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 امللخص باللغة العربية

الممارسات التأممية لدى معممي استخدام  مستوىالتعرف عمى  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 الطالبعينة ىذه الدراسة من معممي ومعممات  ، تكونتردنل االموىوبين في  الطالب

 في محافظتي اربد والزرقاء، خالل الموىوبين العاممين في مدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز
تم  ( معممًا ومعممو 93، والبالغ عددىم )2016/2017الفصل الول من العام الدراسي 

من قبل  لقياس مستوى الممارسات التأممية ةداأعداد إتم  اختيارىم بالطريقة القصدية ،
 ما يمي: إلىشارت نتائج ىذه الدراسة أ،  وقد الباحث

، في متوسطةالموىوبين كانت  الطالبدرجة الممارسات التأممية لدى معممي أن  -
 .في المرتبة الولى حرية التعبيرمجال  حيث جاءالمجاالت والدرجة الكمية،  معظم

 الجنستعزى لثر   (α ≥  0.05)مستوى عند جود فروق ذات داللة إحصائية و  عدم -
 المجاالت وفي الدرجة الكمية.في جميع 

التفاعل بين الجنس تعزى لثر  ((α ≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  -
 المجاالت وفي الدرجة الكمية.في جميع  والمؤىل

 حممة الدكتوراه بين  (α ≥  0.05)مستوى عند   وجود فروق ذات داللة إحصائية -
من جية أخرى وجاءت  ماجستيرحممة ال، و بكالوريوسحممة المن جية وكل من 

 ،ماجستيرحممة الو  بكالوريوسحممة ال بين وكذلك، دكتوراهحممة الالفروق لصالح 
 .يةالمجاالت وفي الدرجة الكمفي جميع  ماجستيرالحممة  وجاءت الفروق لصالح

 
 .الموىوبين الطالبالكممات المفتاحية: الممارسات التأممية، المعممين،  -
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Abstract   

     This study aimed to recognize the level of reflective practices among 

gifted students' teachers in Jordan. The sample of this study consisted of 

male and female teachers -of gifted students- who work in the king 

Abdullah II schools for excellence in Amman and AZ Zarqa'a 

governorate, during the first semester of the year 2016/2017, who 

numbered (93) male and female teachers, and were chosen in intended 

way, also a tool has prepared to measure the level of reflective practices. 

The study's results indicated the following: 

● The reflective practices' level among talented students' teachers was 

moderate, in the all fields and in the total degree, where the freedom of 

express placed the first rank.  

● There are no statistically differences (α≥0.05) due to the effect of gender 

in all fields and the total degree. 

● There are no statistically differences (α≤0.05) due to the effect of 

interaction between gender and qualification in all fields and in the total 

degree. 

● There are statistically significant differences (α≤0.05) between PhD 

FROM one hand, BA and M.A from another hand, and the differences 

were in the favour of PhD. Also between BA and M.A holders and the 

differences were in the favour of M.A holders in all fields and in the total 

degree. 

Keywords: Reflective Practices, Teachers, Gifted Students 
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 :واالطار النظري املكدمة  

 ،الخاصة بالموىوبينفي المؤسسات التعميمية  التدريس اساليب تطوير  تعتبر عممية   
 الموىوبين الطالب إكساب ، وذلك لغاياتثالحدي التعميم البرامج التربوية في أىم غايات من

التفكير  ميارات تنميةالتي تعتمد عمى  السبلباستخدام افضل  ،المختمفة التعميمية الميارات
والتي تعمل عمى  ،الساسيةبالمعارف والميارات ا ىمتزويد إلى باإلضافة، الطالبوتنميتيا لدى 

ثراء محتوى المنياج لدييملمحصيمة المعرفية والمعمومات اليامة  اكسابيم  .وا 
االفتراض المشترك أن العديد من الميتمين في مجال رعاية الطالب الموىوبين،  يرى      

، وبالتالي خاصة بيملدييم أي احتياجات  ، ليسأن الطمبة الموىوبين، الدول بعضالسائد في 
البرامج أن ب االعتقاد. حيث كان مخصصة ليمأي برامج  إلىال تحتاج ىذه الفئو من الطمبة 

لم  لذلك، عن مناىج الطمبة العاديين تختمفال يجب أن  ،الموىوبين لمطالبالتي تقدم التربوية 
 تسبت قضايا تعميم الطمبة. وقد اكاالىمية المطموبة برامج التعميم الخاصة بالموىوبين تعطى

تعميم الموىوبين، حيث كان برامج الموىوبين تقدما متزايد في العقود الخيرة. وذلك الستدامة 
لخاصة بالطمبة الموىوبين، وتنويع البرامج و أساليب التدريس امن الضرورة  تطوير المدارس 

لتطوير مؤىالت  وضع الخطط والبرامج التدريبيةو ، المناىجالخاصة بيم، وذلك إلثراء محتوى 
ات التفكير ، خصوصا في جانب تنمية ميار المعممين الذين يدرسون الطمبة الموىوبين

 .(Reid & Horvathova, 2016)لدييم

 في المناىج أن (Ayebo, 2016)ايبو كما يوضح  العديد من الدراساتوقد أظيرت      
 التي الطريقةكون  .لمطالب الموىوبين مناسبة غير ،الدراسية الفصول العام، وكذلك التعميم
 تمبيةو  ،تعميم الطالب الموىوبين كيفية بشكل كبير في يؤثر الموىبة معنى المعممين بيا يدرك

العديد من المفاىيم و  إدخال إلى المدارس تحتاج وبالتالي .الدراسية الفصول في احتياجاتيم
 إذا حيث أنو .الموىوبين لمطالب التعميمية االحتياجات الدراسية، لتمبية المناىج عمى التغييرات

والتي  ،الحتياجاتيم المالئمة البرامج التعميمية عمى الحصول من الموىوبونالطالب  يتمكن لم
 يواجيوا العديد من أن ، يمكنوتقوم عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة  ،تتسم بالتحدي

 & Kaya )والنفسيةالتعميمية  سوف تؤثر عمى احتياجاتيم  والتي المشكالت
Ataman,2017) . 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Reid%2C%20Eva%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Horv%C3%A1thov%C3%A1%2C%20Bo%C5%BEena%22%7C%7Csl~~rl','');


   ....... مستوى الممارسات التأملية وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية

- 645 - 

 الموىـوبين التركيـز معممي الطمبةالتي يجب عمى  واالستراتيجياتومن طرق التدريس    
، المفتوحة ، المناقشةالبناء الحـوارطريقة  (2016) ومرتجي العاجز كما يشير عمييا

التركيز عمـى وكذلك ، التعمم الذاتي، االستقصاءحل المشكالت، واسموب العصف الذىني، و 
ميارات  ةتنميتعمل عمى التي  التدريسية،النشطة ام استخدالسـئمة ذات النيايات المفتوحة، و 

، وطرح واالطالعإكسابيم ميـارات البحـث كذلك ، و )الناقد واالبداعي والتأممي( التفكير العميـا
 .وتتحدى قدراتيم  تفكير الطمبةاالسئمة التي تثير 

في الرئيسية   الركائزمن  يعتبرون ،يتضح مما سبق أن معممي الطمبة الموىوبين
االستراتيجيات التعميمية  من خاللىميـة ال وتكتسب ىذه، الموىوبين لمطالبالعممية التعميمية 

تعميمية متطورة، تعمل عمى صقل أنماطًا استخدام إذ يتطمب المر منو  التي قوم بيا المعمم، 
في التفكير لدييم، من خالل استخدام الممارسات التأممية  ميارات وكذلك  تحفيز شخصيتيم،

 عممية التعميم.

