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كولب في تحسين ممارسة الّتدريس الّتأملّي لدى معلمي  أنموذجأثر برنامج تدريبّي قائم على 
  اّللغة اإلنجليزّية للمرحلة األساسّية في األردن

  نورا سعدي حسونةد. 

 ملخص:
كولب في تحسين ممارسة  أنموذجعّرف أثر برنامج تدريبّي قائم على هدفت الدراسة إلى ت

الّتدريس الّتأملّي لدى معلمي اّللغة اإلنجليزّية للمرحلة األساسّية في األردن. اعتمدت الّدراسة 
الّتصميم شبه الّتجريبّي، ُطّبقت على أفراد الدراسة من معلمي اّللغة اإلنجليزّية للمرحلة األساسّية 

في المدارس الّتابعة لمديرّية تربية  ( معلمة02( معلمًا، و)02بواقع )( معلمًا ومعلمة، 45من ) مكّونة
لقياس ممارسة الّتدريس عّمان األولى، واعتمدت الباحثة في جمع البيانات على بطاقة مالحظة 

وق داّلة إحصائّيا بّينت الّنتائج عدم وجود فر  .األداة استخراج معامالت الصدق والثّبات ، وتمّ الّتأمليّ 
بين المجموعتين الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة في أّي من المتوسطات الحسابّية المعّدلة لألبعاد 
الفرعّية لمقياس الّتفكير الّتأملّي، وعدم وجود فروق داّلة إحصائيًّا بين المجموعتين الّتجريبّية 

ّتفكير الّتأملّي. أظهرت نتائج الّتحليل والّضابطة في المتوسطات الحسابّية المعّدلة لمقياس ال
ُتعزى اإلحصائّي عدم وجود فروق داّلة إحصائيًّا في أّي من األبعاد الفرعّية لمقياس الّتفكير الّتأملّي 

بين المجموعة ومتغيري )الجنس، والخبرة(، وكذلك بّينت الّنتائج عدم وجود فروق داّلة  للّتفاعل
بّية المعّدلة للّتفكير الّتأملّي لدى معلمي اّللغة اإلنجليزّية في المرحلة إحصائيًّا بين المتوسطات الحسا

 األساسّية ُتعزى للّتفاعل بين المتغّير المجموعة ومتغيري )الجنس، والخبرة(.
  .التدريس التأملي، برنامج تدريبّي، معلمي اّللغة اإلنجليزّية كولب، أنموذج الكلمات المفتاحية:
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The Effect of a Training Program Based on Kolb Model on the 

Development of Reflective Teaching Practice among English Teachers 

of the Basic Stage in Jordan 

Dr. Noura Saadi Hassouna 

 
Abstract:  

The study aimed at findindout the effect of a training program based on 

the Kolb model on improving the practive of reflective teaching among 

basic school English language teachers in Jordan. The study adopted the 

quasi- experimental design and was applied to the study subjects of the 

English language teachers for the basic stage, consisting of (54) male and 

female teachers by (27) male teachers and (27) female teachers, in the basic 

schools of the First Amman Education Directorate. In collecting data, the 

researcher relied on an observation card to measure the practice of reflective 

teaching. Validity and reliability of the tools were assured. The results 

showed that there were no statistically significant differences between the 

experimental groups and the control group, in any of the modified means for 

the sub-dimensions of the reflective thinking scale. There were no 

statistically significant differences between experimental and control groups 

in the modified means for the reflective thinking. The findings of the 

statistical analysis showed that there were no significant differences in any 

of the sub-dimensions of the reflective thinking scale attributed to the 

interaction between the group and (gender and experience) variables. The 

results also showed no statistically significant differences between the 

modified means of reflective thinking of basic stage English teachers due to 

interaction between group variable and gender and experience variables. 

Keywords: Kolb model, Reflective teaching, Training program, English 

language teacher. 
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 المقدمة
ية الّتدريس، وما تتضّمنه من مكّونات، استراتيجّية فّعالة في ُتعّد الممارسة الّتأملّية في عمل

برز الّتدريس الّتأملّي نتيجة للمستويات المتدّنية في  إذ ملّية الّنمو المهنّي للمعّلمين،استمرارّية ع
األداء الّتدريسّي لدى المعلمين بهدف إصالح ما أفرزه الّتدريس الّتقليدّي من انخفاض مستويات 

الّتعليمّية، وتركز االّتجاهات الحديثة في برامج الّتنمية المهنّية للمعّلمين على مفهوم المخرجات 
الّتدريس الّتأملّي استجابًة للمتطلبات الّتربوّية المعاصرة إلعداد معّلمي المستقبل، الذي يهدف إلى 

 م أفضل للمتعّلمينتطوير مستمر للممارسات الّتدريسّية التي يقوم بها المعّلم، وبالتالي ضمان تعلي
(Abu Al-Naga,2008 & Omar,2009) أن إعداد المعلمين في ضوء الّتدريس الّتأملّي  إذ

ومنطلقاته يجب أن يتمركز حول تنمية مهارات الّتفكير الّتأملّي من خالل إعمال الّذهن في عمليات 
فالّتفكير مّكن المعلمين من  الّتدريس. في أثناءالّتحليل والّتفسير لطبيعة الممارسات الّتدريسّية في 

الّتعامل مع المشكالت الّتعليمّية والّتربوّية التي يواجهونها في الموقف الّتدريسّي باختالف درجات 
 الّتأملّية والمهنّية. هممقدراتتعّقدها؛ وبالتالي ينّمون 

بّد أن  أّن عملّيات الّتنمية األكاديمّية والمهنّية للمعّلمين ال (Belgoun,2010) واوضحت
 Osterman) دكأعملّية الّتدريس، و  في أثناءفي تكون مبنّيًة على نتائج الممارسات الّتأملّية لهم 

and Kutkamp,2002)  أّنه إذا ما ُأريد أن يكون الّتغيير في الممارسات الّتدريسّية إيجابيًّا، فال بّد
لالختيارات المتوفرة من االستراتيجيات أن تتضمن هذه الممارسات الّتأملّية الّتفكير الّدقيق والواعي 

الّتدريسّية التي يفاضل بينها المعّلم عندما يخّطط للّتدريس، كما يجب تمكين المعّلم من توظيف 
الّتنبؤ الّدقيق لتأثير هذه االختيارات على تعّلم الّطالب، أو للمعلومات والبيانات التي يحصل عليها 

 سينّية، واّتخاذ القرارات المناسبة لضمان تحّقق أهداف الّتعّلم.نتيجة للّتأّمل في وضع الخطط الّتح
دوًرا في تغيير  تؤديإلى أن مقتضيات الّتدريس الّتأملّي  (Abu Al-Naga,2008) أشارو 

التي يمارسها المعّلم، ليس فقط من خالل تزويده بالمعارف والمعلومات خالل فترة  االنماط السلوكية
يته بالّطرق التي تساعده على الّتنمية المهنّية على المستوى الفردّي أو اإلعداد، بل من خالل توع

الجماعّي عن طريق المالحظة والّتحليل والّنقد الهادف المستمر لممارساته الّتدريسّية ومعتقداته عنها، 
اه والّتدريس الّتأملّي يفترض بأّن المعلمين يمتلكون معتقدات وقناعات متنوعة وراسخة في نفوسهم تج

 وأساليب الّتعامل مع الّطلبة. تهوفلسفالّتدريس كمهنة الّتدريس 
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في كتابه الّتعّلم  (Kolb) كولب بنظرّية تعليم تجريبّية قّدمها العالم ديفيد كولب أنموذجويتمّثل 
ا أنموذجخالله كولب  قدمم، 2295الّتجريبّي: الّتجربة هي مصدر الّتعّلم والّتطّور الّصادر عام 

في العملّي يرتكز على ثالثة محاور وهي: بناء الّتعليم على أساس الّتجربة، وأهمّية الّنشاط للّتطبيق 
في البداية أنه  (Kolb) وأظهر كولب والبيئة،الّتعّلم، وأّن الّذكاء هو نتيجة تفاعل بين المتعّلم  أثناء

 يمكن رؤية أساليب الّتعّلم على أنها سلسلة مّتصلة من:
 االنغماس في تجربة جديدة. الّتجربة المادّية: .2
 .تهاحظومال المالحظة: مراقبة تجربتك الجديدة .0
 تحديد المفاهيم المجّردة: الوصول لنظريات تشرح المالحظات. .3
 واّتخاذ القرارات. المشكالتالّتجريب العملّي: استخدام الّنظرّيات في حّل  .5

وتستطيع أن تفّكر في  ا ببعدين،أنموذجذات المراحل األربع  (Kolb)تستخدم نظرّية كولب 
فهو بعد أفقي ويعتمد على المهّمة، يبدأ في اليمين من مراقبة المهّمة )المالحظة(  األول،البعد 

 إذوينتهي في اليسار بأداء مهّمة )الفعل أو األداء(، بينما يعتمد البعد الثّاني على الّتفكير والّشعور 
 لّتفكير في أسفل المحور )مشاعر متحكَّم بها(.يكون الّشعور في أعلى المحور )مشاعر مستجيبة( وا

ما وراء األفعال بين الّشخص والبيئة، وأن هذا يتّم في أربع  (Kolb) كولب أنموذجيتضمن و 
 مراحل متتالية وكاآلتي: 

