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 أدائه حتسني يف اجلامعي األستاذ عند التأملية املمارسة أثر
  التدريسي

ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر الممارسة التأممية عند   _الممخص
( 18)األستاذ الجامعي في تحسيف أدائو التدريسي، كشارؾ في الدراسة 

مدرسة مف كميات البنات في جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز. 
كاتبعت الدراسة المنيج النكعي الكيفي. كاستخدمت بالدراسة ثالث 
أدكات ىي: )برنامج تدريبي لتأمؿ ممارسة أداء التدريسي(. كاألداة 

)قائمة مراجعة لألداء كالتي تضمنت خمسة محاكر ىي:  الثانية:
ييئة، كاألسمكب التدريسي، كالتفاعؿ مع الطالب، االستعداد كالت

كتقكيميـ، كتضمف تأمؿ ىذه الجكانب كصفا لعناصر كؿ محكر. كقد 
جرل الحكار التأممي حكؿ األداء التدريسي المصغر لممشاركات كفؽ 
ثناءىا كبعدىا(. كاألداة الثالثة:  مراحؿ التأمؿ الثالث )قبؿ الممارسة كا 

مب مف المشاركات الكتابة التأممية البعدية )الكتابة التأممية: حيث ط
 (.لمممارسة الكاممة في إحدل محاضراتيا بعد التدريب

أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ أثر لمبرنامج التدريبي في تشكيؿ       
كعي الممارسة لدل األستاذ الجامعي، كمف أف البرنامج التدريبي ساعد 

أخرل تساعد المدرسات في  المدرسات في تبني أساليب كأدكات تأممية
التدريس، كأسمكب الحكار كالتعميـ المصغر كالكتابة التأممية كالمالحظة 

 .التي بدكرىا تطكر مف أداء المدرسات أثناء التعميـ
كتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر كاضح في التحسيف العاـ لألداء      

في التدريسي كيتفاكت مف محكر آلخر، حيث يككف أكضح ظيكر لو 
تحسيف أساليب التدريس كاإلعداد لمتدريس أكثر مف غيرىا مف جكانب 

 .األداء التدريسي
 مقدمة. ال1

صالح التعميـ كالنيكض        يعد التطكير الميني لممعمـ كا 
بمؤسسات التعميـ؛ ثالثية ال تنفصؿ في مناقشات األكساط 
التربكية في مجاؿ إصالح نظاـ التعميـ، كفي الحضكر في نتائج 

[. فال 1,2الدراسات كاألبحاث الخاصة بتحسيف النظاـ التعميمي ]
تزاؿ أكثر كظائؼ مؤسسة الجامعة أىمية بالرغـ مف تعدد أدكار 
عضك ىيئة التدريس المنبثقة أصال مف كظائؼ الجامعة كمف 
أىميا: البحث كالتدريس كخدمة المجتمع، حيث كظيفة التدريس 

يس؛ كما عبر أحد الباحثيف ىي الكظيفة األبرز لعضك ىيئة التدر 
"إنو إذا أعطى لممسئكليف عف تطكير التعميـ الجامعي في العالـ 
الحر اليـك مجاال كاحدا فقط كي يعطكه كؿ اىتماميـ، فإنيـ 

[. كمف ىنا 3سيختاركف تطكير المعمـ كالتدريس الجامعي" ]
فالتنمية المينية لعضك ىيئة التدريس ينعكس عمى التدريس 

 .نبثؽ منونفسو، بؿ كت
كىذا الحديث يقكد لمفتاح التحسيف لمتنمية المينية، كتطكير      

األداء التدريسي لعضك ىيئة التدريس، بشكؿ ذاتي فعاؿ مستداـ 
كعميؽ؛ استنادنا لمفيـك األداء التدريسي باعتباره: كؿ ما يقـك بو 
عضك ىيئة التدريس مف مياـ كمسئكليات داخؿ قاعات 

مكقؼ أك نشاط تعميمي، كيراىا أقرانو أك المحاضرات أك في أم 
رؤساؤه أك طالبو إلحداث تغيرات مرغكبة في شخصية طالبو 

[ مما يبرز 4في ضكء أىداؼ كتكقعات جامعتو كمجتمعو ]
العممية التأممية أك الممارسة الكاعية كمدخؿ لمتطكير الميني 
المتكامؿ لمتفكير في السمكؾ التدريسي كتحسينو كجعمو مسؤكلية 

اتية لكؿ عضك ىيئة تدريس تشكؿ في مجمكعيا جيكد مجمعة ذ
 ].1تقـك باإلصالح التعميمي المطمكب ]

      

[ بأف اإلجراء التأممي ىك 6[ ك ديكم ]5كتتفؽ كالن مف بار ]     
الناجح في اختبار مالءمة طرؽ تدريسية أكثر مف غيرىا، كىك 

يقـك عمييا اإلجراء الكافؿ لتطكير تكظيؼ تمؾ الطريقة التي 
تحقيؽ غاية تعميمية، بقكلو: إف التأمؿ ليس كجية نظر؛ بؿ 
عممية فحص متركية لمعالقات المتداخمة ما بيف المقاصد 

[ عمى أف الممارسة التأممية 7كالكسائؿ كالسياقات. كيؤكد شكف ]
طريؽ لمباركة زكاج النظرية كالممارسة، كيسيـ مساىمة قكية في 

 .التطكر الميني لممعمـ
كتثبت الدراسات أنو مف الميـ تفحص كجكد أثر لمقاءات      

كالجمسات المينية لمتأمؿ كالتبصر في المعتقدات كالخبرات 
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كما يقكؿ  -لممدرس الجامعي. خاصة كأف المعمـ المتأمؿ يقـك 
[ بحكار ما بيف تفكيره كفعمو. مف خالؿ تدريبو ليسأؿ 7] شكف

يمي: ىؿ تـ كفؽ ما نفسو حكؿ طرقو كتخطيطو في العمؿ التعم
كاف يجب أف يككف؟ كىؿ الطريقة مناسبة؟ كىؿ تعمـ المتعممكف؟ 
كىؿ اكتسبكا ما كاف يجب أف يكتسبكه مف خبرات؟ كما الذم 

[ أفكار ديكم حكؿ الممارسة 7يجب تحسينو؟ كيحمؿ شكف ]
 :الكاعية "المتأممة" بتقسيميا إلى شقيف

؛ كىذا الشؽ (Reflection on action) األكؿ: تأمؿ الفعؿ
ينقسـ إلى شقيف ىما: التأمؿ قبؿ الفعؿ؛ ككأف المعمـ يضع 
التصكر كالسيناريك الكامؿ التفصيمي لممكقؼ التدريسي 
كمككناتو، فيخطط لو كلطكارئو المتكقعة، ثـ ثانيان يصكب ىذا 
التصكر كالتخطيط المسبؽ بعد أداء الفعؿ، فيفكر في الفجكة 

ع، كيضع بدائؿ الحؿ لممارسة التي كقعت بيف التخطيط كالكاق
  [6].قادمة شبيية

، (Reflection in action) الثاني: تأمؿ في أثناء تنفيذ الفعؿ
أك ما يسمى بالتأمؿ التككيني أك التفاعمي، كذلؾ بتفكير المعمـ 
في فعمو كىك يفعمو، مما يدفعو إلى استدعاء خبراتو السابقة، 

كما بعده، ليبني بيا حمكالن كخاصة خبراتو التأممية فيما قبؿ الفعؿ 
لمشكالت طارئة في ممارستو، فيعدؿ مف ممارستو كتفاعمو مع 
ممارستو كصكالن لخبرة مينية جديدة، يستدعييا الحقان في مشكمة 
طارئة لممارسة قادمة، كىكذا تسير دكرة التأمؿ عنده، ككأنو 

 :يجيب عف األسئمة اآلتية
 يجب أف يككف؟ ىؿ تـ التعميـ في المكقؼ كفؽ ما كاف •
  ىؿ الطريقة المستخدمة مناسبة؟ •
 ىؿ تعمـ المتعممكف؟ •
 ىؿ اكتسبكا كؿ ما كاف يجب أف يكتسبكه مف خبرات؟  •
 ]5ما الذم يجب تحسينو؟ ] •

[ إلى إف الممارسة التأممية تمر بعدة 4ك فمدماف ] كيشير بيكلسف
بمراحؿ يمكف مف خالليا تصميـ برنامج لتنمية القدرة عمى 

 :التفكير التأممي لدل المعمميف كتمخص باآلتي
 جمع البيانات الكصفية: حيث يحتاج الممارسكف التأمميكف . 1

تكسعان في المعمكمات حكؿ األحداث التي تحدث في الصؼ، 
  [8].تتـ بأدكات مكصكفة في األدب النظرمكىذه 

تحميؿ البيانات: بعد جمع البيانات يمكف تحميميا في ضكء . 2
االتجاىات كاالفتراضات كالمعتقدات كاألغراض، ككأننا نجيب 
عف أسئمة: ما نظريات التدريس كالخبرات الشخصية المتعمقة 
 بالتعمـ كما ظيرت في البيانات؟ ككيؼ تتصؿ ىذه النظريات

 ].9بالمعتقدات كاالتجاىات المكضحة لمممارس؟ كنحك ذلؾ ]
األخذ في عيف االعتبار أف المكقؼ أك النشاط قد يككف . 3

مختمفان، بالنظر إلى بدائؿ كاف يمكف أف تتـ في لحظة الممارسة 
أك فيما بعدىا، كربطيا كذلؾ بالمعتقدات التي تقؼ خمفيا. 

ارسكف آخركف مكاقؼ كباألخذ في عيف االعتبار كيؼ يعالج مم
 ].10مشابية ؛ ككأننا نسأؿ: ماذا لك؟ ]

[. 13بناء خطة السابقة: رؤيا جديدة، كذلؾ لتكظيؼ التأمؿ ]. 4
فالميـ، أف الممارسيف يجمعكف رؤاىـ الجديدة في تخطيطيـ 
المستمر، كصنع القرار، كمالحظة األثر، كيستمركف في الحمقة 

 .التأممية
الدراسة مف مالحظات حكؿ مشكمة سير كانطمقت ىذه       

بعض أعضاء ىيئة التدريس دكف تكقؼ كبطريقة آلية في أدائيـ 
التدريسي. فيؿ يمكف أف يككف التفكير التأممي لعضك ىيئة 
التدريس في ممارساتو دافعا لمتغيير باتجاه ممارسات تدريسية 
كأداء أفضؿ كأكضح؟ كىؿ يمكف أف يككف لمتأمؿ في التدريس 

 في تحسيف األداء التدريسي؟أثرا 
 مشكمة الدراسة. 2

الحظت الباحثة مف خالؿ عمميا كعضكة ىيئة تدريس      
بجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز أف ىناؾ ضعؼ كاضح في 
برامج تأىيؿ كتدريب أعضاء ىيئة التدريس خالؿ ممارسة 
العمؿ، كأف ىناؾ نقص كاضح في المشاريع التدريبية التي 

كير ممارسات المدرسيف، كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة تسعى لتط
لسد جزءان مف النقص في تطكير ممارسات المدرسيف خالؿ 
ممارسة عمميـ بالجامعة كذلؾ مف خالؿ تدريبيـ عمى برنامج 

 ة ػػػس الفاعمػػدريػػرؽ التػػػدرس بطػػي المػػر كعػػكيػػدؼ لتطػػػي ييػػدريبػػت
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 :سؤالي الدراسةكذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف 
 أ. أسئمة الدراسة

 كيؼ يمكف أف يطبؽ األستاذ الجامعي الممارسة الكاعية؟. 1
 كيؼ تسيـ ممارستو الكاعية في تحسيف أدائو التدريسي؟. 2

 أهمية الدراسةب. 
تظير أىمية الدراسة مف خالؿ سعييا لتحقيؽ التكجيات  •

مينيان ذاتينا الحديثة في تطكير أداء عضك ىيئة التدريس تطكيرنا 
في ما يقـك بو مف استراتيجيات كطرؽ تدريسية تكفؿ ربط التعمـ 
بالحياة تطكيرنا ينطمؽ مف رؤيتو الحتياجو كلثغراتو ىك؛ مما 
يعكض أم خمؿ في الجيكد التدريبية لممؤسسات الجامعية 

 .كالتعميمية كيسند ميمة تطكير المدرس الجامعي لو ذاتينا
سة في سعييا لتقديـ برنامج تنمية تأممية كذلؾ تنبع أىمية الدرا •

لتفعيؿ دكر عضك ىيئة التدريس في التغيير كذلؾ مف خالؿ 
إكسابو ممارسة تأممية تكفؿ متابعتو لذاتو متابعةن مستمرة، مما قد 

لممدرس،  ينعكس عمى التعميـ، كعمى التنمية المينية المستدامة
 ].12] كيعزز ثقتو بنفسو كميني

أدكات نكعية يمكف أف تؤسس ألدكات تطكير الدراسة تقدـ  •
كتدريب المدرس الجامعي في مجاالت مختمفة في إطار مف 

 .العمؽ كالتركيز
الدراسة ىي األكلى مف نكعيا في جامعة األمير سطاـ بف عبد  •

 .عمى حد عمـ الباحثة –العزيز 
كالدراسة تتخذ جانب مف األىمية لتركيزىا في إمكانية التأثير  •

بحسب الدراسات  –يف في أىـ أدكار المدرس الجامعي كالتحس
كىك األداء التدريسي ؛الدكر الذم  –التي سبؽ اإلشارة إلييا 

أثبت جدكاه قديما كحديثا كمستقبال في تطكير النظاـ التعميمي 
 ].13] ككؿ
 أهداف الدراسةج. 
تيدؼ الدراسة إلى بحث أثر تنمية الممارسة التأممية      

لألستاذ الجامعي في تحسيف أدائو التدريسي، مف خالؿ الكاعية 
مجمكعة مف األدكات التأممية في خمسة مف جكانب األداء 

 .التدريسي لمجتمع الدراسة

 حدود الدراسةد. 
الحدكد الجغرافية: تباعد كميات البنات بجامعة األمير سطاـ  •

بف عبد العزيز عمى امتداد الخرج كالدلـ كحكطة بني تميـ 
كالسميؿ ككادم الدكاسر، مما يحدث صعكبة في تطبيؽ أدكات 
الدراسة في كؿ ىذه المناطؽ ككف الدراسة تحتاج معايشة عف 
قرب كالباحثة تدرس في الخرج، لذا اكتفت الباحثة بتمثيؿ كميات 

 .مكاقع عمى امتداد الخرج كالدلـ 5البنات في 
جتمع الدراسة حدكد ثقافية اجتماعية: الدراسة تحتاج معايشة لم •

عف قرب مما يجعؿ مف الصعب القياـ بذلؾ في كميات الذككر 
 .لذلؾ اختارت الباحثة كميات البنات بالجامعة مجتمعا لمدراسة

 .حدكد منيجية حيث اتبعت ىذه الدراسة المنيج النكعي •
 مصطمحات الدراسةه. 