ما  أىممن التأممي  التعممومفيوم  ،الممارسات التأممية لممعممين  مفيومكل من  يعد       
عندما  ،تحصلالتأممية  الممارساتاعتبر أن  حيث ،(1933)عام  Dewe ديوي توصل إليو

الميارات  الوصول إلى إلى يؤدي ذلك أن مشيراً ، وذات صعوبة بالغة يواجو الفرد موقفًا معقداً 
التي تم يسيم في تحويـل الخبرات حيث ، لمفرد الخبرات، التي تقوم عمى إدراك شاملو 

في  االستراتيجيةىذه  استخداميجب عمى جميع المعممين لذا ، منيجية عممية إلى اكتسابيا،
معمومات  حيث أن ،فييـا عممية التعمم تحصلالبيئة التي  من خالل منظم، سياق اجتماعي
استخدام عمى  تدريبيمذلك من خالل يكون ، و رتطوير مستم إلىتحتاج  ،وأفكار المعممين

ممارسة  والتي من اىميا ،لمطمبة حسب مستوياتيم العممية المالئمة التدريـسية الممارسات
 .(  (Impedovo & Malik, 2016) التأمل

 ) سيمرسي يشير كمالدى المعممين التأممية  الممارساتاستخدام وتكمن اىمية        
(Semerci ، أفكارىم ومواقفيم ومياراتيم ذات  عن لمتعبير ،ن المعممينيتمكتعمل عمى كونيا

 االىداف التعميميةتحقيق ل وكذلك التأمل في االحداث وتفسيرىا، بالمواضيع المطروحة،الصمة 
المالئمة حمول الومناقشتيا، والبحث عن  الممارسات التعميميةتحميل  وكذلك ،المرجوة

 .(Yıldırım,2017)الراىنة  الوضاع، وتقييم والقضايا االخالقية لممشكالت
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الممارسات التأممية  ىمية أ مدى  (Dervent,2015 )وفي نفس السياق يرى ديرفينت     
 تعتبر من أفضل الطرق الكتساب الخبرات أنياحيث  في تطوير الميارات المينية لممعممين،

 الممارساتأن  إلىتشير  ،(ABPTS)الوطنية المريكية لمتدريب الميني  فالمعايير، لدييم
. والطالبلكل من المعممين  لممحة، لتطوير العممية التربوية،التأممية، تعتبر من الضرورات ا

مى تعزيز قدرتيم ع تعمل اكوني ،الطالبميمة في عمميات التعمم لدى  استراتيجية ىيكذلك 
 .فضال عن تنمية ميارات التفكير االبداعي في حل المشكالت،

أىمية تعزيز تعميم التفكير في ( Hsieh  & Chen,2012 ىسيو وشين ) يرى      
يساىم في  ،التي تركز عمى برامج تدريب المعممين، وذلك كون التفكير التأممي ،المدارس

لدى المعممين، ومنعيم من الثبات عمى النماط التعميمية التقميدية،  تطوير الميارات العممية 
 من االستراتيجيات ،التأمميةالممارسات  لكون نظراً  والموجودة بشكل كبير في المدارس.

المشكالت،  عمى تعزيز قدرتيم في حل  تعمل اكوني ،الطالبفي عمميات التعمم لدى  ،اليامة
 .لدييم بداعيإلالتفكير ا عن تنمية ميارات فضالً 

، (Daniel, Auhl, & Hastings,2013)دانيال واوىل وىاستنج  كل من ويؤكد      
حصيمة معرفية كبيرة، من خالل  الطالب تمنح اكونياالنخراط في الممارسات التأممية،  ضرورة

اآلراء المتنوعة، وردود ب تزويدىمما يسمى )المعرفة النامية المشتركة(، وذلك من خالل 
الفعال البناءة. فمن خالل آليات التغذية الراجعة )ردود الفعال(، يسيم المعممين في تحديد 

 . لتجديد خواص وصفات ممارساتيم الفعمية لمتأمل ،اعتبارات ميمة

، يجب عمى في مختمف المراحل الدراسية الطالبالتفكير التأممي لدى ميارات لتنمية و        
العديد من  اتخاذ (Kovalik & Olsenكوفاليك وولسن )كل من   يوضحالمعممين، كما 

تحسين عممية عمى  الطالب، والتي تساعد المناىج التعميميةوتفعيل تطوير ل اليامة التدابير
، بحيث محددفق إطار زمني و ، سابقةالخبرات التجارب و الاستخدام خالل من  ،التذكراالنتباه و 
 ،المساندةالتعميمية  البرامجكذلك استخدام ، و الرئيسيمباشره بالموضوع  ةعمى صمتكون 
 لمتعرف ،العممية وتفعيل االساليب ،لألعمال جدول اليوميةالكاستخدام  ،ىذه الميارات لتنمية
توفير الوقت  ذلك البد من إلىباإلضافة ، مختمف المقرراتفي  الطالب تقدم مستوى عمى
 أن و، بشكل دقيق منيم ةالتعميمية المطموب الميمات وتنفيذ ،الفيمعممية  إلىلمتوصل  ،الالزم
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 واشراكيم بالنشطة الالمنيجية الطالب وتوجيو ،لعممية التدريس مالئمة الغرف الصفيةتكون 
 . 2016) )السعايده،عممية التعممثراء إل 

 تتطمب من ،التأممية الممارساتعممية أن  (Harrison, 2012)ويوضح ىاريسون        
التأممي لدى  التفكيرميارات لتنمية وذلك  ،اليامة ستراتيجياتمجموعة من اال تباعإ المعممين
 ،وتطوراتيا عن الحداث واالستفسار ،المنطقي تحميلبال ىذه االستراتيجيات وتتمثل ،الطالب
االحتفاظ  ،النظر في المشاعر والسموكياتوكذلك  ،التعمم والتعميمبرامج ضمن سياق وذلك 

 ،الطالبحول تعمم  الفعالياتمشاركة وكذلك  ،الميمة لمتطورات والمنظمة ،اليومية بالعمال
(  (Suzuki ,2012يرى سوزوكي  .معن وجيات نظرى الطالب أولياء امورو  االخرينسؤال و 
أساليب  تنوع ، وذلك من خاللعمييم ةثار ايجابيآ، لو الطالبلدى المعممين التأمل  تدريس أن

يحدث ضمن والذي ، الدراسيةدمج  الممارسات التأممية في المقررات التي  و ،تدريس التأمل
مثل التعزيز والمشاعر  المحددةاالىتمامات  داخل الصفوف أو المدارس. وكذلكسياقات معينة 

 و ضبط النفس من خالل الممارسات التأممية.أ، وكذلك التنظيم الذاتي اإليجابية

 لدى االفراد، التأممية الممارساتلتنمية  الخاصة الساسيةىناك العديد من الميارات و          
البيانات  جمع)تتضمن التي و ميارة االستقصاء ( عمى 2016كما توضح سعيد) وتشمل