مبنّية على الخبرة الحسّية، وأّن  تهاومعالج الخبرات الحسّية وتعني أّن طريقة إدراك المعلومات .أ
أفضل من خالل اندماجهم في األمثلة، كما أّنهم يميلون إلى مناقشة زمالئهم بداًل هؤالء يتعّلمون 

ويستفيدون من مناقشتهم مع زمالئهم  الّتعّلم،عملّية  في أثناءمن السُّلطة التي تتمثل في معلميهم 
رون وكذلك الّتغذية الراجعة الخارجّية، وهم ذوو توّجه اجتماعّي إيجابّي نحو اآلخرين، ولكّنهم ي

 أّن األساليب الّنظرّية في الّتعّلم غير فّعالة.
على الّتأّمل والموضوعّية تها ومعالجيعتمد األفراد في إدراك المعلومات  إذالمالحظة الّتأملّية  .ب

والمالحظة المتأّنية في تحليل موقف الّتعلم، ويفّضلون المواقف الّتعليمّية التي تتيح لهم الفرصة 
 لموضوعّي غير المتحّيز، ولكنهم يتسمون باالنطواء.للقيام بدور المالحظ ا

على تحليل موقف الّتعلم تها ومعالجالمفاهيم المجّردة ويكون االعتماد هنا في إدراك المعلومات  .ج
والّتفكير المجّرد والّتقويم المنطقّي، واألفراد الذين يميلون إلى ذلك يرّكزون على الّنظرّيات 
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عن طريق الّسلطة والّتوجه نحو األشياء في حين يكون توجههم ضعيًفا والّتحليل المنّظم والّتعّلم 
 نحو األشخاص اآلخرين.

الّتجريب الفّعال ويعتمد األفراد هنا على الّتجريب الفّعال لموقف الّتعّلم من خالل الّتطبيق العملّي  .د
وهم ال  والجماعات الصغيرة إلنجاز عمل معّين، المدرسّية،لألفكار واالشتراك في األعمال 

 يميلون إلى المحاضرات الّنظرّية ولكنهم يتسمون بالّتوجه الّنشط نحو العمل.
أن أسلوب الّتعلم يحّدد بناًء على الّدرجة التي حصل عليها الفرد في  (Kolb)ويرى كولب 

 ;Qatami & Qatami,2000)المراحل الّسابقة، وتنتج هذه الّدورة أربعة أساليب وصفها كل من 

Kolb & McCarthy,2005; Duff,2004; and Kolb& Loo,1984)     :على النحو اآلتي 
على حّل المواقف والمشكالت التي  مقدرتهماألسلوب الّتقاربّي، ويتمّيز أصحاب هذا األسلوب ب .أ

تتطلب إجابة واحدة، وهؤالء األفراد في العادة عاطفّيون نسبيًّا ويفّضلون الّتعامل مع األشياء إذا 
غيرهم، واهتماماتهم في العادة ضّيقة ويميلون إلى الّتخصص في العلوم الطبيعّية ما قورنوا ب
 والهندسّية.

ويتمّيز أصحاب هذا األسلوب باستخدام الخبرات الحسّية والمالحظة الّتأملّية،  األسلوب الّتباعديّ  .ب
في المواقف  وكذلك اهتماماتهم العقلّية الواسعة، ورؤية المواقف من زوايا عديدة، ويؤّدون أفضل

الّتعليمّية التي تتطلب إنتاج أفكار عديدة وبخاصة مواقف العصف الّذهنّي، ويتسمون كذلك 
 بالمشاركة الوجدانّية الفّعالة مع اآلخرين، ويهتمون بدراسة العلوم اإلنسانّية والفنون.

الحظة األسلوب االستيعابّي ويتمّيز أصحاب هذا األسلوب باستخدام المفاهيم المجّردة والم .ج
على وضع نماذج نظرّية إلى جانب االستدالل االستقرائّي، ويستوعبون  مقدرتهمالّتأملّية، وكذلك 

المالحظات والمعلومات المتباعدة في صورة متكاملة، وال يهتّمون بالّتطبيق العملّي لألفكار، 
 ويميلون للّتخصص في العلوم والرياضّيات.

األسلوب باستخدام الخبرات الحسّية والّتجريب الفّعال،  األسلوب الّتكيفّي ويتمّيز أصحاب هذا .د
على تنفيذ الخطط والّتجارب واالندماج في الخبرات الجديدة وحّل المشكالت عن طريق  مقدرتهمو 

 المحاولة والخطأ معتمدين على معلومات اآلخرين، ويميلون إلى دراسة المجاالت الفنّية والعملّية.
أّن عملّية الّتأّمل تعّزز لدى الممارس الّتأملّي  (Osterman and Kutkamp,2002) وّبين

دافع اإلحساس بالّشّك أو عدم الرضا ثم االنطالق إلى فحص ما يقوم به، فالممارس في هذه الحالة 
يبدأ بجمع المعلومات والبيانات مركًزا على سلوكه الّشخصّي ضمن الّسياق  إذدور الباحث  يؤدي
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ويخطط  ذاتهاّناقد الذي يراقب ويتابع أفعاله بحيث يقف بعيًدا عن التجربة المهنّي، كما يأخذ دور ال
خارج دائرة الفعل للمالحظة بعين الّناقد، ألّن الفرد إذا قام بتقييم ردود أفعاله وردود أفعال اآلخرين 

 فإنه يصبح بإمكانه الوصول إلى فهم أعمق للمشكلة وتطوير الحلول المناسبة لها.
سة الّتأملّية في العملّية الّتعليمّية وما تتضمنه من مكّونات هي عبارة عن كما أّن الممار 

استراتيجّية فّعالة في استمرارّية الّنمو المهنّي لدى المعّلم، وبرز الّتدريس الّتأملّي كنتيجة للمستويات 
يدّي من انخفاض المتدّنية في األداء الّتدريسّي لدى المعّلمين من أجل إصالح ما أفرزه الّتدريس الّتقل

 مستويات المخرجات الّتعليمّية.
على وجود عدة مكاسب من استخدام الّتدريس الّتأملّي وتتمثل بـ: الفهم  (Omar,2009) كدأو 

على استيعاب المعلم لمختلف طرق الّتدريس  مقدرةالمالكامل لطبيعة العملّية التدريسّية والتعّلم، و 
كافئة لجميع فئات المتعّلمين ومراعاة الفروق الفردّية بينهم، الخاصه به، وتوفير فرص الّتعّلم المت

 مقدرتهوهذه المكاسب ال تتحّقق إال من خالل الّتخطيط واإلعداد والمالحظة والّتقويم ووعي المعلم و 
على تنفيذ مسؤوليات الّتدريس التي تشتمل على )إدارة الّصف، الحوار والمناقشة، حسن االستماع 

 القيادة في توجيه العمل الّتعاونّي(.و ك مهارة طرح األسئلة، للمتعّلمين، امتال
(: فإّنها تتضّمن عادات المتعّلم في معالجة Thesaurusومن خالل ما قّدمه ثيساروس )

 & Qotami) المعلومات والتي تظهر في أساليبه في اإلدراك والّتفكير والّتذّكر، وحّل المشكالت

Qotami,2000.) 
على أهمّية االستفادة من أساليب الّتعّلم عند كولب في تحسين  (Badawi,2002) وأّكدت

الممارسات الّتربوّية ورفع مستوى أداء المتعّلمين، وعالج جوانب الّضعف في الّتحصيل وتطوير 
 طرق الّتدريس بما يناسب أساليب الّتعّلم المفّضلة لدى الّطالب في المراحل الّتعليمّية المختلفة.

أّن معتقدات األشخاص حول فاعلّية الّذات تحّدد مستوى  (Al-Jasser,2007) كما بّين
التي يبذلونها في أعمالهم، والمّدة التي يصمدون فيها في  الجهودالّدافعّية، كما تنعكس من خالل 

ويزيد إصرارهم على  جهدهممواجهة العقبات، كما أّنه كلما تزايدت ثقة األفراد في فاعلّية الّذات تزيد 
الّذاتّية بذلك  مقدرتهمعقبات، وعندما يواجه األفراد الذين لديهم شكوك في  ا يقابلهم منتخطي م

 بل ويحاولون حّل المشكالت بطريقة غير ناجحة. جهدهميقللون من 
يقوم على أّن الّتعلم  نموذجكولب َيظهر في أّن األ أنموذجواالرتباط بين جميع الممارسات و 

ولكنك قد تجد لديك حاجة  ،قد تكون في العمل صانع قرارات رائع يحدث في بعض الّسياقات، فمثالً 
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قد تكون ذلك الشخص الذي دائًما ينجز  ،لتقوية مهاراتك في الّتواصل مع اآلخرين، وفي البيت
أو قد تحتاج لتتأّمل أكثر في  ،ذلك قد تحتاج أحيانًا إلى تخطيط أكثر على الرغم مناألشياء و 

كولب ُيعّد  نموذج، ووفًقا ألذه طريقة لتطوير مهارات المعلمينه ُتعدأعمالك من يوم إلى يوم، و 
الّتأّمل مهارة يجب امتالكها من قبل جميع األفراد لكونه أداة نجاح ووسيلة لتحقيق األهداف وتساعد 

 في حّل المشكالت، وأّن عملّية الّتعّلم هي سلسلة متصلة يمّر بها الفرد.
 أسئلة الّدراسة:

في تحسين ممارسة  (Kolb) كولب أنموذجل: ما أثر برنامج تدريبّي قائم على الّسؤال األوّ  .2
الّتدريس الّتأملّي لدى معلمي اّللغة اإلنجليزّية في المرحلة األساسّية في مديرّية تربية عّمان 

 األولى؟
في ممارسة  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) وجد فروقتالّسؤال الثّاني: هل  .0

التأملي األساسّية إلستراتيجية التدريس  في المرحلةتأملي لدى معلمي اّللغة اإلنجليزّية التدريس ال
 المتغيرات؟لمتغّير المجموعة ومتغيري الجنس والخبرة والّتفاعل بين هذه  ُتعزى

 اهداف الدراسة 
والّتعّرف إلى أثر هذا البرنامج في  (Kolb) كولب أنموذجتطوير برنامج تدريبّي قائم على  .2

تحسين ممارسة الّتدريس الّتأملّي لدى معلمي اّللغة اإلنجليزّية في المرحلة األساسّية في مديرّية 
 تربية عّمان األولى.