الممارسة التأممية: لذا تقـك ىذه الدراسة عمى اعتبار الممارسة 
التأممية فعؿ كاع يقـك بو عضك ىيئة التدريس بجامعة األمير 
سطاـ بف عبد العزيز خركجان مف دائرة االنخراط غير الكاعي في 
الممارسات التدريسية اليكمية، إلى التفكير في األداء التدريسي 
كمراجعتو في جكانبو الخمسة المحددة كتحميميا كمراجعتيا مف 

مت كما يجب؟ ما الثغرات؟ في خالؿ االسئمة التالية: ىؿ ت
مالحظة ذاتية لألداء قبؿ كبعد كأثناء التدريس. كذلؾ بعد 
خضكعيا لبرنامج التدريب عمى التأمؿ في األداء التدريسي، 

 .كتسجيؿ بيانات المالحظة كتحميالتيا في كثائقيا الخاصة
األداء التدريسي: ىك ما تقـك بو عضك ىيئة التدريس مف مياـ 

لمحاضرات أك في مكقؼ أك نشاط تعميمي، داخؿ قاعات ا
إلحداث االستجابات المحددة كالمرغكبة في تعمـ الطالبات في 
ضكء أىداؼ كتكقعات المقرر كالبرنامج كالجامعة كالمجتمع، 
كيشمؿ األداء التدريسي في ىذه الدراسة خمسة محاكر فيما برز 
 مف خالؿ الدراسات ىي:) االستعداد لمتدريس، تييئة الطالب
لدراسة المقرر، أساليب التدريس، التفاعؿ مع الطالب، تقكيـ 

 (.تعميـ الطالب
 الدراسات السابقة. 3

 تتناكؿ الدراسة محكرم تركيز ىما: األكؿ الممارسة التأممية      
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كالثاني األداء التدريسي كأثر األكؿ في تحسيف الثاني لدل 
 :المدرس الجامعي عمى النحك التالي

ي الممارسة التأممية لممعمـ كأدكاتيا كأىميتيا أكال: دراسات ف
 :كانعكاساتيا المينية

[ ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية 2في دراسة لمجبر ]      
استخداـ أدكات التدريس التأممي في تنمية حؿ مشكالت اإلدارة 
الصفية لدل معممي العمـك قبؿ الخدمة بكمية المعمميف جامعة 

فردنا، اعتمدت  21الدراسة مف الممؾ سعكد، تككنت عينة 
الدراسة في جمع البيانات أسمكبيف ىما: الكمي كالنكعي حيث تـ 
تطبيؽ استبانة احتكت عمى عدد مف مشكالت اإلدارة الصفية 
التي يكاجييا الطالب المعممكف في التدريب الميداني، منيا: 
ضعؼ القدرة عمى إدارة الكقت، كزيادة النشاط كالحركة داخؿ 

كما تـ تكجيو أسئمة مفتكحة ألفراد العينة حكؿ محاكر الصؼ. 
االستبانة. كأظيرت النتائج األثر اإليجابي الستخداـ أدكات 
التدريس التأممي في تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت الصفية 
لدل الطالب المعمميف( في تخصص العمـك )في كمية المعمميف 

 .بجامعة الممؾ سعكد
[ ىدفت إلى تعرؼ فاعمية برنامج 14كفي دراسة لحسف ]     

قائـ عمى التدريس التأممي في تنمية ميارات التدريس كفؽ 
معايير جكدة التدريس كتعديؿ تكجو النظرية التدريسية لدل 
معممات المغة العربية كالدراسات اإلسالمية ما قبؿ الخدمة 

معممة  16بمصر كالسعكدية كتككنت مجمكعة البحث مف 
ة حيث تـ تطبيؽ مقياس التدريس التأممي سعكدي 40مصرية، ك

كمقياس النظرية التدريسية كبطاقة ميارات التدريس تكصؿ 
البحث إلى مجمكعة مف النتائج الميمة منيا: تدنى مستكل 
ممارسة التدريس التأممي لدل المعممات، كتبنييف نظرية تدريس 
تقميدية، كفاعمية البرنامج في تنمية ميارات التدريس لدل 

مكعتيف، كظيرت أنماط متعددة لمتأمؿ في مراحؿ التدريس المج
الثالثة لدل المجمكعتيف كىى: الكصفي كالتفسيرم كالمقارف 
كالتقكيمي بنسب مختمفة، كما أدل تطبيؽ البرنامج إلى تحسيف 
تكجو النظرية التدريسية مف النمط التقميدم إلى النمط البنائي. 

التأممي في برامج  أكصى البحث بدمج التدريب عمى التدريس
إعداد المعمـ، كتكفير قاعدة نظرية عند التدريب عمى التدريس 
التأممي لتككف إطارا مرجعيا لمتأمؿ، كضركرة تعريؼ معممات ما 

 .قبؿ الخدمة بمعايير جكدة التدريس
[ التي ىدفت إلى اإلجابة عف 15أما دراسة لتشارؾ ]     

يجعؿ المعمـ الجيد  سؤاليف ىما: السؤاؿ األكؿ كينص: ما الذم
جيدا؟. كالسؤاؿ الثاني: ما الذم يعطي قيمة لممارسات المعمـ؟ 

( 8) كاستخدمت الدراسة الميج النكعي. كالتي كانت عينتيا
مدرسيف. كأظيرت النتائج أف ىناؾ أثر الفعاؿ لمتفكير كالتأمؿ 

 .في تحسيف ممارسات المعمميف أثناء التدريس
إلى إشراؾ الطالب في الممارسة [ 16كىدؼ دراسة ريارم ]     

التأممية مف خالؿ كحدة تعميمية في برنامج الماجستير في 
معيد اآلغا خاف لمتنمية كالتربية بكراتشي. كابتعت  -جامعة 

الدراسة المنيج النكعي. ككانت عينة الدراسة طالب برنامج 
الماجستير في جامعة اآلغا في كراتشي. كأظيرت النتائج التي 

ف ىذه األنشطة التأممية، كتسميط الضكء عمى انبثقت ع
النجاحات كالتحديات المتمثمة في تعزيز التفكير بالطرؽ المذككرة 
إلى قضايا ميمة في أىمية دكر التفكير التأممي في مساعدة 
المعمميف الباكستانييف في التعبير عف أنفسيـ، كذلؾ مف خالؿ 

اآلخريف، مما  كتابة التأمالت كالحكار التأممي مع الذات كمع
يؤدم إلى سيكلة تبادؿ الخبرات، كتعديؿ المسارات، كتمكيف 

 .المعمميف
[ أبرز فييا تأثير التأمؿ في 17كفي دراسة مؾ المبف ]       

تحسيف التعميـ، كالربط بيف المعرفة كالخبرة الحية في جميع 
مراحؿ التربية كالتعميـ منذ الركضة كحتى الدراسة الجامعية، كفي 

ؼ متعددة. فقد قاـ بدراسة مع ستة أساتذة جامعييف مكاق
مختصيف في الرياضيات، كآخريف مختصيف في أساليب تدريس 
الرياضيات؛ حيث استخدـ المقابمة باألسئمة المفتكحة قبؿ تدريبيـ 
عمى مجاؿ التفكير التأممي، ثـ أتبع ذلؾ بمقابمة بعدية بعد 

، ثـ طمب إلييـ تعرض المعمميف لمتدريب عمى التفكير التأممي
كصؼ التغير الحاصؿ في أثر التفكير الجديد، ككذلؾ كصؼ 
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التغير الحاصؿ في تحصيؿ طمبتيـ بعد مراجعتيـ لمعرفتيـ 
كصالحية أىدافيـ. كقد أبرزت نتائج الدراسة ثالثة أنكاع مف 
التأمؿ، كىي: معرفة المعمـ حكؿ التعميـ كالتعمـ، كاألساليب 

الطمبة لفيـ المعمكمات المجردة، التعميمية الصالحة لتكصيؿ 
كالتأمؿ الدقيؽ في األنشطة كالتقييـ، كقد تـ ىذا بمراجعة المعمـ 
لمعتقداتو حكؿ التعميـ. أما النكع الثاني مف التأمؿ فيقكد إلى 
مساعدة المعمميف عمى فيـ األسباب التي أحدثت لدييـ تغييران 

عف التعميـ. في أساليبيـ يساعدىـ أيضان عمى تطكير معتقداتيـ 
أما النكع الثالث، فيك نكع مف تحفيز التأمؿ لدل المعمميف 
بإيصاليـ لطرح العديد مف األسئمة حكؿ عممية التعميـ بعد القياـ 
الممارسة، مما يعينيـ عمى اتخاذ قرارات حكؿ تغيير األنشطة 

 .كأساليب التعميـ كصكالن لتحسيف النتاجات
[ فيدفت لكضع تصكر 18أما دراسة ككندماف كمكريف ]      

تشريعات كمعايير تطكير الممارسة المينية لمعممي ذكم 
االحتياجات الخاصة بكاسطة عدة أطراؼ رسمية كمدنية خالؿ 
استعراض لمحة تاريخية لتطكر معايير تحسيف ممارسات معممي 
التربية الخاصة في معاىد التربية الخاصة في الفترة الزمنية 

المتحدة االمريكية، تكصمت الدراسة ( بالكاليات 1922-1995)
إلى عشريف مدخؿ لممارسة التفكير التأممي لممعمميف كىي 
تصمح كمفردات برنامج لتنمية التفكير التأممي في التدريس 
كمنيا: صحؼ التأمؿ، كالزيارات المتبادلة، كتصكير الدركس 
الصفية بالفيديك إلجراء التأمؿ البعدم، كسجؿ اإلنجاز، 

عصؼ، كأجراء البحكث، كبرامج التنمية المينية، كمجمكعات ال
 كحمقات المناقشة مع الزمالء، ك...الخ مف مداخؿ

كالتي ناقشت مفيـك  Kipp & Others [19] أما دراسة      
التفكير التأممي، كحدكده كمستكياتو كعالقتو بالتعمـ كعالقتو 
بالسياؽ االجتماعي، فقد اعتمدت في التأصيؿ لمفيـك التفكير 
التأممي كأىميتو التربكية مف خالؿ آراء أكائؿ مف نظركا لمتفكير 
التأممي ؾ: ديكم كشكف كزيكنر كجكنسكف، كتكصمت مف خالؿ 
آرائيـ إلى التنبؤ بكجكد أثر مباشر لمممارسة التأممية عمى أداء 
المعمـ بؿ كالطالب أيضا خاصة في سياؽ اجتماعي، كأكضحت 

منيجية يمكف تعمميا بتكفر  أف الممارسة التأممية تستند إلى
 .اإلرادة الصادقة

[ إلى الكشؼ عف دكر الحكار 20] كىدفت دراسة تيمماف    
التأممي كصحؼ التفكير التأممي في إثراء أداء المعمـ المبتدئ، 
أجريت الدراسة عمى معمـ مبتدئ كمعمـ متعاكف، كمدير مدرسة، 

ممية أجريت معيـ عدة مقابالت، كطمب منيـ كتابة صحؼ تأ
حكؿ أداء المعمـ، ثـ أجريت مناقشات ألداء المعمـ المبتدئ مف 
خالؿ حكار تأممي، تضمف ما جاء في الصحؼ التأممية مف 
كصؼ المعمـ لممشكالت كالصعكبات التي كاجيت المعمـ 
المبتدئ، كتكصمت الدراسة إلى كجكد دكر كبير لممارسة التفكير 

