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 هص امل

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الكصكؿ لعدد مف اإلجراءات المقترحة لتكظيؼ البحكث اإلجرائية 
مدخال لتحقيؽ التنمية المينية لممعمميف بالمممكة العربية السعكدية في ضكء التجارب العالمية 

المنيج المقارف، حيث قدـ الباحثاف كصفا تحميميا لتجربتي إندكنيسيا  المعاصرة، كقد اتبعت الدراسة
كماليزيا في تكظيؼ البحكث اإلجرائية لتحقيؽ التنمية المينية لممعمميف، كقد كقفا عمى أكجو التشابو 
كاالختالؼ بيف التجربتيف كفسرا ذلؾ في ضكء مفاىيـ العمـك االجتماعية، كما عرضا لكاقع التنمية 

لممعمميف بالمممكة العربية السعكدية، كانتيت الدراسة إلى عدد مف اإلجراءات المقترحة لتكظيؼ  المينية
البحث اإلجرائي لتحقيؽ التنمية المينية لممعمميف بالمممكة العربية السعكدية، كاف مف أبرزىا تضميف 

امج تدريبية مقررات عممية كنظرية عف البحث اإلجرائي ضمف برامج إعداد المعمميف، كتنظيـ بر 
لممعمميف أثناء الخدمة عمى ميارات البحث اإلجرائي، كعقد مؤتمرات سنكية عمى مستكل اإلدارات 

 التعميمية لعرض البحكث اإلجرائية التي يقـك بيا المعممكف  
 انكهمبث املفتبحُت

 .المممكة العربية السعكدية -إندكنيسيا –ماليزيا  –التنمية المينية  –البحكث اإلجرائية 
 

 The study aimed to identify access to a number of proposed measures, to 

employ Action research as an input to achieve professional development for 

teachers in the Kingdom of Saudi Arabia in the light of contemporary 

global experiences. The study followed the comparative approach. The 

researchers provided an analytical description of the experiences of 

Indonesia and Malaysia in employing action research to achieve 

professional development for teachers. Identify and explain the similarities 

and differences between the two experiences in light of social science 

concepts, They also described the reality of professional development for 

teachers in the Kingdom of Saudi Arabia, and the study ended with a 

number of proposed procedures for employing action research to achieve 

professional development for teachers in the Kingdom of Saudi Arabia; 

Include practical and theoretical courses on action research within teacher 

preparation programs, Organizing in-service teacher training programs on 

action research skills, and holding annual conferences at the level of the 

educational departments to display action research carried out by teachers 

 

 
Action Research- Professional development- Malaysia - Indonesia 
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 مقدمت

د البشرم في مختمؼ جكانبيا، سمة بارزة لدل الكثير أصبح التركيز عمى التنمية المينية لممكر 
مف المؤسسات التعميمية لتمبية احتياجات أفرادىا في النمك كالتطكر كمسايرة كؿ جديد في مجاالت 
المعرفة، كما أصبحت عمميات التنمية المينية مف المداخؿ التي تشغؿ الميتميف بقضايا تطكير التعميـ 

باألفكار كتعزيز الخبرات كتجكيد الميارات في الجكانب المعرفية كالميارية لككنيا ترتكز عمى االرتقاء 
 كالكجدانية لمكاجية متطمبات مجتمع المعرفة.

كتحتؿ التنمية المينيَّة المستدامة في ىذا العصر مكقعنا محكرينا في المؤسسات التعميمية؛ نظران 
سسات نحك تحقيؽ اإلصالح كالتطكير، كيتضح لككنيا تشكِّؿ العمكد الفقرم ألية جيكد تبذليا ىذه المؤ 

ذلؾ مف خالؿ حجـ الميزانيات التي ُترصد كالخطط االستراتيجية التي يتـ كضعيا لمتنمية المينيَّة مف 
قبؿ المؤسسات التعميمية الراغبة في تحقيؽ اإلصالح كجكدة األداء كالمنتج في ظؿ المنافسة القكية 

 ا المتعامميف معيا. بيف المؤسسات التعميمية لتحقيؽ رض
كلقد أكلت المؤسسات التربكية المعمـ أىمية خاصة؛ لما لو مف دكر فاعؿ في تطكير العممية 
التربكية، إذ اختمؼ دكر المعمـ عما كاف ذم قبؿ، باختالؼ تكجيات التعميـ كمسئكلياتو، كتغير دكر 

كساب ال طالب القدرة عمى أف يتعمـ ذاتيان، المعمـ مف تكصيؿ المعرفة إلى تنمية الميارات األساسية، كا 
فمـ يعّد المعمـ ىك الناقؿ لممعرفة، كالمصدر الكحيد ليا، بؿ المكجو كالمشارؾ لطالبو في رحمة تعميميـ 
كتعمميـ المستمر، فقد أصبحت مينة التدريس لممعمـ مزيجان مف مياـ القائد، كمدير المشركع البحثي 

ماسة إلى تغيير جذرم في سياسة التأىيؿ كالتنمية المينية  كالناقد كالمستشار؛ كىك ما أكجد حاجة
لممعمـ، كالتخمص مف األساليب القائمة عمى التمقيف، كاستبداليا بأساليب التعميـ باالكتشاؼ، كالتعميـ 

دارة المشاريع البحثية.) خميفة، ـ، 2102مف خالؿ التجربة كالخطأ كالقدرة عمى حؿ المشكالت، كا 
 (262ص

( مف أنو نتيجة النعكاس التغيرات 224ـ، ص2102ما أكرده )الينشرم،  كيتفؽ ذلؾ مع
الناجمة عف عصر العمـ كالتكنكلكجيا عمى شتى مياديف العمـ كالمعرفة، فإف ىناؾ حاجة ماسة لحدكث 
تغّير مكاٍز بنفس الدرجة في مستكيات الكفاية كالميارة كالخبرة الالزمة لقياـ المعمميف بمسئكلياتيـ 

داخؿ المدارس، كىك ما دفع الدكؿ إلى االىتماـ بتحقيؽ التنمية المينية لمعممييا، إيمانا منيا  كأدكارىـ
بأنو إذا كاف دكر التعميـ سيتغّير لمكاجية كمكاكبة التغيرات المستقبمية، فبالتالي سيتغير دكر المعمـ 

ـّ تخطيط احتي َـّ يت اجات المعمميف لمتنمية بالتبعية ىك اآلخر كي يتماشى مع ىذه التطكرات، كمف ث
 المينية كالتدريبية في ضكء ىذه التطكرات.

ف كانت جميعيا تدكر حكؿ فكرة تحكؿ األفراد داخؿ المجتمع  كتتعدد مداخؿ التنمية المينية كا 
المدرسي إلى متعمميف دائمي التعمـ فيتعمـ األفراد مف أنفسيـ حيف يتأممكف كيفكركف في ممارساتيـ 
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دائـ نحك التنمية المينية الذاتية، كيتعممكف مف زمالئيـ حيف يالحظكف أدائيـ  كحيف يككنكف في سعي
كيستقكف خبراتيـ، كيتعممكف مف المكاقؼ كالمشكالت حيف يمارسكف البحث اإلجرائي، كيتعممكف مف 
أكلياء األمكر حيف يناقشكنيـ كيستمعكف لمالحظاتيـ، كيتعممكف مف المجالت كاألبحاث التي تنشر 

التربكية، كيتعممكف مف شبكات المعمكمات محمية كانت أك عالمية، كىكذا فإف فكرة التعمـ  الخبرات
المستمر ىي الفكرة المحكرية التي تدكر حكليا كافة مداخؿ التنمية المينية. )عبد المعطي، كزارع، 

 (.66ـ، ص 2102
ث الفعؿ ىي البحكث ىذا كتأتي البحكث اإلجرائية كأحد اآلليات العصرية لتطكير األداء، "فبحك 

التي يقـك بيا أطراؼ العممية التربكية مف معمميف أك إدارييف أك مكجييف بيدؼ تطكير أدائيـ أك حؿ 
 ـ(.2112مشاكؿ تكاجييـ في العممية التعميمية" )الخالدم، 

لما يقـك بو مف ممارسات  -معممان كاف أـ قائدان  -كتعتمد البحكث اإلجرائية عمى تأمؿ الباحث 
ية بيدؼ تحقيؽ فيـ أفضؿ ليا، كمف ثـ تطكيرىا كاالرتقاء بيا، كىك ما يتفؽ مع أكرده )الخالدم تربك 

ـ( مف أف بحكث الفعؿ تيدؼ إلى إحداث تغيير عمى مستكل المعمـ كالمدرسة كاإلدارة 2111ككىبة، 
عطاء نحك نيج تربكم أفضؿ، األمر الذم يؤدم إلى زيادة الدافعية في العممية التعميمية التعم مية، كا 

المعمـ الفرصة لمبحث كاالستقصاء كالتقييـ عمى مبدأ المساكاة بينو كبيف الباحث كالمدير كبالتالي 
 ترسيخ فكرة المعمـ الباحث كالمعمـ المتعمـ.

