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الممارسات التأملية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق وعالقتها
بأدائهم الوظيفي.

الملخص

د .مٌت كشيك*

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

الممارسات التأملية واألداء الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق ،وتعرف الفروقات

بين متوسط درجات إجابات أفراد عينة البحث على مقياس الممارسات التأملية ومقياس األداء

الوظيفي تبعاً لمتغيري البحث( :الرتبة األكاديمية ،التخصص األكاديمي الجامعي) ،وتم االعتماد
على المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة البحث من ( )273عضو هيئة تدريسية ،وتم تطبيق
مقياس الممارسات التأملية ،ومقياس األداء الوظيفي ،ومن أهم نتائج الدراسة :وجود عالقة ارتباطية
إيجابية ذات داللة إحصائية بين درجات إجابات أفراد عينة البحث على مقياس الممارسات التأملية

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

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

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

عينة البحث على مقياس األداء الوظيفي وفق متغير التخصص األكاديمي الجامعي لصالح التخصص
العلمي التطبيقي.
الكلمات المفتاحية :الممارسات التأملية ،األداء الوظيفي ،أعضاء الهيئة التدريسية.
* أستاذ مساعد يف قسم أصول الًتبية -كلية الًتبية  -سورية.
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The Reflective practices of teaching staff members at
Damascus University and their relation to their job
performance
Dr. Muna Keshek
Department of Foundations of Education
Faculty of Education
Damascus University
Syria

Abstract
The aim of the research is to know the level of the reflective
practices of the teaching staff at the University of Damascus ,and
the relationship between the reflective practices and the
performance of the faculty members at the University of
Damascus. The differences between the average scores of the
responses of the individuals in the research sample are based on
the scale of the reflective practices and the performance measure
according to the research variables (academic rank, university
academic specialization). The analytical descriptive approach was
used. The research sample consisted of (162) teaching staff
members. The measure of reflective practices and the
performance measure were applied. The most important results of
the study:
1.The existence of a positive correlation between the scores of
the responses of the sample members on the scale of the reflective
practices and their scores on the performance scale
2.There are statistically significant differences between the
scores of the responses of the members of the research sample on
the scale of the reflective practices according to the academic
rank variable in favour of the members of the academic staff
whose rank is university professor.
3.There are statistically significant differences between the
scores of the responses of the members of the research sample on
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the scale of the reflective practices according to the variable of
the academic specialization of the university.
Keywords: reflective practices, job performance, Teaching
staff members
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 .1مقدمة البحث:
ظهرت إرىاصات ادلمارسات التأملية يف تطبيقات "ديوي" ( )Deweyالذي يعتمد على حل
ادلشكبلت يف كتابو كيف نفكر عام ( )3311الذي أكد فيو أعلية النشاط وادلثابرة واالىتمام
باالعتقادات ،وبناء الفرضيات من ادلعرفة يف ضوء اخللفيات اليت تؤديها االستنتاجات اليت هتدف إليها
واليت حددىا خبمسة أظلاط ترتبط بادلمارسات التأملية تتمثل يف :التفكَت يف اخلربة\ادلشكلة اليت تشكل
صعوبة يف حلها وربويلها إىل مشكلة ؽلكن حلها (االنتقال إىل احللول ادلمكنة) استخدام الفروض لتوجيو
ادلبلحظات اليت مت ذبميعها وتطوير األفكار إىل افًتاض معقول والتجربة واختبار الفروض ،وذلذا ينظر إىل
التأمل على أنو عملية فكرية منتظمة ومًتابطة لتشكل دائرة تأملية كاملة وقد تتداخل مراحلها وذلك على
حسب نوع ادلشكلة طبيعتها ،لذلك دعا ادلعلمُت إىل شلارسة التأمل يف العمل
( )htt://www.lmsa.edu/~bernic/dewey.htmlوعد ( )Farrell, 2008التأمل
عامبلً حامساً يف عملييت التعليم والتعلم.
لذا زاد االىتمام بادلمارسات التأملية نتيجة االذباىات الًتبوية احلديثة ادلتنامية العتماد البنائية يف
التعلم واليت ترى أن ادلتعلم يبٍت معرفتو من خبلل عمليات الدمج والتفاعل مع احملتوى والبيئة احمليطة ،لذا
شكلت التطورات التقنية والتكنولوجية زلركاً كبَتاً لتطوير أداء أعضاء ىيئة التعليم يف مؤسسات التعليم
العايل وربسينو  ،وأصبح ضرورة حتمية يف إعدادىم وتأىيلهم دلواجهة تلك التطورات ،من ىنا كان االىتمام
بعضو ىيئة التعليم مبكراً ،وكان الًتكيز يف بدايتو على تطوير عملية التعلم ،إذ بدأت جامعة ىارفورد
" "Harfordعام ( )3391بتقدًن برنامج التدريس اجلامعي ألعضاء ىيئة التدريس فيها ،مث توالت
ادلسَتة يف اجلامعات األمريكية األخرى مث استجابت أوروبا ذلذه الدعوات فبدأت بتحسُت التعليم يف
اجلامعات عن طريق التطوير ادلهٍت ألعضاء ىيئة التعليم.
واذبهت اليونسكو" "UNICCOعام ( )3399إىل االىتمام بالتطوير ادلهٍت ألعضاء اذليئة
التعليمية ،هبدف تقدًن أنشطة مشًتكة تتعلق بالتدريب الًتبوي والتطوير ادلهٍت ألعضاء ىيئة التدريس الذي
أصبح يشكل مطلباً أساسياً لتحسُت األداء اجلامعي وعامبلً مهماً يف نقل اخلربات ادلتميزة واإلبداعية يف
رلال التعليم وضرورة عصرية دلواجهة التحديات اليت يتعرض ذلا التعليم؛ لذا ينظر للممارسة التأملية كبديل
لطرق التطوير ادلهٍت التقليدية ألهنا تؤدي لزيادة الوعي الذايت وتطوير معارف جديدة ذات صلة بالتعليم
وفهم وأسع للمشكبلت ).(unicco, 1984
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وقد أكدت دراسة (ادلزارع )5002 ،أن التعليم التأملي يؤدي إىل تغيَت يف سلوك ادلعلمُت ويقود
إىل ربسُت مستوى األداء ضلو األفضل من خبلل توضيح القناعات ومبلحظتها وربليلها ،كذلك ادلعتقدات
اليت ػلملوهنا ذباه أدوارىم ومسؤولياهتم ادلهنية ،لذا فإن الغرض األساسي من ادلمارسة التأملية ربسُت األداء
إذ تبدأ عملية التعلم بفحص شلارسات ادلعلمُت يف بيئة التعليم النظامي اليت تعد سلترباً لتطوير ىذه ادلمارسة
( ،)Goats, 2005والتأمل احلقيقي يتضمن أوالً وقبل كل شيء الرغبة يف التعلم والتغيَت ،ولكي يكون
فعاالً فإنو يعتمد على الوضع النفسي واالجتماعي وتاريخ احلياة اليت تشكل أساساً يف تشكيل اذباىات
األفراد وتوقعاهتم وسلوكاهتم ،ويضاف اليها نوعية الفرصة ادلتاحة والدعم ادلؤسسي ومستوياهتما؛ وذلذا أكد
( )Villogas & Reimers, 2003أعلية التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس ،فقد تبُت أن لو تأثَتاً
على معتقداهتم وشلارساهتم.
وحدد (أبو عمشة )39-31 ،5002 ،العديد من إغلابيات ادلمارسة التأملية اليت ركزت يف ربسُت
فهم الذات وزيادة الوعي واالنفتاح على أفكار اآلخرين ومعرفة نقاط القوة والضعف يف األداء وربسُت
قابلية الفرد ادلتعلم من أخطائو وزيادة الدافعية ضلو ربسُت أدائو إزاء التوجو ضلو حل ادلشكبلت وزيادة ادليل
ضلو التأمل ،كل ذلك بالطبع ينعكس إغلاباً على األداء الوظيفي ألعضاء اذليئة التدريسية يف رلاالت
سلتلفة :التخطيط ،البحث العلمي ،خدمة اجملتمع وعبلقتو مع زمبلئو وطلبتو ،من ىنا ؽلكن القول :إن
ادلمارسة التأملية تشكل اليوم اسًتاتيجية فعالة يف تطوير أداء عضو ىيئة التدريس وربسُت نوعية ىذا األداء
ضلو عملييت التعليم والتعلم والبيئة احمللية اليت تعترب قوة زلركة لقيادة التغيَت اليت تتمثل يف الرغبة للعمل
وربسُت االداء باإلضافة إىل أن الوعي بالسلوك ال ػلقق ىذا اذلدف إال من خبلل ادلمارسات التأملية ،لذا
عدت ادلمارسة التأملية منحى جديداً لتطوير أداء عضو اذليئة التعليمية ألهنا تساعده على سد الفجوة بُت
النظري والعملي التطبيقي.
شلا سبق ؽلكن القول :ىناك حاجة ملحة دلمارسة التأمل يف مؤسسات التعليم العايل وىذا يتطلب
من عضو اذليئة التدريسية اكتساب مهارات وسلوكات جديدة من أجل تطوير شلارستو التأملية اليت تنعكس
بصورة إغلابية على أدائو الوظيفي يف رلاالت سلتلفة سواء أكان ذلك يف رلال األداء التعليمي أم يف رلال
األداء السلوكي أم البحث العلمي أم خدمة اجلامعة واجملتمع؛ لذا فهم مطالبون بإظهار توجهات إغلابية
ضلو التغيَت يف السلوك وتفعيل مصادر التطوير ،ىذا ما دفع الباحثة إلجراء ىذه الدراسة ألن التعليم شهد
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ويشهد يف السنوات ادلاضية ربوالً جذرياً يف آليات تطوير مستوى أداء العضو ىادفاً من وراء ذلك تسليط
الضوء على واقع ادلمارسات التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق وعبلقتها بأدائهم الوظيفي.

 .2مشكلة البحث:

أكدت الدراسة االستطبلعية على ( 50عضوأ) من أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة دمشق من
الكليات ادلختلفة أن الطرق التقليدية (كاحملاضرة والتلقُت والشرح) يؤدي إىل اطلفاض مستوى األداء
وانعزال أعضاء ىيئة التدريس عن بعضهم وعدم اجتماعهم حلل مشكبلهتم والصعوبات اليت تواجههم،
وغياب أدوارىم يف تطوير ذواهتم لضعف امتبلكهم أدوات ربسُت وتطوير ومتابعة كل جديد يف زبصصاهتم
بصورة منهجية؛ لذلك ىم مطالبُت أكثر من أي وقت مضى تطوير مهاراهتم ومعارفهم يف رلال زبصصاهتم
دلواجهة التحديات والتغَتات والتطورات التكنولوجية وادلعرفية إذ أكدت دراسة ( )Davis, 2003أعلية
ادلمارسات التأملية لعضو ىيئة التدريس يف اجلامعة باعتباره منهجاً وأسلوباً علمياً ومعياراً أساسياً من معايَت
إعداده وتطويره وربسُت أدائو الوظيفي واالكادؽلي يف مؤسسات التعليم العايل وفهم أفضل أل ظلاط تعلم
ال طلبة من جهة وما يًتتب عليو من تنوع يف اساليب التعلم والتقوًن وربسُت طرائق التدريس دلا لو من
انعكاس على مهامو وواجباتو األخرى اليت يقوم هبا وفق القوانُت والتعليمات ادلعمول هبا يف اجلامعات
السورية ،من ىنا جاء ىذا البحث من أجل إلقاء الضوء على واقع ادلمارسات التأملية اليت يقوم هبا عضو
اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق وعبلقتها بأدائو الوظيفي ،ؽلكن ربديد مشكلة البحث بالسؤال التايل:
ما واقع ادلمارسات التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق وعبلقتها بأدائهم الوظيفي؟
من ىنا يسعى البحث اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:
 .3 .5ما درجة ادلمارسات التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق؟
 .5 .5ما درجة األداء الوظيفي ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق؟
 .1 .5ىل توجد عبلقة ارتباطية بُت ادلمارسات التأملية واألداء الوظيفي ألعضاء اذليئة التدريسية يف
جامعة دمشق؟

 .3أهداف البحث:

 .3 .1تعرف درجة ادلمارسات التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق.
 .5 .1تعرف درجة األداء الوظيفي ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق.
 .1 .1تعرف العبلقة بُت ادلمارسات التأملية واألداء الوظيفي ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق.
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 .9 .1تعرف الفروقات بُت متوسط درجات إجابات أفراد عينة البحث على مقياس ادلمارسات التأملية
تبعاً دلتغَتي البحث( :الرتبة األكادؽلية ،التخصص األكادؽلي اجلامعي).
 .2 .1تعرف الفروقات بُت متوسط درجات إجابات أفراد عينة البحث على مقياس األداء الوظيفي تبعاً
دلتغَتي البحث( :الرتبة األكادؽلية ،التخصص األكادؽلي اجلامعي).

 .4أهمية البحث:

يستمد البحث أعليتو من خبلل اآليت:
 .3 .9تعد ىذه الدراسة -يف حدود علم الباحثة -من أوىل الدراسات يف ىذا اجملال ،فادلمارسات التأملية
من أىم الوسائل لتطوير أداء أعضاء اذليئة التدريسية ،وقد يساعد ىذا األسلوب على تعزيز آليات ربسُت
ىذا األداء دلا لو من انعكاسات إغلابية يف األداء التعليمي وخدمة اجملتمع والبحث العلمي.
 .5 .9توجو أنظار الباحثُت الًتبويُت ضلو ادلمارسات التأملية بوصفها فكرة جديدة يف ادليدان الًتبوي
إلجراء العديد من الدراسات حول ضرورة إعداد برامج يف تنمية ادلوارد البشرية إلدماج أساليب التأمل يف
إعداد الكوادر التدريسية.
 .1 .9تساعد شلارسة التأمل أعضاء ىيئة التعليم على زيادة احلرية األكادؽلية والتخلص من السلوك الروتيٍت
والتفاعل يف أثناء التعليم جبذب انتباىهم وربديد سلوكهم.
 .6أسئلة البحث:

يسعى البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .3 .2ما درجة ادلمارسات التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق؟
 .5 .2ما درجة األداء الوظيفي ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق؟
 .1 .2ىل توجد عبلقة ارتباطية بُت ادلمارسات التأملية واألداء الوظيفي ألعضاء اذليئة التدريسية يف
جامعة دمشق؟
 .7حدود البحث:

 .3 .2احلدود البشرية :تتمثل عينة أعضاء اذليئة التعليمية يف كليات جامعة دمشق.
 .5 .2احلدود ادلكانية :سبثلت يف مجيع كليات جامعة دمشق.
 .1 .2احلدود الزمنية :طبّق البحث بتاريخ (5031/1/59-5031/1/2م).
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 .9 .2احلدود العلمية :اقتصر البحث احلايل على دراسة العبلقة بُت ادلمارسات التأملية واألداء الوظيفي
ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق.