في تحسيف أداء  - مف خالؿ األدكات سابقة الذكر –التأممي 
 .المعمـ المبتدئ بؿ كلجميع المشاركيف في الحكار

أثر الحكار  Moyles & Others [21] كقد ناقشت دراسة     
التأممي في تفعيؿ الممارسة المينية لممعمميف، اعتمدت الدراسة 
ا،  عمى تسجيؿ فيديك حكارات تأممية متنكعة لستة كثالثيف معممن

ممارساتيـ المينية في المدارس  صممت بينيـ الحكارات حكؿ
مف خالؿ مقابالت ككرش عمؿ، كبتحميؿ محتكل األشرطة، تبيف 
أف المعمميف تأممكا في أدائيـ مف زكايا مختمفة، تضمنت معظـ 
جكانب المينة، كأكدت الدراسة أف ىذه الحكارات كاف ليا أبمغ 
األثر في تحسيف أدائيـ كتنميتيـ المينية، كأكصت الدراسة 

رة أف تكفير فرص العمؿ كالحكار المشترؾ حكؿ العمؿ بضرك 
[ إلى األثر الكبير 22] بيف المعمميف. كأشارت دراسة محمد،

لممارسة التفكير التأممي في تنمية ميارات التدريس لدل معممي 
 .المغة اإلنجميزية قبؿ الخدمة

ثانيا: الدراسات التي تناكلت الجكانب التي يبرز فييا األداء 
 :التدريسي

[ التي ىدفت لمكصكؿ إلى مجمكعة مف 23دراسة سيمدف ]     
اإلرشادات المساعدة في تحسيف األداء التدريسي ألعضاء ىيئة 
التدريس مف خالؿ تقكيـ التدريس الجامعي، ككانت عينة الدراسة 
مجمكعة مف طالب جامعة ساف فرانسيسكك بالكاليات المتحدة 

رشادات المساعدة األمريكية، كأظيرت النتائج أف ىناؾ أثر لإل
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في تحسف التدريس الفعاؿ. كأف ىناؾ تقدـ في أساليب التدريس 
الفعاؿ يتمثؿ في معرفة عضك ىيئة التدريس العميقة بمادتو، 
كتمكنو مف عرضيا بأساليب كاضحة، كمياراتو في االتصاؿ 
بالطالب كتحفيز الدافعية لمتعمـ لدييـ، كامتالكو صفة العدؿ في 

 .تقكيميـ
[ التي ىدفت لتحديد جكانب التدريس 24كدراسة كيشف ]     

الجامعي الفعاؿ عف طريؽ استعراض كمراجعة البيانات التي 
استخدمتيا جامعة كنساس لتقكيـ التدريس الجامعي مف مصادرىا 
المختمفة ذات العالقة بالتدريس بغرض اتخاذ القرارات باإلضافة 

مدرسيف بجامعة لمتحسيف. ككانت عينة الدراسة مجمكعة مف ال
كنساس بالكاليات المتحدة االمريكية، كأظيرت النتائج أف ىناؾ 
مجمكعة مف المؤشرات الدالة عمى األداء التدريسي الفعاؿ 
كتتمثؿ في التمكف مف المادة، كأساليب تدريسيا، كفي العالقة 
بالطالب، كالقدرة عمى تنظيـ كتصميـ كتطكير المقررات 

 .الدراسية
[ فقد ىدفت إلى بناء خطة لمتطكير 25ة تايمكر ]أما دراس      

الميني لممعمميف، في برنامج الدبمـك كالماجستير لمشيادة المينية 
المتقدمة في التربية. ككانت عينة البحث المدرسيف بكمية الحقكؽ 
بجامعة باث. كاستخدـ الباحث أداة لتقييـ بعض جكانب األداء 

ييا في برنامج الدراسة، التدريسي لكحدة نمطية تـ التدريب عم
كأظيرت النتائج أف ىناؾ مجمكعة مف المعايير لألداء التدريسي 
في عشرة عناصر كىي: حب المادة، ككجكد التشكيؽ، كمراعاة 
الفركؽ الفردية، ككضكح كمالءمة طرؽ التدريس المستخدمة، 
كالعالقة الجيدة مع الطالب، كاالىتماـ باستقاللية الطالب، 

تقكيـ مالئمة، كاالىتماـ بجكدة التغذية الراجعة،  كتفعيؿ معايير
 .كتقبؿ نقد الطالب لتدريسيـ، كتحفيز إيجابية الطالب

[ فيدفت لمكشؼ 26أما دراسة كالن مف دكرفماف كبكردف ]      
عف مجمكعة مف عناصر التدريس الجيد لألستاذ الجامعي مف 
خالؿ كجية نظر الطالب. ككانت أداة الدراسة عبارة عف 
استبانة كزعت عمى مجمكعة مف الطالب الستطالع آرائيـ حكؿ 
عناصر التدريس الجيد مف خالؿ ثمانية محاكر، ىي: اإللماـ 

بالمادة كاإلعداد الجيد لممحاضرة، كتمكنو مف إثارة تفكير 
الطالب كجذب انتباىيـ، كقدرتو عمى شرح المادة، كدرجة 

لجيد لممحاضرات، حماسو لمتدريس، كاحترامو لمطالب، كالتنظيـ ا
كميارة ربط المعمكمات، كشمكلية امتحاناتو لمكضكعات المقرر. 
كأظيرت النتائج أف الطالب أجمعكا عمى أف اإللماـ بالمادة 
كاإلعداد الجيد لممحاضرة ىك الذم يؤدم لمتدريس الفعاؿ. كأف 

 .التنظيـ الجيد يساعد الطالب في فيـ المحاضرة
إلى تقييـ كتحميميا بعض كثائؽ  [27كىدفت دراسة ككلف ]      

الدراسة الذاتية ألحداث التدريس التي أجرتيا في كمية التربية في 
جامعة تكرنتك ضمف مشركع الدراسة الذاتية التعاكنية. ككانت 
عينة الدراسة أساتذة كمية التربية بجامعة ترنتك في كندا. 

تقييـ كأظيرت النتائج أف المقارنة مع ما جاءت بو األدبيات في 
األداء التدريسي، إلى ثالثة معايير لألداء التدريسي الفعاؿ ىي: 
المعرفة العميقة بالمادة التي يدرسيا، كالتخطيط الجيد لممقرر، 

 .كالقدرة عمى تكصيؿ المعمكمات كاألفكار كالحقائؽ لمطالب
[ فتأتي بيدؼ تكفير خدمات التقييـ 28] أما دراسة ايرلك      

كاألساتذة المساعدكف في الحـر الجامعي  كالتحسيف لممعمميف
 ضمف مشركع مكتب التقييـ التعميمي لمتنمية لبرنامج تعميـ

السكاف غير النشطيف اقتصاديا( في جامعة كاليفكرنيا، عف )
طريؽ استمارة تتضمف أبعاد التدريس التي يشترؾ في تحديد كؿ 
بعد مف أبعادىا أعضاء ىيئة التدريس أنفسيـ. كقد تكصمت 

ىي: الخبرة لدل عضك  دراسة إلى ثالثة أبعاد لألداء التدريسي؛ال
كمحتكل المادة التي يدرسيا كتصميميا، كطرؽ  ىيئة التدريس،

 .تكصيميا لمطالب
[ كالتي ىدفت إلى 3كفي دراسة كالن مف الدىشاف كالسيسي ]     

تقكيـ آراء بعض جكانب األداء األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس 
كفية. حيث اتبعت المنيج المسحي الكصفي، ككانت بجامعة المن

عينتيا أعضاء ىيئة التدريس في جامعة المنكفية. كاستخدمت 
استبانة تتضمف خمسة جكانب كمقكمات لألداء التدريسي الفعاؿ 
التي يمكف في ضكئيا الحكـ عمى مدل جكدة أك كفاءة عضك 
ىيئة التدريس بحسب آراء أعضاء ىيئة التدريس كىي: 
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تعداد لمتدريس، كالتييئة، كطرؽ التدريس، كالتفاعؿ الصفي، االس
كالتقكيـ. كأظيرت النتائج أف ىناؾ خمسة جكانب كمقكمات 
لمدريس الفعاؿ االستعداد لمتدريس كالتييئة كطرؽ التدريس 

 .كالتفاعؿ الصفي كالتقكيـ
 2005 Organisation) (UNSW) كفي دراسة لمنظمة     

and Staff development, Services)  كىي منظمة تعمؿ
معياران  24لخدمات تطكير األعضاء. كالتي ىدفت إلى تحديد 

لألداء التدريسي الجيد مف أىميا: القدرة عمى بناء الثقة المتبادلة 
بيف عضك ىيئة التدريس كطالبو، كممارسة طرؽ تدريس ترتبط 
بالتعمـ المتمركز حكؿ الطالب، كصياغة أىداؼ تعميمية جيدة، 
كاستخداـ طرؽ تقييـ ىادفة لمتحسيف المستداـ، كاعتماد معايير 
مناسبة لتقييـ الطالب، كاإلسياـ في تطكير المناىج، كتشجيع 

 .الطالب عمى تقديـ تغذية راجعة عالية الجكدة
التي ىدفت إلى تحميؿ األدبيات  [29كفي دراسة الشيرد ]      

امعات العربية السابقة عمى الكفاءة المينية لألستاذ في الج
( 40باستخداـ نمكذج التحميؿ النكعي، ككانت عينة الدراسة )

كحتى عاـ  1986دراسة بحثية جرت في المكضكع منذ عاـ 
. خمصت الدراسة إلى أف البحكث كالدراسات التي تـ 2010

تحميميا كالتدقيؽ كالرصد كالتصنيؼ ليا، أشارت إلى أف الكفاءة 
عة العربية تتمثؿ في: التمكف مف المينية الالزمة ألستاذ الجام

المكاد التعميمية، كاالىتماـ بالمظير، الكجو يبتسـ، كالقدرة عمى 
ربط التدريس بالكاقع، كااللتزاـ بالقيـ اإلسالمية، كالقدرة عمى 
تكصيؿ المعمكمات، كالنشاط العممي في البحث كالتأليؼ، 

 لمينة،كالتكاضع، كالصبر، كالقدرة عمى ضبط الطالب، كالفخر با
كالقدرة عمى النمك الميني، كالمحافظة عمى كقت المحاضرة، 

 .كالتفاعؿ الصفي، كالتكازف العاطفي
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

تظير الدراسات السابقة اتفاقنا حكؿ مظاىر محددة لألداء      
التدريسي، كالتي يمكف مالحظة جكدتو مف خالؿ مالحظتيا 

 :رىا، كىيكدراسة تفاصيميا كمعايي
 .التمكف مف المادة •

 .القدرة عمى اإلعداد كالتخطيط الجيد لمتدريس •
القدرة كالميارة في تكصيؿ المعارؼ كالميارات كالقيـ التي  •

 .ييدؼ إلييا المقرر
كتتضمف ىذه الجكانب الثالثة عمميات كمعايير فرعية     

متعددة مف: إجراءات االستعداد لمتدريس التي تفترض كجكد 
الكفايات التدريسية األساسية المعرفية بالمادة التي يدرسيا 
كبأىدافيا كأىداؼ المرحمة، كالميارية بما تتضمنو مف سمات 
شخصية كمينية كقدرة عمى التأثير، كالقيمية بما تمثمو مف 
اتجاىات كحماس لممادة كلممينة، كعمميات تييئة الطالب لممقرر 

بمستقبؿ تخصصيـ كمصادره  بتعريفيـ بقيمتو كأىدافو كارتباطو
كمفرداتو، كمدل فعالية أساليب كطرائؽ التدريس كالتقكيـ 
المالئمة لمطالب كلممقرر كلمعصر كتطكراتو، كنكع كشكؿ 
العالقات التي يبنييا مع الطالب بما يمكنو مف جذبيـ كتحفيزىـ 
عمى التفاعؿ مع أىداؼ المقرر كأنشطتو. كىذه الدراسة تمتقي 

لسابقة في التركيز عمى المحاكر الثالثة السابقة مع الدراسات ا
كعناصرىا في دراسة ما يجرم عمى األداء التدريسي مف 

 .تغيرات
كتشير الدراسات السابقة لمممارسة التأممية فيما لو عالقة       

بالدراسة الحالية إلى مجمكعة مف المحاكر ذات العالقة بالدراسة 
 :الحالية مف أىميا

ت السابقة مجمكعة مف األدكات التي يمكف أف تمخص الدراسا -
تثير التأمؿ في التدريس لدل المدرس الجامعي باستخداـ أداة أك 
أكثر، مف أىميا: الحكار التأممي، كالمالحظة، كصحؼ التأمؿ، 
كسجالت أك دفاتر التأمؿ، كممفات اإلنجاز، كالمقابالت التأممية 