 إلىوالتوصل  ،المالئمة الفرضياتوتكوين  ،المعمومات وتفسيرىامن  والتحقق وتحميميا،
، اما الميارة االخرى فتشمل ميارات (ليا منطقيةالتفسيرات التقديم و ، الحقيقيةستنتاجات اال

االستنتاج، تقويم  االستدالل، والتفسير، االستنباط،) ميارات تتضمن والتيالتفكير الناقد 
التي تواجو المعممين  المشكالتفي المقابل نجد أن ىناك العديد من   .(والمناقشاتالحجج 

جريجسا وىولديب وراسي عند استخدام الممارسات التأممية يجمميا كل من 
بالتحديات التي    (Griggsa ;  Holdeb ;  Raec & Lawless,2015)والولس

التقييم، الدليل عمى النقل تواجييم في منيجية التعمم والتعميم، القضايا المرتبطة بالمشاركة و 
 . والتطبيق
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 الدراسات السابكة:

أجريت العديد من الدراسات السابقة والتي تناولت موضوع الممارسات التأممية وعالقتيا  
واقع الممارسات  إلىالتعرف  إلى( 2017ىدفت دراسة عبيدات )، فقد ببعض المتغيرات

التأممية وأثرىا عمى دافعية االنجاز لدى معممي المرحمة الساسية العميا في محافظة اربد، 
مستوى  أن إلى نتائجيا وقد اشارت ( معممًا ومعممة،650الدراسة من )ىذه عينة  وتكونت

فروق ذات داللة إحصائية في  وأن ىناك، كانت مرتفعة عينة الدراسةالممارسات التأممية لدى 
 لصالح اإلناث.وكانت الفروق مستوى الممارسات التأممية ُتعزى لمتغير الجنس 

التعرف عمى اتجاىات المعممين نحو  إلىدراسة ىدفت  (Yıldırım,2017) يمدرم وأجرى   
افيا من مدرسين جغر  218) (التفكير التأممي وفقا لمتغيرات مختمفة. تكونت عينة الدراسة من 

لدييم أن معممو الجغرافيا  إلى نتائجيا وقد اشارت، بعة لوزارة التربية الوطنيةالمدارس التا من
فروق ذات داللو احصائية تعزى لمجنس وكانت  ىناكوأن  التفكير التأممي؛من  مرتفعةدرجة 

الفروق لصالح االناث، كما أشارت النتائج انو ال توجد فروق ذات داللو احصائية تعزى 
 لمتغير لسنوات الخبرة ومكان العمل.

التعرف عمى مستويات التفكير التأممي وحل  إلى (Sivaci ,2017) وىدفت دراسة سيفك    
معمما، قبل  (438)عينة ىذه الدراسة من  ما قبل الخدمة، تكونتكالت لدى المعممين المش

 نتائجيا وقد اشارت، في تركيا  (Ahi Evran)امعة آىي إفرانالخدمة والذين يدرسون في ج
وكذلك أن مستوى  ن التفكير التأممي وحل المشكالت،أن ىناك عالقة إيجابية ميمة بي إلى

 . مرتفعاً معممين ما قبل الخدمة  قدرات التفكير التأممي وحل المشكالت لدى

التعرف عمى  إلىوىدفت ( 2017ابو سمطان وابو عسكر)قام بيا كل من دراسة  وفي    
درجة الممارسات التأممية لدى معممي العموم في المرحمة الساسية العميا في شمال غزة، 

، التابعة لألونروامدارس الن معممي العموم من م ( معمماً 131الدراسة من )ىذه تكونت عينة 
وأن المعممون كانت متوسطة،  أن درجة الممارسات التأممية لدى إلى نتائجيا وقد اشارت

وكانت الفروق  تعزى لمجنسفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الممارسة  ىناك
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والمؤىل : الخبرة، لمتغيرات تعزىداللة إحصائية  فروق ذات تكن ىناك  لم مالصالح اإلناث، في
 العممي.

التعرف  إلىفقد ىدفت (   (Impedovo& Malik, 2016) امبيدوفو وماليك دراسة أما   
فترة  خاللالتأممية وموقف البحاث من التطوير الميني لممعممين  الممارساتأىمية عمى 
الماجستير الدولية  برنامجمعممين من المشاركين في  (9)جراء مقابمة مع إ. حيث تم الخدمة

بدوام كامل ومدتو مرحمة الماجستير، والتي كانت حيث تيدف  ،فرنسا وبمجيكا( ات)في جامع
 مرحمةالميارات في البحث العممي التربوي. وأجريت المقابمة في نياية  ، عمى تطويرسنتين
لمطور من وتقييم أثر موقف البحوث ا ،التأممية الطالبالماجستير لمبحث في ممارسات دراسة 
أن الممارسات التأممية   إلى نتائجيا وقد اشارتعمى ممارساتيم التأممية.  مدة الدراسةخالل 

 خصوصًا ىؤالء ذو القدمية المتفاوتة.  ،تختمف بين المعممين الذين أجريت معيم المقابمة

 ,safak ; Oktay  ; Harun  & Fulyaسافك واوكتاي وىارون وفاليدراسة أما      
العالقة بين الكفاءة الذاتية المدركة في تدريس  التعرف عمى إلىفقد ىدفت  (  (2016

، تكونت عينة الدراسة معممي العموم قبل الخدمة لدى ،التفكير التأممي نحو واالتجاه ،العموم
في  حكوميةجامعات  ةأربعمن  ،االجتماعيةوالخدمة  ،معممي العموممن  ( معمماً  619 من )

بين الكفاءة الذاتية المدركة في يجابية إأن ىناك عالقة   إلى نتائجيا اشارت وقدتركيا. 
التفكير  نو ال توجد فروق في االتجاه نحو أ، و  ،نحو التفكير التأممي واالتجاه ،تدريس العموم

 تعزى لمصف ونوع المدرسة .التأممي 

مدى ممارسة الميارات التعرف عمى  إلى (Demir, 2015 ) دراسة ديمير  وىدفت     
، معممين المرشحين لتدريس العموملدى الوالتفكير التأممي  الناقد، التفكيرفي االساسية  

من المعممين المسجمين في قسم تدريس العموم في  ( مرشحاً 30تكونت عينة الدراسة من )
المعممين عمى  الطالبن استجابات أ إلى نتائجيا وقد اشارت، وقد التركيةاحدى الجامعات 
 .ةيجابية وفعالإوالناقد كانت  التأمميمقياس التفكير 

التأممية لدى الممارسات استخدام درجة التعرف عمى  إلى (2014دراسة ريان) وىدفت       
( معممًا 238من ) تكونت عينة الدراسة معممي الرياضيات وعالقتيا بفاعمية الذات التدريسية.