التعرف الى أثر متغيري الجنس والخبرة في تحسين ممارسة التدريس التأملي لدى معلمي اللغة  .0
 اإلنجليزية في المرحلة االساسية.

 اهمية الدراسة
ن يستفيد من نتائج هذه الّدراسة المعّلمون ومخططو برامج تدريب المعلمين، من المتوّقع أ

 ويمكن تلخيص أهمّية هذه الدراسة على النحو اآلتي: 
، والّتدريس الّتأملّي، (Kolb) كولب أنموذجاألهمّية الّنظرّية: ستوّفر الّدراسة إطارًا نظريًّا حول 

ستفادة منه في تشكيل تصّورات نظرّية لبعض المفاهيم يمكن الّرجوع لهذا اإلطار الّنظرّي واال إذ
 والّتدريس الّتأملّي. (Kolb) كولب أنموذجالمرتبطة ب

، (Kolb) كولب أنموذجاألهمّية العملّية: ستوّفر هذه الّدراسة برنامًجا تدريبيًّا قائًما على 
تطوير في  م البرنامجويمكن للمشرفين الّتربويين تدريب معّلمي اّللغة اإلنجليزّية على استخدا
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أدائهم، كما قد يستفيد القادة ومخططو المناهج  وتحسينممارسات معلمي اّللغة اإلنجليزّية الّتأملّية، 
ذلك ستوّفر الّدراسة أدوات  فضاًل عنالخدمة وقبلها،  في أثناءفي تصميم برامج تدريب المعلمين 

 م هذه األدوات في تطوير أداء المعلمين.محكّمة لقياس مستوى الّتدريس الّتأملّي، ويمكن استخدا
 حدود الّدراسة ومحّدداتها

 يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود والمحددات اآلتية:
 حدود الّدراسة

 ( معّلًما ومعّلمة للغة اإلنجليزّية.  45الحدود البشرّية: جرى تطبيق الّدراسة على )
في الفصل الّدراسّي األّول من العام الّدراسّي  طّبقت هذه الّدراسة الحدود الّزمانّية:

0222/0229. 
الحدود المكانّية: جرى تطبيق الّدراسة على معلمي اّللغة اإلنجليزّية في مديرّية تربية عّمان 

 األولى.
 محّددات الّدراسة: 

ي اّللغة بممارسة الّتدريس الّتأملّي لمعلم هاوتطبيقجرى بناء بطاقة المالحظة الّذاتّية الخاّصة 
، (Kolb) كولب أنموذجبناء برنامج تدريبّي قائم على  فضاًل عناإلنجليزّية في المرحلة األساسّية، 

 الّدراسة وثباتها. اداةولذلك، فإن نتائج هذه الّدراسة ستتحّدد بصدق 
 التعريفات االجرائية

العالم ديفيد كولب  جاء وفق نظرّية تعليمّية تجريبّية قّدمها أنموذجهو  :(Kolb) كولب أنموذج
، قّدم خالله 2295في كتابه "الّتعّلم الّتجريبّي: الّتجربة هي مصدر الّتعّلم والّتطّور" الّصادر عام 

الّتجربة،  على أساسا للّتطبيق العملّي يرتكز على ثالثة محاور، هي: )بناء الّتعليم أنموذجكولب 
 أنموذجو نتيجة تفاعل بين المتعّلم والبيئة(، ويعتمد الّتعّلم، وأّن الّذكاء ه في أثناءوأهمّية الّنشاط 

 (.Duff,2004كولب على الّتفكير والّشعور )
في هذه الّدراسة بأنه مجموعة األنشطة المخّططة والمنّظمة  (Kolb)كولب  أنموذجّرف عُ و 

ّي لخبرات التي تحّفز معلمي اّللغة اإلنجليزّية في مديرّية تربية عّمان األولى على الّتجريب العمل
الّتدريس واختيار اإلستراتيجيات المناسبة والّتفاعل بنشاط مع األنشطة الّتدريبّية المقّدمة لهم خالل 

 البرنامج الّتدريبّي والّتفكير في نتائج كل نشاط تدريبّي. 
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 والمستمرعملّية الّتفكير والّتأّمل والّتفكير الّناقد اإليجابّي  هي ممارسة الّتدريس الّتأملّي:
والممارسات الّتدريسّية التي يؤديها المعّلم لتحسين اإلجراءات الّتدريسّية وتطويرها خالل  لإلجراءات

 .(Mourad,2007) الموقف الّتدريسيّ 
تعّرف في هذه الّدراسة بأنها مالحظة معلمي اّللغة اإلنجليزّية للمرحلة األساسّية لممارساتهم و 

نب القّوة والّضعف في كل ممارسة تدريسّية بغية تطوير الّتدريسّية عن قصد، ونقدها وبيان جوا
حصل عليها معلمو ّاللغة اإلنجليزّية في هذه الّدراسة بالّدرجة التي  وقيستالممارسات الّتدريسّية. 

 للمرحلة األساسّية على بطاقة مالحظة ممارسة الّتدريس الّتأملّي.   
 الدراسات السابقة

( إلى الّتعرف إلى العالقة بين Vieira & Marques,2002هدفت دراسة فيرا وماركوس )
اشتملت عينة الّدراسة على سبعة معلمين في المدارس  إذالّتفكير الّتأّملّي وتطوير الممارسة المهنّية، 

الثّانوّية، وثالثة أعضاء هيئة تدريس في الجامعة، وخمسة مشرفين جامعيين، أجريت معهم مقابالت 
من خاللها أّن الّتفكير الّتأّملّي يرتبط بالممارسة ويعمل على تحسينها، ويمّثل فردّية وجماعّية، تبّين 

  .أحد معايير جودة أداء المعّلم
( أثر الّتدريس الّتأّملّي Ogonor and Badmus,2006كما تناولت دراسة أوجنور وبادموس )

غاية تّم تطبيق الّدراسة على في معتقدات الّطلبة المعّلمين نحو أدوارهم المستقبلّية، ولتحقيق هذه ال
من طلبة إحدى الجامعات في نيجيريا وممن هم في مستوى  طالب وطالبات( 325عينة مكّونة من )

الّسنة الّدراسّية األخيرة في تخّصص الّتربية، تّم جمع بيانات الّدراسة باستخدام استبانة تضمنت أسئلة 
ئج الّدراسة أن معتقدات الّطلبة المعّلمين مفتوحة وّزعت على مجاالت متعّددة، وقد أظهرت نتا

معارفهم الحالّية  والّسابقة في الّتربية، وعلى نمّوهم المهنّي  فيللّتدريس الّتأّملّي قد تمّثلت في التّأثير 
وعلى خبراتهم الّسابقة، كما أشار معظم أفراد العينة إلى أن الّتدريس الّتأّملّي يحّفزهم على اإلصرار 

 .نحو الّتمّيز
( دراسة حالة هدفت إلى معرفة العالقة Scott and Issa,2007كما أجرى سكوت وعيسى )

طالًبا،  54بين الممارسات الّتأملّية للمعّلمين ورضا الطالب ومخرجات الّتعلم، وقد شملت الّدراسة 
ّلمين، وقد وتّم استخدام عّدة أدوات لجمع البيانات منها االستبانة ولقاءات مع الّطالب ومّدونات المع

بين الممارسات الّتأّملّية ومعّدل الّتحصيل إحصائيًا أوضحت نتائج الّدراسة أن هناك عالقة داّلة 
المدرسّي، كما أنها زادت من مستوى رضا الّطالب واستجاباتهم طوال العام، وأن جودة المخرجات 
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وير تحّديات معرفّية للمعّلمين في تط أسهمتتزايدت تدريجيًّا عاًما بعد عام، ودعمت الّتدريس الجّيد و 
 في مجال الّتقويم. 