خضاع المدرس لبرامج  تدريبية عمى الفردية كالجماعية، كا 
الممارسة التأممية، إال أنيا لـ تشر إلى أكثر األدكات تأثيرا في 
تحفيز الممارسة التأممية لدل المدرس الجامعي، كلـ تمحظ 

 .الباحثة كصفا في الدراسات لمعايير انتقاء أداة دكف األخرل
ك قد أظيرت الدراسات أثرنا إيجابينا الستخداـ تمؾ األدكات في  -

كممارسات المعمميف عامة كالمعمميف المبتدئيف تحسيف أداء 
 .خاصة
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كمع تعدد أدكات التدريب عمى الممارسة التأممية كثبكت نسبة  -
مف األثر التحسيني في جكانب مف األداء لممعمـ، إال أف 
الدراسات لـ تشر إلى األمد الذم يمكف أف يدـك فيو ىذا األثر 

ؿ في الممارسة، كقد التحسيني كمتى يحتاج المعمـ إلنعاش التأم
 .تبرز الدراسة الحالية مؤشرا لذلؾ

كما لـ تمحظ الباحثة دراسة ألثر الممارسة التأممية في جميع  -
جكانب األداء التدريسي، فقد تناكلت الدراسات األثر في أجزاء 

 .مف جكانب األداء
كما يميز ىذه الدراسة اختيارىا لثالث مف األدكات األكثر      

الدراسات كصكالن لتصكر ألفضميا أثرنا لتككف أداة تناكالن في 
سنة كاممة  -لمدراسة، كما تتميز ىذه الدراسة بطكؿ فترة تنفيذىا 

لمالحظة دكاـ فترة األثر إف كجد لمممارسة التأممية في األداء  -
 .التدريسي

 الطريقة واإلجراءات. 4
لإلجابة عف سؤالي الدراسة نيجت الباحثة منيجية البحث      

النكعي في تحديد اإلجراءات كاختيار األدكات. كاختارت كميات 
البنات في جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز إلجراء الدراسة 
فييا اختياران قصديان، كذلؾ ألسباب تتعمؽ بمحددات ثقافية 

يؼ أدكات البحث كاجتماعية كبحثية. كقامت الباحثة بتكظ

النكعي اآلتية: تصميـ برنامج تدريبي عمى الممارسة التأممية قبؿ 
الممارسة، كتحميؿ الحكارات التأممية في البرنامج التي تتناكؿ 

 .حكارات القبؿ كاألثناء، كالكتابة التأممية لبعد الممارسة
كما أعدت الباحثة قائمة مراجعة لتستند إلييا تأمالت      

في جكانب األداء التدريسي الخمسة: االستعداد المشاركات 
لمتدريس، كتييئة الطالب لدراسة المقرر، كأساليب التدريس، 
كالتفاعؿ مع الطالب، كتقكيـ تعمـ الطالب. كفؽ مجمكعة مف 
العناصر المكضحة لكؿ جانب استنادا لمقائمة المكثقة في دراسة 

 ]).3)الدىشاف كالسيسي، ]
 مجتمع الدراسةأ. 

مجتمع الدراسة عمى كؿ المدرسات بجامعة األمير سطاـ  اشتمؿ
( مدرسة خالؿ العاـ 121بف عبد العزيز كالبمغ عددىف )

 .ىػ 1436-1435الجامعي 
 عينة الدراسةب. 

طبقت الدراسة في كميات البنات بجامعة األمير سطاـ بف      
( مف عضكات ىيئة التدريس أم ما 18عبد العزيز، كاختارت )

%( مف مجتمع الدراسة، مف جميع كميات الجامعة 15نسبتو )
في الخرج كالدلـ كحكطة بني تميـ كاألفالج ككادم الدكاسر، كفقنا 

 (:1) لمرغبة كتنكع التخصصات كالمؤىالت كفؽ الجدكؿ رقـ
 1 جدول

 عينة الدراسة وفق لمرغبة والتخصص والمؤهل العممي
 الموقع الجغرافي لمكمية نوع التخصص العدد البيان

 الخرج كاألفالج أدبي 3 بكالكريكس المؤىؿ
 الخرج عممي 2 ماجستير
نساني 13 دكتكراه  الخرج كالدلـ كالحكطة ككادم الدكاسر عممي كا 

 أدوات الدراسةج. 
 األداة األكلى: البرنامج التدريبي

تـ بناء برنامج تدريبي لتعريؼ المشاركات في الدراسة       
بالممارسة التأممية لممدرس الجامعي في جكانب األداء التدريسي 
المختمفة، حيث تـ االستناد في تصميـ البرنامج عمى األدب 
التربكم لجكانب األداء التدريسي كلمممارسة التأممية في التدرج 

التدريسي مف التخطيط في تشكيؿ الكعي كالتبصر في األداء 
مركران بالتنفيذ إلى ما بعد التنفيذ، ثـ معاكدة التفكير التأممي في 

ممارسة جديدة كمناقشة ما يكتنؼ كؿ ممارسة مف تطكير 
مستمر مستداـ لمممارسة الالحقة كىكذا كصكالن لحالة تأممية 
ذاتية مستمرة في األداء، اعتمادان عمى منطمقات تكجو الممارسة 

ة في األداء، كمصادر تشكؿ مؤشرات لكعي الممارسة، التأممي
كاألىداؼ العامة لممقرر كلمبرنامج كعناصر األداء المختمفة. 
كيتضمف البرنامج مجمكعة مف العناصر، ىي: أىداؼ البرنامج 
كأسسو، كمحتكاه، كمراحؿ تنفيذه بالتكقيت الزمني، كقائمة 

اء. كقد نفذ مراجعة األداء كمعيار لمتفكير التأممي في األد
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البرنامج التدريبي عمى مدار فصؿ دراسي ليمتد ألفراد مجتمع 
 .الدراسة كفؽ مكاقعيف

 :كصؼ البرنامج
المشتؽ مف  [1أعد البرنامج اعتمادان عمى نمكذج ككلب ]       

أفكار شكف، الذم يرل أف التدريب عمى التفكير التأممي مف أجؿ 

يس خطي، يبدأ التمكف كاإلتقاف صادر عف مسار دائرم كل
عادة بناء  بمالحظة الممارسة كتحميميا، ثـ استخالص كا 
المفاىيـ، ثـ ممارسة النشاط التجريبي المعدؿ، كتنتيي بممارسة 
كاقعية متماسكة يمكف تعميميا، كما في الشكؿ اآلتي: التعمـ 

 الخبرم الدائرم

 

 1شكل 
 Kolb 1984) [ نقاًل عن كولب 1)اوسترمان، ] التعمم الخبري الدائري 

 :أىداؼ البرنامج
ييدؼ البرنامج إلى الكشؼ عف السؤاؿ األكؿ لمدراسة       

كىك: كيؼ يمكف لألستاذ الجامعي أف يعي ممارستو؟ في 
كالميارات محاكلة إلكساب المشاركات في الدراسة المعارؼ 

 .الالزمة لكعي كتأمؿ الممارسة في جكانب أدائيف التدريسي
 :أسس البرنامج

 :يعتمد البرنامج التدريبي عمى مجمكعة مف األسس، كىي
التفكير التأممي يعيف المدرس الجامعي عمى كعي ممارستو . 1

 ].30] كتحسينيا كاكتشاؼ أخطائيا، كعالجيا
ى مصادر متعددة مثؿ: تنمية التفكير التأممي يحتاج إل. 2

المدرس نفسو، الزميؿ، الحكارات،....الخ، كىي أدكات معينة في 
 .زيادة الكعي

تنمية التفكير التأممي عممية مستمرة قبؿ كأثناء كبعد . 3
 .الممارسة، مما جعؿ الباحثة تصمـ البرنامج كفؽ خمس مراحؿ

تغيير الممارسة يحتاج إلى تأمؿ المعتقدات الدافعة . 4
رسة، كقد أكصى األدب التربكم ىنا باستخداـ الحكار لممما

 ].6كالنقاش المستمر حكؿ الممارسة ]

لذلؾ اختارت الباحثة كجكد جمسات حكار كافية إلعطاء 
المشاركات فرص لمتعبير عف معتقداتيف كمناقشة محاكلة 

 .تصحيحيا
الممارسة الجارم تأمميا لكعييا تحتاج إلى إطار كىدؼ يكجو . 5

كيشكؿ معياره كمرجعو، لذلؾ اختارت الباحثة أف يخدـ التأمؿ 
البرنامج محاكر األداء التدريسي الخمسة كعناصرىا التفصيمية 

 .بحسب األدب التربكم
بحسب األدب  –األداء التدريسي الذم يجرم تأممو يظير . 6

في خمسة محاكر، ىي: االستعداد لمتدريس تييئة  –التربكم 
أساليب التدريس التفاعؿ مع الطالبات، الطالبات لدراسة المقرر، 

تقكيـ تعميـ الطالبات، لذا صممت الباحثة المحتكل كالحكارات في 
 .فقرات تمثؿ كصفا تفسيريا لممقصكد بتمؾ المحاكر كالعناصر

األثر ال يظير مف ممارسة كاحدة كلكضكح األثر تحتاج بناء . 7
 .ممارسة عمى أخرل سبقتيا كتـ تأمميا

 :صدؽ البرنامج
تـ عرض البرنامج عمى مجمكعة مف المحكميف مف      

أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ عمـ النفس التربكم كالتربية 
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الخاصة، كالقياس كالتقكيـ، كاإلدارة التربكية، حيث تككف البرنامج 
بصكرتو االكلية مف ست جمسات حكارية تأممية تكزعت عمى 

الممارسة  -2 تقييـ المعرفة السابقة -1أربعة مراحؿ ىي: 
التأممية كفؽ نمكذج ككلب كأضافت الباحثة مرحمة تمييدية 
كتعارؼ تعريفية بالبرنامج كالدراسة كأىداؼ كؿ منيما، كتقييـ 
األىداؼ. حيث عدلت بعض فقراتيا. أخذت الباحثة بنسبة 

% مف التعديالت التي اتفؽ عمييا المحكميف حيث أصبح 85
دريبية لكؿ منيا أىداؼ البرنامج يتككف مف أربعة جمسات ت

% مف المحكميف كىي 89كانشطة تـ االتفاؽ عمييا بنسبة 
 :كالتالي

 :الصكرة النيائية لمبرنامج
نظمت الباحثة محتكل البرنامج متضمنان جمسات حكارية تأممية 
حكؿ المراحؿ األربع لمممارسة التأممية كفؽ نمكذج ككلب 

تعريفية بالبرنامج كأضافت الباحثة مرحمة تمييدية تعارفية 
كالدراسة كأىداؼ كؿ منيما، تضمنت كؿ مرحمة محتكل كأنشطة 

 :خاصة كفؽ الجدكؿ التالي
 2 جدول

المدة  المحتوى األهداف الجمسة المرحمة /
الزمنية 
 لمجمسة

 األنشطة التدريبية

 /الجمسة األكلى 
 المرحمة التمييدية

التعرؼ إلى أىداؼ البرنامج  -
 التدريبي كمستمزماتو.

التعريؼ التمييدم: ممارسة  -
التأممية مف حيث: مفيكميا، 

 أىميتيا، أدكاتيا، مراحميا
التفريؽ المشاركات بيف  -

المدخؿ التأممي في الممارسة 
 عف المدخؿ التقميدم.

التعبير عف مشاعرىا  -
التفكير التأممي كأفكارىا تجاه 

 في الممارسة

 أىداؼ الدراسة -
مفيـك التفكير التأممي 
 كالممارسة الكاعية.

أىمية الممارسة  -
 التأممية.

الفرؽ بيف  -
الممارسة التقميدية 
 كالممارسة التأممية.

مراحؿ التأمؿ في  -
 الممارسة.

أدكات التأمؿ في  -
 الممارسة

 
اليكـ 
األكؿ / 
 ساعتاف
 

ىؿ فكرت يكما في أدائؾ في إحدل نشاط تمييدم:  -
 المحاضرات؟ ىؿ غيرت شيئا بأثر تفكيرؾ؟

 عرض تعريفي بالدراسة كأىدافيا. -
 نشاط تعارؼ مع المشاركات -

 عرض مقاطع فيديك: -
https://www.youtube.com/watch?v=1AfHPV-

YBdI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r1aYWbLj0U8 

 
حكؿ التفكير التأممي بجميع جكانبو كمناقشتيا مف خالؿ أسئمة 

 المجمكعات ثـ تدكيف المالحظات في دفتر التأمؿ كىي:
 مفيـك التفكير التأممي أك الممارسة الكاعية؟

 رني بيف المدخؿ التقميدم كمدخؿ التفكير التأممي في التدريس.قا -
 ما الجكانب التي تبرز أىمية الممارسة التأممية في التدريس؟ -
اذكرم بعض األدكات التي تـ اإلشارة إلييا في المقطع كتمكف  -

 المدرس مف الممارسة التأممية.
 عبرم برسـ تجريدم عف رأيؾ في الممارسة التأممية. -
شاط إثرائي /اقرئي الفصؿ الرابع مف كتاب )اكسترماف ن -

 كككتكامب( لإلثراء في الممارسة التأممية
الجمسة الثانية / 
)تأمؿ قبؿ( مرحمة 
 ما قبؿ الممارسة

معرفة جكانب األداء  -
 التدريسي الجيد

التفكير في جكانب األداء  -
 التدريسي في ممارسة سابقة.