دراكا مف كزارة التعميـ ألىمية الدكر الذم يقـك بو المعممكف  كفي ظؿ الرؤية الطمكحة لممممكة، كا 
تعميمية في تحقيؽ أىدافيا، كأداء رسالتيا، كانت الدعكة إلى كجكد خطة في نجاح المؤسسات ال

عدادىـ بشكؿ ينمي التفكير  المعرفة إدارة عمى كالقدرة كالتنظيـ متكاممة األركاف لتنمية المعمميف مينيا كا 
يمة منيا، كتأتي البحكث اإلجرائية كأحد المداخؿ الم العامميف جميع السريع، كتمكيف بشكميا المتدفقة

 ـ.2101لتحقيؽ ذلؾ، بما يخدـ تحقيؽ أىداؼ رؤية المممكة 
كفي إطار ذلؾ عمؿ برنامج الممؾ سمماف لتنمية المكارد البشرية عمى تأسيس إدارة لممكارد 
البشرية لتقديـ دكرات تدريبية لتطكير الميارات التدريسية كالكفاءة المينية لممعمميف إلى أعمى مستكل، 

 ميارات معممي المستقبؿ كتمكينيـ، مف خالؿ تعزيز فرص التدريب كالتأىيؿ.ككضع سياسات لتحديد 
 مشكهت اندراست:

عمى الرغـ مما تبذلو المممكة مف جيكد لتحقيؽ التنمية المينية المستدامة لمعممييا، إال 
الدراسات أشارت إلى أف ىناؾ عدد مف أكجو القصكر التي تعاني منيما عمميات التنمية المينية 

 مميف بالمممكة كمنيا:لممع
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ضعؼ درجة تخطيط المسار الكظيفي لممعمميف عمى مستكل النمك الميني، كالحاجة إلى تبني  -
إدارات مكاتب التعميـ الستراتيجيات تدريبية حديثة لتنمية الكفاءة المينية لممعمميف، كتكفير بيئة 

 ـ(.2102محفزة إلبداع لممعمميف )اليتاني، 
مميف عف الجكانب النظرية دكف العممية، كالحاجة إلى تحقيؽ التنمية قصكر عمميات تدريب المع -

المينية لممعمميف في ضكء االتجاىات المعاصرة، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ االتجاىات التربكية 
ىػ( عمى ضركرة تدريب المعمـ كتثقيفو نظريا 0202المعاصرة لمتنمية المينية لممعمميف )الشمرم، 

 كعمميا.
برامج التدريبية التي ُتعقد لممعمميف ال تدعـ تنمية ميارات المعمميف عمى التعامؿ أف الكثير مف ال -

 ـ(.2102مع صعكبات التنمية المينية في السياؽ التربكم السعكدم )الدكسرم، 
كمف خالؿ ما تقدـ تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي: كيفية يمكف تكظيؼ 

ؽ التنمية المينية لممعمميف في المممكة العربية السعكدية في ضكء البحكث اإلجرائية مدخال لتحقي
 التجارب العالمية المعاصرة؟

 أسئهت اندراست:
ما األسس التي تقـك عمييا البحكث اإلجرائية لتحقيؽ التنمية المينية لممعمميف في ضكء الفكر  .1

 التربكم المعاصر؟
لبحكث اإلجرائية لتحقيؽ التنمية المينية ما كاقع خبرة كؿ مف إندكنيسيا كماليزيا في تكظيؼ ا .2

 لممعمميف، كما القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة فييا؟ 
ما كاقع التنمية المينية المعمميف في المممكة العربية السعكدية، كما القكل كالعكامؿ الثقافية  .3

 المؤثرة فييا؟
المينية لممعمميف في المممكة ما اإلجراءات المقترحة لتفعيؿ البحكث اإلجرائية مدخال لمتنمية  .4

 العربية السعكدية في ضكء الخبرات األجنبية؟
 أهداف اندراست:

الكقكؼ عمى األسس التي تقـك عمييا البحكث اإلجرائية لتحقيؽ التنمية المينية لممعمميف في  .1
 ضكء الفكر التربكم المعاصر.

ئية لتحقيؽ التنمية المينية تحميؿ خبرتي كؿ مف إندكنيسيا كماليزيا في تكظيؼ البحكث اإلجرا .2
 لممعمميف، كالكقكؼ عمى القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة فييا. 

تشخيص كاقع التنمية المينية المعمميف في المممكة العربية السعكدية، في ضكء القكل كالعكامؿ  .3
 الثقافية المؤثرة فيو.



    توظيف البحوث اإلجرائية مدخال للتنمية المهنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية في ضوء التجارب العالمية المعاصرة 
 د. هشام عبد العزيز يوسف أبوعاصي - د. يحيى مصطفى كمال الدين السيد                                       

 جبمؼت بىرسؼُد –جمهت كهُت انرتبُت                         488(                                       3232– أكتىبز) –(  23انؼدد )

دخال لمتنمية المينية لممعمميف الكصكؿ لعدد مف اإلجراءات المقترحة لتفعيؿ البحكث اإلجرائية م .4
في المممكة العربية السعكدية في ضكء الخبرات األجنبية كبما يتماشى مع الكاقع السعكدم 

 .2101كرؤية المممكة 
 أهمُت اندراست:

  أكال: األىمية العممية.
 تنمية كتأىيؿ المعمـ السعكدم لإلسياـ الفعاؿ في تزامف الدراسة مع تكجو كزارة التعميـ نحك -

تحقيؽ أىداؼ منظكمة التعميـ، كذلؾ مكاكبة لرسالة التعميـ كدعمان لمسيرتيا، لبناء جيؿ متعمـ 
 قادر عمى تحمؿ المسؤكلية كاتخاذ القرارات مستقبالن.

تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في تناكليا مكضكع التنمية المينية لممعمميف في ظؿ تعقد كتنكع  -
 مسؤكليات كمياـ المعمـ.

الحالية أحد األساليب الحديثة لتنفيذ التكصيات الصادرة عف المؤتمرات كتكصيات  تعد الدراسة -
الدراسات كالبحكث السابقة خاصة ما يتعمؽ منيا بتطكير منظكمة التنمية المينية لممعمميف مف 

 أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ الممارسات المينية التي تدعـ الكصكؿ إلى أفضؿ أداء.
ة الى ككنيا مف الدراسات التربكية الحديثة في مجاؿ التنمية المينية ترجع أىمية الدراسة الحالي -

 لممعمميف مف خالؿ تكظيؼ البحكث اإلجرائية.
 ثانينا_ األىمية التطبيقية:

المعمميف اليكمي كضركرة إعدادىـ بالشكؿ األمثؿ  بعمؿ ارتباطو مف المكضكع ىذا أىمية تنبع -
 ـ.لمقياـ بأعباء كمتطمبات كمسؤكليات كظائفي

تفيد نتائج الدراسة الحالية مسؤكلي التخطيط التربكم عند كضع البرامج  أف المتكقع مف -
التدريبية الالزمة لتنمية المعمميف مينيا، كتحديد الميارات التي ينبغي أف يتحمى بيا المعمـ، 

 كبخاصة في ضكء الرؤية الطمكحة لممممكة كأىدافيا المستقبمية.
إدارات التعميـ كمراكز التدريب كالمعمميف في كيفية تكظيؼ بحكث  مف المتكقع أف تفيد الدراسة -

 الفعؿ كمدخؿ لمتنمية المينية كأىـ المبادئ التي يقـك عمييا.
 مصطهحبث اندراست:

 انبحىث اإلجزائُت Action Research: 
تعرؼ البحكث اإلجرائية عمى أنيا البحكث التي يقـك بو المعممكف، بيدؼ تطكير أدائيـ 

تيـ التعميمية، أك لحؿ مشاكؿ تكاجييـ في العممية التعميمية، كتقـك ىذه األبحاث عمى التأمؿ كممارسا
في الممارسات التعميمية مف قبؿ الممارس نفسو لتحقيؽ فيـ أفضؿ لمعممية التعميمية كإلحداث التغيير 

 (Craig V. D, 2009, p.6) المنشكد.
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أنيا استقصاء منظـ يجريو المعممكف أك مديرك كتعرؼ الدراسة الحالية البحكث اإلجرائية عمى 
المدارس أك المرشدكف المدرسيكف أك غيرىـ مف المعنييف في بيئة التدريس كالتعمـ، كيتضمف جمع 
معمكمات عف الطرؽ التي تدار بيا مدارسيـ ككيفية تدريس المعمميف كتعمـ الطالب، كتجمع ىذه 

مارسات تأممية، تؤثر في تغييرات إيجابية في البيئة البيانات بغرض اكتساب فيـ عميؽ يتيح تطكير م
 المدرسية كالممارسات التربكية عامة، كتحسيف نتائج الطالب.