الممارسات التأممية استخدام أن درجة  إلى نتائجيا وقد اشارتالخميل.  منطقةمن ومعممة 



   ....... مستوى الممارسات التأملية وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية

- 664 - 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة  وأن ىناكمرتفعة، كانت  الدراسة عينةلدى 
فروق ذات داللة  لم توجدفيما ، القميمةلصالح ذوي الخبرة و  ،لمتغير الخبرة تعزى الممارسات
 .لمتغيرات: المديرية، والجنس، والمؤىل العممي تعزى احصائية

 Belvis; Pineda; Armengol)ومورونو  لوجدا وارمينيبيمفس وبين كل من وأجرى     
&Moreno,2013)  تقييم برنامج قائم عمى تدريس الرياضيات باستخدام  إلىدراسة ىدفت

مراحل مختمفة من النظام  من ( معمماً 284التأممية. تكونت عينة الدراسة من ) الممارسات
أن برنامج  إلىالكمي والنوعي، وقد أشارت نتائج الدراسة  المنيج تم استخدام التعميمي، حيث 

مالءمة التربوية واليولد مستويات عالية من الرضا،  ،التأممية الممارساتباستخدام التعميم 
نجازاتيا في فعالية ىي معتدل  .والتعمم، وا 

 الطالبالتعرف عمى مدى ممارسة معممي  إلى (2013)دراسة القمش  وىدفت      
، تكونت عينة من وجية نظر المعممين أنفسيم ،الموىوبين لبعاد التدريس الفّعال في الردن

أشارت  استخدم المنيج الوصفي التحميمي، وقد تم، ومعممة معمما( 171)الدراسة من ىذه 
الموىوبين لبعاد التدريس الفّعال  الطالبرسة معممي أن مستوى مما إلىالدراسة ىذه نتائج 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىالنتائج  شارتكانت بدرجة متوسطة، كما أ
 إلى ايضًا،نتائج ال، كما أشارت لبعاد التدريسفي تقدير الكفايات  ،المعممين الذكور واإلناث

في درجة ممارستيم  ،الموىوبين الطالبعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معممي 
 العممي لممعمم. تعزى لممؤىل ،لبعاد التدريس الفّعال

التعرف عمى مستوى الممارسات التأممية  إلى( 2012ىدفت دراسة شاىين)أخيرا و        
، مدرساً ( 117اسة من )عينة الدر  ، تكونتلمفتوحةلعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس ا

 لدى عينة الدراسةة أن درجــــة الممارسـات التأمميـ إلىالدراســــة ىذه نتــــائج  وقــــد أشارت
لمتغيـرات  تعزىعـدم وجـود فـروق دالـة إحـصائيًا  إلىأشارت النتائج ، كمـا مرتفعةكانت 

 والكمية. الدراسيالمؤىـل 

الممارسات  درجةوربما تتميز ىذه الدراسة عن غيرىا من الدراسات بأنيا تبحث عن 
ما  إلىاالنسجام ومدى ، الموىوبين في االردن من وجية نظرىم الطالبالتأممية لدى معممي 

بيئات في  تم إجرائياالتي  الخرى مع نتائج الدراسات ،من نتائج ىذه الدراسة تتوصل إليو
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مما قد يمكن اصحاب القرار من االستفادة منيا بإعداد معممين مؤىمين ، تعميمية مختمفة
  بالشكل المطموب.

 مشكلة الدراسة:

التي تأتي  ،اليامة ضوعاتالتفكير التأممي وممارسة التأمل من المو  تعد ميارات      
في تطوير منظومة  ،ىامة ايجابيةمن تحوالت  تشيده المؤسسات التعميميةمع ما  انسجاما

يذه ل الطالب استطعنا اكساب، وتـزداد أىميتيا كمما التعميم في مختمف المراحل الدراسية
 ياستخدامتطوير ميارات المعممين ال حيث يتطمب ذلك، ، وتنميتيا لدييم بشكل مستمالميارات

 أن إلى   (Belvis et al,2013 )، حيث يشير بيمفيس واخرونفي العممية التدريسية
العناصر الساسية لضمان  تعد من، التأممية الممارسات خالل  من ةالبرامج التعميمية المقدم

وتحسين جودة  الطالبتنمية ميارات التفكير لدى الكبير في  دورىانظرا لجودة التعميم، 
وحيث ، المختمفة، كونو حجر الزاوية لمعممية التعميمية، ومفتاح النجاح لمبرامج التربوية التعميم

الموىوبين  الطالبالتأممية لدى معممي  الممارساتتناولت موضوع  ةنو ال توجد دراسات حديثأ
، وبذلك تتحدد مشكمة الدراسة من ممحة لمثل تمك الدراساتالجعل من الحاجة في االردن 

 .اإلجابة عن التساؤالت اآلتية خالل 

 ؟من وجية نظرىم في االردنالموىوبين  الطالبالتأممية لدى معممي  الممارسات ما درجة -5
بين متوسطات درجة ( α ≥ 0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -5

الجنس،  تعزى لمتغيرات: في االردنالموىوبين  الطالبمعممي  التأممية لدى الممارسات
 ؟.والتفاعل بينيما والمؤىل العممي

 أهداف الدراسة: 

 التعرف عمى: إلىتيدف ىذه الدراسة 

 الموىوبين في االردن من وجية نظرىم؟ الطالبالتأممية لدى معممي درجة الممارسات  -
 الطـــالبالتأمميـــة لـــدى معممـــي لـــدى معممـــي الممارســـات الفـــروق بـــين متوســـطات درجـــة  -

 الجنس، والمؤىل العممي؟ وىوبين في االردن في ضوء متغيراتالم
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 أهنية الدراسة :

 من االعتبارات اآلتية : تنبثق أىمية ىذه الدراسة
ية، التأمم الممارساتتوجيو أنظار المسؤولين في المؤسسات التعميمية نحو موضوع  -5

 .الوطن العربيعمى الميدان التربوي في  ةباعتباره من الفكار الحديث
من خالل البحث في المواقع  –تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الولى في ىذا المجال -5

 الطالبكون عينة الدراسة تشتمل عمى معممي  ،البيئة االردنية عمى -االلكتورنية
 .الموىوبين

تفتح ىذه الدراسة آفاقًا جديدة أمام الباحثين والميتمين إلجراء المزيد من الدراسات حول  -5
 .البيئات التعميميةالتأممية في مختمف  الممارسات

المعممين لممارسة في توجيو  سيم ي، قد لمممارسات التأممية مقياستوفر ىذه الدراسة  -4
 .التدريسية التأمل في العممية

ميدان البحوث والدراسات العربية بشكل عام واالردنية بشكل خاص بدراسة حديثو  تطوير -6
 .الموىوبين الطالبتتناول الممارسات التأممية لدى 

 :حمددات الدراسة

 :يتحدد مجال الدارسة الحالية بالبعاد التالية 
 الثاني لمتميز في محافظتي الزرقاء واربد. عبداهلل: مدارس الممك المكانيةالمحددات  -
تم تطبيق إجراءات الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي االول : المحددات الزمانية  -

 .2017-2016من العام الدراسي
 الموىوبين.  الطالب: معممي  المحددات البشرية -

  التعريفات االجرائية:

،  تطوير الممارسات التدريسية  في  المدرستفكير  مدى وىي التأممية:الممارسات  -
 الفرصوسيمة توفر  وىي ، لتحقيق االىداف البديمةالوسائل من خالل العمميات و 

 .(Richards,2008 ) تحميمية موضوعية ،عممية بطريقة ، والتأمللمتفكير  الطالب
ويعرف إجرائيا بأنو الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص من خالل العبارات التي 

درجة استخدام تحديد يختارىا من مقياس الممارسات التأممية، والتي يمكن بواسطتو 
 الممارسات التأممية لديو.
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وىم المعممون المذين يدرسون في مدارس الممك عبداهلل  الموىوبين: الطالبمعممي  -
في  متقدمة، الثاني في محافظتي اربد والزرقاء، والمذين تم خضوعيم لدورات تدريبية