هدفت إلى تقّصي فاعلّية استخدام الّتدريس الّتأّملّي  (Mourad,2007) مراد ودراسة أجراها
في تحسين بعض مهارات تدريس الّرياضيات واختزال القلق الّتدريسّي لدى الّطاّلب المعّلمين بكلّية 

( من الّطاّلب المعّلمين خالل الّتربية 32وتكّونت عينة الّدراسة من ) الّتربية بجامعة الّزقازيق بمصر،
العملّية، تّم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات، هي: مجموعة تجريبّية ُطّبقت عليها استراتيجّية مناقشة 
الّتدريس، ومجموعة تجريبّية ُطّبقت عليها استراتيجّية الّتدريس المصّغر، ومجموعة ضابطة لم 

تغّيرات تجريبّية. وتوّصلت الّدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى تخضع إلى م
األداء في تدريس الّرياضيات لصالح المجموعتين الّتجريبيتين اللتين ُطّبقت عليهما استراتيجّيات 

الّتأثير الّتدريس الّتأّملّي (مناقشة الّتدريس، الّتدريس المصّغر(، وتعزو الّدراسة هذه النتيجة إلى 
الّطاّلب المعّلمين في المجموعتين الّتجريبيتين، والذي  فياإليجابّي الذي أحدثه الّتدريس الّتأّملّي 

تمثل في إتاحة الوقت الكافي وتوفير فرص الّتأّمل والّنقد الهادف لممارساتهم الّتدريسّية من وجهة 
تدريسهم، ومن ثّم تحليلها  في أثناء المالحظات والمشاهدات التي مّروا بها في جميعنظرهم، لتدوين 

 وتفسيرها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتحسين جوانب القصور في ممارساتهم الّتدريسّية.
دراسة هدفت لمعرفة طبيعة أساليب الّتعّلم  (Abu Hashim & Kamal,2008) أجرىو 

وء مستوياتهم الّتحصيلّية والّتفكير الممّيزة لطالب جامعة طيبة  في المدينة المنّورة في ض
 تّبق( طالًبا وطالبة  في جامعة طيبة وطُ 329وتخصصاتهم األكاديمّية المختلفة، تكّونت العينة من )

( 2222( وقائمة أساليب الّتفكير لسنبربرج وواجنز)0224قائمة أساليب الّتعّلم لكولب ومكارثي )
وسط الحسابّي واالنحرافات المعيارّية والحصول على معّدالت الّتحصيل الّدراسي باستخدام المت

والّرسوم البيانّية ومعامالت االرتباط وتحليل االنحدار المتعّدد، وأظهرت الّنتائج وجود ارتباط موجب 
 بين أساليب الّتعّلم وأساليب الّتفكير وتمايز أساليب الّتعّلم لطلبة الجامعة عن أساليب تفكيرهم.

دفت إلى الّتعّرف إلى مدى إتقان معلمي العلوم دراسة ه (Belgoun,2010) كما أجرت
لممارسات الّتدريس الّتأّملّي وعالقته بمستوى الكفاءة الّتدريسّية لديهم، وقد تكّونت عينة الّدراسة من 

( معّلًما ومعّلمًة تّم اختيارهم باستخدام العينة العشوائّية الطبقّية من مناطق الّدراسة من مناطق 92)
وجّدة، والّطائف( وتوّصلت الّدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية لصالح  )مّكة المكّرمة،

المعّلمات في مستوى إتقان الممارسات الّتأّملّية في الّتدريس؛ ووجود عالقة ارتباطّية موجبة قوّية بين 
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 لعلوممستوى إتقان الممارسات الّتأّملّية في الّتدريس ومستوى الكفاءة الّتدريسّية لدى معلمي ا
ّللت هذه النتيجة بأّن الّتأّمّل الّناقد يؤّدي إلى الفهم األعمق واألشمل لعملّيات الّتدريس، ، وعُ هامعلماتو 

 في رفع الكفاءة األكاديمّية والمهنّية للمعّلمين. يسهموبالّتالي 
إلى الكشف عن أنماط الّتعّلم الّشائعة لدى طلبة  (Al Maysahedeen,2011) وهدفت دراسة

عة مؤتـة حسب تصنيف كولب، ومعرفة أثرها في كّل من الـّذكاء االنفعـالّي ودافـع اإلنجـاز لـديهم، جام
( طالًبا وطالبـة مـن طلبـة الجامعـة، 563ها )أفراد وتّم إجراء هذه الّدراسة على عينـة بلـغ عـدد

ـّتعّلم، ومقيــاس الّدافعيـّـة لإلنجــاز ولتحقيــق أهــداف الّدراســة تّم اســتخدام مقيــاس كولــب ألنمــاط الـ
لألطفــال والّراشــدين، ومقيــاس الــّذكاء االنفعــالّي، وقــد تــّم اســتخر اج دالالت الّصدق والثّبات لها، 

عليمّية وأشــارت الّنتــائج إلــى أن نمــط الــّتعّلم الّتباعــدّي كــان الــّنمط األكثرشــيوعًا من بين األنماط الت
الّسائدة لــدى طلبــة جامعــة مؤتــة، وأّن الــّنمط االســتيعابّي كــان األقــّل، وأشارت الّنتائج إلى وجود 
عالقة ارتباطّية موجبـة ذات  داللـة إحصـائّية بـين الـّذكاء االنفعـالّي ودافعيـّة اإلنجـاز، كمـا أشـارت 

إحصائّية لنمط الّتعّلم لدى طلبة جامعـة مؤتـة فـي كـل من الّنتـائج إلـى عـدم وجود أثر ذي داللة 
 ذكائهم االنفعالّي ودافعّيتهم لإلنجاز.

وتبّين للباحثة من خالل استعراض الّدراسات الّسابقة ومن خالل استقراء بعض المناهج 
متغّير  من الّدراسات تناولت كلّ  اً عديدالمستخدمة في هذه الّدراسات وبعض أهدافها ونتائجها أّن 

 إذ، ذاتهاكولب( في الّدراسة  أنموذجعلى حدة ولم تجد دراسة جمعت المتغّيرات والبرنامج المطّبق )
 أنموذجقد استفادت الباحثة من الّدراسات الّسابقة في توجيه الّدراسة الحالّية والّتعّرف إلى أهمّية 

لّتعليمّية وأثرها في نجاح المعّلم في عمله كولب وأهمّية الّتدريس الّتأّملّي ومدى ارتباطها في العملّية ا
والوصول إلى تحقيق األهداف، وتتمّيز هذه الّدراسة عن غيرها من الّدراسات الّسابقة بأّنها تناولت 

كولب، المعروف بدورته التي تسهم في تحسين  أنموذجمفهوم ممارسة الّتدريس الّتأّملّي، وربطه ب
المعّلمين على تنميته لديهم والتي يمكن أن تنعكس  مقدرةالي تنمية ممارسة الّتدريس الّتأّملّي وبالتّ 

 .هموتعّلم على تعليم الّطلبة
 الطريقة واالجراءات

 المستخدمة الّدراسة اداة إعداد وطريقة فرادهاأ اختيار وطريقة الّدراسة تناول هذا الجزء منهج
 كما المستخدمة في الّدراسة، الّتعلمّية والمادة ،وثباتها صدقها من الّتأكد وكيفّية البيانات لجمع وتطويرها
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 إلى للّتوّصل البيانات إحصائيًّا لمعالجة المستخدمة والكيفّية الّدراسة تنفيذ إلجراءات وصفاً  تضمن
 :لذلك تفصيل يأتي وفيما الّدراسة، أسئلة عن اإلجابة بهدف الّنتائج

 منهج الّدراسة: 
 من معلمي قصدّية عينة على الّدراسة طّبقتو  ،الّتجريبيّ  شبه الّتصميم الحالّية الّدراسة اعتمدت

 المجموعات بالّطريقة العشوائّية دون تشكيل تحول إجرائّية ألسباب األساسّية للمرحلة اإلنجليزّية اّللغة

 وهي هما: المجموعة الّتجريبّية: إلى مجموعتين، تقسيمها وتم الّتجريبّية، الّتصاميم في يحدث كما

 كولب، والمجموعة أنموذجعلى  القائم للبرنامج الّتدريبيّ  خضعوا الذين اإلنجليزّية اّللغة معلمي مجموعة

 أنموذج على قائم لم يخضعوا ألي تدريب الذين اإلنجليزّية اّللغة معلمي مجموعة وهي الّضابطة:

  .كولب
 أفراد الّدراسة 

ة في المرحلة األساسّية الّتابعة لمديرّية تكّون أفراد الّدراسة من عدد من معلمي اّللغة اإلنجليزيّ 
( معّلًما، و 02( معّلًما ومعلمة، بواقع )45تربية عّمان األولى، وقامت الباحثة بتطبيق الّدراسة على )

( معّلمة من معّلمي اّللغة اإلنجليزّية لطلبة المرحلة األساسّية في المدارس الّتابعة لمديرّية تربية 02)
يق االختيار القصدّي للمدارس التي يعملون فيها، خالل الفصل األول من العام عّمان األولى عن طر 

، وذلك لقرب هذه المدارس من مكان عمل الباحثة وبالتالي إمكانّية لقاء 0222/0229الّدراسّي 
تطبيق البرنامج، وتّم تعيين المجموعة الّتجريبّية والمجموعة  في أثناءالمعّلمين لغايات الّتدريب 

 بطة بالّطريقة العشوائّية البسيطة.الّضا
 أداة الّدراسة:

 مالحظة  بطاقة
وتهدف إلى قياس مدى ممارسة الّتدريس الّتأّملّي من قبل معلمي اّللغة اإلنجليزّية، وبعد اّطالع 
 الباحثة على عدد من المقاييس المستخدمة في تحديد مستوى ممارسة الّتدريس الّتأّملّي مثل

(Mourad,2007)،(Belgoun,2010) ،(Osterman and Kutkamp,2002) ،  قامت الباحثة
 ( فقرة موّزعة على ثالثة محاور فرعّية على الّنحو اآلتي:52بتطوير بطاقة مالحظة تكّونت من )

 ( فقرة.24من ) للحّصة وتكّونالّتخطيط  -
 ( فقرة.25تنفيذ الحّصة وتكّون من ) -

 ( فقرة.29)تكّون من ّتأّمل بعد االنتهاء من الحّصة و ال -
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( الخماسّي )دائًما، غالًبا، Likert) ليكرت سّلمويتبعه خمسة احتماالت لإلجابة مقترحة وفًقا ل -
 أحياًنا، نادًرا، أبًدا(، بحيث يتمّكن معّلم اّللغة اإلنجليزّية من تحديد مستوى ممارساته الّتأّملّية.