التعبير عف ممارسة سابقة  -
التدريس بالمقارنة بمعايير في 

 األداء التدريسي الجيد.
كتابة خطة تدريسية التدريسي -

 في المحاضرة التالية لمبرنامج.

جكانب األداء  -
التدريسي كعناصرىا 
التفصيمية )كفؽ 
المحاكر في قائمة 
مراجعة األداء 
 التدريسي(.

تجارب ممارسيف  -
 متأمميف

اليكـ 
األكؿ / 
 ساعتاف

/ استنتجي كمجمكعتؾ العناصر التي يتضمنيا مجمكعات عمؿ  -
 كؿ جانب مف جكانب األداء التدريسي.

 دراسة )بارليت–حكار تأممي جماعي / لتجارب معمميف متأمميف  -
 كاستخمص أثر التأمؿ في جكانب أدائيـ. –( [31]كفريماف  ،[5]

 نشاط فردم / إعداد خطة لألداء التدريسي في الممارسة القادمة. -

https://www.youtube.com/watch?v=1AfHPV-YBdI
https://www.youtube.com/watch?v=1AfHPV-YBdI
https://www.youtube.com/watch?v=r1aYWbLj0U8
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ة الثالثة / الجمس
)أثناء الممارسة( 
مالحظة الممارسة 

 كتحميميا

 مالحظة الممارسة -
 تحميؿ الممارسة –

كفؽ قكائـ المراجعة لتأمؿ 
 مراحؿ األداء التدريسي

كيؼ نتأمؿ أثناء  -
 الممارسة؟

ما الجكانب التي  -
فكرت بيا كأنت 

 تمارسيف؟
ىؿ كاف مف  -

الصعب التفكير فيما 
 تفعميف؟
في  ما أثر تأممؾ

 أدائؾ المتبقي؟

اليكـ 
 5/الثاني 

 ساعات
تتخمميا 

دقيقة  15
استراحة 
إضافة 
لكقت 
 الجمسة

دقيقة كحاكلي  15قدمي عرضؾ في  1نشاط / تعميـ مصغر -
 التفكير في جميع ما تؤديف.

 نشاط تأمؿ األثناء /عبرم عما كنت تفكريف فيو كأنت تؤديف. -

الجمسة الثالثة 
)بعد( استخالص 

عادة المفاىيـ  كا 
 البناء

 استخالص المفاىيـ -
 إعادة البناء -

ما الذم لـ تقكمي  -
بو كما يجب مما 
 خططت لتؤديو؟

ما الذم أديتو  -
 جيدا؟

ما الذم ستعكضينو 
 أدائؾ –في ممارستؾ 

 القادـ؟ -

اليكـ 
 الثاني /

 دقيقة 50

نشاط تخطيطي لممارسة قادمة /خططي لجكانب التعديؿ في  -
 ما الذم ستغيرينو؟ كيؼ؟ممارستؾ القادمة، 

 
 

ممارسة جديدة 
/الممارسة التجريبية 

 النشطة

مالحظة أثر التأمؿ الجديد  -
 في ممارسة قادمة

التخطيط لمتحسيف في  -
 الممارسة القادمة.

االستمرار في دكرة التحسيف  -
 المستمرة بأثر الممارسة الكاعية

التأمؿ البعدم: ىؿ -
تـ الفعؿ كفؽ ما 

 خططت لو؟
تجربتؾ صؼ 

 الجديدة.
ىؿ لمتأمؿ في  -

الممارسة تأثير عمى 
ممارستؾ الثانية؟ ما 

 ىك؟
ما الذم ستغيرينو  -

مف أدائؾ في ممارسة 
 ثالثة؟

اليكـ 
الثالث / 

5 
 ساعات
تتخمميا 

دقيقة  15
استراحة 
إضافة 
لكقت 
 الجمسة

 / أعيدم الممارسة كفؽ الخطكة السابقة.2نشاط تعميـ مصغر  -
؛اكتبي في الجدكؿ تأثير التأمؿ السابؽ في بعد أف مارست  -

التحكالت في جكانب ممارستؾ كأدائؾ، قناعاتؾ،  -الممارسة السابقة
 كما اتضح في ممارستؾ الثانية:

 إلى مف
1....... 
2....... 

 

اكتبي تحكالت أدائؾ كفقا لمجدكؿ السابؽ في األعمى حكؿ  -
ج في إحدل ممارسة تدريسية تامة جديدة نفذتيا بعد البرنام

 محاضرات مقرر تدرسينو.

 :سير البرنامج
عقد البرنامج في ستة أياـ تدريبية بتجميع المشاركات في      

منطقتيف جغرافيتيف ىما: األكلى كمية التربية بالخرج كضمت 
المشاركات مف مناطؽ: الخرج كالدلـ كحكطة بني تميـ كاألفالج. 

في كمية التربية بكادم الدكاسر، كضمت المشاركات مف  كالثانية
جمسات  5أياـ تدريبية ك 3بكاقع  كميات منطقة كادم الدكاسر،

لكؿ منطقة، جمستاف في أكؿ يـك منيا احتكت مفاىيـ كخطط 
قبؿ الممارسة، كجمستاف في اليـك التالي لمرحمتي أثناء الممارسة 

( دقيقة لكؿ 15كبعدىا استخالص المفاىيـ، حيث خصصت )

دقائؽ الستخالص  5مشاركة لمممارسة المصغرة األكلى ك
المفاىيـ منيا، كفؽ استراتيجية حكارية تدريبية لتحميميا تحميال 
تأمميا كالتخطيط لممارسة قادمة. كخصصت الجمسة الخامسة 
لميـك الثالث لمممارسة التجريبية النشطة الجديدة أك ما يسمى 

دقيقة جديدة كالحكار التأممي حكليا ( 15بإعادة الممارسة في )
دقائؽ لكؿ ممارسة، كقد تمت عمى مدار شيرم محـر  5في 

ق. حيث قامت 1434/1435كصفر مف الفصؿ الدراسي األكؿ 
الباحثة بطرح األسئمة التأممية في األداء التدريسي في 
الممارسات التي تمت، كما تكصمت إليو المشاركة مف أفكار 
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أحدثتو مف أثر في جكانب األداء الثاني، كمعمكمات كمعتقدات 
مع منح المشاركات كقتا لمتأمؿ كاسترجاع المعمكمات كالمشاعر 

 .كاألفكار حكؿ الممارسات فردينا كجماعينا بعد كؿ ممارسة
األداة الثانية: قائمة المراجعة المساندة لتأمؿ جكانب األداء 

 .] 3التدريسي في البرنامج الدىشاف كالسيسي ]
المالحظة كفؽ قائمة مراجعة لألداء التدريسي يستند إلييا       

التأمؿ في الممارسة في مراحؿ البرنامج، كىذه مف األدكات التي 

كأدكات لتنمية التفكير  [16,18,20]أكردتيا الدراسات السابقة 
التأممي حيث سيتضمف كصؼ البرنامج التدريبي تالينا كصفنا 

لثالث أدكات محاكلة لإلجابة لألداتيف األخرييف، بحيث تشكؿ ا
المباشرة عف السؤاؿ األكؿ لمدراسة كغير المباشرة في اإلجابة 

 .عف السؤاؿ الثاني لمدراسة
 :قائمة المراجعة لتأمؿ االستعداد لمتدريس. 1

 3جدول 
 وصف واحد ألدائك في كل عنصر العنصر   الرقم
  بالمكضكعات التي يدرسكنيااإللماـ الجيد  1
  االطالع عمى الجديد في مادة التخصص 2
  اإلعداد الجيد لممحاضرات 3
  االلتزاـ بمكاعيد المحاضرات 4
  استثمار كقت المحاضرة فيما ىك مفيد 5
  الكقكؼ عمى أحدث كسائؿ تكنكلكجيا التعميـ 6
  إظيار االعتزاز بالمينة 7
  االىتماـ بالمظير 8
  الكعي بأحدث استراتيجيات كطرؽ التدريس 9
  القدكة الحسنة لمطالب داخؿ الجامعة 10

 :الطالب تييئة لتأمؿ المراجعة قائمة .2
 4جدول 

 وصف واحد ألدائك في كل عنصر العنصر الرقم
  تعريؼ الطالب بطبيعة المقرر 1
  تكضيح أىداؼ المقرر 2
  تكضيح عالقة المقرر ببعض جكانب الحياة 3
  تكضيح العالقة بيف المقرر كالمقررات األخرل 4
  إرشادات الطالب إلى المصادر المعينة 5
  تحديد األدكار المطمكبة مف كؿ طالب 6
  تعريؼ الطالب بأساليب التقكيـ المستخدمة 7
  تكضيح االرتباط بيف مكضكعات المقرر 8
  تبصير الطالب بكيفية مذاكرة المقرر 9
الطالب عمى تكظيؼ ما يدرسكنومساعدة  10   

 :قائمة المراجعة تأمؿ أسمكب التدريس. 3
 5جدول 

 وصف األداء وفق كل عنصر العنصر الرقم
  مناقشة الطالب في المستجدات العممية ذات العالقة بالمقرر 1
  التسمسؿ كالربط في عرض المادة 2
التفكيرالقدرة عمى طرح أسئمة كاضحة متنكعة تنمي ميارات  3   
  اإلجابة عف استفسارات الطالب 4
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  استخداـ كسائؿ تعميمية متنكعة 5
  التحمي بركح الدعابة كالمرح 6
  تنكيع استراتيجيات كطرؽ التدريس 7
  استخداـ لغة سميمة لمتكاصؿ مع الطالب 8
  إتاحة الفرصة لمطالب لممشاركة 9
  إتاحة فرص التعمـ الذاتي 10

 :المراجعة لتأمؿ التفاعؿ مع الطالبقائمة . 4
 6جدول 

 وصف األداء وفق كل عنصر العنصر الرقم
  االحتراـ كالتقبؿ آلراء الطالب 1
  تشجيع كتحفيز الطالب 2
  تخصيص جزء مف كقت المدرس إلرشاد كتكعية الطالب 3
  إشاعة األلفة بينو كبيف الطالب 4
  تنظيـ بعض الرحالت كاالشتراؾ فييا 5
  تقبؿ تقكيـ الطالب لتدريسيـ 6
  تكفير البيئة اآلمنة كالمناسبة أثناء الشرح 7
  االىتماـ ببناء شخصية الطالب 8
  تفعيؿ الساعات المكتبية 9

 :قائمة المراجعة لتأمؿ تقكيـ الطالب .5
 7جدول 

 وصف األداء وفق كل عنصر العنصر الرقم
متنكعةاستخداـ استراتيجيات كطرؽ تقكيـ  1   
  التقكيـ المستمر لتعمـ الطالب 2
  االستفادة مف نتائج التقكيـ لتعديؿ أساليب التدريس 3
  عرض نتائج التقكيـ عمى الطالب 4
  شمكؿ االختبارات لجكانب المقرر 5
  ارتباط محتكل التقكيـ بأىداؼ المقرر 6
  ارتباط محتكل التقكيـ بما يتـ تدريسو 7
االختبار لمكقت المخصصمناسبة أسئمة  8   
  العدؿ كالمكضكعية في التقكيـ 9
  مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب 10

 :دالالت صدؽ قائمة مراجعة التأمؿ التدريسي
لمتحقؽ مف صدؽ القائمة قاـ الباحثة بعرض الصكرة      

( 58( أبعاد كعدد فقراتيا )5) األكلية لمقائمة التي اشتممت عمى
فقرة، عمى مجمكعة مف المحكميف في مجاؿ التربية الخاصة، 
كالقياس كالتقكيـ، لمتأكد مف مالئمة فقرات القائمة لمكضكع 
التأمؿ التدريسي خالؿ العممية التعميمية، ككضكح فقراتو 
كصياغتيا، حيث تـ األخذ مالحظات المحكميف، كعميو تـ 

ضافة بعض تعديؿ صياغة الفق رات كحذؼ بعض الفقرات، كا 

المالحظات، كما تـ اعتماد الفقرات التي أجمع عمييا معظـ 
المحكميف، كبذلؾ أصبحت القائمة تتككف بصكرتيا النيائية مف 

 .( فقرة49)
 :دالالت ثبات المقياس

تـ حساب ثبات القائمة بطريقة اإلعادة مف خالؿ تطبيقيا       
( مدرسات مف كمية 5) أفرادىا عف عينة استطالعية عددىا

التربية بالخرج، ثـ طبقت مرة أخرل عمى نفس العينة كذلؾ بعد 
( يكمان. كتـ حساب معامؿ الثبات 25فاصؿ زمني مقداره )
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ألدكات بطريقة االتساؽ الداخمي. كمف خالؿ حساب معامؿ 
براكف  - االرتباط بيف الفقرات، كاستخدمت معادلة سبيرماف

