :(3)جدول 

 معامل ثبات اإلعادة معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم

 0َّ85 0َّ82 20 الممارسـا  التأمليـة 1

 0َّ87 0َّ83 30 دافعية االنجاز 2

 0.84 0.81 50 األداة ككل
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(، 0َّ82الممارسا  التأملية بلات ) لمقياس( أن معامال  كرونباخ ألقا 3يدار م  الجدول )

قا لألداة ككل )0َّ83دافعية اونجاز ) لمقياسوبلات  باخ أل ورميع  ،(0َّ81(، وبلغ معامل كرون

حيث يعتبر معامل ال با  )كرونباخ القا(  ،معامال  ال با  مرتقعة ومقبولة ألغراض الدراسةةةةةةة

الممارسةةةةةةا  التأملية بلات  لمقياس(َّ كما بلات معامال  ثبا  اوعادة 0َّ70مقبول  ذا زاد ع  )

 ،(0َّ84(، وبلغ معامل ثبا  اوعادة لألداة ككل )0َّ87دافعية اونجاز ) لمقياس(، وبلات 0َّ85)

لدراسةةةةةةةةورميع معامال  ثبا  اوعادة مرتقعة ومقبولة أل حيث يعتبر معامل ثبا   ،غراض ا

 (َّ 0َّ70 ذا زاد ع  ) اوعادة مقبوالً 

 تصحيح المقياس

( فقرة، حيث استمدمت الباح ة مقياس ليكر  للتدرج 50بصورته الناائية م  ) المقياستكون 

موافف ،(4)موافف  ،(5) موافف بشدةوتم  عطاء  ،المماسي بادى قياس آراء أفراد عينة الدراسة

أمال اورابة )√( وذلك بوضع  شارة  ،(1) غير موافف بشدة،(2)غير موافف ،(3)بدررة متوسطة 

االعتماد عل  التصنيف التالي للاكم عل  المتوسطا   التي تعكا دررة موافقتام، كما تمَّ 

 (َّمرتقعة 5َّ00 ل   3َّ67م  متوسطة،  3َّ66-2َّ34، م  منمقضة 2َّ33أقل م  )الاسابية:

 ة اإلحصائيةالمعالج

لإلرابة ع  أسئلة الدراسة تم استمدال المعالجا  اوحصائية التالية م  خالل برنامل الرزل 

التكرارا  والنسب المئوية للمتايرا  الشمصية والوظيقية ألفراد عينة  ،(SPSS)اوحصائية 

المتوسطا  الاسابية واالنارافا  المعيارية ورابا  أفراد عينة الدراسة ع  رميع و الدراسةَّ

تاليل (، وOne- Sample T.Test" للعينا  المنقردة )tاختبار "ومجاال  أداة الدراسةَّ 

-way-5تطبيف تاليل التباي  المماسي )(، وLinear Regressionاالنادار البسيط )

ANOVA )لمتوسطا  الاسابية ألداة الدراسة تبعاً للمتايرا  الشمصية للكشف ع  القروق بي  ا

 والوظيقيةَّ

 ومناقشتها عرض النتائج

يتضم  هذا الجمء عرض نتائل الدراسة التي هدفت واقع الممارسا  التأملية وأثرها عل  

تماد دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد، وتمَّ عرض النتائل باالع

 عل  أسئلة الدراسةَّ

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: ما مستوى الممارسات التأملية لدى معلمي 

تمَّ استمراج المتوسطا  لإلرابة ع  هذا السؤال،  المرحلة األساسية العليا في محافظة اربد؟

مرتبة ترتيباً الاسابية واالنارافا  المعيارية لكل فقرة م  فقرا  المجال "الممارسا  التأملية" 

" tتمَّ تطبيف اختبار "( يوضث ذلكَّ كما 4والمجال ككل، والجدول )م  األعل   ل  األدنىتنازلياً 

الممارسا  التأملية لدى معلمي  ( للكشف ع  مستوىOne- Sample T.Testللعينا  المنقردة )

 ( يوضث ذلك5َّماافدة اربد، والجدول ) المرحلة األساسية العليا في
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" الممارسا  التأملية"المتوسطا  الاسابية واالنارافا  المعيارية لمقياس (: 4جدول )

 َّ(650)ن=

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
توظيف الميال والتنبؤ لدى أسع   ل  