 والتفوق.  الموىبةمجال 
واكتشافيم من قبل المختصين، الذين يتم تشخيصيم  الطالبىم  :الموىوبين الطالب -

قدرات عقمية  أن لدييمفي المدارس، عمى العميا قبل المرحمة الساسية  في مرحمة ما
خدمات العديد من ال إلىأو إبداعية أو أكاديمية أو قيادية، وبذلك فيم بحاجة 

الحد القصى )جروان،  إلىتطوير ىذه اإلمكانيات والقدرات تنمية و خاصة لالرعاية الو 
مدرسة الممك عبداهلل الثاني لمتميز  طمبةالموىوبين إجرائيا بأنيم  ويعرف (.2016

، والذين تم اختيارىم بناًء عمى أسس التشخيص المعتمدة والزرقاء اربد تيفي محافظ
نسبة الذكاء  محكات، والتي تعتمد عمى الردن يم فيمن قبل وزارة التربية والتعم

 .االكاديميوالتحصيل 
 اإلجراءات واألدوات 

 منهج الدراسة:

 دراسةمن خالل وذلك المنيج الوصفي التحميمي، تم استخدام لتحقيق أىداف الدراسة  
 إلىلموصول  ،و تحميل البيانات وتفسيرىا االسئمةاإلجابة عن كذلك و ووصفيا، الظاىرة 

 الطالبالتأممية لدى معممي درجة الممارسات  تسيم بتحديد والتي االستنتاجات الالزمة،
 االردن.الموىوبين في 

الموىوبين العاممين في  الطالبتكونت عينة الدراسة من معممي ومعممات  عينة الدراسة: 
( معممًا  93، والبالغ عددىم ) متميز في محافظتي اربد والزرقاءمدارس الممك عبداهلل الثاني ل

 تم اختيارىم بالطريقة القصدية. ومعممة،
 :املنارسات التأمليةياس مك

الموىوبين في  الطالبالتأممية لدى معممي درجة الممارسات  لقياسأعد الباحث اداة     
المراجع مجموعة من طالع عمى ، تم االاالداةىذه ولجمع البيانات الالزمة لبناء  ،االردن

 (،2014، الجبر،2014، ريان،Dervent,2015، 2016)سعيد، كل من كدراسة والدراسات
طرائق ، الناقد التأمل( مجاالت وىي )5عمى )( فقرة موزعة 40االسـتبانة من ) تكونت حيث

الفقـرات التـي تقـع تحـت كـل  صياغة، وتـم ( التأملتحفيز ، حرية التعبير،  التقويم، التدريس
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جـدا  كبيرةليكـرت ) طريقةوفقـا لتـدرج خماسـي عمـى  ،ـتم االسـتجابة عمـى االسـتبانةمجـال. وت
-4-3-2-1وتـصحح عمـى التـوالي بالـــدرجات  ،جـدا( قميمة – قميمة -متوسـطة  –كبيرة –

 ويتم. التصحيح عكسيةالفقـــرات تـــصحح بيـــذا االتجـــاه وال توجـــد فقـــرات  وجميع(، (5
احتساب درجة المفحوص عمى االسـتبانة بجمـع درجاتـو عمـى كـل بعد، وتعبــر الدرجــة 

 . لدى عينة الدراسة درجة الممارسات التأمميةالمرتفعة عــن 
 :األداة الصدق

، عرضت عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين في ولغرض التحقق من صدق الداة     
إلبداء وجية نظرىم من حيث صالحية تطبيق  الجامعات االردنية،العموم التربوية والنفسية في 

 إلىالمقياس عمى عينة الدراسة، ومدى وضوح العبارات ومالئمتيا، وأشارت نتائج التحكيم 
مكاني الفقرات عمى  معظم، وقد حازت ة تطبيقو مع إجراء بعض التعديالتصالحية المقياس وا 

وبذلك تكون الداة  ،باستثناء اربع فقرات تم تعديميا % من نسبة الخبراء85اتفاق أكثر من 
 صالحة لمقياس.

 صدق االتساق الداخلي :

تم حساب معامالت االرتباط المتبادلة بين الستخراج دالالت صدق االتساق الداخمي،         
تكونت استطالعية خارجية، ، في عينة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكمية لممقياس

 والجدول التالي يبين النتائج.  ، معمما( 30من )
 (:مؼامالت االرتثاط تٕه انفقرات َانذرجة انكهٕة نهمقٕاش1جذَل )               

 انرقم
 مؼامم االرتثاط
مغ انذرجة 

 انكهٕة
 انرقم

 مؼامم االرتثاط
مغ انذرجة 

 انكهٕة
 انرقم

 مؼامم االرتثاط
مغ انذرجة 

 انكهٕة
 انرقم

مؼامم 
 االرتثاط

مغ انذرجة 
 انكهٕة

1 0.59** 11 0.70** 21 0.52** 31 0.53** 

2 0.61** 12 0.80** 22 0.47** 32 0.48** 

3 0.55** 13 0.53** 23 0.52** 33 0.54** 

4 0.60** 14 0.50** 24 0.52** 34 0.75** 

5 0.67** 15 0.89** 25 0.78** 35 0.67** 

6 0.56** 16 0.57** 26 0.51** 36 0.77** 

7 0.72** 17 0.79** 27 0.46** 37 0.79** 

8 0.81** 18 0.59** 28 0.67** 38 0.46** 

9 0.45** 19 0.53** 29 0.67** 39 0.48** 

10 0.58** 20 0.51** 30 0.79** 40 0.64** 

 (.0.05(.   ** دانة إحصائٕا ػىذ مطتُِ انذالنة )0.01*دانة إحصائٕا ػىذ مطتُِ انذالنة )           
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وقد تم  ،كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً  وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط 
حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت مقياس الممارسات والدرجة الكمية 

 2):لممقياس، وىي كما في جدول رقم )
 انكهٕة نهمقٕاش(:مؼامالت االرتثاط تٕه انمجاالت َانذرجة 2جذَل )

 مؼامم االرتثاط انمجال انرقم

 ** 0.62 انتأمم انىاقذ 1

 ** 0.65 طرائق انتذرٔص 2

 ** 0.57 انتقُٔم  3

 **0.64 حرٔة انتؼثٕر 4

 ** 0.62 تحفٕس انتأمم  5

 (.0,01(   ** دانة إحصائٕا ػىذ مطتُِ انذالنة )0,05*دانة إحصائٕا ػىذ مطتُِ انذالنة  )           

تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا عند  ن المجاالتأ2) يتضح من جدول رقم )
وىذا يدل عمى  .0.65 –  0.57،حيث تراوحت معامالت االرتباط بين (.0,01)مستوى داللة

 .قيطمن أن مجاالت مقياس الممارسات التأممية يتمتع بمعامل صدق
 :إجراءات الدراسة

بعد أن أصبحت أداة الدراسة جاىزة لمتطبيق النيائي، بدأ الباحث بتطبيق المقياس عمى 
وتم تحميل  .2016/2017لمعام الدراسي  الولأفراد عينة الدراسة، خالل الفصل الدراسي 

ة اإلحصائية في العموم البرنامج اإلحصائي: الحزم استخدامالبيانات والمجمعة عبر 
نتائجيا.  إلىومن ثم أمكن اإلجابة عمى أسئمة الدراسة والوصول  ، (SPSS) يةاالجتماع

 .وعمى ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج أمكن لمباحث تقديم مجموعة من التوصيات
 أساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة:

ــامج اإلحصــائي  ــات الدراســة باســتخدام البرن ــل بيان ــام الباحــث بتحمي الســتخراج  (SPSS)ق
 النتائج الخاصة عبر الساليب اإلحصائية التالية:

أســاليب اإلحصــاء الوصــفي )المتوســط الحســابي، واالنحــراف المعيــاري( ل جابــة عمــى  -5
 السؤال الول والثاني من أسئمة الدراسة.