 انتىمُت املهىُت Professional development: 
تعرؼ التنمية المينية بأنيا "عممية تعميـ كتعّمـ مدل الحياة ُتكتسب مف خالليا الخبرات 

مف خالؿ مجمكعة مف الممارسات التفاعمية داخؿ البيئة المدرسية  كالمعارؼ كالميارات المينية
كخارجيا، كما أنيا تعّبر عف التحديث كالتطكير المستمر لممعرفة كالميارات المينية لدل األفراد مف أجؿ 
تحسيف استجاباتيـ لفرص التطكير التي تكّفرىا خبرات العمؿ، باإلضافة إلى تحقيؽ االستعداد الجيد 

 ,Thorpe & Garside) لتغيير كمكاجية التحديات التي تفرضيا طبيعة العصر الحالي"  لجكانب ا

2017, p. 111). 
عمميف بأنيا "مجمؿ األنشطة التي تثرم العمؿ الميني، كىذه األنشطة كتعرؼ التنمية المينية لمم

تشتمؿ عمى النمك الفردم كالتعميـ المستمر كالتدريب أثناء الخدمة، باإلضافة إلى تعكد المنيج كتعاكف 
الفريؽ كالجماعات الدراسية كتدريب الفريؽ، كبمعني أكسع كؿ خبرات التعميـ الرسمية كغير الرسمية 

د المعمـ قبؿ الخدمة كحتى التقاعد كفي زمف التكنكلكجيا يشمؿ النمك الميني استخداـ مف إعدا
 (.6ـ، ص 2102التكنكلكجيا لتتكفؿ ىي بنمك المعمـ مينيان ")غنيـ، 

ـّ مف قبؿ  كفي ضكء ما سبؽ يمكف تعريؼ التنمية المينية إجرائيا بأنيا "عممية مقصكدة تت
امج تدريبية مخطط ليا إلكساب العامميف بيا مجمكعة مف المؤسسة التعميمية تعمؿ عمى كضع بر 

الخبرات كالميارات كاألساليب كالممارسات كالمعارؼ التي تسيـ في زيادة فاعمية عمميـ مف خالؿ 
ثراء معمكماتيـ  مكاناتيـ كا  تحسيف كفاياتيـ اإلنتاجية كرفع مستكل أدائيـ الكظيفي كتنمية قدراتيـ كا 

 المشكالت التعميمية كاإلسياـ في نجاح العممية التعميمية بالمدرسة". كتجديد خبراتيـ؛ لمكاجية
 :مىهج اندراست

استخدمت الدراسة الحالية المنيج المقارف؛ كذلؾ لمالءمتو لطبيعة الدراسة، حيث قاـ الباحثاف 
تحقيؽ باتباع خطكاتو بتقديـ خمفية نظرية عف التنمية المينية كأبعادىا كالبحكث اإلجرائية كدكرىا في 

التنمية المينية لممعمميف، ثـ تناكال خبرتي كؿ مف إندكنيسيا كماليزيا بالكصؼ كالتحميؿ، كما قدما 
كصفا لجيكد التنمية المينية لممعمميف بالمممكة العربية السعكدية، تمي ذلؾ الكقكؼ عمى أكجو التشابو 

ي الكصكؿ لعدد مف اإلجراءات كأكجو االختالؼ بيف الخبرتيف، كصكال إلى إمكانية اإلفادة منيما ف

http://journals.sagepub.com/author/Thorpe%2C+Anthony
http://journals.sagepub.com/author/Garside%2C+Diane
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المقترحة لتفعيؿ تطبيؽ البحكث اإلجرائية لتحقيؽ التنمية المينية لممعمميف بالمممكة العربية السعكدية 
 .2101بما يتناسب مع الكاقع الثقافي السعكدم، كمتطمبات تحقيؽ رؤية المممكة 

 املبحج األول: اإلطبر انىظزٌ نهدراست:
 زائُت.أوال: مبهُت انبحىث اإلج
بمعنى إجراء أك فعؿ أك  Actionمف كممتيف:  (Action Research)يتككف مصطمح 

بمعنى بحث لذا فيك البحث الذم يقـك عمى الفعؿ أك الممارسة، كأف الربط بيف   Researchممارسة،
البحث" يعني “المصطمحيف "البحث" ك" اإلجراء" يكضح الفكرة األساسية كاليدؼ منو، فمصطمح 

المنيج العممي المتمثؿ في جمع البيانات كالكتابة كالقراءة كاالستدالؿ كالتفكر، كمصطمح " استخداـ 
اإلجراء أك الفعؿ" يتمثؿ في إجراء أك تنفيذ استراتيجيات التعامؿ مع التحديات أك حؿ المشكالت أك 

ال ينفصالف عف إحداث التغيير المقصكد أم الفعؿ كالتدخؿ، كاالىـ مف ذلؾ أف كال مف البحث كاإلجراء 
  (McNiff, J. 2015, p12). بعضيما كىذا ما يعطي لمبحث قكة ىائمة لتحسيف الممارسات التدريسية

كما تعرؼ البحكث اإلجرائية بأنيا نكع مف االستقصاء الذم يقـك بو المعممكف في البحث في 
كا فييا ىذه مكاقؼ اجتماعية بيدؼ تحسيف ممارساتيـ التربكية كفيميا، كالمكاقؼ التي ينفذ

  (Kraft, N. P, 2002, p 175)الممارسات. 

استقصاء يجريو شخص أك مجمكعة مف األشخاص التخاذ قرار كما ينظر إلييا أيضا عمى أنيا 
بشأف اإلجراءات الخاصة بعمؿ ما، لغرض تحسيف ممارساتيـ في المستقبؿ. كىذا التعريؼ يساعد في 

 Sagor, R, 2005, p)رل مف البحكث العممية أك التربكية تمييز البحكث اإلجرائية عف األشكاؿ األخ

4). 
كما تعرؼ أيضا بأنيا تمؾ العممية التي يقـك المعممكف فييا ببحث ممارساتيـ كأساليبيـ 

 .(.Hewitt, R., & Little, M, 2005, p 8)التدريسية لتحسيف العممية التعميمية 
ييف عمى استكشاؼ استراتيجيات كمداخؿ جديدة كُتعرؼ أيضا بأنيا أداة تساعد المعمميف كالتربك 

كمتنكعة لتحسيف أداءتيـ التدريسية، كما يعد أداة لمتنمية المينية لممعمـ، مف خالؿ استخداـ مداخؿ 
 ,O'Connor, K. A., Greene, H. C., & Anderson, P. J)جديدة أك كسائؿ تقكيـ مختمفة 

2006, p 3)  
ا يتـ التعامؿ معو داخؿ أركقة المكتبات كعمى أرففيا، كليس ليس بحثنا نظرين  كالبحث اإلجرائي

مجرد تعمـ شيء ما عف مكضكع يثير اىتمامنا، كما أنو ليس حالن لمشكمة ما عارضة بالمعنى 
نما ىك السعي إلى المعرفة حكؿ كيفية التحسيف، كىك ليس بحثان عمى الناس أك عنيـ، أك  المتداكؿ، كا 

حة عف مكضكع معيف لمحصكؿ عمى اإلجابات الصحيحة، إنما ىك عمؿ إيجاد جميع المعمكمات المتا
تعاكني يتشارؾ فيو العاممكف أمالن في تحسيف مياراتيـ كتقنياتيـ كاستراتيجياتيـ. كالبحث اإلجرائي 
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مفيـك  يرتكز، ك ليس لنتعمـ لماذا نفعؿ أشياء معينة، بؿ كيؼ يمكننا أف نفعؿ األشياء بشكؿ أفضؿ
 (McIntosh, P, 2010, p 38)مى مجمكعة مف العناصر األساسية، مف أىميا: البحث اإلجرائي ع