 .8مصطلحات البحث العلمية والتعريفات اإلجرائية:
 .3 .1التأمل (( :)Reihfiectiveلغوياً) تشَت كلمة تأمل باللغة اإلنكليزية إىل التدبرٍ ،
ومعان متعددة
سطح ما ،كما تشَت أيضاً إىل التفكَت والًتكيز فيما ػلدث
منها :انعكاس الضوء أو احلرارة أو األشعة على ٍ
داخل العقل ومن معانيها أيضاً ،العودة إىل الوراء والتفكَت يف موضوع أو فكرة أو ىدف ما.
وقد درج ادلًتمجون العرب على استخدام كلمة تأمل مقابل كلمة ( ،)Refectionوكان ذلا
استخدام شاسع يف الكتابات الفلسفية وقد آثرنا ىنا ترمجتها إىل (تدبر) لتشَت إىل فإادة اإلنسان يف عملية
التفكَت يف تصحيح مسار تفكَته أو عملو ،تأمل األمر لغة ساسو ،ونظر يف عاقبتو ،وتأمل األمر عرفو
بآخره (رلمع اللغة العربية) ،ويف (لسان العرب) تأملت الشيء نظرت إليو مستثبتاً لو وتأمل الرجل أي
تثبت يف األمر والنظر ،وقد اقًتب ادلعجم الوسيط إىل حد بعيد من ادلفهوم االصطبلحي( ،تأمل) أي
تلبث األمر والنظر ،وتأمل الشيء وفيو تدبره وأعاد النظر فيو مره بعد أخرى ليستيقنو.
مارس ؽلارس،
يف حُت جاء مفهوم ادلمارسة يف (معجم اللغة العربية ادلعاصرة) دبعٌت َ
س( :فعل) َ
مار َ
ِ
َّخص الشَّيء :عاجلو وزاولو :قام بعملو مارس
مراساً وُشل َارسةً ،فهو ُشلا ِرس ،وادلفعول ُشل َارس مارس الش ُ
متدرب ،شلارس
سلطتَو :فرضها ،تكتسب ادلهارةُ بادلمارسة :باالحتكاك والتدريب ،طبيب شلا ِرس :طبيب ِّ
التخرج سبرس بـ /سبرس يف يتمرس ،سبرسا ،فهو متمرس ،وادلفعول متمرس بو سبرس
ّ
عام :طبيب حديث ّ
بالشيء /سبرس يف الشيء :احتك بو وتدرب عليو وزاولو ،صار خبَتاً بو سبرس بالطب /بالشدائد والنوائب
 متمرس بالرياضة البدنية /برفع األثقال.التأمل( :اصطبلحياً) عرفو تلمان (" :)Tillman, 2003, 230بأنو حوار داخلي مع الذات
يساعد الفرد على رؤية فلسفتو ومعتقداتو وخرباتو وشلارساتو ادلهنية بصورة أكثر عمقاً ووضوحاً حيث يقوده
ذلك إىل تبٍت مواقف واذباىات وازباذ قرارات تزيد من قدراتو على ادلشاركة يف حوار مجاعي يقوم على
تبادل اخلربات وادلعارف".
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وعرفو (مدبويل )300 ،5002 ،بأنو" :فعل و ٍاع ؼلرج من دائرة االطلراط يف ادلمارسات التقليدية
إىل دائرة النقد والتحليل لكل أدائو والوقوف على ما وراءىا من أفكار ومعتقدات توجهها وما يًتتب عليها
من نتائج".
 .5 .1ادلمارسة :ينطوي مفهوم ادلمارسة ( )praxisعلى معٌت ادلداومة وكثرة االشتغال بالشيء ،وىو يف
استخدامو البلتيٍت ( )practiceمن أصل يوناين «براكتيكوس» ،ويع ّد واحداً من ادلفاىيم اليت شاع
استخدامها يف الفكر الفلسفي من ذلك احلُت ،وقد استخدم للداللة على النشاط ادلستمر الذي توضع من
خبللو مبادئ العلوم موضع التطبيق ،ومنو قوذلم :شلارسة الطب ،وشلارسة الغناء ،وشلارسة السياسة ،كما
تستخدم للدراسة على ادلداومة يف النشاطات العقلية ،كأن يقال شلارسة التفكَت ،وشلارسة التأمل ،وغَتىا،
ولكنها بصورة عامة أكثر مرادفة للنشاط العملي ( ،)activité pratiqueومنها جاء تعبَت شلارسة
( )praxisادلشتق من اليونانية أيضاَ ،ويراد منو أن يكون مقاببلً للعلم النظري والتأمل
(.)www.aranthropo.com
 .1 .1ادلمارسات التأملية ( :)Reflective Practicesفقد عرفها (ريان :)5031 ،أهنا العملية
اليت يقوم من خبلذلا معلم الرياضيات دبراجعة شلارساتو التدريسية السابقة ،وفحص ما مت ربقيقو من
إصلازات ،واقًتاح ما ؽلكن تطويره من شلارسات أفضل مستقببلً.
ويعرفها (شاىُت :)5031 ،بأ هنا العمليات اليت يقوم هبا عضو اذليئة التدريسية بتوليد الوعي الذايت
إلعادة النظر فيما يقوم بو من مهام حبيث يستعرض ذىنياً وػللل ويراجع وي ّقوم ويستخلص العرب لتشكيل
معرفة وخربات جديدة تعزز لديو إجراء تعديل وتطوير أدائو ادلهٍت يف اجلامعة ،أما إجرائياً :فهي العمليات
وادلواقف اليت يقوم هبا عضو اذليئة التدريسية لتوليد الوعي الذايت إلعادة النظر فيما يقوم بو من مهام حبيث
يستعرض ذىنياً وػللل ويراجع وي ّقوم ويستخلص العرب لتشكيل معرفة وخربات جديدة تعزز لديو تطوير
أدائو الوظيفي يف اجلامعة يف احملاور التالية (اإلعداد للمحاضرة ،التجديد يف التخصص ،العبلقات مع
الزمبلء والطلبة).
 .9 .1األداء ( :)performanceجاءت كلمة األداء يف اللغة العربية دبعٌت الواجب وىو مشتق من
الفعل أدى تأدية دبعٌت أوصلو وقضاه وىو أدى لؤلمانة من غَته وتأديت لو حقو :أي قضيتو (الفَتوز
آبادي )3391 ،أما كلمة (أداء) يف قاموس ادلنجد ايصال الشيء إىل ادلرسل إليو ،واصطبلحياً عرف يف
معجمي ادلصطلحات اإلدارية بأنو" القيام بأعباء الوظيفة من مسؤوليات ،وواجبات وفقاً للمعدل ادلفروض
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أداؤه من العامل الكفء ادلدرب(العبلق( )50 ،3332 ،بدري ،)109 ،3399 ،إذن األداء ىو ما
يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو مهاري ،ويستند إىل خلفية معرفية ،ووجدانية معينة ،وىذا األداء
يكون عادة على مستوى معُت تظهر فيو قدرة الفرد أو عدم قدرتو على عمل ما (اللقاين.)11 ،3333 ،
 .2 .1األداء الوظيفي ( :)Job performancىو نشاط ؽلكن ادلوظف من إصلاز ادلهام واألىداف
احملددة لو بنجاح باالستخدام ادلعقول للموارد) ،(Jamal, 1985, 5ويعرف بأنو العمل الذي يؤديو
ادلرؤوس دبا يسهم يف ربقيق األىداف من خبلل تفهمو دوره وإتقانو لو واتباعو للتعليمات اليت تصل إليو
من أدواره وسلوكو مع زمبلئو ورؤسائو وتطويره ادلهٍت (عربيات.)103 ،5035 ،
األداء الوظيفي تعريفاً إجرائياً :الواجبات األكادؽلية واإلدارية ادلوكلة إىل عضو ىيئة التدريس دبوجب
األنظمة والتعليمات ادلعمول هبا يف اجلامعة ،والدرجات اليت ػلصل عليها عضو ىيئة التدريس على مقياس
األداء الوظيفي ادلقسم إىل رلاالت أربع ىي:
 .3 .2 .1األداء السلوكي :ترمجة القيم وادلعتقدات والقناعات اليت ػلملها عضو اذليئة التدريسية وتصبح
إحدى مكوناتو الذاتية وشلارساتو اليومية.
 .5 .2 .1البحث العلمي :استخدام الطريقة العلمية ادلنظمة يف مواجهة ادلشكبلت على مستوى الفرد
واجملتمع.
 .1 .2 .1خدمة اجلامعة واجملتمع :رلموعة من األنشطة اليت يقوم ويشارك هبا عضو اذليئة التدريسية داخل
اجلامعة أو خارجها (األعمال اإلشراقية ،اإلدارية داخل اجلامعة وخارجها كتنظيم ادلؤسبرات والندوات).
 .9 .2 .1األداء التعليمي :رلموعة ادلهام التدريسية اليت يكلف هبا عضو اذليئة التدريسية اليت تسهم يف
ربقيق األىداف األساسية للعملية التدريسية والتعليمية.
 .9اإلطار النظري:
 .3 .9التأمل :استحوذ التأمل على اىتمام العديد من الًتبويُت يف رلال علم النفس الًتبوي أمثال "بينيو"
( ،)Binetو"جيمس" ( ،)Jamesو"ديوي" ( ،)Deweyو"شون" ( ،)Schonو"كبلك وبًتسون"
( )clark &Petersonوغَتىم بع ّد التأمل اسًتاتيجية فعالة إلعداد ادلعلمُت وتدريبهم ،إذ مل يعد دور
ادلعلم يقتصر على إلقاء الدروس واحملاضرات وتقدًن ادلعلومات ،كما ازدادت احلاجة إليو دلساعدة الطلبة
على اتقان ادلهارات ربليل البيانات وادلعلومات اليت يتلقوهنا ،لذلك تعد ادلمارسة التأملية ادلدخل ادلثايل
إلعداد ىيئة التدريس على عكس ظلاذج اإلعداد التقليدية ،وتضع أعضاء اذليئة يف مركز تطوير أنفسهم
ألهنم ػلللون شلارساهتم ويعتمدوهنا ويبدؤون التغيَت ويراقبون جهود ىذا التغيَت على عكس النماذج
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التقليدية ،فادلمارسة التأملية تأخذ باحلسبان اخلربات ادلاضية وادلعرفة الشخصية وتسمح ذلم بتطبيقها يف
سياق شلارساهتم التعليمية واالجتماعية ،فالغرض من ادلمارسة التأملية تغيَت إجراءات ادلدرسُت وقراءاهتم
وكيفية تأثَت ذلك على نتائج قراراهتم وبالتايل فإن قيمة التفكَت تكمن يف قدرتو على صقل ادلمارسة الصفية
وربسُت نوعية التعليم والتعلم ،من ىنا أشار "فازي" ( )Fazey, 2004إىل أن التعليم التأملي طريقة
مناسبة يستطيع ادلدرس من خبلذلا أن يتعرف أوجو القصور لدى كل طالب وربديد سلوك التعلم ادلناسب
وكيفية تعليمو بطريقة أفضل ،وؽلكن للمدرس أن يستخدم اسًتاتيجية التأمل يف كافة مراحل عملية
التدريس؛ ففي مرحلة التخطيط يساعد توجيهو لكيفية االختيار بُت البدائل ،ويف مرحلة التنفيذ يفيده يف
مراقبة مدى التقدم يف الدرس ،ويف مرحلة التقوًن يساعده على اسًتجاع الدرس والتفكَت فما مت عملو وما
مل يتم عملو ،كما ؽلكنو التفكَت يف شلارساتو التدريسية وربليل اعتقاداتو قبل التدريس ويف أثنائو وبعده.
 .3 .3 .9من ىنا ؽلكن أن نوضح أعلية ادلمارسة التأملية من وجهة نظر "جيمن" ( Gimene,
:)1999, 129-143
 .3 .3 .3 .9سبكُت ادلعلمُت من ربليل شلارساهتم ومناقشتها وتقوؽلها وتغيَتىا وتبٍت مدخل ربليلي ذباه
التعليم.
 .5 .3 .3 .9يقوي تقديرىم للسياق االجتماعي والسياسي الذي يعملون فيو وإدراكهم أن التعليم مرتبط
سياسياً واجتماعياً ،وأن مهمتهم تقدير السياق وربليلو وؽلكنهم بالتايل من تقدير القضايا األخبلقية
واألدبية ادلتضمنة يف شلارساهتم.
 .1 .3 .3 .9التحليل الناقد دلعتقداهتم عن التعليم اجليد وتشجيعهم على ربمل مسؤولية أكرب لنموىم
ادلهٍت واكتساب درجة من االستقبللية ادلهنية ،وتيسَت تطوير ادلدرسُت لنظرياهتم التعليمية وادلمارسات
الًتبوية ،وفهم وتطوير أسس عملهم.
 .9 .3 .3 .9ربقيق التنمية ادلهنية الذاتية ،حيث تتطلب شلارسة التعليم التأملي فحصاً مستمراً
للمعتقدات وادلمارسة ومنشئها وأثرىا على ادلتعلمُت وادلعلمُت وعملية التعلم ،فادلعلم يتوقع منو أن يفكر يف
ادلعرفة احلالية والسابقة واخلربات ليولد خربات وأفكار ومفاىيم جديدة ،كما يتضمن التدريس التأملي
مبلحظة ذاتية وتقوًن ادلعلم لفهم أفعالو وردود أفعال طبلبو.
 .2 .3 .3 .9تسمح ادلمارسة التأملية أن ينظر ادلدرس فيما يدرس ،وكيف يدرس وما ادلخرح من تدريسو