 الطلبة للتعبير ع  أرائام
 مرتقعة 1 0.91 4.23

2 
أطرح أسئلة ت ير عمليا  التقكير 

 وتاتمل  رابا  متنوعة
 مرتقعة 2 0.93 4.12

3 
أشجع الطلبة للتأمل باألنشطة التي 

 يقومون باا
 مرتقعة 3 0.97 4.10

18 
أعطي الطلبة القر ة لطرح رميع 

 التقكير الار لديامأرائام لتنمية 
 مرتقعة 4 1.04 4.01

20 
أحـــاول التعـــرى علـــ  أنمـــاط 

 التقاعـــل اويجابيـــة والسلبية بي  الطلبة
 مرتقعة 5 0.86 3.99

19 
أستمع  ل  مالحدا  الطلبة التأملية 

 حول موضوعا  الدرس الممتلقة
 مرتقعة 6 1.10 3.90

4 
خالل أقول بإثراء خبرا  الطلبة م  

 التأمل بعمليا  العلم
 مرتقعة 7 1.10 3.89

14 
أحث الطلبة عل  توضيث وو ف 

 الدواهر الطبيعية واالرتماعية
 مرتقعة 8 1.05 3.86

 مرتقعة 9 1.12 3.81 أمارس التعلم الذاتي للباث ع  المعرفة 9

16 
أستمع  ل  الطلبة حول تاليل األنشطة 

 الصقية التي يقومون باا
 مرتقعة 10 1.25 3.78

12 

ماارا  التقكير للطالب م  خالل  أـنمي

أنشطة ذهنية تاتاج استمدال عمليا  

 التاليل والتقسير

 مرتقعة 11 1.05 3.75

7 
اهتم بالتعليم المبني عل  عمليا  العلم 

 والمعرفة التأملية
 مرتقعة 12 1.13 3.73

6 

التي  أرمع المالحدا  واألفكار واآلراء

يعبر فياا الطلبة ع  أرائام لتاليلاا 

 والتأمل باا

 مرتقعة 13 1.09 3.67

13 
أحدد أوره االنسجال واالختالى في 

 األنشطة التأملية التي يقومون باا الطلبة
 مرتقعة 13 1.16 3.67
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 (4... تابع جدول رقم )

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

15 
أقدل المادة الدراسية بشكل ي ير التقكير 

 والتأمل عند الطلبة
 مرتقعة 13 1.20 3.67

10 
أقدل عددا كافيا م  األم لة التوضياية 

 لميادة التأمل لدى الطلبة
 متوسطة 16 1.21 3.66

8 
أقدل نشاطا  ت ري االستكشاى 

 واالستقصاء
 متوسطة 16 1.13 3.66

5 
في أحقم الطلبة عل  التميل والتنبؤ 

 تقسير بعض الدواهر العلمية
 متوسطة 18 1.26 3.52

17 
أتأمل كيقية  خراج الدروس في ذهني 

 قبل بداية الاصة الدراسية
 متوسطة 19 1.30 3.51

11 
ستمدل التقويم الاادى  ل  تاسي  ا

 عملية التعلم وكسب المعرفة
 متوسطة 20 1.32 3.40

 مرتفعة - 0.74 3.80 التأملية" ككل"الممارسات 

(، حيث راء  4َّ23-3َّ40( أن المتوسطا  الاسابية تراوحت بي  )4يدار م  الجدول )

( والتي تنص عل  "أسع   ل  توظيف الميال والتنبؤ لدى الطلبة للتعبير ع  أرائام" 1الققرة رقم )

ول ِّد األفكار ذلك  ل  أنَّ الميال ي( وبدررة مرتقعة، ويعمى 4َّ23بالمرتبة األول  بمتوسط حسابي )

ا يصل به  ل  مرحلة النضل، فإنَّ الميال يقول بصقل وتطوير األفكار والتنبؤ اوبداعية لدى المعلم ممَّ

( والتي 2، يلياا الققرة رقم )الميال يشجع الطالب ع  الباث ع  المميد م  المعرفة أنَّ  كماالتأملية 

( 4َّ12عمليا  التقكير وتاتمل  رابا  متنوعة" بمتوسط حسابي )تنص عل  "أطرح أسئلة ت ير 

ا يجعله غير مادود للو ول  ل  مقاهيم  وبدررة مرتقعة، فطرح األسئلة يوسع دائرة التقكير ممَّ

للتأمل ألنه ينطلف في تقكيره وراء  رابا  متعددة، وهذا النوع يقابل عمليا  التقكير  وأفكار رديدة

ل التقويم الاادى ( والتي تنص عل  "استمد11ة رقم )مرتبة األخيرة الققراوبداعي، وراء  بال