 :( يبيف النتائج1ثبات كالجدكؿ )لتصحيح معامؿ ال

 8جدول 
 معامل الثبات، واالتساق الداخمي لمقياس المشاركة الوالدية

 معامل االتساق الداخمي معامل الثبات أبعاد قائمة التأمل التدريسي
 0.83 0.78 .مراجعة تأمؿ االستعداد لمتدريس

 0.87 0.86 .الطالبمؿ لتييئة مراجعة تأ
 0.88 0.88 .تأمؿ أسمكب التدريسمراجعة 
 0.81 0.79 .تأمؿ التفاعؿ مع الطالبمراجعة 

 0.86 0.83 تأمؿ تقكيـ الطالبمراجعة 
أف أبعاد قائمة التأمؿ التدريسي تتمتع  1يتبيف مف الجدكؿ      

الظاىرة عمى معامؿ  بدالت صدؽ مقبكؿ مف خالؿ النتائج
-0.78الثبات كمعامؿ االتساؽ الداخمي كالتي تراكحت ما بيف )

 .( كىي معدالت مقبكلة احصائيان 0.83
 :األداة الثالثة: الكتابة التأممية

اعتمدت الباحثة الكتابة التأممية لممشاركات حكؿ ممارستيف      
المباشرة الجديدة في التدريس بعد التدريب في محاكلة لإلجابة 

عف السؤاؿ الثاني لمدراسة. كما تسمى الكتابة التأممية في بعض 
المراجع بأسماء الدفاتر أك سجالت أك يكميات أك مذكرات التأمؿ 
بحسب تسميتيا في الدراسات السابقة، كىي كثيقة تدكف فييا 
المشاركة معمكمات كأفكار كمشاعر حكؿ ممارستيا بشكؿ 

سيف الممارسة بشكؿ مستمر فيما مستمر لتسيـ في التخطيط لتح
[. كقد طمبت الباحثة مف 1يحمؿ معنى التعمـ الخبرم ]

المشاركات الكتابة الكصفية الحرة ألثر التأمؿ في أدائيا 
التدريسي في أم جانب مف جكانبو، كلقراراتيا تجاه أدائيا بالنظر 
إلى بدائؿ كاف يمكف أف تتـ في لحظة الممارسة أك فيما بعدىا، 

[. 10ا تسأؿ نفسيا: لك أعدت األداء ماذا سأعدؿ؟ ]ككأني
كيمكف أف تنظميا بطريقة جدكؿ كصؼ التحكؿ أك األثر الذم 
تعرضت لو في البرنامج التدريبي في جمستو األخيرة ككأنيا تبني 

فارؿ،  خطة تشتمؿ عمى رؤيا جديد مكظفة تأمميا، كبحسب
عكف [ تضمف ىذه األداة التحقؽ مف أف الممارسيف يجم11]

 رؤاىـ الجديدة في تخطيطيـ المستمر، كصنع القرار، كمالحظة
 .األثر، كيستمركف في الحمقة التأممية

 نتائج ومناقشتها. ال5
جاءت الدراسة بيدؼ الكشؼ عف أثر الممارسة التأممية       

عند األستاذ الجامعي في تحسيف أدائو التدريسي، استجابة 
السابقة حكؿ برامج تطكير لمشكالت كثيرة أكردتيا الدراسات 

 .األداء التدريسي لألستاذ الجامعي
كلإلجابة عف السؤاؿ األكؿ؛ قامت الباحثة بالبحث في       

الدراسات المتعمقة بالممارسة التأممية أك الكاعية كاستخالص 
أبرز أدكات تنمية الممارسة الكاعية كالتفكير التأممي لدل األستاذ 

جميعا قائمة عمى تحميؿ مجمكعة الجامعي كتكصمت إلى أنيا 
مف األنشطة المميدة لكعي الممارسة مف أىميا: الحكار الذاتي 
التأممي، كمجمكعات الحكار المركز التأممي، كالمالحظة، 

 - كالكتابة التأممية في يكميات أك مذكرات، كالتسجيالت التأممية
 كالتعبير عف المعتقدات كالبرامج التدريبية -صكتية أك مرئية 

 [18][ ك14] حسف، عمى التأمؿ، كصحؼ التأمؿ. كما كرد في
Conderman & Morin [20] ك Tillman16ك] Rarieya 

ككجدت الباحثة ثالثة أركاف Moyles & Others [21] ك
رئيسة في بناء كتطبيؽ جميع األدكات السابقة لمكصكؿ إلى كعي 
الممارسة، ىي: أكال: األسئمة التأممية التي تثيرىا ىذه األدكات 

أىدافيا ككيفيتيا كمحتكاىا كاألسمكب  –حكؿ منطمقات الممارسة 
  [7,5].كما طرح  –المناسب 

 بيؽ األدكات كتسييؿ جمع األدلةثانينا: مصادر داعمة لنجاح تط
حكؿ نقاط ضعؼ كنقاط قكة الممارسة، كىي متعددة مف أىميا:  

الممارس نفسو يعد مصدرا غنيا كأساسيا لتأمؿ ممارستو 



522016
 

314 

كمالحظتيا، كالزميؿ المالحظ، كالطالب، كمرشد خبير أك 
 [8].مدرب،...الخ. كما أشار 

لممارسة التأممية ثالثان: تكفير قاعدة نظرية عند التدريب عمى ا
لتككف إطارنا مرجعيا لمتأمؿ، كضركرة تعريؼ األستاذ الجامعي 

 ].14بمعايير األداء التدريسي الجيد ليتأمؿ أدائو بمرجعيتو ]
البرنامج التدريبي كما  - كما تحمؿ األداة الرئيسة لمدراسة 

تضمنو مف الحكار التأممي كالمالحظة التأممية، كقائمة المراجعة 
عف السؤاؿ األكؿ لمدراسة. كفيما يمي مناقشة نتائج  إجابة -

تطبيقيا في تشكيؿ مجمكعة مف المظاىر المشكمة بمجمكعيا 
 :"كعي الممارسة" لدل المشاركات في الدراسة

الكعي المفاىيمي النظرم لمتأمؿ كلمممارسة )مرجعية نظرية . 1
داعمة(: ككأف الممارس يطرح سؤاال يبدأ ب )ماذا، أك ما(. 

رت حكارات المشاركات في البرنامج اىتماما بكضكح مفيـك أظي
التأمؿ في الممارسة كمدخؿ لمتنمية المينية، كتحكؿ المفيـك مف 
مجرد التفكير المفرغ أك العشكائي أك الجزئي؛ إلى ممارسة 
التفكير كعممية الكاممة العميقة ليا أىداؼ مراحؿ كأدكات 

النتيجة مع ما جاء بو كمحتكل مرجعي كنتائج كآثار. تمتقي ىذه 
[. كمف أكثر تعبيرات المشاركات داللة في الجمسة األكلى مف 8]

 :جمسات البرنامج التدريبي
ىك التأمؿ كؿ ىذا؟ اعتقدت أنو التأمؿ في الممارسة ىك تفكير "

في ثغرة أك في مشكمة ظيرت في التدريس أك في نتائج 
 " أنفذهالطالبات أك في شيء جديد احتاج أف أفكر كيؼ 

كيشير تعبير مشاركة أخرل عف ضعؼ المعرفة قبؿ البرنامج 
 :بالتأمؿ القبمي بقكليا

 " أنا كيؼ أتأمؿ التدريس كأنا لـ أنفذه بعد"
كبحسب مالحظة الباحثة النطباعات كجكه المشاركات       

خالؿ البرنامج التدريبي؛ خاصة عند طرح مفيـك كمراحؿ 
عمى غير كاحدة مف المشاركات  كأدكات الممارسة التأممية بدا

 :اندىاش، عبرت عنو إحداىف بالقكؿ
أنا أكؿ مرة أتعرض ليذا المفيـك كأشعر إني أحتاجو في عممي، "

 ؽ، بصراحة أثارني لممزيد أريد أف ػػـ كعميػػـك ضخػػو مفيػػر أنػػأشع

 " أتعمـ عنو أكثر
ج إال أف البعض أظير الكعي بالمفيـك بعد التعرض لو بالبرنام

بطريقة مختمفة، فقد بدت مشاركتاف في تحفظ لقابمية المفيـك 
لمتطبيؽ كىذا كعي لعمؽ المفيـك أكصميما إلى تأمؿ عبء 

 :التنفيذ، قالت إحدل المشاركات
ىذه الممارسة تحتاج كقت كذىف صاؼ كقمة أعباء تدريسية "

دارية حتى يتـ التركيز كيتـ كفؽ المراحؿ، أرل أنو صعب  كا 
 " كغير عممي

كيؼ أعكد لتنفيذ ما نقص مف أدائي؟ ىذا سيعطؿ سير المقرر "
 "كلف أتـ مقررم بيذا الشكؿ؟

كفي المقكالت السابقة كذلؾ إشارة لنتيجة أفرزىا البرنامج كالحكار 
التأممي بالتعبير عف المعارؼ كالمعتقدات كاألفكار كالمشاعر 

إلييا خطكة لتأكيدىا أك استكماليا أك تعديميا أك حذفيا. يضاؼ 
استفسار مشاركة أخرل أثناء الحكار عف صحة ما تدرؾ مف 

 :كعي الممارسة، بقكليا
أنا أعد لمحاضراتي عركض جيدة، كأقرأ في مراجع متعددة، "

كأعدؿ العركض مف فصؿ آلخره ىذا يعني أنني أمارس التأمؿ 
 " أك أتأمؿ الممارسة مف غير أف أقصد مفيـك التأمؿ؟

بالممارسة تقكؿ إحدل المشاركات: إف كفي مجاؿ الكعي      
تعبيرات بعض المشاركات في الجمسات التدريبية قدمف تمييدان 
مالئما لتقديـ أنشطة ككثير مف المعمكمات التي تسيـ في الكعي 
بالمحاكر الرئيسة لألداء التدريسي كعناصر كؿ محكر كمرجع 

 :لمتأمؿ إحداىف عبرت مباشرة كباختصار عف ذلؾ قائمة
 "أتأمؿ؟ ماذا"

 :كمشاركة أخرل تقكؿ
ما الذم أتأممو بالضبط في التدريس حتى أقكؿ أف ممارستي "

 "كاعية؟
إال أف نسبة أخرل: مف المشاركات كف مساىمات في تقديـ      

بعض المعمكمات الجيدة حكؿ الجكانب المشكمة لألداء التدريسي 
كلك بشكؿ جزئي كالتمكف مف المادة العممية، كالتخطيط 
لمتدريس، كطريقة التنفيذ كالتقكيـ، كىذا ساىـ في تشكيؿ كعي 
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برت إحداىف الممارسة النظرم لممشاركات األخريات، حيث ع
عندما طرحت الباحثة مجاالت األداء التدريسي كعناصرىا 
التفصيمية استكماال لما طرحتو المشاركات الثالث مف جكانب 

 :بقكليا
كؿ ىذا نقدمو لمطالبات؟ ىذا كثير! متى؟ كيؼ؟ ككـ مرة أتأمؿ "

ىذا؟ معنى الكالـ أنني لكؿ مقرر قـك بالتأمؿ مرة كاحدة في 
ة، كغالبا التأمؿ ىك ألسمكب التدريس كالتقكيـ االستعداد كالتييئ

 " بشكؿ مستمر
 :كردت مباشرة أخرل

كتتأمميف التفاعؿ مع الطالبات كذلؾ لكؿ ممارسة، ليس كؿ مرة 
تفاعؿ الكاحدة مننا مثؿ كؿ مراحيضا بحسب ما فيمنا الكعي 

 " بكؿ ممارسة كليس بمرة
 (:بػ لماذا؟ الكعي باألىمية كالقيمة )اإلجابة عف سؤاؿ يبدأ. 2

الحظت الباحثة أف انتباه شريحة كبيرة مف المشاركات ارتكز 
عمى أىمية البرنامج في تكفير التطكير ألدائيف ذاتيان دكف 
انتظار برنامج تطكيرية، برز ذلؾ مف تعميقات المشاركات عمى 
تجارب الممارسيف المتأمميف، كمف خالؿ الحكار بعد ممارستيف 

ى كالثانية، كمف خالؿ تمييزىف لمممارسة الفعمية المصغرة األكل
التأممية كمدخؿ لمتطكير عف الممارسة التقميدية، مف العبارات 

 :الجكىرية في ذلؾ طرح لمشاركة في الجمسة الثانية مفاده
الكعي بالممارسة معنى جميؿ جدا كنت أبحث عنو مف داخمي "

كالقى ىكل لدم. كنت كثيرا ما أقكؿ لنفسي كيؼ أقمؿ مف 
يرم؟، كيؼ أجكد أدائي؟ كيؼ أتعدل نقطة ضعؼ في كؿ تقص

دارة  مرة؟ كيؼ أسبؽ اآلخريف في رؤية أدائي: كطالباتي كا 
القسـ؟ كيؼ أتكقؼ عف التفكير في نقاط الضعؼ كأصبح أفكر 
في أدائي لمتميز كليس لتالفي الضعؼ؟ التأمؿ بيذا المفيـك 