واذلدف من ربديد ما يصلح للمعلم وما يصلح للمتعلم.
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 .2 .3 .3 .9سبد ادلمارسة التاملية ادلدرسُت بالفرصة للنظر ألنفسهم وفلسفتهم التدريسية (كيف
يدرسون) وػلددون ألنفسهم نواحي القوة والضعف ،وعندما يتأمل ادلدرسون ويفكرون يف األسباب بتفتح
عقلي بكامل مشاعرىم سوف يعملون بتبصر وزبطيط بدالً من العمل على أساس التقليد أو اإلجبار.
 .5 .3 .9من ىنا كان ديوي يشجع على التأمل كوسيلة من وسائل التطوير ادلهٍت يف التعليم ،وتوفر
الوقت للتفكَت والتنفيذ وادلتابعة وربقيق الربط بُت النظرية والتطبيق وىي طريقة للتدريس اجليد تساعد
ادلدرس على تطبيق النظريات يف الواقع ويستطيع ادلدرس أداء الدور ادلزدوج كمستخدم ومنتج للمعرفة.
 .3 .5 .3 .9إعداد عضو ىيئة التدريس حملاضراتو اجلامعية :إن العضو ادلتأمل أكثر قدرة على مواجهة
احلياة وأقل انسياقاً لآلخرين فاستخدامو لعملية التأمل تعٍت أنو ال ؽللك أفكاراً واضحة وإظلا ؽلتلك سلوكاً
ذكياً أيضاً يعطيو ثقة بنفسو وقدرة على حل ادلشكبلت اليت تواجهو ،ويتمتع بعقل منفتح غلعلو يستمع
ألفكار اآلخرين شلا غلنبو االندفاع بالعمل (عبد الوىاب.)319 ،5002 ،
 .5 .5 .3 .9ذبديد عضو ىيئة التدريس يف زبصصو :كما أن عضو ىيئة التدريس مطالب أكثر من أي
وقت مضى بالتجديد يف معارفو وزبصصو إلغناء زلاضرتو بادلعرفة اجلديدة ويكون قادراً على :التقوًن الذايت
ألدائو يف كل مرحلة من مراحل التعليم لتطوير أدائو الوظيفي ،والًتكيز على التفاصيل واحلقائق أكثر أعلية
من تناول الصورة العامة للموضوع ،وحب العمل الذي ػلتاج إىل شلارسة عملية أكثر من شلارسة نظرية،
واحلرص على تعلم أشياء جديدة حىت وإن مل تكن يف رلال زبصصو.
 .1 .5 .3 .9عبلقات عضو ىيئة التدريس مع زمبلئو وطبلبو :وذلك من خبلل تشجيع طبلبو على
شلارسة اسًتاتيجية التفكَت التأملي من خبلل عمليات التفاعل التعليمية ،ومساعدهتم على اكتشاف نقاط
القوة والضعف يف تعلمهم ،وذبنب الدخول دبناقشات طويلة مع زمبلئو يف موضوعات سياسية واجتماعية.
شلا سبق ؽلكن القول :إن شلارسة التأمل عملية تقوم على عمليات متعددة احلوار والنقاش والنظر يف
البدائل وصنع القرارات والثقة بالنفس ،كذلك ذلا أعلية كبَتة من خبلل تنمية الكفايات اخلاصة دبهاراتو
التدريسية ،ووسيلة الزباذ القرارات الغائبة امام ادلشكبلت اليت يواجهها يف عملو ،حيث تعمل ادلمارسة
التأملية على رفع كفاءة التدريس وربسينها وتساعد عضو ىيئة التدريس على تبليف األخطاء أثناء ادلمارسة
وتقوؽلها وتعديلها ،وذلا دور كبَت يف دفع عضو ىيئة التدريس إىل الربط بُت ما يتعلمونو وما لديهم من
خربات ومهارات ومعارف واذباىات ؽلارسوهنا أثناء عملهم ،وتشجع ادلمارسة التأملية عضو اذليئة التدريسية
على إجراء البحوث الًتبوية اجلديدة من خبلل طرح أفكار غَت مألوفة ،أيضاً تعد شلارسة التأمل وسيلة
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يستطيع هبا عضو ىيئة التدريس أن يطور نفسو ومستوى وعيو ،وذلا أعلية من خبلل بناء الثقة لدى عضو
ىيئة التدريس وتنمية الدافع الذايت لديو.
 .5 .9األداء الوظيفي لعضو اذليئة التدريسية :إن احلديث عن وظائف ىيئة التدريس اجلامعي مرتبط
باحلديث عن وظائف اجلامعة ادلبنية علـى فلسـفتُت رئيسـيتُت تركزان على اجلانب ادلعريف الذي يعد الوظيفة
األساسية للجامعة ىي علمية معرفية ،واجلانـب االجتمـاعي الذي يرى وظيفة اجلامعة ىي وظيفة اجتماعية
سياسية وىي ادلكان الذي يدرس أوضاع اجملتمع ومشكبلتو ويعمـل على إغلاد احللول ذلا.
وعلى الرغم من صعوبة حصر الوظائف األساسية لؤلستاذ اجلامعي ،إال أنو ؽلكن اشتقاقها من
وظائف اجلامعة ادلتمثلة فـي إعداد اإلطارات والكوادر ،والبحث العلمي ،وخدمة اجملتمع وتنميتو ،كل ىذا
يعرف عند األستاذ بالوظيفة األكادؽلية إضافة إىل الوظيفة اإلدارية اليت تتمثل يف اإلدارة األكادؽلية ،ىذه
األنشطة والوظائف تتكامل فيما بينها.
من ىذا ادلنطلق :على عضو ىيئة التدريس شلارسة التأمل ألن لو انعكاساً إغلابياً على عملو
األكادؽلي وربسُت أدائو الوظيفي لتحقيق أىداف اجلامعة من خبلل القيام بواجباتو ومهماتو ادلوكلة إليو
ادلتمثلة باآليت:
 .3 .5 .9األداء التعليمي السلوكي :يع ّد األستاذ اجلامعي الركيزة األساسية يف العملية التعليمية والعامل
األساسي يف صلاح اجلامعة وربقيق أىدافها ،فهو الذي يعمل على إعداد القدرات التعليمية وادلهارات
الًتبوية وإعداد القوى البشرية يف عصر يزداد فيو الًتكيز على أعلية اإلنسان كعنصر من عناصر التنمية
وتدريبها (سنقر )351 ،5000 ،من ىنا أصبح لزاماً على مؤسسات التعليم العايل هتيئة الظروف ادلناسبة
لتحسُت جودة أدائهم من خبلل عمليات التقوًن والتطوير لينعكس ذلك على ادلؤسسة وسلرجاهتا بصورة
إغلابية (أبو الرب وقداده )5 ،5009 ،والتدريس من أىم األدوار اليت يقوم هبا األستاذ اجلامعي الذي البد
أن تسعى إدارة اجلامة إىل البحث عن الطرق والوسائل ادلختلفة لتطوير أدائو ادلهٍت واألكادؽلي واالرتقاء
بادلستوى العلمي لو ودلخرجاتو ،ومن أىم معايَت األستاذ اجلامعي للممارسة األكادؽلية:
 .3 .3 .5 .9أن يكون متكمناً من احملتوى العلمي لتخصصو.
سبكن األستاذ اجلامعي يف التخطيط اجليد لعملية التعليم.
ّ .5 .3 .5 .9
 .1 .3 .5 .9أن يكون متمكناً من طرق التعليم وذبديدىا.
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 .9 .3 .5 .9سب ّكنو من مهارات التعليم وإدارة ادلوقف التعليمي والتقوًن وإدارة الربامج التعليمية وتطويرىا،
ترمجة القيم وادلعتقدات والقناعات اليت ػلملها عضو اذليئة التدريسية لتصبح إحدى مكوناتو الذاتية وجزءاً
من شلارساتو اليومية.
 .5 .5 .9البحث العلمي :يعد البحث العلمي مدخبلً طبيعياً ألية هنضة حضارية لكل رلتمع يرغب
باللحاق بركب احلضارة ،،وقد زاد االىتمام بو كثَتاً ،للنهوض واإلفادة منو ،وأفضل مكان ذلذه البحوث
اجلامعة (احلفظ ،)551 ،5009 ،كما أصبح البحث العلمي ؽلثل واحداً من أىم ادلؤشرات اليت تعكس
قدرة اجملتمع على ربديد ادلشكبلت اليت تواجهو وربدد قدرتو على توفَت أيسر احللول وأفضل ادلعاجلات
البلزمة دلواجهة تلك ادلشكبلت وربقيق التقدم يف سلتلف اجملاالت عن طريق ابتكار األساليب والوسائل
اليت تؤدي إىل خلق فرص عمل جديدة إىل جانب ما يسهم بو البحث العلمي من إثراء ادلعرفة العلمية
وتأصيلها (ادليهي359 ،5005 ،؛ صاحل ،)99 ،5009 ،وقد وضع البحث مؤشرات أساسية من
الضروري أن تتوافر لدى األستاذ اجلامعي:
 .3 .5 .5 .9أن يقوم بأحباث علمية مبتكرة يف رلال زبصصو.
 .5 .5 .5 .9أن يعد مصادر البحث العلمي ،ويستخدام نتائج حبثو يف تطوير العملية التعليمية.
 .1 .5 .5 .9ادلشاركة يف ادلؤسبرات والندوات يف زبصصو.
 .9 .5 .5 .9أن ينشر أحباثو يف الدوريات ادلتخصصة زللياً وعربياً ودولياً.
 .2 .5 .5 .9أن ؽلتلك مهارات كتابة تقارير البحوث العلمية.
 .1 .5 .9خدمة اجلامعة واجملتمع :تعد خدمة اجملتمع يف الوقت احلاضر جزءاً ال يتجزأ من بنية اجلامعة
احلديثة ونظامها األساسي فلم تعد اجلامعات رلرد مؤسسات لتخريج ادلتخصصُت لسوق العمل وال رلرد
مؤسسات للبحث العلمي تعيش دبعزل عن اجملتمع ومشكبلتو بل أصبحت ورشات من العمل العلمي
إلغلاد حلول للمشكبلت اليت يواجهها ،وتع ّد اجلامعة اليت تستطيع تقوية العبلقة بينها وبُت اجملتمع وتسهم
يف تقدًن اخلدمات ادلميزة ىي اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة من خبلل التحسُت والتطوير دلدخبلهتا
وعملياهتا وسلرجاهتا ،إذ تنوع اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة للمجتمع (ادلعرفية والتثقيفية والنفسية
واالجتماعية( )..رمضان )220-223 ،5009 ،ومن ادلهام ادلنوطة باجلامعة ضلو اجملتمع:
 .3 .1 .5 .9خدمات طبلبية تتنوع ما بُت األكادؽلي واالجتماعي.
 .5 .1 .5 .9إجراء البحوث العلمية والتطبيقية لصاحل اجملتمع وحل مشكبلتو.
 .1 .1 .5 .9تنظيم ادلؤسبرات والندوات العلمية الكتصلة بالقضايا وادلشكبلت ادلختلفة اليت تعم اجملتمع.
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 .9 .1 .5 .9االشًتاك يف اجملالس وادلؤسسات واذليئات العلمية زللياً وإقليمياً ودولياً.
 .2 .1 .5 .9تلبية احتياجات اجملتمع من مؤىلُت ومتخصصُت.
 .1 .9دور التأمل يف ادلمارسات التدريسية :ػلتاج ادلدرسون للتأمل أل ّن التعليم عمل مع ّقد غَت روتيٍت
يتطلب الكثَت من اجلهد والوقت وقدراً كبَتاً من احلكمة واالستبصار ،ألنّو يتم يف سياقات متعددة غلعل
مشكبلتو تتسم بالغموض ،وتعد ادلمارسة التأملية بديبلً لعمليات النّمو ادلهٍت التقليدية ،وتؤدي دورأ كبَتأ
يف عملية التدريس من خبلل اآليت:
 .3 .1 .9زيادة الوعي الذايت بادلمارسة ادلهنية.
 .5 .1 .9تطوير معرفة جديدة ذات صلة بادلمارسة ادلهنية.
 .1 .1 .9فهم أوسع للمشكبلت اليت تواجو ادلمارسُت ادلتأملُت.
فعالة للتغيَت التّعليمي،
من ىنا عد كل من (أوسًتمان وكوتكامب )5005 ،ادلمارسة التأملية ّقوة ّ
فعاالً للتطوير ادلهٍتّ ،إهنا طريقة متكاملة للتفكَت والفعل مركزة على التعلم والسلوك.
ومنهجاً ّ
شلا سبق ؽلكن القول :إن ادلمارس التأملي يلعب دورين مهمُت ،أوذلما ؽلكن تشبيهو بادلمثل
الدرامي ،وىو من ناحية أخرى ناقد يف نفس الوقت ،غللس بُت اجلمهور يراقب األداء وػلللو ،والتدريس
التأملي يعمل على استقصاء ذىٍت نَ ِشط و ٍاع ومتأن للمعلم وادلتعلم حول معتقداتو وخرباتو ومعرفتو
ادلفاىيمية اإلجرائية يف ضوء الواقع الذي يعمل فيو ،وؽلكنو من حل ادلشكبلت العملية والعلمية وإظهار
ادلعرفة الضمنية إىل سطح الوعي دبعٌت جديد ،ويساعد ذلك ادلعٌت على اشتقاق استدالالت خلرباتو احلسية
تقوده إىل تكوين نظرية خاصة بو للممارسات ادلرغوب ربقيقها يف ادلستقبل.
 .:دراسات سابقة:

دراسة "بارتليهيم وإيفانس" ( )Bettelheim and Evans, 1993بعنوان :مدى ربقق
تعرف مدى ربقق مؤشرات ادلمارسة
مؤشرات ادلمارسة التأملية لدى معلمي الًتبية اخلاصة ،ىدفت إىل ّ
التأملية لدى معلمي مصادر الًتبية اخلاصة ،طبقت الدراسة على ( )9معلمُت مت اختيارىم من معلمي
مصادر الًتبية اخلاصة ،واستخدمت ادلبلحظة الصفية ادلباشرة جلمع ادلعلومات ،باإلضافة إىل ادلقاببلت
والتسجيبلت الصوتية ،أظهرت نتائج ربليل البيانات وجود شلارسات تأملية بدرجة متوسطة لدى ادلعلمُت
يف أثناء حل ادلشكبلت التدريسية ،كما تبُت وجود تباين يف درجة توافر مؤشرات مكونات ادلمارسة
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التأملية ،إذ حظي مكون ادلسؤولية الشخصية يف الًتتيب األول بنسبة ( ،)%13يليو مكون االختبار
بنسبة ( ،)%15ويف الًتتيب األخَت جاء مكون مواجهة ادلشكلة بنسبة (.)%53
دراسة (حسُت وحنفي )5000 ،بعنوان :تطوير ادلهام الوظيفية ألعضاء ىيئة التدريس باجلامعات
ادلصرية يف ضوء بعض االذباىات العادلية ادلعاصرة ،ىدف الدراسة تعرف كيفية تطوير ادلهام الوظيفية
ألعضاء ىيئة التدريس باجلامعات ادلصرية يف ضوء بعض االذباىات العادلية ادلعاصرة ،خاصة ادلرتبطة يف
رلاالت التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة اجملتمع ،استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي لرصد
واقع ادلهام الوظيفية ألعضاء اذليئة التدريسية باجلامعات يف بعض الدول ادلتقدمة مقارنة بواقع التعليم دبصر،
وأظهرت الدراسة النتائج التالية :غالبية اجلامعات ادلتقدمة يف العامل هتتم بتحسُت ادلهمة التدريسية لعضو
ىيئة التدريس ،وىناك ضعف واضح يف األساليب التدريسية يف مصر ،فأساليبهم تقتصر على احملاضرات
واإللقاء والتلقُت اللفظي ويف رلال ادلهمة البحثية تبُت أن ىناك اىتماماً كبَتاً بادلهمة البحثية ألعضاء ىيئة
التدريس جبامعات الدول ادلتقدمة تتمثل يف توفر التمويل وتوفَت ادلكتبات والكوادر الفنية ادلساعدة للباحثُت
وإنشاء مراكز لئلبداع واالبتكار العلمي داخل اجلامعات ،أما ادلهمة البحثية ألعضاء ىيئة التدريس
باجلامعات ادلصرية فبحاجة إىل مزيد من التخطيط ادلستمر والتنظيم والدعم واالستخدام األمثل للموارد
الفنية والبشرية ،أما يف رلال خدمة اجملتمع يف مصر يقوم أعضاء ىيئة التدريس دبهام يف خدمة اجملتمع
والبيئة من خبلل عقد الدورات وتقدًن االستشارات وتدريس الكبار وىذه اجلهود ربتاج إىل تطوير.
دراسة "نورفيل" ( )2000 ،Norvelبعنوان :تطوير أعضاء ىيئة التدريس وعبلقتو بالرضا عن
العمل ،قام بدراسة تطوير أعضاء ىيئة التدريس وعبلقتو بالرضا عن العمل وثقافة ادلؤسسة من جهة،
وتطوير أعضاء ىيئة التدريس من جهة أخرى ،وطبقت الدراسة على ( )52كلية يف والية الباما
 Alabamaوتكونت من ( )101أعضاء ،وأشارت نتائجها إىل وجود عبلقة قوية بُت الرضا عن العمل
وثقافة ادلؤسسة من جهة وتطوير أعضاء ىيئة التدريس؛ إذ إن الرضا عن العمل يؤثر إغلابياً يف تشجيع
أعضاء ىيئة التدريس على النمو ادلهٍت ،وإذا كانت ثقافة ادلؤسسة إغلابية تكون داعمة لتطوير أعضاء ىيئة
التدريس.
دراسة "سينج" ( )Seng, 2001بعنوان :فحص ادلمارسات التأملية للطلبة ادلعلمُت يف كليات
إعداد ادلعلمُت ،ىدفت الدراسة إىل فحص ادلمارسات التأملية للطلبة ادلعلمُت يف كليات إعداد ادلعلمُت،
استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ولقياس ادلمارسات التأملية مت استخدام النسخة ادلعدلة لقياس
التفكَت التأملي التدريسي الذي أعده سباركس وزمبلءه عام ( )3330وطبق على عينة تكونت من
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( )551طالباً معلماً ،وقد اظهرت الدراسة :أن الطلبة ادلعلمُت نادراً ما يتأملون ،وتبُت وجود مستوى متدن
من التفكَت التأملي التدريسي لدى الطلبة ادلعلمُت.
دراسة (أبو وطفة )5005 ،بعنوان :واقع النمو ادلهٍت ألعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعة اإلسبلمية،
وسبل تطويره من وجهة نظرىم ،ىدفت الدراسة إىل تعرف واقع النمو ادلهٍت ألعضاء ىيئة التدريس يف
اجلامعة اإلسبلمية ،وسبل تطويره من وجهة نظرىم ،استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت
استبانة على عينة مكونة من ( )503أعضاء ،ومن ذوي الدرجات العلمية ادلختلفة (أستاذ مساعد ،أستاذ
مشارك ،زلاضر) ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية :إن واقع النمو ادلهٍت لدى أعضاء ىيئة التدريس
باجلامعة اإلسبلمية على ادلقياس الكلي قد ربقق بنسبة متوسطة بلغت ( )2261وبالنسبة ألبعاد واقع النمو
ادلهٍت فقد حصل البعد ادلتعلق بالنمو العلمي على ( )%1262وكما حصل البعد ادلتعلق بالفاعلية
التدريسية على نسبة ( ،)%1961وحصل البعد ادلتعلق بالبحث العلمي على نسبة ( )%2969بينما
حصل البعد ادلتعلق بادلشاركة اجملتمعية على ( ،)%2261أما عن أىم العقبات اليت تعًتض النمو ادلهٍت
ألعضاء اذليئة التدريسية فتمثلت يف العبء الكبَت يف التدريس ،وضعف اإلمكانات ادلالية للبحث العلمي
خصوصاً وللجامعة عموماً ،وكما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات تقدير
درجات أعضاء ىيئة التدريس لواقع النمو ادلهٍت تعزى دلتغَت ادلؤىل العلمي واخلربة التعليمية والكلية
دراسة "دافيز" ( )Davis, 2003بعنوان :ادلعيقات اليت تواجو أعضاء اذليئة التدريسية يف تطبيق
ادلمارسات التأملية يف تطورىم ادلهٍت ،ىدفت الدراسة إىل تعرف ادلعيقات اليت تواجو أعضاء ىيئة التدريس
يف تطبيق ادلمارسات التأملية يف تطورىم ادلهٍت وتطوير مناىج مؤسسات التعليم العايل ،استخدمت ادلنهج
الوصفي التحليلي مستعينة بأداة ىي االستبانة ،وأظهرت النتائج أن :ىناك سبعة عناصر أساسية مطلوبة
دلساعدة أعضاء ىيئة التدريس على دمج ادلمارسات التأملية يف شلارساهتم ادلهنية وىي :فهم أعمق للتدريس
والتأمل وااللتزام بالتطوير وربسُت أدائهم ادلهٍت وادلمارسات التدريسية اجليدة وعمليات تقييم الطبلب
ومصادر التعلم وإجراءات تطوير ادلناىج؛ لذا على أعضاء ىيئة التدريس شلارسة التأمل لتطوير أدائهم
الوظيفي اليت سبدىم بادلعارف وادلهارات اليت ػلتاجوهنا يف تطوير جوانب األداء الوظيفي.
دراسة "بدرو" ( )Pedro, 2005بعنوان :الكشف عن كيفية تشكيل ادلعلمُت قبل اخلدمة
دلفاىيم ادلمارسة التأملية ،ىدفت إىل الكشف عن كيفية تشكيل ادلعلمُت قبل اخلدمة دلفاىيم ادلمارسة
التأملية وكيف أفادوا من ىذه ادلفاىيم يف شلارساهتم ،وقد أوضحت نتائج الدراسة أن ادلعلمُت لديهم معرفة
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عامة يف التأمل وأهنم تعلموا التأمل يف الفرص ادلتاحة ويف سياقات متعددة ،كذلك تبُت أن لديهم تعريفات
متعددة دلمارسة التأمل ،كما تبُت أن ىناك تركيزاً على اخلربات السابقة أثناء شلارسة التأمل.
دراسة "والودارسك ووالتَتز" ( )wlodarsk & Walters, 2006بعنوان :خصائص
ادلمارسة التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية يف كلية الًتبية جبامعة ( ،)Ashland Universityىدفت
الدراسة إىل تعرف خصائص ادلمارسة التاملية ألعضاء ىيئة التدريس ،ولتحقيق ىذه الغاية طبقت الدراسة
على عينة مكونة من ( )109طبلب من طلبة إحدى اجلامعات يف نيجَتيا ومن ىم يف السنة الدراسية
األخَتة يف زبصص الًتبية ،مت مجع بيانات الدراسة باستخدام استبانة تضمنت أسئلة مفتوحة وزعت على
رلاالت متعددة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معتقدات الطلبة ادلعلمُت ادلتصلة بالتدريس التأملي سبثلت
بالتأثَت يف معارفهم احلالية والسابقة يف الًتبية ،ويف ظلوىم ادلهٍت ويف خرباهتم السابقة ،كما أشارت معظم
أفراد العينة إىل أن التدريس التأملي ػلفزىم على اإلصرار على التميز.
دراسة (الشكعة )5001 ،بعنوان :مستوى التفكَت التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات
العليا يف جامعة النجاح الوطنية ،ىدفت الدراسة إىل تعرف مستوى التفكَت التأملي لدى طلبة البكالوريوس
والدراسات الع ليا يف جامعة النجاح الوطنية استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي مستعينة دبقياس
التفكَت التأملي إيزنك وولسون الذي اشتمل على ( 10فقرة) طبقت على عينة مكونة من ( )293طالباً
وطالبة ،وأظهرت النتائج :أن مستوى التفكَت التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا يف جامعة
النجاح الوطنية جيدة جداً ،وصل ادلتوسط احلسايب لئلجابة على بنود ادلقياس  11653درجة من أصل
( 10درجة) أي بنسبة  ،%11622كما أظهرت أيضاً ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0602يف مستوى التفكَت التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا يف جامعة النجاح
الوطنية بُت الكليات العلمية واإلنسانية لصاحل طلبة الكليات اإلنسانية وبُت طلبة البكالوريوس وادلاجستَت
لصاحل ادلاجستَت بينما مل تكن ىناك فروق دالة إحصائياً تبعاً دلتغَت اجلنس.
دراسة (العمري )5003 ،بعنوان أساليب النمو ادلهٍت ادلتبعة لدى أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة
البلقان التطبيقية يف رلايل التدريس والبحث العلمي ،ىدفت الدراسة إىل تعرف برامج النمو ادلهٍت ادلتبعة
لدى أعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة البلقان التطبيقية وربديدىا ،استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي
التحليلي من خبلل تطوير استبانة تضمت سبعة رلاالت احتوت على ( 55فقرة) طبقت على عينة
عشوائية عنقودية بلغ عدد أفرادىا ( ) 22عضو ىيئة تدريسية ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية :كانت
درجة توافر أساليب النمو متوسطة عند أعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة البلقان ،ال فروق ذات داللة
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إحصائية يف أساليب النمو ادلهٍت ادلتبعة لدى أعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة البلقان التطبيقية تعزى إىل
كل من اجلنس وادلؤىل العلمي والرتبة األكادؽلية واخلربة التدريسية والتخصص.
دراسة (بلجون )5030 ،بعنوان :إتقان معلمي العلوم دلمارسة التدريس التأملي وعبلقتو دبستوى
الكفاءة التدريسية ،ىدفت الدراسة إىل تعرف مدى إتقان معلمي العلوم دلمارسة التدريس التأملي وعبلقتو
دبستوى الكفاءة التدريسية استخدمت استبانة دلمارسات التأملية واستمارة مبلحظة الكفاءات التدريسية
دلعلمي العلوم ،واختارت عينة عشوائية مؤلفة من ( )93معلماً ومعلمة ،وتوصلت إىل النتائج التالية :توجد
فروق دالة إحصائياً بُت معلمي العلوم ومعلماتو بالتعليم الثانوي العام يف مستوى الكفاءة التدريسية لصاحل
ادلعلمُت ،توجد فروق دالة إحصائياً بُت معلمي العلوم ومعلماتو بالتعليم الثانوي العامل يف مستوى إتقان
ادلمارسات التأملية يف التدريس لصاحل ادلعلمات ،عدم وجود فروق دالة إحصائياً بُت معلمي ومعلمات
التعليم الثانوي العام يف مستوى إتقان ادلمارسات التأملية يف التدريس تعود ألثر اختبلف مدة اخلربة ادلهنية،
وجود فروق دالة إحصائياً بُت معلمي العلوم بالتعليم الثانوي العام يف الكفاءات التدريسية تعود ألثر مدة
اخلربة ادلهنية.
دراسة (شاىُت )5035 ،بعنوان :واقع ادلمارسات األكادؽلية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة
القدس ادلفتوحة وعبلقتها باذباىاهتم ضلو التطور ادلهٍت الذايت يف ضوء بعض ادلتغَتات ،ىدفت الدراسة إىل
إلقاء الضوء على واقع ادلمارسات التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة القدس ادلفتوحة الذين يشرفون
على ادلقررات اإللكًتونية وعبلقتها باذباىاهتم ضلو التطور ادلهٍت الذايت يف ضوء بعض ادلتغَتات ،استخدم
ادلنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق ىذه األىداف مت تطبيق استبانة مكونة من بعدين :البعد األول يتعلق
بادلمارسات التأ ملية ،والثاين :يتعلق باذباىاهتم ضلو التطور ادلهٍت الذايت ،وبعد التحقق من صدقهما وثباهتما
طبقت على عينة مكونة من ( ) 331عضو ىيئة تدريسية مت اختيارىم بطريقة العينة الطبقية من أعضاء
ىيئة التدريس العاملُت يف فروع جامعة القدس ادلفتوحة يف الضفة الغربية الذين أشرفوا على مقررات التعليم
اإللكًتوين يف الفصل الدراسي ( )5033البالغ عددىم ( )559عضو ىيئة تدريس ،وتوصلت الدراسة
إىل :أن درجة ادلمارسة التأملية ألعضاء ىيئة التدريس عالية ،وجود عبلقة دالة إحصائياً بُت اذباىاهتم ضلو
التطور ادلهٍت الذايت ودرجة شلارساهتم التأملية ،كما أظهرت أيضاً وجود فروق دالة إحصائياً بُت متوسطات
ادلمارسة التأملية لدى أعضاء ىيئة التدريس وفقاً دلتغَتات ادلؤىل العلمي والكلية وعدد سنوات اخلربة
واحلالة الوظيفية.
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دراسة (ريان )5031 ،بعنوان :واقع شلارسة التدريس التأملي لدى معلمي الرياضيات يف مديريات
تربية اخلليل وعبلقتها بفاعلية الذات يف فلسطُت ،ىدفت الدراسة إىل تعرف واقع شلارسة التدريس التأملي
لدى معلمي الرياضيات يف مديريات تربية اخلليل وعبلقتها بفاعلية الذات التدريسية ،استخدم ادلنهج
الوصفي التحليلي مستعيناً باالستبانة أداة جلمع البيانات وطبقت على ( )519معلماً ومعلمة ،وتوصلت
الدراسة إىل :وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجة ادلمارسة وفقاً دلتغَت اخلربة ولصاحل ذوي
اخلربة القصَتة ،يف حُت مل تكن الفروق دالة إحصائياً وفقاً دلتغَت ادلديرية واجلنس وادلؤىل العلمي ،كما تبُت
وجود عبلقة دالة إحصائياً بُت متوسطات درجة ادلمارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات ودرجة فاعلية
الذات التدريسية.
التعليق على الدراسات السابقة :تنوعت الدراسات السابقة يف تناول التأمل ،فهناك العديد من
الدراسات كدراسة "بارتليهيم وإيفانس" ) (Bettelheim and Evans, 1993مدى ربقق
مؤشرات ادلمارسة التاملية لدى معلمي الًتبية ،ودراسة ( )Davis, 2003ادلعيقات اليت واجهت أعضاء
ىيئة التدريس يف تطبيق ادلمارسات التاملية يف تطورىم ادلهٍت ،ودراسة "بدرو" ( )Pedro, 2005عن
كيفية تشكيل ادلعلمُت قبل اخلدمة دلفاىيم ادلمارسة التأملية ودراسة (wlodarsk & Walters,
) 2006خصائص ادلمارسة التأملية ألعضاء ىيئة التدريس يف كلية الًتبية يف ازيلند اختلف مع بعض
الدراسات اليت تناولت ادلمارسات التأملية وتأثَتىا يف العملية التدريسية وبعض ادلتغَتات يف ادلراحل ادلختلفة
ومواد متعددة ،تناولت دراسة ) (Norvel, 2000تطوير أعضاء ىيئة التدريس وعبلقتها بالرضا عن
العمل ،و(بلجون )5030 ،إتقان معلمي العلوم شلارسة التدريس التاملي وعبلقتتو دبستوى الكفاءة،
ودراسة (ريان )5031 ،واقع شلارسة التدريس التاملي لدى معلمي الرياضيات وعبلقتها بفاعلية الذات،يف
حُت بينت دراسة (الشكعة )5001 ،مستوى التامل يف الدراسات العليا ،ودراسة ()Seng, 2001
فحص ادلمارسات التاملية للطلبة ادلعلمُت يف كليات إعداد ادلعلمُت (أبو وطفة )5005 ،واقع النمو ادلهٍت
العضاء اذليئة ادلمارسات التاملية للطلبة ادلعلمُت يف كليات الًتبية ،وتناولت دراسة (العمري)5003 ،
أساليب النمو ادلهٍت لدى أعضاء ىيئة التدريس ،وأعلية ادلمارسة كطريقة غَت تقليدية يف العملية التدريسية،
اتفق البحث احلايل مع دراسة (شاىُت )5035 ،يف تناول موضوع ادلمارسات التأملية ألعضاء ىيئة
التدريس وربطها باألداء ادلهٍت ،وباستخدام الباحثة للمنهج الوصفي التحليلي واالستبانة أداة جلمع
ادلعلومات ،سبيز البحث احلايل بالًتكيز على واقع شلارسة أعضاء اذليئة التدريسية جبامعة دمشق للتأمل من
زبصصات سلتلفة (الًتبية ،اذلندسة ،العلوم ،االقتصاد) مل تتناوذلا الدراسات السابقة ،والعينة مقصودة
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متمثلة بأعضاء اذليئة التدريسية وزمان تطبيق ىذا البحث ( )5031أول حبث يدرس -يف حدود علم
الباحثة– بيان داللة العبلقة بُت ادلمارسات التأملية واألداء الوظيفي بُت األعضاء ،أفادت الباحثة من
الدراسات السابقة يف وضع اإلطار النظري وتصميم مقاييس –من تصميم الباحثة( -مقياس ادلمارسات
التأملية واألداء الوظيفي لعضو ىيئة التدريس).