خّصصين بالمناهج وطرق عرض األداة بصورتها األّولّية على أعضاء هيئة الّتدريس المت -
 الّتدريس في الجامعة األردنّية وجامعات أردنّية أخرى. 

 استخالص صدق األداة وثباتها. -

 صدق بطاقة المالحظة: 

  :هما طريقتين خالل من ممارسة الّتدريس الّتأّملي بطاقة صدق من الّتأكد تمّ 
 المناهج مجال في ينالمختصّ  المحّكمين من مجموعة على تم عرضه إذ :الّظاهريّ  الّصدق

 انتماء درجة وفق المقياس فقرات في رأيه إبداء محّكم كل من وُطلب الّتربوّي، والّتقويم والّتدريس والقياس
 مناسبة فضاًل عن فقرة؛ لكلّ  البدائل ترتيب صالحّية وفحص لغويًّا، الفقرة صياغة ووضوح الفقرة للبعد،

 أو اإلضافة الّتعديل حيث من وتوصياتهم المحّكمين مقترحات الباحثة أخذت فقد فّنيًّا، فقرات المقياس
 ( واستبدالها بفقرات ذات عالقة مباشرة بمتغيرات4+5+3تم استبدال الفقرات ) وقد أو الحذف

  .الدراسة
مجاالت  من مجال كلّ  بين بيرسون ارتباط معامالت بحساب الباحثة قامت :صدق البناء

 .يوّضح ذلك (2) والجدول ،للمقياس الكلّية بالّدرجة مجال كلّ  وكذلك األخرى، والمجاالت المقياس
 ( معامالت االرتباط بين المجاالت الفرعّية لمقياس ممارسة الّتدريس التّأّمليّ 1الجدول )

 الّدرجة الكلّية التّأّمل الّتنفيذ الّتخطيط المجاالت
     الّتخطيط
    *29925 التّنفيذ
   *29250 *29965 التّأّمل

  *29292 *29226 29239 الّدرجة الكلّية
 (α≤0.05)* داّلة إحصائيًًّا عند مستوى الّداللة 

وموجبة وداّلة إحصائيًّا تشير إلى  ة( وجود ارتباطات وبنسبة مرتفع2) من الجدول ويتّضح
 االّتساق الّداخلّي بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس.

 االختبار طريقة استخدام تمّ للّتحّقق من ثبات المقياس  ّي:بطاقة ممارسة الّتدريس الّتأّمل ثبات

عادة  من مجموعة على الّتأّمليّ  الّتفكير بتوزيع مقياس الباحثة قامت إذ (test-re-test) االختبار وا 

عادة عينة خارج من هاومعلمات اإلنجليزّية اّللغة معلمي  أسبوعين مضي بعد عليهم تطبيقها الّدراسة، وا 
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 االّتساق بطريقة الّتأّمليّ  الّتفكير لمقياس االّتساق الّداخلي معامل وتّم استخراج األداة. ثبات من للّتأكد

 .ألفا كرونباخباستخدام معادلة  الّداخليّ 
( نتائج الثّبات لمقياس ممارسة الّتدريس الّتأّملّي بطريقة االّتساق الّداخلّية اعتماًدا على معادلة 2الجدول )

 كرونباخ ألفا
 الثّبات المجال قمالرّ 
 2926 الّتخطيط 2
 2929 التّنفيذ 2
 2926 التّأّمل 3

 2922 الكليّ 
 الفرعّية فقد المجاالت ( أّما2922) بلغ للمقياس الكليّ  الثّبات معامل أنّ  (0) الجدول من يتّضح

 قيمة غت أعلىبل إذ( 2929ــ  2926) بين الّداخليّ  االّتساق بطريقة المحسوبة الثّبات معامالت تراوحت

( وهما بعدّي الّتخطيط 2926وحصل البعدان اآلخران على قيمة متساوية بلغت ) الّتنفيذ، لُبعد (2929)
 .الّدراسة بأغراض وتفي مرتفعة ثبات معامالت والّتأّمل، وجميعها

  الّتدريبّي:البرنامج 
 عرض البرنامج تمّ  دوق ؛(Kolb) كولب أنموذج إلى يستند تدريبيّ  برنامج بإعداد الباحثة قامت

 الّنفس وعلم الّتدريس،طرائق و  المناهج في الّدكتوراة درجة حملة من مجموعة من المحّكمين على

 على تعديالت بإدخال الباحثة قامت وقد الجلسات، مالءمة مدى على للحكم والّتقويم والقياس الّتربوّي،

بواقع ثالث  تعقد تدريبية اثنتي عشرة جلسة نم البرنامج تكّون وقد المحّكمين، لمالحظات وفقا البرنامج
 ،( ساعًة تدريبّيةًّ 05في األسبوع، بواقع ساعتين في كل جلسة، بحيث تكون فترة البرنامج ) جلسات

 ثّم عرض وأهدافها، الجلسة لمحتوى واألساس المنطقيّ  المبّررات تقديم على جلسة كل اشتملت وقد

 الفائدة توضيح على الّنقاش اشتمال بها، مع المعلمين مناقشة ثمّ  ومن الجلسة، في سيتمّ  لما تعليميّ 

تّم بناء برنامج تدريبّي بهدف و ألهداف الجلسة  تحقيقه خالل من فرد كل على ستعود التي الّشخصّية
معلمي اّللغة اإلنجليزّية ومعلماتها المعارف والمهارات الالزمة لتحسين كفاياتهم في توظيف  إكساب
في تحديد حاجاتهم الّتدريبّية.  هممقدراتالّتأّملّي في ممارساتهم الّتدريسّية، وتحسين الّتدريس  مهارة
 البرنامج الّتدريبّي على خّطة تفصيلّية، تبّين ما يأتي: وشمل

الفئة المستهدفة من البرنامج الّتدريبّي: معلمو اّللغة اإلنجليزّية ومعلماتها في مدارس مديرّيـة تربيـة  .2
 .0222/0229الفصل الدراسّي الثّاني من العام الّدراسّي  عّمان األولى، في

 المحتوى الّنظرّي لكّل جلسة تدريبّية، وتكّون المحتوى من الموضوعات اآلتية: .0
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مواد نظرّية عن مهارة الّتدريس الّتأّملّي، تّم اختيار محتواها بناء على األسس اآلتية: االّتساق مع  -
 نمو المهارات المحّددة في البرنامج الّتدريبّي، والّتقويم.األهداف، الّتنوع، تحّقق األهداف، 

مواد نظرّية عن تحديد االحتياجات بناء على تأّمل الممارسات، والّتغذية الّراجعة من المعّلمين  -
 والمدراء والمشرفين الّتربويين.

 مكان الجلسات الّتدريبّية وموعدها. .2
 جدول زمني للجلسات، وزمن كل نشاط في كل جلسة. .0

تّم تحديد زمن البرنامج الّتدريبّي خالل )أربعة أسابيع( تقريبًا، بواقع ثالث جلسات في و 
 ( ساعًة تدريبّيًة.05األسبوع، بواقع ساعتين في كل جلسة، بحيث تكون فترة البرنامج )

 اإلطار الفلسفّي للبرنامج
في كتابه  )Kolb(كولبنظرّية تعلمّية تجريبّية قّدمها العالم ديفيد  يتمّثل في نموذجاألهذا 

ا أنموذجقّدم خالله كولب م، 2295م والّتطّور الّصادر عام الّتعّلم الّتجريبّي: التجربة هي مصدر الّتعلّ 
في للتطبيق العملّي يرتكز على ثالثة محاور وهي: بناء الّتعليم على أساس الّتجربة، وأهمية النشاط 

 .بين المتعّلم والبيئةالّتعّلم، وأّن الّذكاء هو نتيجة تفاعل  أثناء

 األهداف الخاّصة: يتوّقع أن يسهم البرنامج في مساعدة معلم/ة اّللغة اإلنجليزّية في أن:
يستنتج أهمّية المعارف والمهارات الالزمة لتحسين كفايات توظيف مهارة الّتدريس الّتأّملّي في  .2

 الّتدريس.
 يعّرف مهارة الّتدريس الّتأّملّي. .0

 هارة الّتدريس الّتأّملّي.يبّرر الحاجة إلى م .3

 يبّرر الحاجة إلى الّتأّمل في الممارسات الّتدريسّية. .5

 كولب. أنموذجيتعرف خطوات مهارة الّتدريس الّتأّملّي وفق  .4

 كولب. أنموذجيصّمم درًسا تعليميًّا وفق  .6

 الّتأّملّي.يكون قادًرا على تطبيق مهارة الّتدريس  .2

 العملّية الّتدريسّية.يمارس مهارة الّتدريس الّتأّملّي في  .9

 مسّوغات تصميم البرنامج:

ـــم لفحـــص أدائـــه المهنـــّي بهـــدف تحســـينه وتطـــويره مـــن خـــالل تطبيـــق مهـــارة  .2 إتاحـــة الفرصـــة للمعّل
 .في حصص اللغة االنجليزية الّتدريس الّتأّمليّ 
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 في الربط بين الّنظرّية والّتطبيق العملّي. اإلسهام  .0

 الّتدريسّية.تعزيز دافعّية المعّلم في العملّية  .3
 محاولة تطوير العملّية الّتدريسّية. .5

ــة الّتدريســّية ووعيــه بذاتــه وتفكيــره الناقــد وتطــوير  مقــدراتزيــادة  .4 ــة فــي العملّي ــم المهنّي ــالمعّل ه مقدرات
 العلمّية والعملّية في الممارسات الّتدريسّية.