عمى والتفاعل بينيما ، والمؤىل العممي، الجنس لثر الثنائيتحميل التباين تحميل    -5
 التأممية . الممارساتمجاالت 
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 نتائج الدراسة وتفسرياتها:

 السؤال األول: نتائج 

الموىوبين في الردن من وجية  الطالبالتأممية لدى معممي  الممارسات ما درجة -
 نظرىم ؟

 درجةالمعيارية لل جابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  
والجدول الموىوبين في الردن من وجية نظرىم،  الطالبالتأممية لدى معممي  الممارسات

 أدناه يوضح ذلك.
 انطالب( انمتُضطات انحطاتٕة َاالوحرافات انمؼٕارٔة نذرجة انممارضات انتأمهٕة نذِ مؼهمٓ 3جذَل ) 

 انمٌُُتٕه فٓ األردن مه َجٍة وظرٌم مرتثة تىازنٕاً حطة انمتُضطات انحطاتٕة

 انمجال انرقم انرتثة
انمتُضط 

 انحطاتٓ

االوحراف 

 انمؼٕارْ
 انمطتُِ

 مرتفغ 460. 4.10 حرٔة انتؼثٕر 1 1

 متُضط 441. 3.37 انتقُٔم 2 3

 متُضط 438. 3.16 انتأمم انىاقذ 3 5

 متُضط 455. 3.28 طرائق انتذرٔص 4 4

 متُضط 468. 3.60 تحفٕس انتأمم 5 2

 متُضط 429. 3.50 انذرجة انكهٕة - -

(، حيث 4.10-3.16( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )3يبين الجدول ) 
 (، بينما جاء 4.10جاءت حرية التعبير في المرتبة الولى بأعمى متوسط حسابي بمغ )

(، وبمغ المتوسط الحسابي 3.16التأمل الناقد في المرتبة الخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
 (.3.50لألداة ككل )

 السؤال الثاني: نتائج 

بين متوسطات   (α ≥  0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الموىوبين في الردن تعزى لمتغيرات: الجنس،  الطالبالتأممية لدى معممي  الممارسات درجة

 ؟والتفاعل بينيما والمؤىل العممي
مستوى لتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ل جابة عن ىذا السؤال     

 ىلؤ لجنس والماحسب متغيري الطالب الموىوبين في الردن  الممارسات التأممية لدى معممي
 والجدول أدناه يبين ذلك.والتفاعل بينيما 
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نذِ مؼهمٓ انطالب  انتأمهٕةانمتُضطات انحطاتٕة َاالوحرافات انمؼٕارٔة نمطتُِ انممارضات  (4جذَل رقم )

 انمٌُُتٕه فٓ األردن حطة متغٕرْ انجىص َانمؤٌم َانتفاػم تٕىٍما

 انمؤٌم انمقٕاش

 انمجمُع اوثّ ركر

انمتُضط 

 انحطاتٓ

االوحراف 

 انمؼٕارْ

انمتُضط 

 انحطاتٓ

االوحراف 

 انمؼٕارْ

انمتُضط 

 انحطاتٓ

االوحراف 

 انمؼٕارْ

انتأمم 

 انىاقذ

 312. 2.86 324. 2.90 304. 2.83 تكانُرُٔش

 305. 3.35 202. 3.42 419. 3.23 ماجطتٕر

 172. 3.76 120. 3.84 186. 3.72 دكتُراي

 438. 3.16 408. 3.22 464. 3.09 انمجمُع

طرائق 

 انتذرٔص

 327. 2.97 335. 3.05 311. 2.91 تكانُرُٔش

 315. 3.50 232. 3.52 437. 3.45 ماجطتٕر

 244. 3.87 140. 4.00 266. 3.81 دكتُراي

 455. 3.28 410. 3.35 493. 3.21 انمجمُع 

 329. 3.08 328. 3.14 327. 3.03 تكانُرُٔش انتقُٔم

 305. 3.58 253. 3.60 389. 3.52 ماجطتٕر 

 274. 3.93 157. 4.07 299. 3.86 دكتُراي 

 441. 3.37 407. 3.43 470. 3.31 انمجمُع 

حرٔة 

 انتؼثٕر

 320. 3.79 274. 3.89 338. 3.70 تكانُرُٔش

 310. 4.31 246. 4.32 414. 4.29 ماجطتٕر

 252. 4.74 140. 4.81 297. 4.71 دكتُراي 

 460. 4.10 379. 4.16 531. 4.04 انمجمُع 

تحفٕس 

 انتأمم

 358. 3.29 386. 3.37 320. 3.21 تكانُرُٔش

 353. 3.85 366. 3.83 340. 3.89 ماجطتٕر

 194. 4.10 083. 4.21 214. 4.04 دكتُراي 

 468. 3.60 452. 3.65 483. 3.54 انمجمُع 

انذرجة 

 انكهٕة

 293. 3.20 290. 3.27 286. 3.14 تكانُرُٔش

 279. 3.72 217. 3.74 374. 3.67 ماجطتٕر

 218. 4.08 113. 4.19 244. 4.03 دكتُراي 

 429. 3.50 384. 3.56 468. 3.44 انمجمُع 

( تباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4) يبين الجدول 
بسبب اختالف فئات الموىوبين في الردن  الطالب لدى معممي التأمميةمستوى الممارسات ل

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات والتفاعل بينيما  ىلؤ لجنس والمامتغيري 
 (.5الثنائي  جدول ) الحسابية تم استخدام تحميل التباين
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نذِ نذِ مؼهمٓ  انتأمهٕةألثر انجىص َانمؤٌم ػهّ مطتُِ انممارضات  انثىائٓ( تحهٕم انتثأه 5جذَل رقم )
 مؼهمٓ انطالب انمٌُُتٕه فٓ األردن:

مصذر 
 انتثأه

 انمجاالت
مجمُع 
 انمرتؼات

درجات 
 انحرٔة

متُضط 
 انمرتؼات

 قٕمة ف
انذالنة 

 اإلحصائٕة

 092. 2.903 250. 1 250. انىاقذ انتأمم انجىص
 088. 2.974 289. 1 289. انتذرٔص طرائق 
 086. 3.006 295. 1 295. انتقُٔم 
 183. 1.800 168. 1 168. انتؼثٕر حرٔة 
 312. 1.034 119. 1 119. تحفٕس انتأمم 
 096. 2.829 218. 1 218. انكهٕة انذرجة 