 ُيحدث البحث تكامالن بيف البحث كالممارسة. -
 يقـك بو مجمكعة مف الممارسيف. -
 ينطكم عمى مستٍك عاٍؿ مف التأمؿ. -
 يعمؿ عمى تنمية المعرفة كفيميا. -
 ُيحدث تعممان فعاالن لممشاركيف. -

نيجية عممية تستيدؼ فيـ ما حدث في الماضي كالتخطيط لتحسيف مكما تعد البحكث اإلجرائي 
الفعؿ في المستقبؿ، كالدمج المتكازف بيف خبرات الماضي كالحاضر كالتفكير في األحداث بعد كقكعيا 

  (Githens, R. P. 2007, p 13) لفيـ أسباب حدكثيا.
نامية يتخذ فييا المعمـ كتعّد البحكث اإلجرائية عممية تحقيؽ مستمرة كمتعمده كمتكررة كدي

 Pine, G. J, 2008, p)لتحسيف عمميتي التعميـ/التعمـ -ىادفو كأخالقية في سياؽ محدد-إجراءات

30)  
عممية تأمؿ كاستقصاء منظـ يقـك بيا األفراد حكؿ ممارساتيـ كتعرؼ البحكث اإلجرائية بأنيا  

ؿ تحسيف بعض الممارسات التربكية المينية، كىي أيضان استقصاء لمفيـ كالتقييـ كالتغيير مف أج
(Costello, P. J, 2011, p 5)  

كرغـ تبايف العمماء حكؿ مفيكميـ لمبحكث اإلجرائية، إال أف ىناؾ اتفاقان عامان فيما بينيـ عمى 
  (Rowell, L. et all, 2017, p37)أف البحث اإلجرائي ىك: 

 تحسينيا.إجراء تحقيؽ مف جانب الممارسيف في سياؽ الممارسة بيدؼ  -
 عممية تحديد المشكالت، كتنفيذ كالحمكؿ، كتقييـ النتائج يستمر في "دكامة ال تنتيي. -
 يتطمب مكقؼ حرج مف جانب الباحث. -
 يتطمب التخطيط الجيد مف أجؿ تحقيقيا. -
 التشاركية: ينبغي أف تتسـ بالتعاكف في تنفيذىا. -

س في البيئة المدرسية )أم عندما كتمثؿ البحكث اإلجرائية البحث الذم يقـك بو المعمـ الممار 
يشارؾ في عممو العادم( بيدؼ تحسيف تقنياتو، كُيجَرل ىذا البحث جنبا إلى جنب مع النشاطات التي 

  (Lohithakshan, P. M, 2015, P. 8)يقـك بيا المعمـ الممارس دكف اإلخالؿ بأم نشاط منتظـ 
ع المعمكمات عف الطرؽ التي تعمؿ بيا استقصاء منظـ يجريو المعمـ الباحث لجمكما أنيا تعّد 

مدرسة معينة، ككيؼ ُيعمـ المعممكف، إلى أم مدل يتعمـ الطالب. كيتـ جمع المعمكمات بيدؼ اكتساب 
حداث تغييرات إيجابية في البيئة المدرسية كفي الممارسات  المعرفة كتطكير الممارسة التأممية كا 

  (Mertler, C. A. 2016, p4) .التعميمية بعامٍة كتحسيف نتائج الطالب بخاصة
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كتعرؼ البحكث اإلجرائية بأنيا تمؾ البحكث التي يقـك بيا المعممكف لتطكير أنفسيـ أك لحؿ 
مشاكؿ تكاجييـ في العممية التربكية، حيث يقكمكف بتحديد المشكمة التي ىـ بصدد إيجاد حؿ ليا ثـ 

شكمة، بعدىا يتأممكف فيما يقكمكف بو مف يقكمكف بتنفيذ إجراءات يعتقدكف أنيا مناسبة لحؿ ىذه الم
ا في حؿ المشكمة، فإذا لـ يكف كذلؾ يقكمكف بالمحاكلة مرة أخرل )الخالدم  جيد فيما إذا كاف ناجحن

 ـ(.2111ككىبو، 
كفي ضكء ما تـ عرضو مف تعريفات سابقة يمكف القكؿ بأف البحث اإلجرائي يتميز بالعديد مف 

 الخصائص أىميا:
 و معمـ أك مجمكعة معمميف، فيك يتـ إما بشكؿ فردم أك جماعي.أنو بحث يقـك ب -
 يحتاج قبؿ البدء فيو إلى تفكر كتأمؿ دقيؽ في المشكالت المراد حميا. -
 نتائجو ال يتـ تعميميا، إال عمى الحالة أك المشكمة التي مف أجميا تـ إجراء البحث. -
نما يقـك بو الممارس ىذا النكع مف البحكث ال يمارسو باحث محترؼ أك باحث مف الخ - ارج، كا 

 الفعمي )المعمـ أك المشرؼ الفني كالمدير( ككؿ مف لو صمة بالعممية التعميمية كبالكاقع الفعمي.
 بحث تطبيقي يككف فيو الباحث)المعمـ( ممارسان. -
 تنبع الحاجة لمبحث اإلجرائي مف كجكد مشكالت تعميمية ميدانية ككاقعية تكاجو المعمميف. -
 أنفسيـ بإجراء بحث الفعؿ كفقان لمنيجية عممية محددة كدقيقة. يقـك المعممكف -
 أنو بحث مكقفي بمعنى أنيا تشخص المشكمة في سياؽ محدد كمحاكلة حميا في ىذا السياؽ.  -

 حبوُب: أهمُت انبحىث اإلجزائُت.
 ككسيط تدريبي التربكم، الميداف في عامؿ لكؿ أداة ميمة كضركرية مثؿ البحكث اإلجرائيةت
النتائج، كما أف البحث  كتحسيف األداء تطكير عمى األفراد يعيف المستمر كالتجديد بالمركنة يتصؼ

اإلجرائي نيج يجمع بيف العمؿ أك اإلجراء كالبحث؛ أم العمؿ إلحداث تغيير في مجتمع أك منظمة أك 
نو يركز عمى برنامج ما، كالبحث لزيادة فيـ ما يجرم بحثو أك تغييره. كيختمؼ البحث اإلجرائي في كك 

ا ثانكينا  العمؿ أك اإلجراء بخالؼ البحكث األخرل التي تركز عمى تصميـ البحث كيككف فييا العمؿ نتاجن
 كيككف ىميا نشر النتائج لقطاع أكسع مف مجتمع الدراسة.

 يكتسب البحث اإلجرائي أىميتو مف مجمكعة مف المزايا التالية:ك 
دؼ تحسينو كتطكيره مف خالؿ التعرؼ عمى يتيح الفرصة لممعمـ لفحص أدائو كميني بي -

 المشكالت التي يكاجييا ليقـك بحميا باستخداـ منيجية عممية مالئمة.
يسيـ في الربط بيف النظرية كالتطبيؽ العممي، كتككف النتائج المتكقعة قابمة لمتطبيؽ الفكرم  -

 مف قبؿ الباحث نفسو.
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حث، حيث ينضـ ىؤالء المتأثريف إلى يزيؿ أك يضيؽ الفجكة بيف الباحثيف كالمتأثريف بالب -
الباحثيف في اتخاذ القرار حكؿ ما الذم ينبغي عممو، كىذا ما يميز بحث الفعؿ عف البحكث 
األخرل التي غالبنا ما يتخذ القرار الخاص بيا مختص كيقـك بتنفيذ البحث بمفرده بمعزؿ عف 

 المتأثريف بو الذيف يقتصر دكرىـ عمى االستجابة.
المعمـ دافعية قكية لمتفكير كالعمؿ كالرغبة المستمرة في الكصكؿ إلى نتائج  يعطي الباحث -

 محددة نظرنا الرتباط مشكمة بحث الفعؿ بالمشكالت التي يكاجييا الباحث.
يجد الشخص الذم يقـك ببحث الفعؿ حمكالن لممشكالت التي يكاجييا فيشعر بتحسف أدائو  -

 كزيادة قدراتو عمى العمؿ كاإلنتاج.
 في تطكير المعمـ مينينا لتتكامؿ معرفتو بالتخصص بكيفية كطرائؽ تعميمو.يسيـ  -
يزيد مف قدرات المعمـ التحميمية ككعيو كتفكيره الناقد، كيسيـ في تطكير القدرات البحثية لدل  -

 المعمميف مثؿ كتابة التقارير كالمذكرات كالتأمؿ الناقد في الممارسات.
ميا في متناكؿ اآلخريف ليستفيدكا منيا كليستفيد كذلؾ يمكف المعمميف مف بناء معرفتيـ كجع -

ا لممعرفة، كيرسخ فكرة المعمـ  الطمبة منيا، كيتيح الفرصة لممعمـ ليرل نفسو باحثنا كمنتجن
 الباحث.