( وبدررة متوسطة، ويعمى ذلك 3َّ40 ل  تاسي  عملية التعلم وكسب المعرفة" بمتوسط حسابي )

ياتاج  ل  الوقت لمعالجة المعلوما  ونقدها وتاليلاا وبالتالي يستمدل أسلوب أخر  ل  أنَّ المعلم 

ولمعرفة مدى النجاح أو القشل في تاقيف األهداى العامة ونقاط القوة   التأملية لتقييم الممارسا

، ولك  استمدال عمليا  والضعف به، حت  يمك  تاقيف األهداى المنشودة بأحس   ورة ممكنة

المتوسط الاسابي للمجال  ، وبلغ ل  المستوى المطلوب يقتال يرم  قبل المعلمي  الاادى  التقويم

( وبدررة مرتقعةَّ وتعــمو الباحــ ة هــذه النتيجـة ألن 3َّ80" ككل )التأمليةالممارسا  "

وتضع عند المعلمي  الممارسا  التأملية تعمز الارية األكاديمية والتملص م  السلوك الروتيني 

تطوير  ينعكا عل  المعلمي  في مركم تطوير أنقسام ألنام ياللون ممارساتام ويقيموناا وبالتالي

( Farrell & Ives, 2015فارل و يقم )القكرية للطلبةَّ واتققت هذه النتيجة  مع دراسة  الماارا 
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استمدال المعلم للممارسا  التأملية يمكنه م  توفير ظروى التعلم الم ل  لطالبهَّ التي أظار  أنَّ 

( التي أظار  ورود معرفـة عامـة لدى المعلمي  فـي التأمـل، Pedro, 2005ودراسة بيدرو )

 ناـم تعلمـوا ممارسـة التأمـل فـي بيئـا  متعـددةَّوأ

للكشف ع  مستوى ( One- Sample T.Test" للعينا  المنقردة )tنتائل اختبار"(: 5جدول )

 َّ(650)ن=الممارسا  التأملية لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد 

مستوى الممارسات التأملية لدى 

العليا  معلمي المرحلة األساسية

 في محافظة اربد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"t" 

الداللة 

 اإلحصائية

3.80 0.74 649 27َّ531 0َّ000 

(، حيث تم 0َّ000( وبداللة  حصةةةةةائية )27َّ531( بلات )t( أن قيمة )5يدار م  الجدول )

(، وأظار  النتائل ورود دررة 3مقارنة الوسةةط العال بالقيمة المعيارية للتدريل المماسةةي وهي )

مرتقعة ودالة  حصةةائياً في مسةةتوى الممارسةةا  التأملية لدى معلمي المرحلة األسةةاسةةية العليا في 

ارسةةا  المعلمي  التأملية ترفع م  كقاءة المعلمي  وتاسةةناا ماافدة اربد، ويعمى ذلك  ل  أنَّ مم

تالقي األخطاء أثناء الممارسةةةة وتقويماا وتعديلاا وكذلك تدفع المعلمي  ناو الربط  عل وتسةةةاعد 

بي  ما يتعلمونه، وما لديام م  معارى وماارا  واتجاها  يمارسوناا في التعليم وبالتالي يساعد 

لذاتي  لدافع ا ية ا جة دى العل  تنم جة مع نتي هذه النتي قت  ( التي Aljabr, 2013)لمعلمي ، واتق

 بيَّنت األثر اويجابي الستمدال أدوا  التدريا التأملي في تنمية حل المشكال  الصقية للطلبةَّ

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ما مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة 

تمَّ استمراج المتوسطا  الاسابية ،لإلرابة ع  هذا السؤالمحافظة اربد؟األساسية العليا في 

ً واالنارافا  المعيارية لكل فقرة م  فقرا  المجال "دافعية االنجاز"  ً تنازليا م   مرتبة ترتيبا

" للعينا  tتطبيف اختبار " تمَّ ( يوضث ذلكَّ كما 6والمجال ككل، والجدول )األعل   ل  األدنى

( للكشف ع  مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة One-Sample T.Testالمنقردة )

 ( يوضث ذلك7َّوالجدول ) ،األساسية العليا في ماافدة اربد

 َّ(650)ن=" دافعية االنجاز"المتوسطا  الاسابية واالنارافا  المعيارية لمقياس (: 6جدول )