 محتوى البرنامج الّتدريبيّ 
فــي  ة تعلمّيــة تجريبّيــة قــّدمها العــالم ديفيــد كولــبنظرّيــب تمثّــلوالم )Kolb(كولــب  أنمــوذجاختيــر 

للتطبيــق  اً أنموذجــ قــدمكتابــه الــّتعّلم الّتجريبــّي: علــى اعتبــار أّن الّتجربــة هــي مصــدر الــّتعّلم والّتطــّور، و 
تسـتطيع أن تفّكـر فـي ا ببعـدين، و أنموذجـ نظرّيـة كولـب ذات المراحـل األربـع ولكونه يسـتخدم ،العملّي 

بعــد أفقـــّي ويعتمـــد علــى المهّمـــة، يبـــدأ فــي اليمـــين مـــن مراقبــة المهّمـــة )المالحظـــة(  ، فهـــوالبعــد األّول
 إذوينتهي في اليسار بأداء مهّمة ) الفعل أو األداء(، بينما يعتمـد البعـد الثّـاني علـى الّتفكيـر والّشـعور 

 م بها(.يكون الّشعور في أعلى المحور )مشاعر مستجيبة( والّتفكير في أسفل المحور )مشاعر متحكّ 
 .هاومعلمات اّللغة اإلنجليزّية وعلمالفئة المستهدفة: م

 المهارة الّتدريبّية: الّتدريس الّتأّملّي.
 مكان عقد الجلسات: قاعة االجتماعات في المدارس التي شملها البرنامج الّتدريبّي.
وراق العمل، األساليب المستخدمة في تطبيق البرنامج: )العروض الّتقديمّية، العصف الّذهنّي، أ

 اإللقاء، المناقشة والحوار الجماعّي، الّتعّلم الّتعاونّي(.
 أنموذجاألدوات المستخدمة في تطبيق البرنامج: )قاعة تدريب، سبورة، جهاز عرض داتا شو، 

 تقييم ذاتّي(.
  ساعة. 05عدد الجلسات: اثنتا عشرة جلسة بواقع 

 إجراءات تطبيق الّدراسة
 تّم اتباع اإلجراءات اآلتية: أهداف الّدراسة  لتحقيق

 الّدراسة والّتحّقق من الخصائص الّسيكومترّية لها من صدق وثبات.  اداةبناء  .2
الحصول على الموافقات الرسمّية لتطبيق الّدراسة من قسم الّدراسـات العليـا فـي الجامعـة األردنّيـة،  .0

 ومن مدير مديرّية تربية عّمان األولى.
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يًّا، وتعيين المجموعة الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة بالّطريقـة العشـوائّية اختيار أفراد الّدراسة قصد .3
 البسيطة.

الّدراسة على معلمي اّللغـة اإلنجليزّيـة ومعلماتهـا فـي المجمـوعتين الّتجريبيـة والضـابطة  اداةتطبيق  .5
 تطبيًقا قبليًّا.

 ا في المجموعة الّتجريبّية. تطبيق البرنامج الّتدريبّي على معلمي اّللغة اإلنجليزّية ومعلماته .4

 الّدراسة على معلمي اّللغـة اإلنجليزّيـة ومعلماتهـا فـي المجمـوعتين الّتجريبّيـة والّضـابطة اداةتطبيق  .6
 .تطبيقًا بعدياً 

 ( لتحليلها.SPSSإدخال البيانات القبلّية والبعدّية إلى الحاسوب واستخدم البرنامج اإلحصائّي ) .2

 راح الّتوصيات في ضوئها.عرض الّنتائج ومناقشتها واقت .9

 نتائج الّدراسة
 قائم تدريبيّ  أثر برنامج معرفة إلى هدفت التي الّدراسة لنتائج عرًضا الّدراسة تناول هذا الجزء من

 لمتغيـري تبعـا تحسين ممارسة الّتدريس الّتّأملّي لدى معلمـي المرحلـة األساسـية في كولب أنموذجعلى 

  :اآلتية األسئلة عن ابةاإلج خالل من والخبرة وذلك الجنس
كولــب فــي تحســين ممارســة الّتــدريس  أنمــوذجأثــر برنــامج تــدريبّي قــائم علــى  مــا األّول:الّســؤال 

 في مديرّية تربية عّمان األولى؟ الّتأّملّي لدى معلمي ّاللغة اإلنجليزّية في المرحلة األساسّية
 المرحلــة فــيمعلمــي اّللغــة اإلنجليزّيــة  وجــد فــروق فــي الّتفكيــر التّــأّملّي لــدىتهــل الّســؤال الثّــاني: 

 لمتغّير المجموعة والتفاعل بين متغّير المجموعة ومتغيري الجنس والخبرة؟ ُتعزى األساسّية
لإلجابــــة عــــن الّســــؤال األّول والّســــؤال الثّــــاني تــــّم اســــتخراج المتوســــطات الحســــابّية واالنحرافــــات 

ــة للمجمــوعتين  القبلــّي والبعــدّي ألبعــاد مقيــاس المعيارّيــة للقيــاس ــأّملّي وللّدرجــة الكلّي مهــارة الّتــدريس الّت
الّتجريبّيـــة )التـــي خضـــعت للبرنـــامج التّـــدريبّي( والّضـــابطة )التـــي لـــم تتلـــق أّيـــة معالجـــة( تبعـــا لمتغيـــري 

 يبّين هذه المتوسطات: (5)، والجدول الجنس والخبرة
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 األبعـاد الفرعيـّة .أ
ألفراد المجموعة الّتجريبّية والّضابطة على   حرافات المعيارّية( المتوسطات الحسابّية واالن4الجدول )

 القياس القبلّي والبعدّي ألبعاد مقياس مهارة الّتدريس الّتأّملّي تبعا لمتغيري الجنس والخبرة

( وجود فروق ظاهرّية فـي المتوسـطات الحسـابّية واالنحرافـات المعيارّيـة للقيـاس 5الجدول ) يبّين
لبعدّي ألبعاد مقياس مهارة الّتدريس الّتأّملّي لدى معلمي اّللغـة اإلنجليزّيـة فـي المرحلـة القبلّي والقياس ا

األساسّية وفًقا لمتغّير المجموعـة )البرنـامج التّـدريبّي( والجـنس والخبـرة، ولمعرفـة داللـة هـذه الفـروق تـّم 
 ّين هذا االختبار.( يب4والجدول ) ،(MANCOVA)إجراء اختبار تحليل الّتباين المتعّدد المشترك 

ألبعاد مقياس  الّتدريس الّتأّملّي  تبعا  (MANCOVA)( نتائج تحليل الّتباين المتعّدد المشترك5الجدول )
 لمتغّير المجموعة والّتفاعل بين المجموعة وكل من الجنس والخبرة

 المجاالت الفرعّية مصدر الّتباين
مجموع 
 المرّبعات

درجات 
 الحرّية

متوسط 
 المرّبعات

 ف
مستوى 
 الّداللة

 القبلّي تخطيط للحّصة
 0.553 0.36 0.01 1 0.01 الّتخطيط للحّصة

 0.652 0.21 0.01 1 0.01 تنفيذ الحّصة
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 المجاالت الفرعّية مصدر الّتباين
مجموع 
 المرّبعات