 .21فرضيات البحث:

يسعى البحث إىل التحقق من الفرضيات اآلتية عند مستوى الداللة (:)0.02
 .3 .30توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت درجات إجابات أفراد عينة البحث على مقياس
ادلمارسات التأملية ودرجات إجاباهتم على مقياس األداء الوظيفي.
 .5 .30توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات إجابات أفراد عينة البحث على مقياس ادلمارسات
التأملية وفق متغَتي البحث( :الرتبة األكادؽلية ،التخصص األكادؽلي اجلامعي).
 .1 .30توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات إجابات أفراد عينة البحث على مقياس األداء
الوظيفي وفق متغَتي البحث( :الرتبة األكادؽلية ،التخصص األكادؽلي اجلامعي).

 .22إجراءات البحث:
 .3 .33مــنهج البحــث :اعتمــد البحــث ادلــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي ػلــاول "وصــف طبيعــة الظــاىرة
موضــع البحــث ،يســاعد علــى تفســَت الظـواىر الًتبويــة ادلوجــودة ،كمــا يفســر العبلقــات بــُت ىــذه الظـواىر"،
يضاف إىل ذلك يساعد الباحثة يف احلصول على أكرب قدر شلكن من ادلعلومات حول ىذه الظواىر استناداً
إىل حقــائق الواقــع ،وتعــد األحبــاث الوصــفية أكثــر مــن مشــروع جلمــع ادلعلومــات فهــي تصــف وربلــل وتقــيس
وتُقيم وتفسر (دويدار ، )12 ،5002 ،واتبعت الباحثة اخلطوات اإلجرائية التالية :االطبلع على األدبيات
وادل راجــع النظريــة الدراســات الســابقة ادلتعلقــة بالبحــث ،مث إعــداد أداة البحــث وتطبيقهــا ،واســتخراج النتــائج
وربليلها وتفسَتىا ،وتقدًن ادلقًتحات ادلناسبة.
 .5 .33اجملتمع األصلي وعينة البحث:
 .3 .5 .33اجملتمــع األصــلي للبح ــث :تكــون اجملتمــع األص ــلي للدراســة مــن أعض ــاء اذليئــة التدريس ــية يف
كليــات العل ــوم األساســية والتطبيقي ــة( :كليــة العل ــوم ،وكليــة االقتص ــاد ،وكليــة اذلندس ــة ادلدنيــة) ،والكلي ــات
اإلنسانية( :كلية الًتبية) يف جامعة دمشق البالغ عددىم ( )925عضواً من أعضاء ىيئة تدريسية.

962

الممارسات التأممية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق ................................................د.كشيك

 .5 .5 .33عينة التطبيق النهـائي :لكـي نضـمن سبثيـل اجملتمـع يف العينـة مت سـحب العينـة عشـوائياً وطبقيـاً،
وعمل ــت الباحث ــة عل ــى أن تك ــون العين ــة متكافئ ــة ،إذ تكونـ ـت م ــن ( )325عضـ ـواً ،ومثل ــت العين ــة نس ــبة
( )%11.12من اجملتمع األصلي ألعضاء اذليئة التعليمية ،ومتَّ سحب العينة كما يبُت اجلدول رقم (:)3
جدول 3
عينة البحث
الكلية

اجملتمع األصلي

نسبة السحب %

العينة ادلسحوبة من اذليئة التدريسية

االقتصاد
الًتبية
العلوم
اذلندسة ادلدنية

350
333
311
20

%12
%12.53
%19.29
%12

95
95
20
39

اجملموع

925

%12.02

325

جدول 5
توزع أفراد عينة البحث من أعضاء اذليئة التدريسية وفق متغَتي البحث
ادلتغَت
الرتبة األكادؽلية

التخصص األكادؽلي

الفئة

أفراد العينة

النسبة

مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ
اجملموع الكلي
نظري
علمي تطبيقي
اجملموع الكلي

95
99
15
325
95
350
325

%20.2
%53.2
%33.9
% 300
%52.3
%19.3
% 300

 .1 .30أداة البحث:
 .3 .1 .30مقياس ادلمارسات التأملية:
 .3 .3 .1 .30مرحلة االطبلع واختيـار بنـود ادلقيـاس :مت فيهـا االطـبلع علـى بعـض الدراسـات واألحبـاث
اليت تناولت موضوع ادلمارسات التأملية ،واختارت الباحثة الدراسات العربية احلديثة يف ىذا اجملال ،كدراسة
كــل مــن( :مقيــاس شــاىُت5035 ،؛ اجلــرب5031 ،؛ الســنيدي5031 ،؛ ومقيــاس & Eysenck
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 Weilson Reflective ness Scaleتعريــب :بركــات ،)5002 ،مث قامــت بتصــميم مقيــاس
ادلمارسات التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية ،ويتألف ادلقياس من ثبلثة زلاور أساسية تضم ( )95بنداً:
جدول 1
توزيع بنود زلاور مقياس ادلمارسات التأملية
زلاور مقياس ادلمارسات التأملية

عدد البنود

البنود

احملور األول :اإلعداد حملاضرايت
احملور الثاين :التجديد يف
زبصصي
احملور الثالث :عبلقايت مع
الزمبلء والطلبة

31

31 ،35 ،33 ،30 ،3 ،9 ،1 ،2 ،2 ،9 ،1 ،5 ،3
،52 ،52 ،59 ،51 ،55 ،53 ،50 ،33 ،39 ،31 ،32 ،32 ،39
53 ،59 ،51

31

95 ،93 ،90 ،13 ،19 ،11 ،12 ،12 ،19 ،11 ،15 ،13 ،10

32

وتــتم اإلجابــة عــن كــل بنــد مــن بنــود ادلقيــاس مــن خــبلل مفتــاح تصــحيح ثبلثــي مكــون مــن ثبلثــة
احتمـاالت :درجــة ادلمارسـة (مرتفعــة ،متوســطة ،منخفضـة) ،وتقابــل ىــذه البنـود درجــات ( )3 ،5 ،1علــى
الًتتيب لكل بند ،ليتم احلكم نسبياً عن واقع ادلمارسات التأملية.
 .5 .3 .1 .30صدق مقياس ادلمارسات التأملية:
 .3 .5 .3 .1 .30الصــدق الظــاىري (صــدق احملكمــُت) :اســتخدمت الباحثــة طريقــة الصــدق الظــاىري
هبدف التحقق من صبلحية بنود مقيـاس ادلمارسـات التأمليـة ،إذ مت عـرض االسـتبانة علـى عـدد مـن أعضـاء
اذليئة التدريسية بكليـة الًتبيـة يف جامعـة دمشـق بلـغ عـددىم ( )30زلكمـُت ،لبيـان رأيهـم يف صـحة صـياغة
كل بند ،فضبلً عن ذكر ما يرونو مناسباً من إضـافات أو تعـديبلت ،وبنـاءً علـى اآلراء وادلبلحظـات مل يـتم
استبعاد أي بند من ادلقياس  ،ولكن مت تعـديل بعضـها مـن حيـث الصـياغة؛ وبلـغ اجملمـوع النهـائي لبنـود ىـذا
ادلقياس بصورتو النهائية ( )95بنداً.
 .5 .5 .3 .1 .30صدق االتساق الداخلي :مت إجراء ارتباط اجملموع الكلـي باحملـاور الفرعيـة ،كمـا يظهـر
يف اجلدول رقم (:)9
جدول 9
االرتباطات بُت اجملموع الكلي واحملاور الفرعية دلقياس ادلمارسات التأملية
زلاور مقياس ادلمارسات التأملية

عدد البنود

ارتباط بَتسون

مستوى الداللة

احملور األول( :اإلعداد حملاضرايت).

31

0.151

0.000
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32
31

احملور الثاين( :التجديد يف زبصصي).
احملور الثالث( :عبلقايت مع الزمبلء والطلبة).

0.000
0.000

0.193
0.291

يبلحـظ مــن اجلــدول الســابق َّ
أن ارتبــاط اجملمــوع الكلـي مــع اجملــاالت الفرعيــة تـراوح بــُت (0.291
و ،)0.193وىو ارتباط مرتفع يدل على َّ
أن بنود ادلقياس متجانس يف قياس السمة ادلقيسة.
 .1 .3 .1 .30ثبات مقياس ادلمارسات التأملية:
 .3 .1 .3 .1 .30إعــادة التطبيــق :مت حســاب معامــل الثبــات عــن طريــق تطبيــق ادلقيــاس ،وإعــادة تطبيقــو
عل ــى نف ــس العين ــة بع ــد أس ــبوعُت ،وق ــد أظه ــرت النت ــائج سبت ــع االس ــتبانة بدرج ــة عالي ــة م ــن الثب ــات بلغ ــت
(.)0.999
جدول 2
ثبات اإلعادة وفق قانون سبَتمان براون دلقياس ادلمارسات التأملية
زلاور مقياس ادلمارسات التأملية

ثبات اإلعادة

مستوى الداللة

احملور األول( :اإلعداد حملاضرايت).
احملور الثاين( :التجديد يف زبصصي).
احملور الثالث( :عبلقايت مع الزمبلء والطلبة).