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

6 
 ذا لم أتو ل  ل  شيء ما في عملي فإنني 

 أبذل كافة الجاود لتاسي  أدائي
 مرتقعة 1 0.92 4.27

8 
أسع  بعد القشل  ل  تكرار المااولة 

 بإ رار
 مرتقعة 2 0.91 4.18

2 
أحاول أن أتق  العمل الذي أقول به قدر 

 المستطاع
 مرتقعة 3 0.95 4.11
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 (6)َََّّّ تابع ردول رقم 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتقعة 4 0.92 4.10 أقدل األعمال التي تتوفر فياا اوبداع 27

30 
أست مر وقت األرازة بالراحة وتجديد 

 النشاط
 مرتقعة 5 1.09 4.04

7 
أبذل أكبر وقت ممك  م  أرل تاسي  

 قدراتي في مجال عملي
 مرتقعة 6 0.96 4.02

5 
أقول بال الماما  الصعبة حت  و ن كنت 

 غير واثف م  أنني سأتمك  م  حلاا
 مرتقعة 7 1.08 4.00

25 
أستطيع التعبير ع  مشاعري دون أن 

 أشعر بإحراج
 مرتقعة 7 0.87 4.00

29 
أحاول وضع الالول المناسبة ألي مشكلة 

 قد تواراني
 مرتقعة 9 0.99 3.98

24 
التي تاقف أهدافي أركم عل  النشاطا  

 في المستقبل
 مرتقعة 10 1.05 3.97

 مرتقعة 11 0.99 3.95 أبذل رادا كبيرا ألكون األفضل 3

28 
أشعر أنني قادر عل  التعامل مع معدم 

 المشكال  التي أوارااا في عملي
 مرتقعة 11 0.99 3.95

22 
ال أبالي في اختالى رأي األغلبية ع  

 رأيي
 مرتقعة 13 1.17 3.94

 مرتقعة 14 1.01 3.90 أرغب بتكملة عملي عل  أكمل وره 4

 مرتقعة 15 1.06 3.86 ال أشعر بمرور الوقت أثناء تأدية عملي 10

20 
أسع   ل  المشاركة في األنشطة التي 

 تقيماا المدرسة
 مرتقعة 16 1.22 3.85

23 
أشعر أن بإمكاني أن أنجث في أي مامة 

 أقول باا
 مرتقعة 16 1.08 3.85

 مرتقعة 18 1.08 3.83 أدرك قيمة الوقت أثناء تأدية عملي 19

14 
أتاكم في هدوئي حي  أفشل بالو ول 

  ل  هدفي
 مرتقعة 19 1.18 3.82

1 
أحب القيال بأي عمل متوقع مني ماما 

 كلقني رادا
 مرتقعة 20 1.09 3.77

 مرتقعة 20 1.09 3.77 أبذل قصار رادي لتاقيف أهدافي 18
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 (6رقم ) َََّّّ تابع ردول

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

26 
لدي القدرة عل  تامل المسؤولية أثناء 

 تأدية عملي
 مرتقعة 22 1.08 3.75

12 
تجذبني األعمال التي تتسم بجو التنافا 

 والتادي
 مرتقعة 23 1.11 3.74

 مرتقعة 24 1.08 3.72 القوض  م  حولي ال تعيف عملي 16

 مرتقعة 25 1.16 3.67 ال أتأخر أبدا في انجاز مسؤولياتي 17

11 
أشعر بأنني مجتاد وم ابر في عملي 

 كمعلم
 متوسطة 26 1.11 3.62

13 
عندما أكون منشاال بعملي ال ارغب في 

 تركه
 متوسطة 27 1.12 3.56

9 
أستعد ألداء األعمال الصعبة التي تتطلب 

 مجاودا لتاقيقاا
 متوسطة 28 1.30 3.43

 متوسطة 28 1.34 3.43 أحرص أن أنجم عملي في الوقت المادد 15

 متوسطة 30 1.31 3.34 أحرص أن أكون دقيقا في مواعيدي 21

 مرتفعة - 0.73 3.85 "دافعية االنجاز" ككل

(، حيث راء  4َّ27-3َّ34( أن المتوسةةطا  الاسةةابية تراوحت بي  )6يدار م  الجدول )

والتي تنص عل  " ذا لم أتو ةةةةل  ل  شةةةةيء ما في عملي فإنني أبذل كافة الجاود ( 6الققرة رقم )

( وبدررة مرتقعة، ويعمى ذلك  ل  أنَّ 4َّ27لتاسةةةي  أدائي" بالمرتبة األول  بمتوسةةةط حسةةةابي )

ا يولد او ةةةةةةرار عل  العمل  المعلم يسةةةةةةع  دائماً لتاقيف  نجاز أك ر وتاقيف أفضةةةةةةل النتائل ممَّ