درجات 
 الحرّية

متوسط 
 المرّبعات

 ف
مستوى 
 الّداللة

 0.615 0.26 0.01 1 0.01 التّأّمل بعد االنتهاء من الحّصة

 القبلّي تنفيذ الحّصة

 0.359 0.86 0.02 1 0.02 الّتخطيط للحّصة

 0.402 0.72 0.03 1 0.03 تنفيذ الحّصة

 0.288 1.15 0.04 1 0.04 التّأّمل بعد االنتهاء من الحّصة

القبلّي التّأّمل بعد االنتهاء 
 من الحّصة

 0.673 0.18 0.00 1 0.00 الّتخطيط للحّصة

 0.887 0.02 0.00 1 0.00 تنفيذ الحّصة

 0.730 0.12 0.00 1 0.00 التّأّمل بعد االنتهاء من الحّصة

)البرنامج  المجموعة
 الّتدريبّي(

 29243هوتلنج=
 0942ف=

 29264مستوى الّداللة =

 0.181 1.85 0.05 1 0.05 الّتخطيط للحّصة

 0.279 1.20 0.04 1 0.04 تنفيذ الحّصة

 0.054 4.27 0.16 1 0.16 التّأّمل بعد االنتهاء من الحّصة

 الجنس

 0.272 1.24 0.03 1 0.03 الّتخطيط للحّصة

 0.287 1.16 0.04 1 0.04 ّصةتنفيذ الح

 0.320 1.01 0.04 1 0.04 التّأّمل بعد االنتهاء من الحّصة

 الخبرة

 0.216 1.58 0.04 1 0.04 الّتخطيط للحّصة

 0.762 0.09 0.00 1 0.00 تنفيذ الحّصة

 0.871 0.03 0.00 1 0.00 التّأّمل بعد االنتهاء من الحّصة

 المجموعة * الجنس

 29269هوتلنج=
 2922ف=

 29525مستوى الّداللة =

 0.954 0.00 0.00 1 0.00 الّتخطيط للحّصة

 0.321 1.01 0.04 1 0.04 تنفيذ الحّصة

 0.122 2.48 0.10 1 0.10 التّأّمل بعد االنتهاء من الحّصة

 المجموعة * الخبرة

 2922هوتلنج=
 2953ف=

 29059مستوى الّداللة =

 0.565 0.34 0.01 1 0.01 الّتخطيط للحّصة

 0.124 2.45 0.09 1 0.09 تنفيذ الحّصة

 0.814 0.06 0.00 1 0.00 التّأّمل بعد االنتهاء من الحّصة

 الخطأ

 0.02 45 1.12 الّتخطيط للحّصة
 0.04 45 1.59 تنفيذ الحّصة  
 0.04 45 1.73 التّأّمل بعد االنتهاء من الحّصة  
  

 الكليّ 

 53 1.25 الّتخطيط للحّصة
 53 1.85 تنفيذ الحّصة   
 53 2.07 التّأّمل بعد االنتهاء من الحّصة   
   

( عــــــدم وجـــــــود فـــــــروق دالّــــــة إحصـــــــائيًّا بـــــــين المجمـــــــوعتين 4يبـــــــّين الجـــــــدول )الســــــؤال األول: 
ــــــة  ــــــيالّتجريبّي ــــــدريبّي( والمجموعــــــة الّضــــــابطة  )الت ــــــامج الّت ــــــيخضــــــعت للبرن ــــــم تخضــــــع ألّيــــــة  )الت ل

ـــــأملّي  معالجـــــة( فـــــي أّي مـــــن المتوســـــطات ـــــر الّت ـــــة لمقيـــــاس الّتفكي الحســـــابّية المعّدلـــــة لألبعـــــاد الفرعّي
( وهــــــي غيــــــر 0942( وقيمــــــة ف )29243كانــــــت قيمــــــة هــــــوتلنج ) إذ( 6الموّضــــــحة فــــــي الجــــــدول )

 (.α=0.05داّلة إحصائيًّا عند مستوى الّداللة )



  نورا سعدي حسونةد.                                                             ………أثر برنامج تدريبّي قائم

001 

األبعـــــاد ( عـــــدم وجـــــود فـــــروق داّلـــــة إحصـــــائيًّا فـــــي أّي مـــــن 4الّســـــؤال الثّـــــاني: يبـــــّين الجـــــدول )
ــــأّملّي  ــــة لمقيــــاس الّتفكيــــر الت كانــــت قيمــــة هــــوتلنج  إذبــــين المجموعــــة والجــــنس  ُتعــــزى للّتفاعــــلالفرعّي

 (.α=0.05( وهي غير داّلة إحصائيًّا عند مستوى الّداللة )2922( وقيمة ف )29269)
ــــــّين الجــــــدول ) ــــــي أّي مــــــن األبعــــــاد 4كمــــــا يب ــــــة إحصــــــائيًّا ف ــــــروق داّل ( أيًضــــــا عــــــدم وجــــــود ف

ــــ ــــأّملّي الفرعّي كانــــت قيمــــة هــــوتلنج  إذبــــين المجموعــــة والخبــــرة؛  ُتعــــزى للّتفاعــــلة لمقيــــاس الّتفكيــــر الّت
ـــــــــة )2953( وقيمـــــــــة ف )2922) ـــــــــد مســـــــــتوى الّدالل ـــــــــة إحصـــــــــائيًّا عن ـــــــــر داّل (. α=0.05( وهـــــــــي غي

ـــــــدرجات معلمـــــــي  ـــــــة ل ـــــــة واألخطـــــــاء المعيارّي ـــــــّين المتوســـــــطات الحســـــــابّية المعّدل ـــــــي يب والجـــــــدول اآلت
 يزّية في المرحلة األساسّية.اّللغة اإلنجل

الحسابّية المعّدلة واألخطاء المعيارّية لدرجات معلمي اّللغة اإلنجليزّية في المرحلة  ( المتوسطات6الجدول )
األساسّية على األبعاد الفرعّية لمقياس الّتفكير الّتأّملّي تبعا لمتغّير المجموعة والّتفاعل بين المجموعة وكّل 

 من الجنس والخبرة
 الخطأ المعياريّ  المتوسط الحسابّي المعّدل الجنس/ الخبرة المجموعة المجاالت الفرعّية

 الّتخطيط للحّصة

 تجريبّية

 043. 4.336 ذكر

 0.05 4.39 أنثى

 0.05 4.40 سبع سنوات فأقل

 0.04 4.32 أكثر من سبع سنوات

 0.03 4.36 الكليّ 

 ضابطة

 0.04 4.28 ذكر

 0.05 4.33 أنثى

 047. 4.316 سبع سنوات فأقل

 041. 4.286 أكثر من سبع سنوات

 031. 4.301 الكليّ 

 تنفيذ الحّصة

 تجريبّية

 0.05 4.25 ذكر

 0.06 4.25 أنثى

 060. 4.297 سبع سنوات فأقل

 046. 4.198 أكثر من سبع سنوات

 038. 4.247 الكليّ 

 ضابطة

 0.05 4.36 ذكر

 0.06 4.25 أنثى

 056. 4.272 سبع سنوات فأقل

 049. 4.339 أكثر من سبع سنوات

 037. 4.306 الكليّ 

التّأّمل بعد االنتهاء 
 من الحّصة

 تجريبّية

 0.05 4.34 ذكر

 0.06 4.37 أنثى

 063. 4.352 سبع سنوات فأقل

 048. 4.356 أكثر من سبع سنوات
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 الخطأ المعياريّ  المتوسط الحسابّي المعّدل الجنس/ الخبرة المجموعة المجاالت الفرعّية

 040. 4.354 الكليّ 

 ضابطة

 0.05 4.31 ذكر

 0.06 4.17 أنثى

 058. 4.249 سبع سنوات فأقل

 051. 4.227 أكثر من سبع سنوات

 039. 4.238 الكليّ 

 الكليـّة الّدرجـة .ب

الّتجريبّية والّضابطة على القياس  للمجموعة المعيارّية( المتوسطات الحسابّية واالنحرافات 7الجدول )
 مهارة الّتدريس الّتأّملّي تبعا للجنس والخبرة ة لمقياسالكليّ القبلّي والبعدّي للّدرجة 

 الفئات المتغّيرات المجموعة

 البعديّ  القبليّ 

 العدد
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 تجريبّية

 الجنس
 0.11 4.31 0.11 3.00 14 ذكر

 0.09 4.32 0.12 3.10 13 أنثى

 الخبرة

 0.11 4.35 0.12 3.04 10 سبع سنوات فأقل

 0.08 4.30 0.13 3.06 17 أكثر من سبع سنوات

 0.10 4.32 0.12 3.05 27 الكليّ 

 ضابطة

 الجنس
 0.08 4.32 0.14 3.04 15 ذكر

 0.13 4.24 0.12 3.01 12 أنثى

 الخبرة

 0.11 4.29 0.13 3.02 12 سبع سنوات فأقل

 0.11 4.28 0.14 3.03 15 نواتأكثر من سبع س

 0.11 4.28 0.13 3.02 27 الكليّ 

( وجود فروق ظاهرّية في المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية بين 2يبّين الجدول )
مهارة الّتدريس  الكلّية لمقياس والبعدّي للّدرجةالمجموعتين الّتجريبّية والّضابطة على القياس القبلّي 

لدى معلمي اّللغة اإلنجليزّية في المرحلة األساسّية في مديرّية تربية عّمان األولى، ولمعرفة  الّتأّمليّ 
على القياس البعدّي  (ANCOVA)مصادر هذه الفروق تّم إجراء تحليل الّتباين األحادي المشترك 

 :( يبّين ذلك9لمقياس الّتدريس الّتأّملّي والجدول )

على الّدرجة الكلّية لمقياس الّتدريس  ANCOVAن األحادي المشترك ( نتائج تحليل الّتباي8الجدول) 
 الّتأّملّي  تبًعا لمتغّير المجموعة والّتفاعل بين المجموعة وكل من الجنس والخبرة

 مستوى الّداللة ف متوسط المرّبعات درجات الحرّية مجموع المرّبعات مصدر الّتباين

 0.354 0.88 0.01 1 0.01 القبليّ 

 0.105 2.74 0.03 1 0.03 عةالمجمو 

 0.392 0.75 0.01 1 0.01 الجنس

 0.329 0.97 0.01 1 0.01 الخبرة

 0.083 3.15 0.03 1 0.03 المجموعة * الجنس
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 مستوى الّداللة ف متوسط المرّبعات درجات الحرّية مجموع المرّبعات مصدر الّتباين

 0.314 1.04 0.01 1 0.01 المجموعة * الخبرة

 0.01 47 0.49 الخطأ
 53 0.57 الكّليّ   

   
دم وجود فروق داّلة إحصائيًّا بين المجموعتين ( ع9الّسؤال األّول والفرضية: يبّين الجدول )

الّتجريبّية والّضابطة في المتوسطات الحسابّية المعّدلة لمقياس الّتفكير الّتأّملّي الموّضحة في الجدول 
 .(α=0.05)( وهي قيمة غير داّلة إحصائيًّا عند مستوى الداللة 0925ف ) كانت قيمة(، حيث 22)

( عدم وجود فروق داّلة إحصائيًّا بين المتوسطات الحسابّية 9ول )الّسؤال الثّاني يبّين الجد
تعزى للّتفاعل بين المتغّير  المعّدلة للّتفكير الّتأّملّي لدى معلمي اّللغة اإلنجليزّية في المرحلة األساسّية

( وهي قيمة غير داّلة إحصائيًّا عند مستوى الّداللة 3.15المجموعة والجنس، حيث كانت قيمة ف )
(α=0.05 .) 