يستخدـ كاستراتيجية لتطكير القدرات التأممية عند المعمميف الجدد، باإلضافة إلى مساعدتيـ  -
 ليا. عمى صياغة مشاكميـ ككضع حمكؿ

يستطيع الباحث تبني أكثر مف منيج أك طريقة في خطتو لتنفيذ اإلجراءات تأكيدنا عمى مركنة  -
 الخطة كقابمية التعديؿ كاستخداـ اإلبداؿ.

 حبنخب: أهداف انبحىث اإلجزائُت.
 ـ( إلى أف البحكث اإلجرائية تيدؼ إلى تحقيؽ ما يمي:2111أشار الخالدم ككىبة )

يف ممارساتيـ التعميمية مف خالؿ فيميا كالتفكير فييا بصكرة جديدة تمكيف المعمميف مف تحس -
بداعية.  كا 

 زيادة دافعية المعمـ كتدعيـ ثقتو في القرارات التي يتخذىا بناء عمى البحث كاالستقصاء. -
 إحداث تغيير ذك معنى كدائـ في العممية التعميمية. -
 المعمـ الباحث كالمعمـ المتعمـ.ترسيخ الديمقراطية في العممية التعميمية، كترسيخ فكرة  -
تطكير المعمـ مينينا بحيث تتكامؿ معرفتو بالتخصص بكيفية كطرائؽ تعميـ التخصص، كتزيد  -

 مف قدراتو التحميمية ككعيو بذاتو كتفكيره الناقد كمياراتو في التأمؿ الذاتي.
لبعض، كبيف تحسيف التكاصؿ بيف المعمميف كالباحثيف التربكييف، كبيف المعمميف كبعضيـ ا -

 المعمميف كاإلدارة المدرسية، كبيف المعمميف كالمجتمع الخارجي.
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 .تغيير معتقدات المعمميف حكؿ دكرىـ، كحكؿ الطالب، كالصؼ، كالمنيج، كربط ذلؾ بالمجتمع -
 .خمؽ باحثيف مف معمميف ينخرطكف في المينة لرفع نكعية التعميـ -
لمشترؾ، لرفع صكتو ليككف عنصرنا فاعالن في تفعيؿ المعمـ مف خالؿ الحكار الجماعي كالعمؿ ا -

 .المجتمع، كليس فقط منفذنا لممنيج
 .نشر نتاجات المعمميف التي عممكىا خالؿ البحث كتطبيؽ المشاريع -
 تأىيؿ عناصر بشرية قادرة تستطيع أف تساىـ في العممية التربكية. -

حسينو كتطكيره مف خالؿ كمف خالؿ البحكث اإلجرائية يقـك المعمـ كميني بفحص أدائو بيدؼ ت
التعرؼ عمى المشكالت التي يكاجييا ليقـك باستخداـ منيجية عممية مالئمة، كىي ترل في المعمـ 
كأفضؿ مقيـ لتجربتو التعميمية كتشجعو عمى تطكير نظرياتو التربكية بناءن عمى ممارساتو الصفية، 

لباحث إحداث تغيير فييا في االتجاه كتتعرض ىذه البحكث لألكضاع كالممارسات التي يستطيع المعمـ ا
 المرغكب، كال تتعرض لمجكانب التي ال يستطيع المعمـ التدخؿ فييا أك تغييرىا.

 رابؼًب: أوىاع انبحىث اإلجزائُت.
إلى ثالثة أنكاع كىي كالتالي:  حيث مستكل المشاركةيمكف تصنيؼ البحكث اإلجرائية مف 

 ( 02-4ـ، ص ص2114)بيكمي ضحاكم، 
 إلجرائي الفردم البحث اIndividual Action Research كىك البحث الذم يقـك بو الممارس :

الميني داخؿ حجرة الدراسة، كيتناكؿ فيو مشكمة كعينة ترتبط باستراتيجيات التدريس أك بمعارؼ 
 الدارسيف أك بسمككيـ االجتماعي كيعمؿ عمى حميا.

   البحث اإلجرائي التعاكني Collaborative Action Research كىك البحث الذم يتعاكف :
في إجرائو عدد مف الممارسيف المينييف، كيركز عمى مشكالت تحدث داخؿ حجرة الدراسة أك عدد 

 مف الحجرات، كقد يشارؾ في البحث إدارييف أك أساتذة مف الجامعة.
  البحث اإلجرائي عمى مستكل المؤسسة التعميميةSchool-wide Action Research كىك :

الذم يشارؾ فيو جميع الممارسيف المينييف، بيدؼ حؿ مشكمة ما أك تحسيف أدائيـ كمف  البحث
 ثـ تحسيف أداء المتعمميف، أك تحسيف األداء المؤسسي بشكؿ عاـ. 

فيمكف تصنيؼ البحكث اإلجرائية إلى األنكاع التالية: )فلاير أبكعكاد،  حيث الكظيفةأما مف 
 (20-22ـ، ص ص2102كمحمد نكفؿ، 

 ث اإلجرائي التشخيصي البحDiagnostic كفيو يقـك الباحث بالتدخؿ في المشكمة القائمة :
كذلؾ بتشخيصيا ككضع الحمكؿ المقترحة ليا، حيث يقـك بجمع المعمكمات حكؿ المشكمة 
ـّ إرساليا لصاحب المشكمة مصحكبة بتكصيات حكؿ طريقة  المحددة، كاقتراح حمكؿ ليا، كمف ث

إال أنو نتيجة لمقناعة بأنو ليس بالضركرة أف يقكد تشخيص المشكمة  تنفيذ الحمكؿ المقترحة.
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مف قبؿ طرؼ خارجي لمكصكؿ إلى حمكؿ يمكف تنفيذىا، جاءت التكصية بأف يككف ىذا البحث 
 تشاركيان؛ بحيث ُيشارؾ فيو القائمكف عمى التنفيذ.

  البحث اإلجرائي التجريبيEmpirical األبحاث مزدكجان في : يككف دكر الفرد في ىذا النكع مف
التنفيذ كالبحث كالمالحظة ألعمالو كما ينتج عنيا، كمف عيكب ذلؾ النكع ضيؽ الكقت نتيجة 

 ازدكاجية الدكر كانعكاس ذلؾ عمى نكعية الدراسة كمستكاىا.
 البحث اإلجرائي االختبارم Experimental ُيكصؼ ىذا النكع بأنو مكجو نحك استخداـ :

ية بكفاءة نسبية، فيك بحث عممي بمعنى الكممة كىك مف أكثرىا مختمؼ التقنيات التنفيذ
 مساىمة في تقدـ المعرفة العممية.

 ,Norton, L. S )كيرل آخركف أنو يمكف تقسيـ البحكث اإلجرائية إلى ثالثة أنكاع أخرل ىي:
2009, pp.53-54)   

إلى اختبار : كفيو ييدؼ الباحث Technical Action Researchالبحث اإلجرائي التقني  .1
مكقؼ معيف أك مشكمة معينة، كىذا النكع مف البحث يمكف كصفو بأنو عالقة تعاكنية بيف 
الباحث الخبير الذم يقـك بتحديد المشكمة في ضكء أفكاره كمعتقداتو، كالممارس الذم يككف 

 ُجؿ اىتمامو بتحسيف ممارستو.
ا النكع مف البحكث، ُينظر : كفي ىذPractical Action Researchالبحث اإلجرائي العممي  .2

إلى المعمـ عمى أنو باحث كممارس في ذات الكقت؛ فمف خاللو يتمكف المعمـ مف تفسير 
 ممارساتو كمف ثـَ تغييرىا، كبمعنى آخر فيـ أعمؽ لممشكمة كتحسيف الممارسة.

: كييدؼ critical-emancipatory action researchالبحث اإلجرائي التحررم الناقد  .3
ع مف البحكث إلى دراسة المشكمة التي تكاجو الباحث بعمؽ مع استخداـ بعض ىذا النك 

النظريات لتكضيح المشكمة، فالتركيز ىنا ليس عمى الممارسيف أنفسيـ كتنمية أداءاتيـ، كلكف 
عمى فيـ طبيعة المشكمة كتحميميا، كمف أىداؼ ىذا النكع ىك الربط بيف النظرية كالتطبيؽ أم 

المشكالت الفعمية التي يكاجييا الممارسيف كالنظرية المستخدمة لشرح كحؿ زيادة التقارب بيف 
 ىذه المشكمة. 