لتادد العوامل التي تسةةةةةةاعد المعلم عل  أن ينجم عمله وان يقدل أفضةةةةةةل أداء لتاقيف األهداى و

(والتي تنص عل  "أسةع  بعد القشةل  ل  تكرار المااولة بإ ةرار" 8ممك  له، يلياا الققرة رقم )

 ،( وبدررة مرتقعة، ويدل ذلك عل  أنَّ او ةةةرار هو الدافع ناو النجاح4َّ18بمتوسةةةط حسةةةابي )

وبالتالي  ، لك  بالم ابرة والمداومة واو رار حتماً سيتاقف النجاحره عقبا عادة ما يواوالنارث 

( 21، وبالمرتبة األخيرة الققرة رقم )لجعله أك ر قوة في التدريا سةةةةةةيولد عنده دافعية لالنجاز 

قا في مواعيدي" بمتوسةةةةةةط حسةةةةةةةابي ) ( وبدررة 3َّ34والتي تنص عل  "أحرص أن أكون دقي

متوسةةةطة، ويدل ذلك عل  ضةةةعف اهتمال المعلمي  بالمواعيد وبالرغم م  ذلك فإنَّ الدافعية للعمل 

جال "دافعية االنجاز" ككل تكون لديام حت   ذا لم ياتموا الوقت، وبلغ المتوسةةةةةةط الاسةةةةةةابي للم

ـذه النتيجـة ألن دافعية االنجاز تعمز الو ول  ل  3َّ85) ـ ة هـ ـمو الباحـ ( وبدررة مرتقعة وتعـ

معايير التقوق واالمتياز وتميد معدل اونتاج وحسةةةةةة   دارة األعمال  حسةةةةةةاس القرد بالنجاح في 

( Samara, Samara  & Alsalamat, 2012واتققت هذه النتيجة مع دراسةةةةةة )مجال عملهَّ 

 دافعية اونجاز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنياَّمرتقع في التي أشار   ل  ورود مستوى 
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للكشف ع  مستوى ( One- Sample T.Test" للعينا  المنقردة )tنتائل اختبار"(: 7جدول )

 َّ(650)ن=دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد 

مستوى دافعية االنجاز لدى 

معلمي المرحلة األساسية العليا 

 في محافظة اربد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"t" 

الداللة 

 اإلحصائية

3.85 0.73 649 29َّ580 0َّ000 

(، حيث تم 0َّ000( وبداللة  حصةةةةةائية )29َّ580( بلات )t( أن قيمة )7يدار م  الجدول )

(، وأظار  النتائل ورود دررة 3مقارنة الوسةةط العال بالقيمة المعيارية للتدريل المماسةةي وهي )

مرتقعة ودالة  حصائياً في مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة 

باع حارا  المعلم و، ويعمى ذلك اربد العمل بيئة وتوفير  واهتماماته متطلباتهفف ميوله و شةةةةةة

الذي ، الا ه عل  الم ابرة والعمل بشةةةةكل نشةةةةط وفعَّ يسةةةةلوكه و ، وهذا ينعكا عل المناسةةةةبة له

جاز عل  بدوره ينعكا  عَّ الهداى المعلمي  لألان ية عل  ناو ف مل تعليم بارها م  العوا باعت ال، 

 َّلقدرة الطالب عل  التاصيل واونجاز ددةالما

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: ما أثر الممارسات التأملية على دافعية االنجاز 

تم استمدال تاليل  ،لإلرابة ع  هذا السؤالإربد؟ لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة 

التأملية ( للكشف ع  ورود عالقة بي  الممارسا  Linear Regressionاالنادار البسيط )

 ( يوضث ذلك8َّوالجدول )،ودافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد

( للعالقة بي  الممارسا  التأملية Linear Regressionنتائل تاليل االنادار البسيط )(: 8جدول )

 َّودافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد

المتغير 

 المستقل
 tقيمة 

 tداللة 

 اإلحصائية
 Bقيمة 

قيمة 

R 

قيمة 
2R 

 .F FSigقيمة 

الممارسات 

 التأملية
137َّ307 0َّ000 0َّ0974 0َّ983 0َّ967 18853َّ228 0َّ000 

 المتاير التابع: ودافعية االنجاز

االنجاز دالة  حصةةةائياً بي  الممارسةةةا  التأملية ودافعية  ( ورود عالقة8يدار م  الجدول )

( 18853َّ228) (F)حيث بلات قيمة  ،لدى معلمي المرحلة األسةةةةةةاسةةةةةةية العليا في ماافدة اربد