 " يبدك لي ىك ضالتي؟
، كيؼ(: البرنامج التدريبي كعي التخطيط )ما، أيف، متى. 3

مساحة لممشاركة لمتفكير القبمي في الممارسة المصغرة األكلى 
كالممارسة المصغرة الثانية باالعتماد عمى قائمة المراجعة لألداء 
ا لمالمح خطة األداء  التدريسي في جكانبو الخمسة شكؿ كضكحن

 كاالستعداد الجيد لممحاضرة، حيث الحظت الباحثة كثرة مراجعة
المشاركات لقائمة المراجعة كلنماذج الممارسيف المتأمميف التي 
اشتممت عمييا الجمسة الثانية كىف يعددف لمممارسة المصغرة 
ككثرة الشطب لما خططف بيدؼ التصحيح بعد المراجعة، كما 
الحظت الباحثة ممارسة معظميف لمتفكير قبؿ الكتابة في كقت 

جمسات قبؿ كؿ استجابة. التفكير الذم خططت لو الباحثة في ال
 [9].كىذه النتيجة تمتقي مع ما جاءت بو دراسة 

كعي التنفيذ أك كعي التقييـ )كعي األثناء(: ككأف الممارسة . 4
[ المذككرة 7تسأؿ: ىؿ تـ؟ ما الذم لـ يتـ؟ كقد ساىمت أسئمة ]

سابقنا في الدراسة حكؿ ما تفعؿ كما تفكر في الممارسة المصغرة 
ة، باإلضافة لقكائـ المراجعة حكؿ األداء؛ في دعـ األكلى كالثاني

تأمؿ األثناء لمممارسة كلك بشكؿ محدكد كمع ضعؼ حضكر 
قد يككف لحداثة الممارسة  –تأمؿ التدريس أثناء ممارستو 

التأممية لممشاركات، أك لصعكبة ىذه المرحمة دكف المراحؿ 
ير في األخرل مف الممارسة التأممية بحكـ حاجتيا لمفعؿ كالتفك

إال أف بكادر كعي تنفيذم برزت لدل بعض  –آف كاحد 
المشاركات، فقد أبدت إحداىف بطئا في التنفيذ كعندما تـ سؤاليا 

 :كتذكيرىا بالكقت المحدد لالنتياء قالت
أحاكؿ التفكير فيما يجب أف أقكؿ حتى ال أخطئ، كىذا استيمؾ "

 " كقتنا إضافينا
غيرة أماميا ثـ قالت: مشاكرة أخرل كررت النظر في كرقة ص

اضررت لقراءتيا قبؿ الممارسة المصغرة األكلى، كعندما تـ 
 :سؤاليا عف ىذا األداء، قالت

ال أريد أف أىمؿ أية نقطة في أدائي، كنت أتأكد مف بعض "
 "النقاط االسترشادية المحاضرة

كبدا الحذر عمى بعضيف أثناء العرض الممارسة المصغرة 
اكلة لتيديؼ ككعي الفعؿ كـ بررف. ككرد األكلى كالثانية في مح

تعبير ألكثر مف كاحدة بعد الممارسة عف تجربتيا في تأمؿ 
 :الممارسة أثناءىا مضمكنيا

لقد كانت صعبة مرىقة بالشكؿ الدقيؽ كفؽ قائمة األداء "
كتركيزم عمى جميع الجكانب سبب شيء مف شد األعصاب 
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دريجيا في كؿ لدم، أتكقع ىي البداية، كسأككف أكثر راحة ت
ممارسة قادمة بأثر الخبرة لكنني سأحتاج فترة مف الزمف ألعتبر 

 " نفسي ممارسة كاعية
 :عمقت عمى عبارتيا مشاركة أخرل بقكليا

أعتقد قد يككف حالن أك يسيؿ األمر تدريج التأمؿ في الممارسة، "
بحيث لك أجريت مرة تأمال في التمييد كبقيت في أكثر مف 

التمييد كأحد جكانب األداء حتى ألمس تحسنا في تجربة أعي 
أدائي التمييدم، أك ألمس تحسنا في كسالسة في طريقة التفكير 
أثناء التمييد، ثـ أىدؼ لتأمؿ أسمكب التدريس بنفس التكرار إلى 
حيف اإلتقاف، كىكذا إلى التقكيـ، كأتكقع فيما بعد ممكف التركيز 

المرحمة األكلى، كفي  عمى جانبيف معا بعد االطمئناف لجدكل
النياية قد يككف باالستطاعة إجراء التأمؿ الشامؿ أثناء 
الممارسة، مع أنو ال أتكقع يستطيع ذلؾ غير خبير كمتحمس 

 " أيضا
كىذه فكرة عممية منطقية متقدمة كاعية بحسب أدبيات      

التطكير الميني الجاد اليادؼ كفقا لمصادر متعددة مف ضمنيا 
األقراف في مالحظة أحدىـ لممارسة اآلخر كفؽ  التأمؿ الذاتي

ىدؼ محدد أك جانب محدد لألداء لتعميؽ أثر التطكير كتأطيره 
[ كقد تشكؿ تكصية ميمة مف تكصيات الدراسة في التدريب 12]

 .عمى كعي الممارسة
كعي التطكير أك كعي البدائؿ أك الكعي المستداـ )كعي . 5

عف أسئمة مف نكع )ماذا بعدم(: كيجيب ىذا الكعي لمممارسة 
لك؟( في تحميؿ تأمؿ المشاركات بعد الممارسة المصغرة األكلى 
كالثانية برزت مجمكعة مف أكجو القصكر في عنصر أك أكثر 
مف عنصر مف عناصر األداء التدريسي، كبالحكار البعدم 
الجماعي مع المشاركات ظير كعي لتطكير األداء استدرجو 

كبدائؿ أفضؿ لما قامت بو في الحكار حكؿ أسباب القصكر 
 .مكقؼ شبيو قادـ

 يعد المكقؼ اآلتي كالحكار التأممي التالي لو أكثر ما يبرز فيو
 :ىذا الكعي

 المغػػػػة( لطالبات قسـ 1إحدل المشاركات تدرس مقرر النحك )   

المستكل الثالث، خط البدائؿ(. أمؿ القبمي لتقديـ ) العربية
الفعمية، قدمت أىداؼ المكضكع، محاضرة مصغرة في الجممة 

كميدت لو بالسؤاؿ عف أنكاع الجمؿ كصكالن لمجممة الفعمية ثـ 
قدمت أمثمة مكتكبة في لكحة ساقت لتمييز أركاف الجممة الفعمية 
كمالحظة ضبطيا كاستنتاج قاعدة إعرابيا، مع أسئمة عابرة حكؿ 
ية المعنى لكؿ مثاؿ، كفي النياية طمبت صياغة أمثمة لجمؿ فعم

مع تعزيز مف تتفاعؿ، ثـ تركت كاجب بيتي مككف مف مجمكعة 
مف الجمؿ الفعمية كاإلسمية كيطمب مف الطالبة تمييز الجمؿ 

عرابيا  .الفعمية كا 
أدارت الباحثة حكارنا مع الممارسة كأشركت فيو باقي الممارسات، 

 :مما جاء فيو حكؿ كعي البدائؿ
  يس؟الممارسة: األسمكب الذم اتبعتو في التدر 
 .الممارسة: استنتاجي لمقاعدة مف المثاؿ

الباحثة: ىؿ ىناؾ أساليب أخرل كاف يمكف أف يقدـ فييا 
 الدرس؟

الممارسة: أكيد ىناؾ أساليب أخرل، لكف تدريس النحك يحتاج 
لألمثمة كاستدراج الطالبات لمعرفة القاعدة مف ضبط الشكاىد في 

 .األمثمة
مصدر في أساليب تدريس الباحثة: ىؿ اطمعت عمى حديثا عمى 

 النحك؟
الباحثة:: اطمعت سابنقا، كمرجع المقرر ال يخرج عما قدمت بؿ 

 .أنا أضفت أمثمة مف إنشائي، كأضفت الكاجب التقييمي
 الباحثة: ىؿ تدرسيف النحك في كؿ مرة بنفس الطريقة؟

الباحثة: غالبنا، كأغير أحياننا كسيمة عرض األمثمة فأعرض عبر 
الذكية، كأحيانا السبكرة كاألقالـ، كأحياننا أترؾ لمطالبات السبكرة 

 .تقديـ المحاضرة، كأتدخؿ لإلثراء أك التعديؿ أك التعزيز
الباحثة: ىؿ تستمتعيف بتدريس النحك، رغـ تكارد نفس األسمكب 

 تقريبا؟
 الممارسة: ال أشكك منو، أشعر أنني أحقؽ األىداؼ، باإلضافة

يطة ال تحتاج إلى عناء في إلى أف مكضكعات المقرر بس
 .اختيار أسمكب تدريسيا
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الباحثة: ىؿ تشعريف أف الطالبات يستمتعف بالمقرر كيتفاعمف مع 
 معمكماتو؟ ىؿ تممسيف أنو يقدـ ليف معرفة أك ميارة جديدة؟

الممارسة: الطالبات يتفاعمف كثيرنا، لكف أشعر أنيف يعرفف معظـ 
 .المعمكمات، كلكف ىذا ىك المقرر

حثة: ىؿ يمكف أف نستفيد مف أفكار الزميالت المشاركات في البا
 أفكار كبدائؿ أخرل لتنكيع أسمكب التدريس لمنحك؟

 .الممارسة: بالعكس نستفيد إذا كاف ىناؾ أساليب أخرل
أضافة الباحثة لممعممة: ماذا لك كنت مكاف زميمتؾ تنفذيف 

  رض؟محاضرة الجممة الفعمية؛ ما الذم ستغيرينو في أسمكب الع
إحدل المشاركات بادرت: قرأت أف االتجاه الحديث في تدريس 
ميارات كفنكف المغة العربية يتـ مف خالؿ السياؽ، كبدأ االبتعاد 
عف البدء بالقاعدة أك حتى التدريس مف خالؿ أمثمة ليس ليا 
إطار خمفو معنى، فيقدـ السياؽ كنص عادم لمتناكؿ القرائي 

إجاباتيا مكاضع األمثمة عمى كالجمالي مع طرح أسئمة تشكؿ 
مكضكع الدرس، كتستدرج مالحظة الطالبات لممعنى كالضبط 
لتحديد المالمح النحكية أك الصرفية أك حتى البالغية المطمكبة، 

 .ثـ تستنتج القكاعد
مشاركة أخرل أضافت: كيتـ التطبيؽ حتى في سياؽ، بحيث 

الخ، يطمب مف الطالبات صياغة مكضكع أك مقالة أك تمخيص.. 
بشرط استخداـ الميارة أك المعمكمة الجديدة التي تـ تعمميا، 

 .لتقكيـ التطبيؽ
الممارسة: ىذه أفكار جميمة كقرأت حكليا فعال لكف ما طبقتيا، 
خفت تستيمؾ كقتا أك تككف صعبة التطبيؽ )كصمتت قميال ثـ 
تابعت( بصراحة ممكف استصعبت اإلعداد ليا، لكف سأطبقيا 

 .بإذف اهلل
كمف الجدير بالذكر أف الممارسة نفسيا أعدت درس الجممة      

اإلسمية مستخدمة األسمكب السياقي الذم كصفتو المشاركات 
األخريات كلكف بتسمسؿ أفضؿ كضمف خطة كتنفيذ يحتكياف 
تفاصيؿ إضافية لـ تذكرىا المشاركات مارست فييا استراتيجية 

ف في عمؿ تدريسية نشطة فعمت أدكار الطالبات كاستنتاجاتي
تعاكني بتطبيقات سياقية كتقكيـ كظيفي لممعرفة الجديدة، كطمب 

منيا تأمؿ ممارستيا كعندما عبرت عنيا الحظت الباحثة بكادر 
الكعي الذاتي المستداـ بالممارسة في تأمؿ الممارسة في التعبير 
عف أدائيا، بؿ كاالستعانة بمصادر تنمية ذاتية، في ىذه 

شاىد كاضح عمى ذلؾ عبرت بعضيف  المقتطفات مف تأمالتيا
 :عف كعي مشابو لو

تصفحت أمس مجمكعة مف المقاالت في أساليب تدريس النحك، "
كشاىدت مقاطع فيديك لممارسيف، كحاكلت التركيز عمى سؤاؿ 
)ماذا أريد مف محاضرتي؟ ما المعارؼ كما الميارات التي 

لبة تحتاجيا الطالبة لتتعمميا مف المكضكع؟ كيؼ ستقدر الطا
قيمة ما سأعمميا؟ كيؼ أستمتع كأمتع؟(. ىذا التفكير مع 
التصفح كالمشاىدة كالتخطيط استيمؾ مني كقتا كبيران قياسان 
بإعدادم المعتاد شعرت أني أمارس تأمؿ قبمي باستحضار تأمؿ 
بعد ممارسة األمس، كتخيمت أدائي كتأممتو ذىنيا ككأني أتأمؿ 