0.931
0.959
0.902

0.000
0.000
0.000

الدرجة الكلية

0.999

0.000

 .5 .1 .3 .1 .30التجزئة النصفية :يف ىذه الطريقة مت تقسيم بنـود ادلقيـاس إىل نصـفُت متسـاويُت ،ضـم
النصــف األول البنــود الفرديــة يف ادلقيــاس ،يف حــُت ضــم النصــف الثــاين البنــود الزوجيــة ،ومت حســاب معامــل
الـًتابط (ســبَتمان بـراون وغوسبــان بــُت اجلـزأين) ،وجــاءت النتــائج معامــل الـًتابط ســبَتمان بـراون (،)0.910
ونتيجة غوسبان ( )0.915ومجيعها دالة عند مستوى الداللة (.)0.02
جدول 2
ثبات التجزئة النصفية وفق قانون سبَتمان براون دلقياس ادلمارسات التأملية
زلاور مقياس ادلمارسات التأملية

ثبات اإلعادة

مستوى الداللة

احملور األول( :اإلعداد حملاضرايت).
احملور الثاين( :التجديد يف زبصصي).
احملور الثالث( :عبلقايت مع الزمبلء والطلبة).

0.923
0.913
0.953

0.000
0.000
0.000

الدرجة الكلية

0.910

0.000

 .5 .1 .30مقياس األداء الوظيفي:
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 .3 .5 .1 .30مرحلة االطبلع واختيـار بنـود ادلقيـاس :مت فيهـا االطـبلع علـى بعـض الدراسـات واألحبـاث
اليت تناولت موضوع األداء الوظيفي ،وقد اختارت الباحثة الدراسات العربية احلديثة يف ىذا اجملال ،كدراسة
ك ــل م ــن( :الصـ ـرايرة5055 ،؛ أب ــو ال ــرب ،)5009 ،مث قام ــت الباحث ــة بتص ــميم مقي ــاس األداء ال ــوظيفي
ألعضاء اذليئة التدريسية ،ويتألف ادلقياس من أربعة زلاور أساسية تضم ( )13بنداً ،وىي:
جدول 1
توزيع بنود زلاور مقياس األداء الوظيفي
زلاور مقياس األداء الوظيفي

عدد البنود

البنود

احملور األول( :السلوكيات).
احملور الثاين( :خدمة اجملتمع واجلامعة).
احملور الثالث( :البحث العلمي).
احملور الرابع( :األداء التعليمي).

2
1
1
33

2 ، 2 ،9 ،1 ،5 ،3
31 ،35 ،33 ،30 ،3 ،9 ،1
50 ،33 ،39 ،31 ،32 ،32 ،39
13 ،10 ،53 ،59 ،51 ،52 ،52 ،59 ،51 ،55 ،53

وتــتم اإلجابــة عــن كــل بنــد مــن بنــود ادلقيــاس مــن خــبلل مفتــاح تصــحيح ثبلثــي مكــون مــن ثبلثــة
احتمـاالت :درجــة ادلمارسـة (مرتفعــة ،متوســطة ،منخفضـة) ،وتقابــل ىــذه البنـود درجــات ( )3 ،5 ،1علــى
الًتتيب لكل بند ليتم احلكم نسبياً عن واقع األداء الوظيفي.

 .5 .5 .1 .30صدق مقياس األداء الوظيفي:
 .3 .5 .5 .1 .30الصــدق الظــاىري (صــدق احملكمــُت) :اســتخدمت الباحثــة طريقــة الصــدق الظــاىري
هبدف التحقق من صبلحية بنود مقياس األداء الوظيفي ،إذ مت عرض االستبانة على عدد من أعضاء اذليئة
التدريســية بكليــة الًتبيــة يف جامعــة دمشــق بلــغ عــددىم ( )30زلكمــُت ،لبيــان رأيهــم يف صــحة صــياغة كــل
بنـد ،فضـبلً عــن ذكـر مـا يرونــو مناسـباً مـن إضــافات أو تعـديبلت ،وبنـاءً علــى اآلراء وادلبلحظـات مت تعــديل
بعضها من حيث الصياغة؛ وبالتايل بلغ اجملموع النهائي لبنود ىذا ادلقياس بصورتو النهائية ( )13بنداً.
 .5 .5 .5 .1 .30صدق االتساق الداخلي :مت إجراء ارتباط اجملموع الكلي باحملاور الفرعية.
جدول 9
االرتباطات بُت اجملموع الكلي واحملاور الفرعية دلقياس األداء الوظيفي
زلاور مقياس األداء الوظيفي

عدد البنود

923

ارتباط بَتسون

مستوى الداللة
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2
1
1
33

احملور األول( :السلوكيات).
احملور الثاين( :خدمة اجملتمع واجلامعة).
احملور الثالث( :البحث العلمي).
احملور الرابع( :األداء التعليمي).

0.000
0.000
0.000
0.000

0.935
0.192
0.190
0.910

يبلحـظ مــن اجلــدول الســابق َّ
أن ارتبــاط اجملمــوع الكلـي مــع اجملــاالت الفرعيــة تـراوح بــُت (0.190
و ،)0.910وىو ارتباط مرتفع يدل على َّ
أن بنود ادلقياس متجانسة يف قياس السمة ادلقيسة.
 .1 .5 .1 .30ثبات مقياس ادلمارسات التأملية :اعتمد يف حساب ثبات ادلقياس على الطرق التالية:
 .3 .1 .5 .1 .30إعــادة التطبيــق :مت حســاب معامــل الثبــات عــن طريــق تطبيــق ادلقيــاس ،وإعــادة تطبيقــو
عل ــى نف ــس العين ــة بع ــد أس ــبوعُت ،وق ــد أظه ــرت النت ــائج سبت ــع االس ــتبانة بدرج ــة عالي ــة م ــن الثب ــات بلغ ــت
( ،)0.910كما ىو مبُت يف اجلدول رقم (:)3
جدول 3
ثبات اإلعادة وفق قانون سبَتمان براون دلقياس األداء الوظيفي
زلاور مقياس األداء الوظيفي

ثبات اإلعادة

مستوى الداللة

احملور األول( :السلوكيات).
احملور الثاين( :خدمة اجملتمع واجلامعة).
احملور الثالث( :البحث العلمي).
احملور الرابع( :األداء التعليمي).

0.925
0.921
0.913
0.999

0.000
0.000
0.000
0.000

الدرجة الكلية

0.910

0.000

 .5 .1 .5 .1 .30التجزئــة النصــفية :مت تقســيم بنــود ادلقيــاس إىل نصــفُت متســاويُت ،ضــم النصــف األول
البنود الفردية يف ادلقياس ،يف حُت ضم النصف الثاين البنود الزوجية ،ومت حساب معامل االرتباط (سبَتمان
ب ـراون وغوسبــان بــُت اجل ـزأين) ،وجــاءت النتــائج معامــل ال ـًتابط ســبَتمان ب ـراون ( ،)0.933ونتيجــة غوسبــان
( )0.951ومجيعها دال عند مستوى الداللة (.)0.02
جدول 30
ثبات التجزئة النصفية وفق قانون سبَتمان براون دلقياس األداء الوظيفي
زلاور مقياس األداء الوظيفي

ثبات اإلعادة

مستوى الداللة

احملور األول( :السلوكيات).
احملور الثاين( :خدمة اجملتمع واجلامعة).
احملور الثالث( :البحث العلمي).
احملور الرابع( :األداء التعليمي).

0.952
0.993
0.935
0.913

0.000
0.000
0.000
0.000
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0.933

الدرجة الكلية

0.000

 .23مناقشة نتائج أسئلة البحث وفرضياته:
 .3 .35نتائج أسئلة البحث:
 .3 .3 .35ما مستوى ادلمارسات التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق؟
حلس ــاب مس ــتوى ادلمارس ــات التأملي ــة ألعض ــاء اذليئ ــة التدريس ــية يف جامع ــة دمش ــق ،مت حس ــاب
ادلتوسطات احلسابية لكل زلور ،وربديد ادلستويات كما يوضح اجلدول رقم (:)33
جدول 33
تقدير مستوى ادلمارسات التأملية /األداء الوظيفي ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق
ادلستويات

ادلستويات

درجة األداء

ادلستوى األول
ادلستوى الثاين
ادلستوى الثالث

3.21 – 3
5.19 – 3.29
1 – 5.12

منخفضة
متوسطة
مرتفعة

ومتَّ ذلك باالعتماد على استجابات االستبانة 0.21 = 1 ÷ 3-1
وكانت النتائج كما ىو مبُت يف اجلدول رقم (:)35

جدول 35
الدرجة الكلية دلتوسط احملاور كافة يف مقياس ادلمارسات التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق
م

زلاور مقياس ادلمارسات التأملية

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

الرتبة

ادلتوسط
الرتيب

درجة
األداء

3
5
1

احملور األول( :اإلعداد حملاضرايت)
احملور الثاين( :التجديد يف زبصصي)
احملور الثالث( :عبلقايت مع الزمبلء والطلبة)

15.52
90.11
15.39

1.922
1.991
9.393

5
3
1

5.99
5.25
5.91

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

309.15

1.231

5.93

مرتفعة

الدرجة الكلية

يتضــح مــن درجــات اجلــدول (َّ )35
أن مســتوى ادلمارســات التأمليــة ألعضــاء اذليئــة التدريســية يف
جامعة دمشق كانت بدرجة مرتفعة بلغ متوسطها الرتيب (.)5.93
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أظهرت النتائج تأكيد أفراد عينة البحث القيام باحملاور يف مقياس ادلمارسة التأملية ،كما تبُت من
اجلدول رقم ( ) 35أن مجيع زلاور ادلقياس مرتفعة وعلى الدرجة الكلية من الضروري أن تكون ىـذه العبلقـة
مرتفعــة إلصلــاح العمليــة التعليميــة والًتبويــة ،وخاصــة يف بُعــد التجديــد يف التخصــص مــا يــدل علــى أن عضــو
ىيئـة التـدريس يســعى دائمـاً إىل متابعــة كـل جديـد يف رلــال زبصصـو ويــدل ذلـك علـى أن ىنــاك تنـافس بــُت
أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة دمشق الثبات القدرة واإلمكانيات.
 .5 .3 .35ما مستوى األداء الوظيفي ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق؟
حلس ـ ــاب مسـ ـ ـتوى األداء ال ـ ــوظيفي ألعض ـ ــاء اذليئ ـ ــة التدريس ـ ــية يف جامع ـ ــة دمش ـ ــق ،مت حس ـ ــاب
ادلتوسطات احلسابية لكل بند مثَّ لكل زلور ،وكانت النتائج كما ىو مبُت يف اجلدول رقم (:)31
جدول 31
الدرجة الكلية دلتوسط احملاور كافة يف مقياس األداء الوظيفي
م

زلاور مقياس األداء الوظيفي

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

الرتبة

ادلتوسط
الرتيب

درجة
الشيوع

3
5
1
9

احملور األول( :السلوكيات)
احملور الثاين( :خدمة اجملتمع واجلامعة)
احملور الثالث( :البحث العلمي)
احملور الرابع( :األداء التعليمي)

39.92
31.99
39.30
59.00

3.193
5.229
3.223
1.222

9
1
3
5

5.91
5.93
5.29
5.29

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

19.13

2.113

5.25

مرتفعة

الدرجة الكلية

يتضح من درجات اجلدول (َّ )31
أن مستوى األداء الوظيفي ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعـة
دمشق كان بدرجة مرتفعة بلغ متوسطها الرتيب (.)5.25
أظهــرت نتــائج :تأكيــد أفـراد العينــة القيــام دبحــاور مقيــاس األداء الــوظيفي لــذا جــاءت مجيــع زلــاور
ادلقياس مرتفعة خاصة يف زلور البحث العلمي ،ألن عضو ىيئة التدريس يقوم باألحباث العلمية للًتفيع مـن
جهة ،ومتابعة أحباث طلبة ادلاجستَت والدكتوراه من جهة أخرى.
 .5 .35نتائج فرضيات البحث:
 .3 .5 .35توجــد عبلقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــُت درجــات إجابــات أف ـراد عينــة البحــث علــى
مقياس ادلمارسات التأملية ودرجات إجاباهتم على مقياس األداء الوظيفي.
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للتحقق من صحة الفرضـية مت حسـاب معامـل االرتبـاط بَتسـون بـُت درجـات إجابـات أفـراد عينـة
البحــث علــى مقيــاس ادلمارســات التأمليــة ودرجــات إجابــاهتم علــى مقيــاس األداء الــوظيفي ،وجــاءت النتــائج
كما يبُت اجلدول رقم (:)39
جدول 39
معامل االرتباط بَتسون بُت درجات إجابات أفراد عينـة البحـث علـى مقيـاس ادلمارسـات التأمليـة ودرجـات
إجاباهتم على مقياس األداء الوظيفي
الدرجة الكلية

معامل
االرتباط

اإلعداد
حملاضرايت

التجديد يف
زبصصي

عبلقايت مع
الزمبلء والطلبة

مقياس ادلمارسات
التأملية

السلوكيات
خدمة اجملتمع واجلامعة
البحث العلمي
األداء التعليمي
مقياس األداء الوظيفي