 ،(0َّ983( والتي تم ل نموذج االرتباط الكلي )Rكما بلات قيمة ) ،(0َّ000وبداللة  حصةةةةةةائية )

القوة تسةةةام في تاريك و ،تسةةةاعد عل  التركيم عند المعلمي  ممارسةةةة التأمل ويعمى ذلك  ل  أنَّ 

نطالق م  رديد في االتجاه حيث أناا تولد طاقا  وتاقمها لال، الداخلية لتاقيف  نجازا  أفضةةةةةل

الممارسةةةةةا  التأملية تمقض دررة التوتر والقلف واالنقعاال  غير المرغوبة فتسةةةةةمث السةةةةةليم، ف

مرغوبة، اورادة ونجاز األهداى الالقدرة ويميد ا بالتأمل وغرس الشةةةةعور بالرضةةةةا والدافعية ممَّ 

م  خالل اسةةةةةتعادة ى المعلمي  المتعلف بالممارسةةةةةا  التأمليةلد التنبؤ والتميل أنَّ باوضةةةةةافة  ل  
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المعلم لألحداص الماضةةةةةةية والتأمل باا بعمف والتاليل واالسةةةةةةتنتاج لتعميم قدرته عل  مواراة 

 .لإلنجاز تهدافعي يميد م سالمواقف الجديدة 

السؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند النتائج المتعلقة باإلجابة عن 

( في مستوى الممارسات التأملية لدى معلمي المرحلة األساسية العليا α≤0.05مستوى الداللة )

العمر، المؤهل العلمي، الخبرة،  ،في محافظة اربد، تعزى إلى المتغيرات الشخصية )الجنس

( way-ANOVA-5تاليل التباي  المماسي )تم تطبيف  ،لإلرابة ع  هذا السؤالالتخصص(؟

للكشف ع  القروق في مستوى الممارسا  التأملية لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة 

العمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصص(،  ،اربد تعمى  ل  المتايرا  الشمصية )الجنا

 الجداول أدناه توضث ذلكَّ

واالنارافا  المعيارية لمستوى الممارسا  التأملية لدى معلمي المتوسطا  الاسابية (: 9جدول )

العمر، المؤهل العلمي،  ،المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد ت عمى للمتايرا  )الجنا

 المبرة، التمصص(

 العدد الفئة المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الجنس
 0.67 3.71 312 ذكر

 0.79 3.87 338 أن  

 العمر

 0.78 3.83 153 سنة 25أقل م  

 0.82 3.75 200 سنة 35-25م  

 0.68 3.87 129 سنة 45-36م  

 0.60 3.76 138 سنة 55-46م  

 0.72 3.78 30 سنة 55أك ر م  

 المؤهل العلمي

 0.76 3.84 164 دبلول

 0.70 3.81 345 بكالوريوس

 0.80 3.72 141 دراسا  عليا

 الخبرة

1-5 214 3.86 0.79 

6-10 192 3.82 0.77 

11-15 173 3.72 0.64 

 0.68 3.71 71 15أك ر م  

 التخصص
 0.78 3.77 376 علمية

 0.67 3.83 274  نسانية
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( ورود فروق ظاهرية بي  متوسةةطا   رابا  أفراد عينة الدراسةةة في 9يدار م  الجدول )

المرحلة األسةةةةاسةةةةية العليا في ماافدة اربد تعمى  ل  مسةةةةتوى الممارسةةةةا  التأملية لدى معلمي 

العمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصةةةةص(، ولمعرفة الداللة  ،المتايرا  الشةةةةمصةةةةية )الجنا

عل  مستوى الممارسا   (way-ANOVA-5)اوحصائية لتلك القروق تم تطبيف تاليل التباي  

 ( يوضث ذلكَّ 10افدة اربد، والجدول )التأملية لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ما

( للكشف ع  القروق في مستوى way-ANOVA-5نتائل تاليل التباي  )(: 10جدول )

 ،الممارسا  التأملية لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد ت عمى للمتايرا  )الجنا

 العمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصص(

 المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

"F" 

داللة 

"F "

 اإلحصائية

 0َّ010 6َّ592 3َّ542 1 3َّ542 الجنا

 0َّ319 1َّ178 0َّ633 4 2َّ531 العمر

 0َّ476 0َّ742 0َّ399 2 0َّ798 المؤهل العلمي

 0َّ593 0َّ634 0َّ341 3 1َّ023 المبرة

 0َّ097 2َّ771 1َّ489 1 1َّ489 التمصص

   0َّ537 638 342َّ812 المطأ

    649 352.843 المجموع المصحح

( α≤0.05ورود فروق ذا  داللة  حصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة )( 10يدار م  الجدول )