.لـ -في مفيـك التأمؿ بحسب كجبة األمس الدسمة –األثناء 
يمكنني الكقت مف تحضير الكثير لكف حممني أفكار كثيرة في 
القادـ لـ تركف ربعيا اليـك أقكؿ فعمت شيئا ذا قيمة كبيرة اليـك 
كلك لـ أفعؿ كؿ ما فكرت بو أك كؿ ما يمكف أف أفعؿ، كسأفعؿ 

 ".أكثر في القادـ، رغما عني التفكير ال يتكقؼ لدم
خير عف الكعي األخير مف أبرز نتائج اإلجابة كيعد التعبير األ

عف السؤاؿ الثاني لمدراسة كالذم يشكؿ العنكاف كالمشكمة 
الرئيسة: كيؼ تسيـ ممارستو الكاعية في تحسيف أدائو 

 التدريسي؟
فالممارسة السابقة عبرت عف أثر تحسيني كاضح ألثر       

كالتخطيط كالتنفيذ التدريب عمى الممارسة الكاعية في االستعداد 
كالتقكيـ كالتفاعؿ مع الطالبات. كبشكؿ عاـ كانت أقرب مكاطف 
ظيكر التحسيف كالتي الحظتيا الباحثة في الممارسة المصغرة 
الثانية عف الممارسة المصغرة األكلى كانت متقدمة في جانب 
أسمكب التدريس كالتفاعؿ مع الطالبات، كبقي ىذا التقدـ في 

لممارساتيف الكاممة في المحاضرات لتطكير أكصاؼ المشاركات 
أساليب التدريس كتبنييف استراتيجيات تدريس حديثة نشطة كفقا 

 .الطالعيف عمى مصادر كمراجع كمقاطع فيديك تطبيقية فييا
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يمكف تفصيؿ نتائج التحسف في األداء بأثر الممارسة الكاعية     
المراجعة أك جدكؿ إجابة عف السؤاؿ الثاني لمدراسة كفقا لقائمة 

 :التحكؿ في تحسيف الممارسة لجكانب األداء التدريسي المحددة
تحسف في االستعداد لمتدريس )التخطيط(: عبرت جميع . 1

مع تفاكت قكة التعبير مف  –المشاركات عف نقمة تحسينية 
مف حيث التمكف مف المقرر كاإلعداد الجيد لو -ممارسة ألخرل 

سقاطيا ف ثرائو كتحضير أنشطة مف حيث أىدافو كا  ي المحتكل كا 
 :تستثمر كقت المحاضرة، مف األكصاؼ في ىذا الجانب

كأنا أعد المحاضرة أصبحت أراجع أىداؼ المقرر األساسية "
كأتكسع في القراءة في مكضكع المحاضرة كأفكر في أفضؿ 
طريقة كأسمكب لمتنفيذ، بؿ أصبح تفكيرم أفقي مف اليدؼ 

 " لممحتكل لألنشطة
 :رز لدييا كصؼ المع عند فقرة القدكة قالتأخرل ب

فكرت عند إعداد محاضرتي كيؼ أنقؿ لمطالبات ممارسة جيدة "
 " يقمدنيا في ممارستيف العممية

استدرج تأمؿ الممارسة نقد إحدل المشاركات لممارسات سابقة 
غير جيدة مارستيا أحيانا ألسباب متعددة ككأنيا تراىا بعيف 

 :تقكؿ –رسة عيف كعي المما –جديدة 
ككني درستيا –تحكلت مف عدـ المباالة بالتحضير لممحاضرة "

إلى التحضير بيدؼ التجديد كاإلثراء كمكاكبة  - سابقا كحفظتيا
 "الجديد

تأمؿ التييئة: التعريؼ كاالرتباط كاإلرشاد ىذه الكممات التي . 2
تكررت في أكصاؼ مجمكعة مف المشاركات في الدراسة لتحسف 

 :انب التييئةأدائيف في ج
كلك أف ممارستي جاءت بعد المحاضرات األكلى في الفصؿ كقد "

يككف فات أكاف التعريؼ بطبيعة المقرر، إال أنني حرصت عمى 
تعريؼ الطالبات بأىداؼ المحاضرة كعالقتيا بمكضكعات 

 "المقرر األخرل
 تحكلت مف عدـ التدخؿ في طريقة دراسة الطالبة الذاتية"

لى إرشاد الطالبات إلى تحكيؿ كؿ محاضرة لمكضكعات المقرر إ
 " إلى خريطة ذىنية لتسييؿ فيميا كربط عناصرىا

كفرت مجمكعة مف المصادر اإللكتركنية لطالباتي ككضعتيا في "
 " مكقعي إلثراء معمكماتيف قبؿ كؿ محاضرة

إال أف بعض المشاركات تجاكزف تأمؿ التييئة في كصؼ      
منيا كعييف بأنيا ترتبط ككف بأكلى التحسيف ألسباب متعددة، 

محاضرات الفصؿ، كقد يككف ىناؾ تقزيـ ألىميتيا بجانب 
 .اإلعداد كاألسمكب، أك ككنيا لـ تعي ممارستيا في ىذا الجانب

أساليب التي الممارسات: رد في مقدمة الحديث عف نتائج . 3
السؤاؿ الثاني؛ فقد كصفت المشاركات أكصافنا متعددة دالة عمى 

حسف في أساليب التدريس بشكؿ منفصؿ بحسب قائمة الت
المراجعة لبعض المشاركات، كفي ارتباط بالتعامؿ مع الطالبات 
لدل بعضيف اآلخر، ككانت أشكاؿ التحسف في جكدة التنفيذ 
بأثر التأمؿ القبمي في اإلعداد الذم استمـز االطالع كما جاء في 

ة في جك تعبير سابؽ إلحدل المشاركات، كفي شكؿ الحيكي
المحاضرة التي أضفاىا تنكيع طرؽ التدريس كفي شكؿ بركز 
ظاىرة مشاركة كاسعة مف الطالبات في المحاضرة، كفي شكؿ 
ترؾ مساحة مف المشاركة لمطالبات في التعمـ الذاتي لميارات 
المقرر مف خالؿ التحضير المسبؽ مف مصادر محددة 

اج الذم يقكده كاالطالع عمى مقاطع الفيديك، كممارسة االستنت
العصؼ الذىني كاالستقصاء كحؿ المشكالت. تقكؿ إحدل 

 :الممارسات
 "لف أعط محاضرة تقميدية بعد اليـك"

 :أخرل
الطالبات بدأف بالتأمؿ الذم أكصميف لتعمـ ذاتي، بعدكل تأممي "

 "كأسئمتي التي أعددتيا جيدا
 :أخرل تقكؿ

 "المحاضرة كانت أشبو بخمية إنتاج أفكار كمعمكمات"
 :ثالثة كصفت بقكليا

 " الطالبات تعممف بأنفسيف لـ أمؿ عمييف أية معمكمة"
 مع بركز كصؼ إحدل المشاركات الذم رغـ إعالنو أنو لـ    

يتغير شيء إال أنو يحمؿ فيما كراء السطكر عمى األقؿ كعيا 
 :تأكيديا بتأمؿ جكدة الممارسة
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جيدة  لـ يكف لدم تحكالت في األساليب حيث كجدتني أصالن "
 " األساليب، مفعمة لتكنكلكجيا التعميـ

التفاعؿ مع الطالب: عبرت المشاركات عف رضاىف عف . 4
أدائيف فيما يسبؽ برنامج التدرب عمى تأمؿ الممارسة في ىذا 
الجانب، كلـ يمنع ىذا كصفيف لطرؽ مختمفة عف التحسيف فيو، 
تارة بتخصيص كقت في المحاضرة لألسئمة، كتخصيص كقت 

ألىـ حدث في حياة الطالبة في بداية المحاضرة تارة بسيط 
أخرل. كبعضيف خصصف كقتا في آخر المحاضرة لتقييـ ما 
تعممت الطالبات فييا، إلى درجة تنظيـ المحاضرة كفؽ 
استراتيجية تستثير آراء الطالبات كحكارىف، كفي ىذا الجانب 

  :كصفت إحدل المشاركات تحسف ممارستيا بالقكؿ
لمحاضرة كسأجعميا مستمرة قمت بعمؿ فقرة ماذا في نياية ا"

 " أخذت معؾ مف المحاضرة
كضعت كأعمنت لمطالبات قانكف لمتعامؿ أىـ نقطة فيو تضؼ "

 " رأيا أك معمكمة جديدة ليا درجة نشاط إضافية
تقكيـ الطالب: أظيرت تعبيرات المشاركات احتياج ىذا . 5

كالقراءة كاالختيار الجانب مف األداء لمكقت الكافي لالطالع 
كاإلعداد ليظير التحسيف، إال أف ىذه النتيجة تشير إلى أىمية 
كعي ممارستيف لمتقكيـ كألسباب كجكد شيء مف القصكر فيو بؿ 
كتأمؿ أفكار كخطكات لتحسينو كتحديد مصادر الالزمة كالكقت 

 .الالـز لتحسيف األداء فيو، كىذا كاؼ إلحداث تحسيف قريب
تقكيـ الطالبات نياية المحاضرة بأكراؽ عمؿ التحكؿ لدم ىك "

بدؿ مف طرح أسئمة فردية شفيية، أما عناصر األداء التقكيمي 
األخرل فيي تحتاج مني الطالع كتخطيط عمى مدل أطكؿ مف 

 " ىذه الممارسة
أدخمت طريقة تقكيـ التعمـ بالمشركع التطبيقي إضافة "

 " لالختبارات
 " كيميةبعد كؿ فكرة طرحت األسئمة التق"
 قمت بإعداد أكراؽ عمؿ لمتقكيـ ككزعتيا لممجمكعات، كتركتيف "

يقكمف بعضيف، ثـ قمت بعمؿ تغذية راجعة لعركض 
 " المجمكعات

طمبت مف الطالبات تقكيـ أنفسيف كممارسة جديدة لي في "
 " التقكيـ

 "أخطط لكؿ محاضرة بعمؿ تقكيـ عممي بحثي"
 التوصيات. 6

التي تكصمت إلييا الدراسة يمكف التكصية بناءن عمى النتائج     
 :بما يمي

تعميـ البرنامج التدريبي لتأمؿ الممارسة في برامج التنمية  •
المينية المستدامة، ككنو أثبت أثرا قصير المدل كطكيؿ المدل 

 .لدل المشاركات
اعتماد أسمكب الممارسة المصغرة في التدريب عمى تأمؿ  •

يا كيتبعيا تأمميا لضماف نجاح الممارسة التي يسبقيا كيتخمم
كعي الممارسة الكاممة، كدراسة أثرىا بشكؿ معمؽ في تحسيف 

 .األداء
دمج أكثر مف أداة لتحفيز التفكير التأممي لضماف األثر  •

التحسيني، بحيث يككف الحكار التأممي حكؿ األداء أداة أساسية 
 .مساندة لغيرىا

مارسة الكاعية، تنكيع مصادر كأنشطة التأمؿ لتشكيؿ الم •
كعرض الحاالت الدراسية المرئية أك المسمكعة أك المقركءة 

 .كتأمميا مقارنة بالممارسة الذاتية
التدرج في تأمؿ جكانب األداء بغرض تحسينو، بحيث يتـ تأمؿ  •

 .جانب في كؿ مرة
تخصيص دراسات لتأمؿ األداء لألستاذ الجامعي في مجاؿ  •

كيز أكبر في التأمؿ القبمي تقكيـ الطالب لبركز حاجتو لتر 
 .خاصة

تبني أساليب تنمية الكعي بالممارسة مدخال أساسيا لتطكير  •
األداء التدريسي لممدرس الجامعي ليتبنى ىك بدكره التغيير الذم 

 .قاده بممارستو الكاعية
تكجيو خبير لدعـ تأمؿ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة،  •

الممارسة، بمعايير مالئمة لظيكر أىمية قيادة مرشد لمتأمؿ في 
قناع كقيادة  لمخبرة كاالختصاص الكفيمة بنجاحو في اجتذاب كا 

 .ىذا الدكر
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استثمار بعض متطمبات تقييـ عضك ىيئة التدريس في  •
الجامعة كمدخؿ لتنمية الكعي في الممارسة كممؼ تطكير 
التدريس أك ممؼ المقرر، إذ ما ىي إال أداة كتابة تأممية لألداء 

 كأدلتو.
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ABSTRACT _The aim of the present study is to investigate the impact of reflective practice of a 

university professor on improving his teaching performance. The study was limited to eighteen 

female staff members from women's colleges at Prince Sattam Bin Abdul-Aziz University. The 

researcher followed the procedures of qualitative research. A training program was built to reflect 

on aspects of teaching performance defined in the list of performance review based on a thorough 

review of literature and including five aspects: readiness, preparation, teaching method, 

interaction with learners and assessment. Through reflective debate on each item according to the 

three stages of reflection (before, during and after practice), micro-performance was conducted 

during the training program followed by post reflective writing by participants. The study 

identifies some methods of forming conscious reflective practice of a university professor. Most 

important is the training program including some reflective tools and techniques such as debate, 

micro-teaching, reflective writing and observation. The study also identified a clear impact of 

reflection on improving teaching performance. The clearest instances were in the areas of 

improving teaching methods and teaching preparation. 

 

 

 