معامل بَتسون
معامل بَتسون
معامل بَتسون
معامل بَتسون
معامل بَتسون

**06210
**06209
**06232
**06222
**06212

**06200
**06915
**06935
**06201
**06213

**06932
**06931
**06250
**06209
**06205

**06212
**06999
**06921
**06212
**06252

مناقشـ ـ ــة الفرضـ ـ ــية :كم ـ ـ ــا ىـ ـ ــو موض ـ ـ ــح يف اجلـ ـ ــدول ( )39قيم ـ ـ ــة (ر) يف الدرجـ ـ ــة الكلي ـ ـ ــة (ر=
 ،)**06252وىو يعٍت ارتباطـاً إغلابيـاً ،أي تقبـل الفرضـية احلاليـة لوجـود عبلقـة ارتباطيـة إغلابيـة ذات داللـة
إحصائية بُت درجات إجابات أفراد عينة البحـث علـى مقيـاس ادلمارسـات التأمليـة ودرجـات إجابـاهتم علـى
مقياس األداء الوظيفي عند مستوى الداللة (.)0602
وؽلكن تفسَت ذلك :بأن أعضاء ىيئة التدريس لديهم معرفة عامة عن التأمل وأهنم تعلموا التأمـل
من خبلل الفرص ادلتاحة ذلم يف سياقات اجتماعية وانفعالية ،واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ( Davis,
2003؛ شـاىُت )5035 ،بـأن ىنـاك سـبعة عناصـر أساسـية مطلوبـة دلسـاعدة أعضـاء ىيئـة التـدريس علـى
دمج ادلمارسات التأملية دبمارساهتم ادلهنية وفهـم أعمـق للتـدريس والتأمـل وااللتـزام بـالتطوير وربسـُت أدائهـم
ادلهــٍت وشلارســة التامــل لتطــوير ادائهــم الــوظيفي الــذي سبــدىم بادلعــارف وادلهــارات الــيت ػلتاجوهنــا ،وكلمــا اتبــع
أعضــاء ىيئــة التــدريس اس ـًتاتيجية التأمــل والتفكــَت التــأملي انعكــس ذلــك إغلاب ـاً علــى أدائهــم الــوظيفي يف
اجملاالت ادلتمثلة (بالسلوكات  ،وخدمة اجملتمع ،والبحث العلمي ،واألداء التعليمي) لذا فإن ادلمارسة التأملية
تش ــكل الي ــوم اسـ ـًتاتيجية فعال ــة يف تط ــوير أدائه ــم ال ــوظيفي وتع ــد ق ــوة زلرك ــة لقي ــادة التغي ــَت يف األس ــاليب
التقلييدية اليت تتمثل يف الرغبة بالعمل يف منـاخ تدريسـي مشـجع إضـافة إىل الـوعي بـأن السـلوك ادلمـارس ال
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ػلقق ىذا اذلدف إال من خبلل شلارسة التأمل ألهنا ترتبط بتغيَت السلوك ،وتتضمن أبعاداً متعددة (عاطفية،
واجتماعية ،وعقبلنية) وربقق األىداف اليت وضعت من أجلها .من ىنا كان االرتفـاع يف ادلمارسـة التأمليـة
لــدى أعضــاء ىيئــة التــدرس ،واختلفــت نتــائج ىــذه الدراســة م ـع دراســة (العمــري5003 ،؛ SengK,
 )2001اللذين أكدا تدين التدريس التأملي لدى أعضاء ىيئة التدريس.
 .5 .5 .35توجــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصــائية ب ــُت درج ــات إجابــات أف ـراد عين ــة البحــث عل ــى مقي ــاس
ادلمارسات التأملية وفق متغَت الرتبة األكادؽلية.
للتحقق من صـحة ىـذه الفرضـية متَّ حسـاب الفـروق بـُت درجـات إجابـات أفـراد عينـة البحـث يف
جامع ــة دمش ــق عل ــى مقي ــاس ادلمارس ــات التأملي ــة ،تع ــزى إىل متغ ــَت الرتب ــة األكادؽلي ــة ل ــدى أعض ــاء اذليئ ــة
التدريســية (م ــدرس ،أســتاذ مس ــاعد ،أســتاذ) ،وذل ــك باس ــتخدام اختبــار ربلي ــل التبــاين األح ــادي (أنوف ــا)،
وجاءت النتائج كما يبُت اجلدول رقم (:)32

جدول 32
اختب ــار ربلي ــل التب ــاين األح ــادي ( )ANOVAإلجاب ــات أف ـراد عين ــة البح ــث عل ــى مقي ــاس ادلمارس ــات
التأملية وفق متغَت الرتبة األكادؽلية
زلاور ادلقياس

التباين بُت
اجملموعات

رلموع
ادلربعات

درجة
احلرية

متوسط
ادلربعات

احملور األول:
(اإلعداد حملاضرايت)

بُت اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

101.292
5303.013
5909.251

5
323
323

323.115
31.539
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القرار
دالة عند
()0.02
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احملور الثاين:
(التجديد يف
زبصصي)
احملور الثالث:
(عبلقايت مع
الزمبلء والطلبة)

بُت اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بُت اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

199.023
5091.230
5951.220
52.593
5112.129
5123.035

5
323
323
5
323
323

الدرجة الكلية

بُت اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

3533.502
9591.115
3219.319

5
323
323

335.052
35.921

39.390

35.259
31.502

9.119

292.201
23.911

35.992

0.000

0.000

0.000

دالة عند
()0.02
دالة عند
()0.02
دالة عند
()0.02

مناقشة الفرضية :من خبلل اجلدول السـابق نبلحـظ أن قيمـة )0.000( Sig؛ وىـي أصـغر مـن
مستوى الداللة ( ،)0.02وبالتايل تقبل الفرضية احلالية أي توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـُت درجـات
إجابــات أف ـراد عينــة البحــث علــى مقيــاس ادلمارســات التأمليــة وفــق متغــَت الرتبــة األكادؽليــة ،وتبــُت باختبــار
(بــونفَتوين) دلقارنــة الفــروق بــُت ادلتوســطات أن االســتجابات كانــت لصــاحل أعضــاء اذليئــة التدريســية الــذين
لديهم اخلربة.
جدول 32
ادلقارنات ادلتعددة بُت متوسطات اإلجابات على مقياس ادلمارسات التأملية وفق متغَت الرتبة اخلربة
BONFERONI
اجملموعة أ
 30سنوات فأقل
 33إىل  50سنة

اجملموعة ب
 33إىل  50سنة
 53سنة فأكثر
 53سنة فأكثر

متوسط الفروق

قيمة االحتمال

أدىن قيمة

أعلى قيمة

-3.221
*-2.591
*-1.302

0.231
0.000
0.000

-3.20
-3.99
-33.99

9.91
-5.23
-1.31

وؽلكن تفسَت ذلك ب َّ
ـأن لـدى األعضـاء معرفـة عامـة باسـًتاتيجية التأمـل ،وأهنـم تعلمـوا التأمـل مـن
الفرص ادلتاحة ذلم يف سياقات التعليم واخلربة الطويلة لديهم يف العملية التدريسية ومعرفة احتياجات طبلهبم
ورغبــاهتم لتحقيــق ادلمكــن منهــا ،إضــافة إىل تــوفر احلـوافز التشــجيعية ادلاديــة وادلعنويــة دلــا ذلــا مــن أثــر كبــَت يف
مستوى األداء الوظيفي ادلرتفع واإلصرار على التميز وارتفعت نوعية التعليم ودعمت تدريسا جيداً وساعلت
يف زيــادة مهــاراهتم ادلعرفيــة والعقليــة واالجتماعيــة والعاطفيــة وىــذا مــا أكدتــو دراســة ( & wlodarsk
 ) wolters, 2006فاخلربة والسنوات اليت مارسها عضو اذليئة التدريسية يف العملية التدريسية يف زبطيط
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العملية التعليمية وتنفيذىا وتقوؽلها ،ولكن اختلفت ىذه النتيجة مع نتيجة (شاىُت )5035 ،الـيت أكـدت
عدم وجود فروق تعزى للحالة التعليمية بُت أعضاء اذليئة التدريسية.
 .1 .5 .35توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــُت درج ــات إجاب ــات أفـ ـراد عين ــة البح ــث عل ــى مقي ــاس
ادلمارسات التأملية وفق متغَت التخصص األكادؽلي اجلامعي.
للتحقــق مــن صــحة ىــذه الفرضــية مت حســاب الفــروق بــُت متوســط درجــات إجابــات أف ـراد عينــة
البحث على مقياس ادلمارسات التأملية ،تعزى إىل متغَت التخصص األكادؽلي اجلـامعي (نظـري ،تطبيقـي)،
وذلك باستخدام اختبار ( ،)t-testوجاءت النتائج كما يشَت إليها اجلدول رقم (:)31
جدول 31
ادلتوســطات احلســابية واالضلرافــات ادلعياريــة وقيمــة (ت) لــدرجات أفـراد العينــة يف مقيــاس ادلمارسـات التأمليــة
تبعاً دلتغَت التخصص األكادؽلي
زلاور ادلقياس

متغَت
التخصص

العدد

ادلتوسط

االضلراف
ادلعياري

احملور األول( :اإلعداد
حملاضرايت)
احملور الثاين( :التجديد
يف زبصصي)
احملور الثالث( :عبلقايت
مع الزمبلء والطلبة)

نظري
تطبيقي
نظري
تطبيقي
نظري
تطبيقي

95
350
95
350
95
350

10.11
10.35
13.23
90.22
11.33
13.11

1.219
1.153
9.353
1.192
1.322
9.329

الدرجة الكلية

نظري
تطبيقي

95
350

301.53
301.59

2.351
9.311

درجة
احلرية

قيمة ت

مستوى
الداللة

320

0.305

0.509

320

3.511

0.539

320

3.319

0.022

320

3.919

0.395

القرار
غَت
دالة
غَت
دالة
غَت
دالة
غَت
دالة

مناقشة الفرضية :من خبلل اجلدول السابق نبلحظ أن قيمة (ت) قد بلغت ( ،)3.919والقيمة
االحتمالية بلغت ( ،)0.395وىي غَت دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.02وبالتايل ترفض الفرضية احلالية
أي ال يوجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــُت درجــات إجابــات أفـراد عينــة البحــث علــى مقيــاس ادلمارســات
التأملية وفق متغَت التخصص األكادؽلي اجلامعي.
وقـد يُعـزى ذلـك إىل تشـابو األسـاليب ادلتبعـة يف العمليـة التعليميـة يف مؤسسـات التعلـيم العــايل يف
اجلامعــات الســورية ،وبالتــايل ال نــرى فرق ـاً بــُت أعضــاء اذليئــة التدريســية عينــة الدراســة يف الكليــات النظريــة
والتطبيقيــة) ،وجــود قواعــد العمــل ادلوحــدة جلميــع أعضــاء اذليئــة التدريســية بغــض النظــر عــن مــؤىبلهتم فهــم
ؽلارس ــون مه ــامهم الوظيفي ــة عل ــى أكم ــل وج ــو لتـ ـوافر ادله ــارات ادلعرفي ــة والعلمي ــة ل ــديهم لبلرتق ــاء بالعملي ــة
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التعليميــة وربقيــق التنــافس واجلــودة للقيــام دبهــامهم الوظيفيــة ادلتمثلــة يف احملــاور (الســلوكات ،خدمــة اجملتمــع
واجلامعة ،واألداء التعليمي ،والبحث العلمي).
 .9 .5 .35توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات إجابات أفراد عينـة البحـث علـى مقيـاس األداء
الوظيفي وفق متغَت الرتبة األكادؽلية.
للتحقق من صـحة ىـذه الفرضـية مت حسـاب الفـروق بـُت درجـات إجابـات أفـراد عينـة البحـث يف
جامعة دمشق على مقيـاس األداء الـوظيفي ،تعـزى إىل متغـَت الرتبـة األكادؽليـة لـدى أعضـاء اذليئـة التدريسـية
(مدرس ،أستاذ مساعد ،أستاذ) ،وذلك باستخدام اختبار ربليل التباين األحادي (أنوفا) ،وجـاءت النتـائج
كما يبُت اجلدول رقم (:)39
جدول 39
اختبـار ربليـل التبـاين األحـادي ( )ANOVAإلجابـات أفـراد عينـة البحـث علـى مقيـاس األداء الـوظيفي
وفق متغَت الرتبة األكادؽلية
زلاور ادلقياس
احملور األول:
(السلوكيات)
احملور الثاين:
(خدمة اجملتمع
واجلامعة)
احملور الثالث:
(البحث العلمي)
احملور الرابع:
(األداء التعليمي)
الدرجة الكلية

التباين بُت
اجملموعات

رلموع
ادلربعات

درجة
احلرية

متوسط
ادلربعات

بُت اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بُت اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بُت اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بُت اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

331.553
131.551
230.999
51.093
3302.995
3311.991
21.221
195.121
132.950
13.210
3322.910
5092.000

5
323
323
5
323
323
5
323
323
5
323
323

29.233
5.911

51.233

31.250
2.323

2.395

52.911
5.322

35.999

13.192
35.121

1.531

بُت اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

392.521
2293.591
2219.200

5
323
323

915.259
12.325

31.992
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قيمة ف

قيمة
االحتمال
0.000

0.000

0.000

0.091

0.000

القرار
دالة عند
()0.02
دالة عند
()0.02
دالة عند
()0.02
دالة عند
()0.02
دالة عند
()0.02
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مناقشـة الفرضــية :مـن خــبلل اجلــدول السـابق نبلحــظ أن قيمــة  )0.000( Sigوىـي أصــغر مــن
مستوى الداللة ( ،)0.02وبالتايل نقبل الفرضية احلالية ألنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بـُت درجـات
إجابــات أف ـراد عينــة البحــث علــى مقيــاس األداء الــوظيفي وفــق متغــَت الرتبــة األكادؽليــة ،كمــا تبــُت باختبــار
(بونفَتوين) دلقارنة الفروق بُت ادلتوسطات.
اجلــدول ( )33ادلقارنــات ادلتعــددة بــُت متوســطات اإلجابــات علــى مقيــاس األداء الــوظيفي وفــق
متغَت الرتبة األكادؽلية
BONFERONI
اجملموعة أ
مدرس
أستاذ مساعد

اجملموعة ب
أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ

متوسط الفروق

قيمة االحتمال

أدىن قيمة

أعلى قيمة

-3.319
*-1.255
*-2.222

0.995
0.000
0.000

-3.91
-9.23
-3.31

1.19
-5.21
-1.19

وؽلكــن تفســَت ذلــك بـ َّ
ـأن أعضــاء اذليئــة التدريســية برتبــة أســتاذ مســاعد لــديهم القــدرة علــى أداء
مهامهم ادلتعلقة يف أساليبهم اليت ال تقتصر على الطرق التقليدية كاإللقاء والتلقُت اللفظي ،وىم أكثر قدرة
على استخدام التقنيات والتكنولوجيـا والقيـام دبهـامهم البحثيـة ،وتـوفَت ادلكتبـات ،ووجـود التخطـيط ادلسـتمر
والتنظــيم والــدعم دلتابعــة التطــورات يف شــىت اجملــاالت وتــوفَت الــدعم ادلــادي وادلعنويــة لؤلحبــاث واحلــث علــى
إعــداد البحــوث والنشــر يف رلــبلت متخصصــة يف رلــال ادلشــاركة اجملتمعيــة ،واتفقــت ىــذه النتيجــة مــع دراســة
(حسُت وحنفي ،)5000 ،وأكدت عليو (وطفة.)5005 ،