في مسةةةةتوى الممارسةةةةا  التأملية لدى معلمي المرحلة األسةةةةاسةةةةية العليا في ماافدة اربد ت عمى 

 (3َّ71( بينما بلغ للذكور )3َّ87)لمتاير )الجنا( ولصةةةالث اوناص حيث بلغ المتوسةةةط الاسةةةابي 

ا يولد او ةةةرار ممَّ   َّ والو ةةةول  ل  أهدافا رغبةً في تاقيف الذا  لدياموناص ألن اذلك  ىويعم

عدل كما يدار م  الجدول السةةةةةابف بالتالي فا  يبذل  راداً أكبر لممارسةةةةةة التأملَّ، وعل  العمل

( في مستوى الممارسا  التأملية α≤0.05ورود فروق ذا  داللة  حصائية عند مستوى الداللة )

لدى معلمي المرحلة األسةةةاسةةةية العليا في ماافدة اربد ت عمى للمتايرا  )العمر، المؤهل العلمي، 

 أنَّ  ذلك  ل  ى" لمسةةةتوى الداللة اوحصةةةائية ويعمFالمبرة، التمصةةةص(، حيث لم تصةةةل قيمة "

ألنام  العلمي والمبرة والتمصةةةةةةصرميع المعلمي  يمارسةةةةةةون التأمل باختالى العمر والمؤهل 

في الميدان، بما يمدل النمو والمعلما  يوظقون التأمل في تنمية الممارسةةةةةةةا  المانية للمعلمي  

سة الماني لام ولمجتمع التعلم داخل المدرسة ( Ryan, 2013) واتققت هذه النتيجة مع نتيجة درا

ـأملي ت عـمى  ـر الت لمبرة ولصالث ذوي المبرة القصيرة، لمتاير ابورود فروق في مـستوى التقكي

 َّفي حي  لم تك  القروق دالة  حصائياً وفقاً لمتايرا  الجنا، والمؤهل العلمي
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النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤؤؤؤؤال الخامس: هل هناك فروق ذات داللة إحصؤؤؤؤائية عند 

األساسية العليا في دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة مستوى ( في α≤0.05مستوى الداللة )

ية )الجنس بد، تعزى إلى المتغيرات الشؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤ ظة ار العمر، المؤهل العلمي، الخبرة،  ،محاف

( way-ANOVA-5تم تطبيف تاليل التباي  المماسةةةي ) ،لإلرابة ع  هذا السةةةؤالالتخصؤؤؤص(؟

 للكشةةف ع  القروق في مسةةتوى دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األسةةاسةةية العليا في ماافدة

العمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصةةةةةص(،  ،اربد تعمى  ل  المتايرا  الشةةةةةمصةةةةةية )الجنا

 الجداول أدناه توضث ذلكَّ

المتوسطا  الاسابية واالنارافا  المعيارية لمستوى دافعية االنجاز لدى معلمي (: 11جدول )

 َّالعمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصص( ،المرحلة األساسية العليا ت عمى للمتايرا  )الجنا

 العدد الفئة المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الجنس
 0.66 3.76 312 ذكر

 0.78 3.93 338 أن  

 العمر

 0.79 3.88 153 سنة 25أقل م  

 0.82 3.80 200 سنة 35-25م  

 0.68 3.92 129 سنة 45-36م  

 0.58 3.83 138 سنة 55-46م  

 0.67 3.81 30 سنة 55أك ر م  

 المؤهل العلمي

 0.76 3.88 164 دبلول

 0.70 3.86 345 بكالوريوس

 0.78 3.77 141 دراسا  عليا

 الخبرة

1-5 214 3.91 0.78 

6-10 192 3.87 0.77 

11-15 173 3.78 0.63 

 0.68 3.76 71 15أك ر م  

 التخصص
 0.77 3.82 376 علمية

 0.67 3.89 274  نسانية

( ورود فروق ظاهرية بي  متوسةةةةطا   رابا  أفراد عينة الدراسةةةةة 11يدار م  الجدول )

في مسةةةةةةتوى دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األسةةةةةةاسةةةةةةية العليا في ماافدة اربد تعمى  ل  

العمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصةةةةص(، ولمعرفة الداللة  ،المتايرا  الشةةةةمصةةةةية )الجنا