كيكجد عدة أشكاؿ لمبحكث اإلجرائية تمتقي جميعيا في ىدفيا الرئيسي كىك تحسيف الممارسات 
في العمؿ، كتشترؾ في سيرىا بشكؿ دكرم يتضمف تعرؼ المشكمة كتحديدىا، ككضع خطة عمؿ، كتنفيذ 

 ، كالتقكيـ كالتأمؿ.الخطة
كمف خالؿ ما تقدـ مف تصنيفات لمبحكث اإلجرائية، يتضح أف جميعيا ركزت عمى القضايا التي 
تخص كتشخص مشكالت المعمميف داخؿ فصكليـ الدراسية، مع ىدؼ أساسي كىك تطكير المعمـ 

ـّ فقد أصبح بحث الفعؿ أداة قيمة كجزء ال  يتجزأ مف التطكير كالممارسات التعميمية الفعالة، كمف ث
 الميني لممعمـ.
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 خبمسًب: املببدئ انتٍ تقىو ػهُهب انبحىث اإلجزائُت.
إف ما يميز البحكث اإلجرائية عف األنكاع األخرل مف البحكث ىك المبادئ التي تقكدىا، كقد 

( أف ىناؾ مبادئ ست رئيسة تساعد عمى الحكـ عمى صحة البحكث اإلجرائية Winter) 0464أكضح 
 الربط بيف القيـ، كالممارسة، كالنظرية. مف خالؿ

التأممية: التفكير في القضايا كالعمميات يساعدنا عمى أف نصبح عمى بينة مف أفكارنا الخاصة،  .1
جراء تفسيرات كاضحة،  كالتحيزات. مبدأ النقد التأممي يكفؿ أف نفكر في المشكالت كالعمميات كا 

كؿ أحكامنا. يفتح النقد التأممي أفكارنا، كالتحيزات، كاالفتراضات، كاالىتمامات التي تش
جراءاتنا، كاستنتاجاتنا لممراجعة العامة كالتأمؿ الذاتي. فبكاسطة  كمشاعرنا، ككجيات نظرنا، كا 
ا جديدة جنبنا إلى جنب مع احتماؿ كقكع  التأمؿ الذاتي كاالستبياف، يمكف أف تشكؿ حججن

 إجراءات جديدة.
ناقشة لتفسيرات مختمفة تعكس الممارسة مف أجؿ فيـ الجدلية: االنتقادات الجدلية ىي م .2

العالقات بيف جميع أجزاء بيئتنا لرؤية كيؼ يتناسب كؿ شيء معنا. العناصر الرئيسة لتركيز 
االىتماـ عمى تمؾ العناصر غير المستقرة أك المتعارضة بعضيا البعض ىك أكثر االحتماالت 

 إلحداث تغييرات.
باحثيف ميـ لمتحقؽ مف صحة كجيات النظر. يتـ أخذ رأم الجميع التعاكنية: العمؿ المشترؾ لم .3

بعيف االعتبار مف أجؿ فيـ الكضع بشكؿ أفضؿ. ىذا المبدأ يفترض أف أفكار كؿ شخص كبيرة، 
. ىذا يؤدم إلى كجكد رؤل متناقضة بيف في مجاؿ بحكث الفعؿليس فقط أفكار الباحث 

 كجيات نظر الباحثيف المتشاركيف.
مكف أف تسبب عممية التغيير المخاكؼ بيف الباحثيف. في بعض األحياف فإنو ليس المخاطرة: ي .4

في مف السيؿ أف نسمع مناقشة مفتكحة لتفسيرات، كأفكار، كأحكاـ كاحدة. يجب عمى الباحثيف 
أف يككنكا عمى استعداد لممجازفة مف خالؿ تقبميـ النتقادات أفكارىـ مجاؿ بحكث الفعؿ 

 ؿ مف أجؿ التعمـكتأمالتيـ كمخاطر الفش
التركيب البنائي: ينبغي أف تتضمف تقارير تعكس مختمؼ اآلراء كالتعميقات كاالنتقادات التي  .5

تؤدم إلى تفسيرات مختمفة لألدلة كالبيانات كتكصيات التخاذ إجراءات ممكنة مختمفة. إف 
لجمع. استخداـ ىذا األسمكب في كؿ مف جمع البيانات كحسابات البحكث نفسيا يضمف بنية ا

كتشجع مثؿ ىذه التقارير المناقشات الجارية بيف الزمالء الباحثيف، بدالن مف أف يككف 
 االستنتاج نيائي.

النظرية، الممارسة، التحكؿ: ال تتعارض النظرية كالممارسة مع بحث الفعؿ. فيي أجزاء  .6
لمتطكير.  مترابطة كمتكاممة لعممية تغيير بحكث الفعؿ. فحدكثيما يتـ معنا، ككالىما ضركرم
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ييدؼ بحث الفعؿ إلى كجكد نظرية تفسيرية لتكضيح اإلجراءات. تطبيؽ النظرية يتـ مف خالؿ 
تحميميا في دائرة بحث الفعؿ المستمرة التي تبدؿ بيف النظرية كالتطبيؽ مف أجؿ عممية 

 التحسيف.
جـ مع إف المنطمؽ األساسي الذم يقـك عميو بحث الفعؿ ىك المعمـ كباحث، األمر الذم ينس

التكجيات التربكية الحديثة، إذ لـ تعد النظرة التقميدية لممعمـ كدكره )بأنو ناقؿ لممعرفة( تتالءـ مع 
تطكر المعرفة كالنظرة الحديثة لمتعميـ كالتعمـ، فالمعمـ يتعمـ، كيتطكر أدائو خالؿ ممارستو لمتعميـ، 

 كيعتبر بحث الفعؿ إحدل الكسائؿ الفعالة ليذا التكجو.
 : آنُت تىفُذ انبحىث اإلجزائُت.سبدسبً 

عمى الرغـ مف تنكع البحكث اإلجرائية كما سبقت اإلشارة كتعددىا سكاء مف حيث الكظيفة أك 
مستكل المشاركة، إال أنيا تسير جميعيا كفؽ منيجية كاضحة كمحددة، كتتحقؽ ىذه المنيجية عبر 

 لتالي:( ا0مف مجمكعة مف الخطكات الرئيسية التي يعبر عنيا الشكؿ )

 
 ( يكضح خطكات البحكث اإلجرائية0كؿ )ش

اإلحساس بالمشكمة كتحديد مجاليا: إف الحافز األساسي لمقياـ بالبحث اإلجرائي ىك الشعكر بعدـ  .1
الرضا عف جانب معيف مف الجكانب المتعمقة بعمؿ الباحث كميامو، أك مستكل أداء الفئة التي 

قد يشعر المعمـ بعدـ ك معمميف، فعمى سبيؿ المثاؿ: يشرؼ عمييا سكاء كانت ىذه الفئة طالبنا أ
 الرضا عف تنفيذ الطمبة لمكاجبات المنزلية.

صكغ مشكمة البحث: ينبغي عمى الباحث أف يصكغ المشكمة بشكؿ محدد، كتصاغ المشكمة بأحد  .2
 األسمكبيف اآلتييف:

 حتديد مشكلة البحث وصوغها
 

 وصف مظاهر املشكلة وحتليلها
 

 صياغة فرضيات العمل
 

 تصميم خطة إجرائية
 

 رصد النتائج ومناقشتها
 

 التأمل واملراجعة
 

 خطوات البحوث اإلجرائية
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أسباب تأخر مثؿ: الصيغة التقريرية لممشكمة: التعبير عف المشكمة بجممة أك عبارة تقريرية  -أ 
 الطمبة عف الدكاـ الصباحي، الصعكبات التي تكاجو الطمبة في حؿ المسائؿ الحسابية الكالمية.

الصيغة االستفيامية: تعد ىذه الصيغة األكثر شيكعنا، حيث يتـ التعبير عف المشكمة بصيغة  -ب 
 ما أسباب ضعؼ تحصيؿ الطمبة في اختباراتسؤاؿ أك تساؤؿ يبحث عف إجابة، مثؿ: 

 الرياضيات؟
كصؼ مظاىر مشكمة البحث كتحميميا: مف أجؿ التأكد مف كجكد المشكمة كتحديد أبعادىا بكؿ دقة  .3

ككضكح يقـك الباحث بالبحث عف مزيد مف األدلة كالمؤشرات عف كجكد المشكمة باستخداـ أدكات 
 -ائـ الرصدقك  -اليكميات -االستبانة -الرجكع إلى السجالت -المقابمة -معينة مثؿ: )االختبار

المجمكعات البؤرية(، ثـ بعد ذلؾ يتـ تحميؿ  -الحقائب أك الممفات التعميمية لمطمبة -المالحظة
المشكمة كتشخيص أسبابيا كالعكامؿ التي تؤثر عمييا، كيتـ كذلؾ استبعاد بعض األسباب كحصر 

لمجاؿ استخداـ المشكمة بعدد محدكد مف األسباب المحتممة التي يمكف معالجتيا، كيمكف في ىذا ا
 بعض التقنيات في تحميؿ المشكمة مثؿ استمطار األفكار كشجرة المشاكؿ.