 000. 52.282 4.507 2 9.015 انىاقذ انتأمم انمؤٌم 
 000. 49.758 4.841 2 9.681 انتذرٔص طرائق 
 000. 44.136 4.330 2 8.659 انتقُٔم 
 000. 54.526 5.103 2 10.207 انتؼثٕر حرٔة 
 000. 41.154 4.734 2 9.468 انتأمم تحفٕس 
 000. 60.597 4.678 2 9.356 انكهٕة انذرجة 

× انجىص
 انمؤٌم

 انىاقذ انتأمم
.071 2 .036 .414 .662 

 846. 167. 016. 2 033. انتذرٔص طرائق 
 831. 186. 018. 2 036. انتقُٔم 
 544. 613. 057. 2 115. انتؼثٕر حرٔة 
 333. 1.113 128. 2 256. انتأمم تحفٕس 
 825. 192. 015. 2 030. انكهٕة انذرجة 

   086. 87 7.501 انىاقذ انتأمم انخطأ
   097. 87 8.464 انتذرٔص طرائق 
   098. 87 8.534 انتقُٔم 
   094. 87 8.143 انتؼثٕر حرٔة 
   115. 87 10.008 انتأمم تحفٕس 
   077. 87 6.716 انكهٕة انذرجة 

    92 17.653 انىاقذ انتأمم انكهٓ
    92 19.016 انتذرٔص طرائق 
    92 17.893 انتقُٔم 
    92 19.498 انتؼثٕر حرٔة 
    92 20.124 انتأمم تحفٕس 
    92 16.902 انكهٕة انذرجة 

 ( اآلتي:5)يتبين من الجدول  
في جميع لجنس اتعزى لثر   ((α ≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  -

 المجاالت وفي الدرجة الكمية.
جميع  في ىلؤ المتعزى لثر    ((α ≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

المجاالت وفي الدرجة الكمية، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات 
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الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شيفيو كما ىو مبين في الجدول 
(6.) 

التفاعل بين الجنس تعزى لثر  ((α ≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  -
 المجاالت وفي الدرجة الكمية.في جميع  والمؤىل

نذِ نذِ مؼهمٓ  انتأمهٕةمطتُِ انممارضات ػهّ انمؤٌم ( انمقاروات انثؼذٔة تطرٔقة شٕفًٕ ألثر 6جذَل )

 انطالب انمٌُُتٕه فٓ األردن:مؼهمٓ نذِ مؼهمٓ 

 
 انمؤٌم

انمتُضط 

 انحطاتٓ
 دكتُراي ماجطتٕر تكانُرُٔش

انتأمم 

 انىاقذ

    2.86 تكانُرُٔش

   *49. 3.35 ماجطتٕر

  *41. *90. 3.76 دكتُراي

طرائق 

 انتذرٔص

    2.97 تكانُرُٔش

   *52. 3.50 ماجطتٕر

  *38. *90. 3.87 دكتُراي

    3.08 تكانُرُٔش انتقُٔم

   *49. 3.58 ماجطتٕر

  *35. *84. 3.93 دكتُراي

حرٔة 

 انتؼثٕر

    3.79 تكانُرُٔش

   *52. 4.31 ماجطتٕر

  *43. *95. 4.74 دكتُراي

تحفٕس 

 انتأمم

    3.29 تكانُرُٔش

   *56. 3.85 ماجطتٕر

  25. *81. 4.10 دكتُراي

انذرجة 

 انكهٕة

    3.20 تكانُرُٔش

   *52. 3.72 ماجطتٕر

  *36. *88. 4.08 دكتُراي

   ((α ≥  0.05دانة ػىذ مطتُِ انذالنة  *

حممة  بين  ((α ≥  0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية 6يتبين من الجدول ) 
من جية أخرى وجاءت  ماجستيرحممة ال، و بكالوريوسحممة المن جية وكل من  دكتوراهال

  ((α ≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ، كما تبين دكتوراهحممة الالفروق لصالح 
في جميع  ماجستيرال الفروق لصالحوجاءت  ماجستيرحممة ال و بكالوريوسحممة ال بين

 .المجاالت وفي الدرجة الكل
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  ناقشة نتائج السؤال األول:م

الموىوبين في الردن من وجية  الطالبالتأممية لدى معممي  الممارسات ما درجة
 نظرىم ؟

لدى معممي التأممية لدى  الممارساتمستوى  ( أن1يتضح من خالل الجدول رقم )    
باستثناء  ، في جميع المجاالت والدرجة الكميةمتوسطاً جاء  في الردن الموىوبين الطالب

السمات والميارات التي بعض  إلى، وتعزى ىذه النتيجة حيث جاء مرتفعاً  مجال )حرية التعبير(
ما يقومون بالبحث والتمحيص  نيم غالباً أالموىوبين، حيث  الطالبيتميز بيا معممي 

 ،من مختمف الوسائل المتاحة ليم، كونيم يدرسون طمبة ،واستخراج المعمومات الدقيقة
 الطالبالبيئة التعميمية المحفزة لمتأمل، والتي تتوفر بشكل كبير في مدارس  إلىباإلضافة 
 لمممارسةبين الموىو  الطالباستخدام معممي  إلى ،ويرجع السبب في ذلك ايضاً  الموىوبين.

كونيم خضعوا لمعديد من الدورات التي تعقدىا وزارة التربية  ،التأممية، في سموكياتيم التعميمية
، الموىوبين، الخاصة بإعداد المعممين في عممية اإلعداد الميني الطالبلمعممي والتعميم 

عداد المعممين، تدريب و وخصوصًا أنيا منحى جديد في  ء تعميم التفكير االىمية الكبرى،وايال ا 
معرفتيم بطبيعة البرامج االثرائية، واستراتيجياتيا  بشكل ايجابي في زيادةوبالتالي ساىم ذلك 

، في وعييم بطبيعة ممحوظ نموصبح لدييم أ، حيث االفاعمة، وجوانب القوة والضعف فيي
تالكيم عمى امذلك بشكل ايجابي مما انعكس  .التقويم لمميمات التعميمية التي يقومون بيا

أما حصول مجال )حرية التعبير( عمى أعمى متوسط حسابي  وتمكنيم منيا. تمك الممارساتل
ىواياتيم  وممارسة ،قدراتيمافكارىم و عن  التعبير في الحّرية الطالبعطاء إفيذا يشير 

 استخدام باإلضافة إلى الصف خالل الحصة الدراسية،  داخلالتي يميمون إلييا  والنشطة
 لتنمية الكفاءة المعرفية لمتحاور، البناء أساليب تدريسيو فعالو تركز عمى الحوار المعممين

شراك جميع الطالب في فعاليات الدرس مع التركيز عمى   الرأي والرأي اآلخر.وا 
ويمكن أن تفسر ىذه النتيجة أيضا، في ضوء مجموعة من االعتبارات، والتي من     

دوا عمى  الطالب الموىوبين،أىميا، أن معممو  أساليب التدريس التي تتسم استخدام تعوَّ
وبالتالي  ،بالموضوعية والفاعمية بشكل كبير، مما يسيم ذلك، في تنمية ميارات التفكير لدييم

تحديد الممارسات  عمى يعمل ىؤالء، وعميو الطالبانعكاس ىذا االمر، بشكل مباشر عمى 
 والمجتمعية. االخالقية ؤوليةالتخطيط، وتحمل المس تشتمل عمىالتأممية،  التي 
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 (،2017ابو سمطان وابو عسكر) كل من و نتائج دراسة جزئياً  وتتفق نتائج ىذه الدراسة     
أن درجة  إلىا، م( ، والتي أشارت نتائجيsafak et al,2016سافاك وزمالئو )ودراسة 

 دراسةكل من نتائج عن نتائج ىذه الدراسة  وتختمف الممارسات التأممية، كان متوسطًا.
(Sivaci ,2017) ، دراسة و ،(2017عبيدات )دراسة و  (Sivaci ,2017، 

 ودراسة ،Demir, 2015 ) ودراسة ) (،  (Impedovo & Malik, 2016ودراسة
، والتي (2012دراسة شاىين)كذلك ، و (Belvis et al ,2013)دراسة و  (،2014ريان)

التأممية لدى عينات الدراسات السابقة كان  الممارساتدرجة  أن إلى ،جميعاً  شارت نتائجياأ
 مرتفعًا. 