عل  مسةةةةةةتوى دافعية  (way-ANOVA-5)اوحصةةةةةةائية لتلك القروق تم تطبيف تاليل التباي  

 ( يوضث ذلكَّ 12االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في ماافدة اربد، والجدول )
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( للكشف ع  القروق في مستوى دافعية way-ANOVA-5نتائل تاليل التباي  )(: 12جدول )

العمر، المؤهل العلمي،  ،االنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا ت عمى للمتايرا  )الجنا

 َّالمبرة، التمصص(

 المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

"F" 

" Fداللة "

 اإلحصائية

 0َّ006 7َّ478 3َّ994 1 3َّ994 الجنس

 0َّ373 1َّ065 0َّ562 4 2َّ246 العمر

 0َّ498 0َّ697 0َّ368 2 0َّ735 المؤهل العلمي

 0َّ676 0َّ510 0َّ269 3 0َّ807 الخبرة

 0َّ087 2َّ931 1َّ546 1 1َّ546 التخصص

   0َّ528 638 336َّ546 الخطأ

    649 346َّ310 المجموع المصحح

( α≤0.05عند مسةةةتوى الداللة )ورود فروق ذا  داللة  حصةةةائية ( 12يدار م  الجدول )

في مسةةةتوى دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األسةةةاسةةةية العليا في ماافدة اربد ت عمى لمتاير 

 يعمىو (3َّ76(، بينما بلغ للذكور )3َّ93)الجنا( ولصالث اوناص حيث بلغ المتوسط الاسابي )

عكا نالتي ت ميميد دافعيتاا ممَّ للو ةةةةةةول  ل  مراتب عليا   َّ و  ةةةةةةراره ة اوناصرغب  ل  ذلك

ويدار  َّمعل  تاقيف طموحاتام قادرا  يجابياً عل  ثقتام بنقسةةةةام ومقاومام الذاتي الذي يجعلا 

( في α≤0.05عدل ورود فروق ذا  داللة  حصةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى الداللة )( 12م  الجدول )

بد ت عمى للمتايرا  مسةةةتوى دافعية االنجاز لدى معلمي المرحلة األسةةةاسةةةية العليا في ماافدة ار

مة " لداللة F)العمر، المؤهل العلمي، المبرة، التمصةةةةةةص(، حيث لم تصةةةةةةةل قي " لمسةةةةةةتوى ا

لديام دافعية انجاز باختالى العمر والمؤهل  ، ويعمىاوحصةةةةةةةائية ذلك  ل  أن رميع المعلمي  

ؤدي  ل  ويالسةةةعي ناو التميم والتقوق  ، حيث أن الدافعية تعبر ع العلمي والمبرة والتمصةةةص

مدفوعاً ناوه المعلمحصةةةةةةول  هذه النتيجة مع  َّعل  أداء ريد عندما يكون  قت  دراسةةةةةةةة واختل

(2011Al-Austath,  )  عدل ورود فروق دالة  حصةةةةائيا في مسةةةةتوى القدرة عل  التي أظار

الجناَّ بينما تورد فروق في مستوى القـةةةةةدرة  متاير ل   يعمىمعلمو العلول لدى التقكير التأملي 

  ل  المبرة التعليميـة لـصالث ذوي المبرة الطويلةَّ تعمىالتقكير التأملي عل  

 توصياتال

 :تيباآل ةو ي الباح تفي ضوء النتائل التي تو لت  لياا الدراسة، 

ـة ال 1َّ ـوعي وثقاف ـأملي ممارسةنشر ال ـا ةالت ـة  اوأدوات ـورش التدريبي ـد ال  للطلبةمـ  خالل عق

 .والمعلمي  أثناء المدمة
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 تطوير قدراتام عل  الممارسةةةةتوظيف التدريا التأملي، لبالمعلمي   زيادة اهتمالضةةةرورة  2َّ

 َّالتأملية

 َّتاسي  أدائام األكاديميتمدال التقويم للطلبة بادى اسبالمعلمي  والمعلما  اهتمال ضرورة  3َّ

وضةةةةع تصةةةةورا  لكيقية  خراج الدرس وذلك بالتمطيط ب والمعلما  زيادة اهتمال المعلمي  4َّ

 َّالمسبف

 المواعيد وزيادة اهتمامام بالوقتَّب بااللتمال والمعلما  زيادة اهتمال المعلمي  5َّ

تمييم األعمال السةةةةةالة م  الصةةةةةعبة والتركيم عل  المعلمي  والمعلما  عل  حرص زيادة  6َّ

 جادَّالاألعمال التي تتطلب 
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