صكغ فرضيات العمؿ الالزمة لحؿ المشكمة: يقـك الباحث في ىذه الخطكة بالبحث عف الطرائؽ  .4
كالكسائؿ المقترحة كالتي يمكف أف تساعد في حؿ المشكمة، كيتـ ذلؾ بصكغ تمؾ المقترحات 

المشكمة عمى شكؿ فرضيات، كالفرضية ىي جممة عامة تعبر عف إجابة محتممة  كاإلجراءات لحؿ
ألسئمة الباحث كتخصص عالقة ما بيف متغيريف أك أكثر، كتنطبؽ عمى مجتمع دراسي معيف، 

كاضحة، كمحددة، كمختصرة، كقابمة لالختبار، كمنبثقة مف مشكمة كيجب أف تككف الفرضية 
كصفنا لإلجراء العممي القابؿ لمتنفيذ الذم يعتـز ما يأتي:  كينبغي لمفرضية أف تتضمفالبحث، 

الباحث القياـ بو لحؿ المشكمة، كالمرتبط بسبب المشكمة ارتباطا كثيقنا، ككذلؾ كصفنا لألثر الذم 
يتكقعو الباحث نتيجة لإلجراء الذم ينكم تطبيقو في حؿ المشكمة كتحسيف الممارسات المتصمة 

 صيغ أىميا: كيتـ صكغ الفرضية فيبيا، 
الصيغة التقريرية: مثاؿ: يزداد مستكل تحصيؿ الطمبة في العمـك بازدياد الكقت المخصص  -أ 

 لمتجارب العممية.
، فإف مستكل  -ب  الصيغة الشرطية: مثاؿ: إذا زاد الكقت المخصص لمتجارب العممية في العمـك

 تحصيؿ الطمبة يزداد تبعنا لذلؾ.
تدكيف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كرصدىا كما ىي دكف رصد النتائج كمناقشتيا: يقـك الباحث ب .5

تعميؽ أك تفسير، ثـ يقـك بتحميميا كتفسيرىا كالتعميؽ عمييا في ضكء فرضيات البحث كمف ثـ 
التكصؿ إلى االستنتاجات المنشكدة كالمتعمقة بمشكمة البحث، كما يسكؽ الباحث في ىذه الخطكة 

البحث كطرائقو كأدكاتو كنتائجو، كيقدـ تفسيرات لمجرياتيا، أحكامو التقكيمية عمى مختمؼ جكانب 
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كمف الضركرم إعداد تقرير كتابي يشتمؿ عمى مشكمة البحث كيصؼ البيانات ككيفية جمعيا 
ا لمنتائج.  كيعرض ممخصن

التأمؿ كالمراجعة: يقـك الباحث في ىذه الخطكة بتأمؿ كيفية تأثير ىذه النتائج عمى ممارساتو  .6
خؿ الصؼ كعمى آرائو كاتجاىاتو نحك التعميـ، كحيف يالحظ تقدمنا كتحسننا يتـ حؿ التعميمية دا

ذا لـ يالحظ تحسننا يراجع المكقؼ مف جديد ابتداء مف الخطكة األكلى  المشكمة كالخركج منيا، كا 
 لمبحث.

فضؿ، كيعّد التأمؿ في العممية التعميمية ضركرينا لعممية التغيير في الممارسات التعميمية نحك األ
كقد كجد "أندرس" ك"ريتشاردسكف" في برنامج تطكير المعمميف المعتمد عمى طاقـ المدرسة، أف تأمؿ 
المعمميف في ممارستيـ التعميمية يحسف مف ممارساتيـ في اإلرشادات التعميمية. كأكد الباحثاف، في 

كالمؤثرة تتـ بعد أف تأمؿ السياؽ ذاتو، أف التأمؿ كالتغير يسيراف معنا، كأف عممية التغيير الفعالة 
 & Andresالمعمميف في ممارساتيـ، كمقارنتيا بالممارسات المثالية في ظركؼ معينة. )

Richardson, 1991) 
 كيمجأ الباحث في خطة جمع البيانات إلى طرح األسئمة اآلتية عمى نفسو:

 ما البيانات التي أجمعيا؟ كفي أم المجاالت؟ -
 عف أم أفراد أجمع البيانات؟ -
 بأم األدكات أجمع البيانات؟ ككيؼ أتحقؽ مف صدؽ األدكات كثباتيا؟ -
 تحت أم شركط / ظركؼ أجمع البيانات؟ -
 كيؼ أعالج البيانات لمحصكؿ عمى إجابات لمفرضية البحثية؟ -

 سببؼًب: مقىمبث انبحىث اإلجزائُت نتحقُق انتىمُت املهىُت نهمؼهمني.
التنمية المينية لممعمميف فالبد كأف يتـ إجراؤىا  حتى ُتحقؽ البحكث اإلجرائية دكرىا في تحقيؽ

 (61ـ، 2100كفقان لمجمكعة مف المقكمات منيا: )محمد عبد الخالؽ مدبكلي، 
الدافعية الذاتية: بمعنى أف يككف الحافز إلجرائيا نابعان مف المعمميف الممارسيف نتيجة  -

ركز ىذه البحكث عمى مشكالت إحساسيـ بالمسئكلية تجاه ممارساتيـ. كتتحقؽ الدافعية بأف تُ 
كاقعية يكاجييا الممارس في عممو اليكمي، بطريقة ديناميكية تتضمف تكراران لألنشطة التي يقـك 

 (Creswell, J. W, 2012, p 586). بيا الباحث في بحثو
النظامية كالمنيجية: بمعنى أف تتـ البحكث كفؽ منطؽ بحثي استقصائي سميـ، يصاحبو قدر مف  -

االبتكارية مف قبؿ المعمميف. كتتحقؽ االبتكارية بأف يتـ الجمع بيف الدراسة المنيجية، المركنة ك 
كأحيانا التجريبية لمشكمة كاقعية، كالسعي إلى حميا بتجميع البيانات كتحديد األىداؼ كتقييـ 

ـّ ابتكار الحمكؿ المناسبة ليا.  (Burns, D, 2007, p. 13) النتائج كاإلجراءات كمف ث
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كالكعي: حيث تيدؼ البحكث اإلجرائية إلى فيـ الممارسات التدريسية القائمة كتأمؿ  التأممية -
لى اكتساب المعرفة  نتائجيا. ذلؾ أف تأمؿ الممارسات التدريسية لممعمـ، يساعد في تحسينيا، كا 

 & .McNiff, J)الجديدة، بما يؤدم إلى تحسيف التعمـ كليس تحسيف السمككيات فقط. 
Whitehead, J, 2010, p. 17)  

الممارسة العممية كالكاقعية: حيث تنبع البحكث اإلجرائية مف ممارسات عممية كاقعية، كذلؾ لتعديؿ  -
كتطكير كتحسيف ممارسات كاقعية. كيؤكد ذلؾ ككمار مف أف البحكث اإلجرائية يقـك بيا الفرد أك 

دفكف مف بحكثيـ إلى مجمكعة األفراد الذيف يكاجيكف المشكالت أثناء ممارساتيـ الكاقعية، كيي
 (Kumar, Y. S. 2006, p. 263) تحسيف أك تعديؿ الممارسات الحالية. 