( عدم وجود فروق داّلة إحصائيًّا بين المتوسطات الحسابّية المعّدلة 9كما يبّين الجدول )
للّتفاعل بين متغّير  تعزى األساسّيةللّتفكير الّتأّملّي لدى معلمي اّللغة اإلنجليزّية في المرحلة 

ا عند مستوى الّداللة ( وهي قيمة غير داّلة إحصائيًّ 1.04المجموعة والخبرة، حيث كانت قيمة ف )
(α=0.05.) 

 مناقشة الّنتائج والّتوصيات
هذا الجزء مناقشة الّنتائح التي تم التوّصل إليها والتوصيات المقترحة في ضوء ّنتائج  تضّمن

 الدراسة.
كولب في  أنموذجما أثر برنامج تدريبّي قائم على  مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال األّول:

في مديرّية  الّتدريس الّتأّملّي لدى معلمي اّللغة اإلنجليزّية في المرحلة األساسّية تحسين ممارسة
 تربية عّمان األولى؟

الّتحليل اإلحصائّي وجود فروق ظاهرّية في المتوسطات الحسابّية واالنحرافات  نتائج أظهرت
الّتأّملّي لدى معلمي اّللغة المعيارّية للقياس القبلّي والقياس البعدّي ألبعاد مقياس مهارة الّتدريس 

 اإلنجليزّية في المرحلة األساسّية وفًقا لمتغّير المجموعة )البرنامج الّتدريبّي( والجنس والخبرة.
خضعت  )التيكما بّينت الّنتائج عدم وجود فروق داّلة إحصائيًّا بين المجموعتين الّتجريبّية 

م تخضع ألّية معالجة( في أّي من المتوسطات ل )التيللبرنامج الّتدريبّي( والمجموعة الّضابطة 
 الحسابّية المعّدلة لألبعاد الفرعّية لمقياس الّتفكير الّتأّملّي.
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وكذلك عدم وجود فروق داّلة إحصائيًّا بين المجموعتين الّتجريبّية والّضابطة في المتوسطات 
 الحسابّية المعّدلة لمقياس الّتفكير الّتأّملّي.

على  مقدرتهمالنتيجة إلى انخراط المعّلمين في البرنامج الّتدريبّي؛ فقد نمت وتعزو الباحثة هذه 
جوانب  إلىالّتأمل في العملّية الّتعليمّية من خالل الّتفكير المتعّمق والمنّظم للّتدريس الّتأّملّي للّتعرف 

مرغوب تحقيقها القّوة والّضعف وفرص تحسين أداء المعّلمين ووضع تصّورات للممارسات الّتدريسّية ال
 في المستقبل من أجل تحسين األداء والفاعلّية واالستفادة من معطيات الّتدريس الّتأّملّي.

كما أّن الّتدريس الّتأّملّي يعد مدخاًل من مداخل الّتدريس التي يتّم فيها جعل المعّلمين صانعي 
هذا الّدور بين الواقع والّنظرّية قرار ويفّكرون بتدّبر في أفعالهم من خالل تأّمل المعّلم لدوره وربط 

 والّتأّمل بشكل مستمر في الممارسات الّتدريسّية بهدف الّتحسين في العملّية الّتعليمّية.
 على يساعد ألّنه مهنيًّا؛ المعّلمين أداء تنمية في الّتأّمليّ  الّتدريس لدور كذلك يعزى أن ويمكن

 المعّلم يقوم إذ للّتحسين؛ المناسبة الحلول ووضع يسّية،الّتدر  الممارسات في الّتأّمل خالل الّتعّلم من

 ذاتيًّا للوصول تحسينها على للعمل اليومّية؛ الّتدريسّية لممارساته المستمر والّتقييم والمراجعة بالمالحظة

 .الّتدريس في أفضل مستويات إلى
هدفت إلى  ( التيVieira & Marques,2002فيرا وماركوس ) مع دراسةوتّتفق هذه النتيجة 

تعّرف العالقة بين الّتفكير الّتأّملّي وتطوير الممارسة المهنّية، وأظهرت أّن الّتفكير الّتأّملّي يرتبط 
بالممارسة ويعمل على تحسينها، ويمّثل أحد معايير جودة أداء المعّلم، وأوصت الّدراسة بضرورة 

فرًصا للحوار والّتعّلم والعمل الجماعّي والثّقة توفير مناخ مدرسّي يعّزز ممارسة الّتفكير الّتأّملّي ويتيح 
 المتبادلة.

( وهي دراسة حالة Scott & Issa, 2007سكوت وعيسى ) نتائج دراسةكما أّنها تّتفق مع 
هدفت إلى معرفة العالقة بين الممارسات الّتأملّية للمعلمين ورضا الطالب ومخرجات الّتعّلم، 

قة داّلة بين الممارسات الّتأّملّية ومعدل الّتحصيل المدرسّي، وأوضحت نتائج الّدراسة أّن هناك عال
كما أّنها زادت من مستوى رضا الّطالب واستجاباتهم طوال العام، وأّن جودة المخرجات تزايدت 

في تطوير تحدّيات معرفّية للمعّلمين في مجال  أسهمتتدريجيًّا عاًما بعد عام ودعمت تدريًسا جّيًدا و 
 الّتقويم.

( التي Ogonor & Badmus,2006فق كذلك مع نتائج دراسة أوجنور وبادموس )وتتّ 
معتقدات الّطلبة المعلمين نحو أدوارهم المستقبلّية، وقد أظهرت  فيفحصت أثر الّتدريس الّتأّملّي 
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حالّية معارفهم ال فينتائج الّدراسة أن معتقدات الّطلبة المعّلمين للّتدريس الّتأّملّي قد تمثلت في الّتأثير 
خبراتهم الّسابقة، كما أشار معظم أفراد العينة إلى أّن  فينمّوهم المهنّي و  فيوالّسابقة في الّتربية، و 

 الّتدريس الّتأّملّي يحّفزهم على اإلصرار نحو الّتمّيز.
وجد فروق في الّتفكير الّتأّملّي لدى معلمي تالمتعّلقة بالّسؤال الثّاني: هل مناقشة الّنتائج 

لمتغّير المجموعة والّتفاعل بين متغّير المجموعة  تعزى األساسّية المرحلة فياإلنجليزّية اللغة 
 ومتغيري )الجنس والخبرة(؟

الّتحليل اإلحصائّي عدم وجود فروق داّلة إحصائيًّا في أّي من األبعاد الفرعّية  نتائج أظهرت
 يري )الجنس، والخبرة(.بين المجموعة ومتغ تعزى للّتفاعللمقياس الّتفكير الّتأّملّي 

وكذلك بّينت النتائج عدم وجود فروق داّلة إحصائيًّا بين المتوسطات الحسابّية المعّدلة للّتفكير 
تعزى للّتفاعل بين المتغّير المجموعة  الّتأّملّي لدى معلمي اّللغة اإلنجليزّية في المرحلة األساسّية

 ومتغيري )الجنس، والخبرة(.
نتيجة  لديهم تشكلت والتي الّسابقة الّتعّلم بخبرات المعّلمين تأّثر إلى لنتيجةا وتعزو الباحثة هذه

من  عديد بها يقوم كان التي الّصفّية للممارسات ومالحظتهم والثّانوّية األساسّية المدارس في دراستهم
الّتجديد،  أو الّتغيير محاولة دون الخاّصة تجربتهم إلى الخبرات هذه ونقل دّرسوهم، الذين المعّلمين

إّن الجميع يحاول امتالك مهارات الّتفكير الّتأّملّي  إذوكذلك عدم وجود فروق بين جنس المعّلمين 
 .وذلك سعيًا من جميع المعّلمين إلى تحقيق األهداف المنشودة

 في ضوء نتائج هذه الّدراسة توصي الباحثة بما يأتي:الّتوصيات: 
لتحسين ممارسة  (Kolb) كولب أنموذجّي المستند إلى اإلفادة من مضامين البرنامج الّتدريب  .2

 معلمي اّللغة اإلنجليزّية في المرحلة األساسّية لمهارات الّتدريس التّأّملّي.
مع معلمي المرحلة الثّانوّية في  (Kolb) كولب أنموذجالتدريبّي المستند إلى  من البرنامجاإلفادة  .0

 هدريس الّتأّملّي، وتنميتممارساتهم لمهارات التّ  مختلف الّتخصصات الختبار فاعلّيته في تحسين
 لديهم.
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