 .2 .5 .35توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات إجابات أفراد عينـة البحـث علـى مقيـاس األداء
الوظيفي وفق متغَت التخصص األكادؽلي اجلامعي.
للتحقــق مــن صــحة ىــذه الفرضــية مت حســاب الفــروق بــُت متوســط درجــات إجابــات أف ـراد عينــة
البحــث علــى مقيــاس األداء الــوظيفي ،تعــزى إىل متغــَت التخصــص األكــادؽلي اجلــامعي (نظــري ،تطبيقــي)،
وذلك باستخدام اختبار ( ،)t-testوجاءت النتائج كما يشَت إليها اجلدول رقم (:)50
جدول 50
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافـات ادلعياريـة وقيمـة (ت) لـدرجات أفـراد العينـة يف مقيـاس األداء الـوظيفي تبعـاً
دلتغَت التخصص األكادؽلي
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زلاور ادلقياس

متغَت
التخصص

العدد

ادلتوسط

االضلراف
ادلعياري

احملور األول:
(السلوكيات)
احملور الثاين( :خدمة
اجملتمع واجلامعة)
احملور الثالث( :البحث
العلمي)
احملور الرابع:
(األداء التعليمي)

نظري
تطبيقي
نظري
تطبيقي
نظري
تطبيقي
نظري
تطبيقي

95
350
95
350
95
350
95
350

39.53
32.09
32.92
31.29
31.19
39.12
52.39
59.12

3.212
3.123
5.323
5.251
3.211
3.910
1.921
1.299

الدرجة الكلية

نظري
تطبيقي

95
350

12.91
13.91

1.331
2.113

درجة
احلرية

قيمة ت

مستوى
الداللة

320

5.123

0.001

320

5.229

0.003

320

1.229

0.000

320

5.399

0.010

320

1.253

0.000

القرار
دالة عند
()0.02
دالة عند
()0.02
دالة عند
()0.02
دالة عند
()0.02
دالة عند
()0.02

مناقشة الفرضية :من خبلل اجلدول السابق نبلحظ أن قيمة (ت) قد بلغت ( ،)1.253والقيمة
االحتمالية بلغت ( ،)0.000وىي دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.02وبالتايل تقبل الفرضية احلالية توجد
فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات إجابات أفراد عينة البحث علـى مقيـاس األداء الـوظيفي وفـق متغـَت
التخصص األكادؽلي اجلامعي ولصاحل أعضاء اذليئة التدريسية يف التخصص العلمي التطبيقي.
وقد يُعزى ذلك إىل َّ
أن أعضاء اذليئة التدريسية يف التخصصات التطبيقيـة أكثـر إغلابيـة يف أدائهـم
الــوظيفي وذلــك نتيجــة للمشــروعات العمليــة الدائمــة الــيت يقــوم هبــا أعضــاء الكلي ـات التطبيقيــة مــع طبلهبــم
وبالتايل تقوية العبلقات فيما هبم واألحباث العلمية والتخصص أساساً زبدم عضو اذليئة واجملتمع ،أضف إىل
ذلك نشر أحباثهم بصـورة دوريـة باللغـة االجنبيـة يف اجملـبلت احملليـة واإلقليميـة يشـجع وػلفـز ىـؤالء األعضـاء
علــى أداء وظــائفهم ادلتمثلــة يف الســلوكيات والبحــث العلمــي وخدمــة اجملتمــع واألداء العملــي والتدريســي يف
ىذه الكليات.
 .24ملخص البحث:

 .3 .31يف الفرض ــية األوىل تب ــُت أن قيم ــة (ر) يف الدرج ــة الكلي ــة (ر=  ،)**06252وى ــو يع ــٍت ارتباط ـ ـاً
إغلابيـاً ،أي تقبـل الفرضــية احلاليـة لوجــود عبلقـة ارتباطيــة إغلابيـة ذات داللــة إحصـائية بــُت درجـات إجابــات
أف ـراد عينــة البحــث علــى مقيــاس ادلمارســات التأمليــة ودرجــات إجابــاهتم علــى مقيــاس األداء الــوظيفي عنــد
مستوى الداللة (.)0602
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 .5 .31يف الفرضــية الثانيــة أن قيمــة (0.000( Sigوىــي أصــغر مــن مســتوى الداللــة ( ،)0.02وبالتــايل
تقبــل الفرضــية احلاليــة أي توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــُت درجــات إجابــات أفـراد عينــة البحــث علــى
مقيــاس ادلمارســات التأمليــة وفــق متغــَت الرتبــة األكادؽليــة ،كمــا تبــُت باختبــار (بــونفَتوين) دلقارنــة الفــروق بــُت
ادلتوسطات أن االستجابات كانت لصاحل أعضاء اذليئة التدريسية الذين لديهم اخلربة.
 .1 .31يف الفرض ـ ــية الثالثـ ـ ــة تبـ ـ ــُت أن قيمـ ـ ــة (ت) قـ ـ ــد بلغـ ـ ــت ( ،)3.919والقيمـ ـ ــة االحتماليـ ـ ــة بلغـ ـ ــت
( ،)0.395وىــي غــَت دالــة عنــد مســتوى الداللــة ( ،)0.02وبالتــايل تــرفض الفرضــية احلاليــة أي ال توجــد
فــروق ذات داللــة إحصــائية بــُت درجــات إجابــات أفـراد عينــة البحــث علــى مقيــاس ادلمارســات التأمليــة وفــق
متغَت التخصص األكادؽلي اجلامعي.
 .9 .31ويف الفرضية الرابعة نبلحظ أن قيمة  (0.000( Sigوىي أصغر من مستوى الداللة (،)0.02
وبالتايل نقبل الفرضية احلالية توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات إجابات أفراد عينة البحث على
مقيــاس األداء الــوظيفي وفــق متغ ــَت الرتبــة األكادؽليــة .وكم ــا تبــُت باختبــار (ب ــونفَتوين) دلقارنــة الفــروق ب ــُت
ادلتوسطات.
 .2 .31أمــا الفرضــية اخلامســة فقــد تبــُت أن قيمــة (ت) قــد بلغــت ( ،)1.253والقيمــة االحتماليــة بلغــت
( ،)0.000وىي دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.02وبالتايل تقبل الفرضية احلالية توجد فروق ذات داللة
إحص ــائية ب ــُت درج ــات إجاب ــات أف ـراد عين ــة البح ــث عل ــى مقي ــاس األداء ال ــوظيفي وف ــق متغ ــَت التخص ــص
األكادؽلي اجلامعي ولصاحل أعضاء اذليئة التدريسية يف التخصص العلمي التطبيقي.

 .25مقترحات البحث:

يف ضوء النتائج السابقة ِ
اليت توصل إليها البحث تقًتح الباحثة ما يلي:
 .3 .39العمــل علــى تنميــة ادلهــارات ادلعرفيــة والتقنيــة للكليــات النظريــة وتشــجيعهم وربفيــزىم علــى العمــل
وازباذ اسًتاتيجيات لتحسُت طرق تدريسهم.
 .5 .39إجراء دراسات حول ادلمارسات التأمليـة ألعضـاء اذليئـة التدريسـية وعبلقتهـا دبتغـَتات ذات عبلقـة
دبخرجات التعليم يف مجيع الكليات السورية.
 .1 .39ضــرورة تعمــيم ثقافــة التأمــل لــدى أعضــاء اذليئــة التدريســية بوصــفها أحــد ادلســتجدات يف احلقــل
الًتبوي وأصبحت رلال اىتمام غَت مسبوق لدورىا يف تطوير أدائهم وتشجيعهم على النمو ادلهٍت.
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المراجع العربية
أبو الرب ،عماد؛ قدادة ،عيسى .)5009( .جودة أداء أعضاء ىيئة التدريس يف مؤسسات التعليم
العايل .اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل ،اليمن.301-23 ،)3(3 ،
أبو وطفة ،زلمد مرزوق .)5005( .واقع النمو ادلهٍت ألعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعة اإلسبلمية وسبل
تطويره من وجهة نظرىم .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية ،اجلامعة اإلسبلمية ،غزة،
فلسطُت.
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اوسًتمان ،كوتكامب .)5005( .ادلمارسات التأملية مشكلة ربسُت التعليم واحلاجة إىل حلها .ترمجة منَت
حوراين ،العُت :دار الكتاب العريب.
بدري ،أمحد .)3399( .معجم مصطلحات العلوم اإلدارية .القاىرة :دار الكتاب الب ادلصري.
بركات ،زياد أمُت .)5000( .العبلقة بُت التفكَت التأملي والتحصيل الدراسي لدى الطبلب اجلامعيُت
وطبلب ادلرحلة الثانوية العامة يف ضوء بعض ادلتغَتات الدؽلغرافية.53-3 ،)3(50 .
بلجون ،كوثر مجيل سامل .)5030( .مدى اتقان معلمي العلوم دلمارسات التدريس التأملي وعبلقتو
دبستوى الكفاءة التدريسية لديهم .اجلمعية السعودية للعلوم الًتبوية والنفسية (جسنت) ،كلية الًتبية،
جامعة ادللك سعود ،اللقاء السنوي اخلامس عشر ،الرياض.
جابر زلمود حسن ،سعاد .)5031( .برنامج قائم على التدريس التأملي لتنمية مهارات التدريس وفق
معايَت اجلودة وتعديل توجو النظرية التدريسية لدى معلمات اللغة العربية والدراسات اإلسبلمية ما قبل
اخلدمة دبصر والسعودية ،اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصة.295-223 ،)1(5 ،
اجلرب ،جبَت بن زلمد .)5031( .فاعلية استخدام أدوات التدريس التأملي يف تنمية حل مشكبلت
اإلدارة الصفية لدى طبلب ادلعلمُت يف زبصص العلوم بكلية ادلعلمُت جبامعة ادللك سعود .جامعة
اإلمارات العربية ادلتحدة.)11( ،
حسن ،زلمود .)5033( .مستوى القدرة على التفكَت التأملي لدى معلمي العلوم يف ادلرحلة األساسية
بغزة .رللة جامعة األزىر بغزة (سلسلة العلوم اإلنسانية).3113-3153 ،)3(31 ،
حسُت ،سلتار حسُت؛ حنفي ،زلمد طو .)5000( .تطوير ادلهام الوظيفية ألعضاء ىيئة التدريس
باجلامعات ادلصرية يف ضوء بعض اذباىات العادلية ادلعاصرة .رللة كلية الًتبية،)59(5 ،
القاىرة.591-503،
حسن ،زلمود .)5033( .مستوى القدرة على التفكَت التأملي لدى معلمي العلوم يف ادلرحلة األساسية
بغزة .رللة جامعة األزىر بغزة (سلسلة العلوم اإلنسانية).3113-3153 ،)3(31 ،
احلفظي ،ػلي بن سليمان ،)5009( .شبكة ادلعلومات "االنًتنت" ودورىا يف تطوير البحث العلمي من
وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس .جامعة ادللك خالد ،حولية كلية ادلعلمُت يف أهبا-555 ،)31( ،
.599
دويدار ،عبد الفتاح .)5002( .ادلرجع يف مناىج البحث يف علم النفس وفنيات كتابة البحث العلمي.
ط ،9اإلسكندرية :دار ادلعرفة اجلامعية.
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رمضان ،مصطفى زلمود .)5009( .دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع والبيئة .ادلؤسبر القومي السنوي احلادي
عشر ،التعليم اجلامعي العريب ،آفاق اإلصبلح والتطوير ،القاىرة ،مركز تطوير التعليم اجلامعي ،جامعة
عُت مشس ،مركز الدراسات ادلعرفية ،ج (.220 -223 ،)3
سنقر ،صاحلة .)5000( .التعليم العايل يف سوريا من عام  ،5000-3310وتوجهاتو ادلستقبلية .وزارة
التعليم العايل ،دمشق.
السنيدي ،سليمان بن مبارك .)5031( .مقياس دلستوى ادلمارسات التأملية ادلهنية دلعلمي العلوم .جامعة
اإلمام زلمد بن سعود اإلسبلمية ،كلية العلوم االجتماعية ،سعودية.
شاىُت ،عبد الفتاح .)5035( .واقع ادلمارسات التأملية ألعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة القدس
ادلفتوحة وعبلقتها باذباىاهتم ضلو التطور ادلهٍت الذايت يف ضوء بعض ادلتغَتات .رللة جامعة األزىر بغزة
(سلسلة العلوم اإلنسانية).509-393 ،)5(39 ،
الشكعة ،علي .)5001( .مستوى التفكَت التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا .رللة جامعة
النجاح الوطنية.)9(3 ،
صاحل ،نبيل عبد اجمليد .)5009( .أزمة البحث يف مصر .رللة وجهات النظر.)2(2 ،
العبلق ،بشَت .)3332( .ادلعجم الشامل دلصطلحات العلوم اإلدارية واحملاسبة والتمويل وادلصارف.
مصراتو :الدار اجلماىَتية للنشر والتوزيع واإلعبلم.
علي موسى ،زلمد فتحي؛ العتييب ،منصورين نايف .)5033( .تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس جبامعة
صلران وفقاً دلعايَت اجلودة واالعتماد األكادؽلي .رللة كلية الًتبية ،)392( ،جامعة األزىر.3-13 ،
العمري ،مجال فواز .)5003( .أساليب النمو ادلهٍت ادلتبعة لدى أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة البلقان
التطبيقية يف رلايل التدريس والبحث العلمي .رللة جامعة دمشق.)9(52 ،
الفَتوز آبادي ،صلد الدين زلمد بن يعقوب .)3391( .القاموس احمليط .ط ،5بَتوت :مؤسسة الرسالة.
الكندري ،جاسم؛ ابراىيم ،علي ،)3332( .ربليل النشاط األكادؽلي ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة
الكويت .رسالة اخلليج العريب ،)19(33 ،الرياض ،السعودية.15-11 ،
ادلبهي ،رجب السيد عبد احلميد .)5005( .ادلسارات احلالية لبحوث تعليم العلوم البيولوجية وتوجهاهتا
ادلستقبلية "دراسة مسحية ربليلية" .رللة الًتبية العلمية.395-391 ،)1(2 ،
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