 السؤال الثاني: مناقشة نتائج 

بين متوسطات ( α ≥  0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الموىوبين في الردن تعزى لمتغيرات: الجنس،  الطالبالتأممية لدى معممي  الممارسات درجة

 والمؤىل العممي ؟
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لثر  إلى السؤالشارت نتائج ىذا أحيث   

 الطالبأن معممي  إلىويمكن تفسير ذلك  ،في المجاالت وعمى الدرجة الكمية ،الجنس
 إلى، جنبا الموىوبين الطالبالموىوبين من كال الجنسين يعممون في المدارس الخاصة ب

أنيم  إلىباإلضافة نفسو، التربوي واإلشراف وكذلك ، وبالتالي يتعرضون لمنمو الميني جنب
العديد من الخصائص  كذلك نجد أن لدييم ،المناىج الدراسية المقررة نفسيا جميعا يستخدمون

تأىيميم من خالل برامج وكذلك ، وأساليب وطرائق التدريسالمتشابية، من حيث اإلعـداد، 
 حيث ، وغيرىا من ميارات التفكير ،تعمل عمى رفع كفاياتيم في الممارسات التأممية ،تدريبية
أن  ذلك، نجد إلىباإلضافة . ،جيات التدريسالعديد من استراتيعمى  من خاللياتدربوا 

ساىمت بشكا إيجابي،  ،والدافعية لمتعمم ،من حيث القدرة العقمية متشابية الطالبمستويات 
وتتفق نتائج ىذه الدراسة ونتائج دراسة ،  الممارسات التأممية لدى معممييمفي رفع مستوى 

ال توجد فروق  أنو إلىجميعيا نتائجيا شارت أوالتي ، (2012شاىين) ودراسة ،(2014ريان)
 فيما تختمف نتائج ىذه الدراسة ونتائج دراسة  .ذات داللو احصائية تعزى لمجنس

(Yıldırım,2017)  فروق ذات داللو احصائية تعزى  ىناك إلى أننتائجيا والتي اشارت
 .وكانت الفروق لصالح االناث في التفكير التأممي  لمجنس
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 المعممين الحاصمين عمى  بين ما فيما يتعمق بوجود فروق ذات داللة إحصائية أ    
وجاءت من جية أخرى،  كتوراةدالو  ماجستيرال معممي وكل من  ،من جية بكالوريوسال

 الباحثويعزو  وفي الدرجة الكمية. جميع المجاالتفي  كتوراةدال حممةالفروق لصالح كل من 
بالساليب  ،المعمماتو  يزود المعممين ،أن المؤىل العممي المرتفع إلىىذه النتيجة 

الل سنوات الدراسة والبحث خ  من اكتسابياواالستراتيجيات التدريسية المتعددة، التي تم  
دائيم التعميمي، ويتبادلون أيجابية في إحداث تغييرات إما يعممون عمى  حيث غالباً ، العممي

طبيعية  إلى ايضاً  ويمكن أن يعزى ذلك  لدييم، التأمميةالخبرات في جميع الممارسات 
الموىوبين، وبالتالي  الطالبب المعممين حممة الدراسات العميا، حيث يكونوا اكثر اىتماماُ 

لتنمية ميارات التفكير  ،الموىوبين الطالبيعممون عمى تفعيل االستراتيجيات التعميمية لدى 
حممة  و ماجستيرالحممة  بين  إحصائية داللة ذات فروق وجودويمكن تفسير  .المختمفة

أن  إلى ،الكميةجميع المجاالت والدرجة  في كتوراةدالحممة  لصالح الفروق وجاءت كتوراةدال
قد تكون لدييم نظرة خاصة من  ، الدكتوراهالذين يحممون شيادة  الموىوبين الطالبمعممي 

، مما يشجعيم عمى البحثية واالستقصائية يمة المعرفية والمياراتحيث امتالكيم لمحص
 المياراتن ألك نجد ذ إلىضافة إ، لدى الطالبفي تنمية ميارات التفكير  ،كبرأاالىتمام بشكل 

الفروق  إلى، مما يؤدي من حممة الشيادات االقل كثرأبشكل  متوفرةالمعرفية لدييم، تكون 
  .المؤىل العممي باختالف التأممية، الممارساتالفردية في مستوى 

عمى استخدام الممارسات حممة الدكتوراه قدرة ل ويمكن تفسير ىذه النتيجة ايضًا نظرًا      
المشكالت التربوية، أو االستجابة ليا، وكذلك  القدرة عمى تفحص تمك التأممية، في حل 

المشكالت والنظر إلييا، من جوانب عديده، وبالتالي تطور القدرة عمى تجربة الحمول المقترحة 
 دراسة نتائج ىذه الدراسة ونتائج مفوتخت ت، والكشف عن نتائجيا وتفسيرىا.لتمك المشكال

انو ال توجد فروق تعزى لممؤىل  إلى( والتي اشارت 2013شاىين)وكذلك  (2013)القمش 
   العممي.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لثر التفاعل بين بنتيجة أما فيما يتعمق     
الذكور واالناث ال  فيذا يدل عمى أن جميع المجاالت وفي الدرجة الكمية. الجنس والمؤىل في

، واإلجراءات التدريسيةالخبرات  نظرا لتكاملبالدرجة العممية في الممارسات التأممية،  يتأثرون
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تشابو الظروف التي ينتمي الييا الذكور نظرا ل التعميمية المختمفة، التي تتضمنيا المواقف 
 واالناث حيث انيم يعممون في بيئة تعميمية واحدة.

 :التوصيات  

، من خالل استراتيجيات التأممية لدى المعممين بشكل عام االىتمام بتنمية الممارسات -
 تركز عمى ىذا المجال.

قيام المشرفين التربويين بوضع خطط مالئمة، لتطوير اساليب التدريس القائمة عمى  -
 تنمية ميارات التفكير التأممي.

إيجاد برامج تعتمدىا وزارة التربية والتعميم ،من شأنيا توفير الفرص التي تمَكن  -
المعممين من ممارسة الممارسات التأممية في الغرفة الصفية في مختمف المقررات 

 الدراسية.
  .إعادة تطبيق ىذه الدراسة عمى فئات أخرى في المجتمع  -
الموىوبين  الطالبمن قبل معممي  الممارسات التأمميةمدى استخدام دراسة حول   -

  انفسيم. الطالبمن وجية نظر 
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