أف تككف متسقةن مع القيـ التربكية لممدرسة كمع ظركؼ العمؿ لممعمميف، كأف ُتسيـ في تنمية  -
ىذه القيـ كتحسيف ظركؼ العمؿ في النظاـ التعميمي، إلى جانب تقديميا لمجمكعة مف الطرؽ 

 اتيجيات البسيطة لمبحث كتطكير الممارسات كالتي تككف في مجمميا قابمة لمتحقيؽ.كاالستر 
(Altrichter, H., Et all, 2013, p.19)  

  (Koshy, V, 2009, pp. 1-2 )كيرل البعض أف خصائص بحكث الفعؿ تتمثؿ في:
التفكير، كبناء أنيا طريقة تستخدـ لتحسيف الممارسة التعميمية. انيا مشتركة كالعمؿ، كالتقييـ ك  -

 عمى األدلة المجمعة، كالتغييرات في الممارسة العممية.
 أنيا تشاركية كتعاكنية؛ يتـ االضطالع بيا مف قبؿ األفراد، مع غرض مشترؾ. -
 أنيا بحكث قائمة عمى المكقؼ. -
 ُتطكر التأمؿ بناء عمى التفسيرات التي يقدميا المشارككف. -
 د نقطة التطبيؽ.يتـ إنشاء المعرفة مف خالؿ العمؿ، كعن -
 يمكف أف تنطكم عمى حؿ المشاكؿ، إذا كاف حؿ المشكمة يؤدم إلى تحسيف الممارسة. -
 في العمؿ تظير نتائج البحكث مع تطكر اإلجراءات، لكنيا ليست كذلؾ قاطعة أك مطمقة.  -

كقد كصؼ البعض البحكث اإلجرائية بأنو عممية حمزكنية مرنة يتحقؽ فييا كؿ مف اإلجراء 
ر أك التحسيف( كالبحث )الفيـ كالمعرفة(، حيث يقكد الفيـ إلى التغيير، كفي نفس الكقت يتأثر )التغيي

بيذا التغيير، كيشترؾ فيو عادة األفراد المعنيكف بالتغيير، كتؤدم ىذه المشاركة إلى تقاسـ الفيـ بشكؿ 
حث، كليس العممية الكحيدة كاسع بما ُيحقؽ االلتزاـ بالتغيير، فالبحث اإلجرائي ليس األسمكب الكحيد لمب

التي يمكف مف خالليا إحداث التغيير، لكنو عممية تالئـ جيدنا المكاقؼ التي يسعى الباحث فييا إلى 
 إحداث التغيير )اإلجراء( كالفيـ )البحث( في نفس الكقت.
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 حبمىًب: دور انبحىث اإلجزائُت يف انتىمُت املهىُت نهمؼهمني.
داخؿ التنمية المينية لممعمميف، حيث تقـك عمى تأمؿ المعمـ تعّد البحكث اإلجرائية مف م

لمممارسات التي يقـك بيا في الكاقع التربكم بما يتضمنو مف تحديات كمشكالت، فيعمؿ عمى حميا، 
األمر الذم يسيـ في إنتاج المعارؼ كبنائيا بما يتناسب مع االتجاىات التربكية الحديثة مف ناحية، 

 ية المستدامة لممعمميف مف ناحية أخرل.كتحقيؽ التنمية المين
كجدير بالذكر أف البحكث اإلجرائية ال تتعرض إال لألكضاع كالممارسات التي يستطيع الباحث 
المعمـ إحداث تغيير فييا باالتجاه المرغكب، كال تتعرض لمجكانب التي ال يستطيع التدخؿ فييا أك 

قضايا كالمشكالت التي تكاجيو، مؤمنا بقدرة طمبتو عمى تغييرىا، لذا فالمعمـ الجيد ىك معمـ باحث في ال
حراز النجاح، ال يقبؿ الفشؿ فيك حريص عمى معرفة الطرائؽ كالكسائؿ الالزمة لمتصدم لتمؾ  التقدـ كا 

 المشكالت كمعالجتيا.
كمف ىنا ينطمؽ البحث اإلجرائي كأسمكب أك منيج لمتطكير كالتحسيف التربكم كالتجريب المتصؿ 

ات المدرسية كالمكجو نحك تحسينيا، حيث ال يعتمد المعممكف األكفاء كالقيادات التعميمية عمى بالممارس
الطرؽ التقميدية في حؿ المشكالت، كنصائح اآلخريف، أك حتى تكصيات الخبراء فقط. لكنيـ يقكمكف، 

كمات عف ككذلؾ القيادات التعميمية، بإجراء بحكثيـ الخاصة لتحديد المشاكؿ كحميا كتحميؿ المعم
ا يطكركف كفاياتيـ المينية.   المدارس كالفصكؿ الدراسية؛ مف خالؿ ىذه العممية ىـ أيضن

كمف ىنا نجد أف ىناؾ حاجة ماسة لتبني ىذا التكجو البحثي في مدارسنا لتطكير كتفعيؿ المعمـ 
بشكؿ عاـ  الباحث كمساعدتو عمى االرتقاء كميني كباحث لما لو مف فكائد جمة عمى العممية التربكية

كالتنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة التعميـ بشكؿ خاص )رحمة محمد عكدة، كرنده عيد شرير، 
 (.422ـ، ص2112

كيعد البحث اإلجرائي مف البحكث التطبيقية المكجية نحك حؿ المشكالت التي يكاجييا العاممكف 
بيا في المجاؿ التربكم يظير في في التربية بشكؿ عاـ كالمعممكف بشكؿ خاص، كقد أخذ االىتماـ 

أكاخر الستينات كأكائؿ التسعينات مف القرف الماضي نتيجة لما يسمى حركة المعمـ الباحث في الكاليات 
المتحدة التي رأت أف المعمـ يجب أف يككف باحثنا، كرأت في المعمـ الممارس داخؿ الصؼ الشخص 

يجاد حمكلي ا، كأخذ ىذا االىتماـ بيا يتسع كيزداد في السنكات األىـ في تعريؼ المشكالت التعميمية كا 
األخيرة في العديد مف دكؿ العالـ، كيسعى بحث الفعؿ إلى إدخاؿ تجديدات كتحسينات عمى التعميـ 
كالتعمـ داخؿ الصؼ مف خالؿ قياـ المعمـ بمعب دكر مزدكج، فالمعمـ منتج لمنظرية التربكية كمكظؼ 

ية كالتعممية، كيفيد بحث الفعؿ كيالئـ بعض المكاقؼ، كلكنو ال يعد ليا في تحسيف الممارسات التعميم
 مالئمنا في مكاقؼ أخرل تتطمب أنكاعنا أخرل مف البحكث.
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كالغرض مف البحكث اإلجرائية ىك تقديـ طريقة لممعمميف الباحثيف لحؿ مشكالت يكمية في 
كبحكث الفعؿ ىي بحكث يجرييا المدارس، بحيث يمكنيـ تحسيف كؿ مف تعمـ الطالب كفاعمية المعمـ. 

المعممكف ألنفسيـ، كال تفرض عمييـ بكاسطة شخص آخر. كىي تتعمؽ بدرجة كبيرة بتطكير االتجاىات 
المينية لممعمميف، أم تشجيعيـ عمى أف يككنكا متعمميف دائميف في صفكفيـ المدرسية كممارساتيـ، 

قط فيما يتعمؽ بالميارات المطمكبة لمتعمـ كىك ما يتيح ليـ أف يككنكا بمثابة نماذج لطالبيـ ليس ف
ا بحب االستطالع كاالستثارة الكتساب معرفة جديدة. نما أيضن  الفاعؿ، كا 

كتشجع البحكث اإلجرائية المعمميف عمى فحص ديناميات صفكفيـ المدرسية، كتأمؿ أفعاؿ 
يدنا عف سمككياتيـ كتفاعالت الطالب، كفحص الممارسات المعتادة. كعندما يكتسب المعممكف فيمنا جد

كسمككيات طالبيـ مف خالؿ البحث اإلجرائي، تزداد ثقتيـ بأنفسيـ عندما يتخذكف قرارات مستندة إلى 
معمكمات عما ينبغي أك ال ينبغي تغييره كربط المعرفة السابقة بمعمكمات جديدة، كالتعمـ مف الخبرة 

ممتزميف بتحسيف ممارساتيـ كنتائج )حتى في حالة الفشؿ(، لكي يككنكا مينييف في حؿ المشكالت ك 
  طالبيـ، كىـ ما يشكؿ سببنا قكينا لممارسة بحث الفعؿ.

املبحج انخبوٍ: انبحىث اإلجزائُت مدخال نتحقُق انتىمُت املهىُت نهمؼهمني يف ضىء 
 ومبنُزَب. خربتٍ إودووُسُب

يؼ البحكث اإلجرائية يتناكؿ ىذا المبحث كصفا تحميال لخبرتي كؿ مف إندكنيسيا كماليزيا في تكظ 
كمدخؿ لتحقيؽ التنمية المينية لممعمميف، حيث تشير خبرة ماليزيا إلى تكظيؼ البحث اإلجرائي في 
التنمية المينية لممعمميف أثناء الخدمة، بينما تشير تجربة ماليزيا إلى تكظيفو في التنمية المينية 

 لممعمميف في مرحمة اإلعداد.
 اخلربة اإلودووُسُت.

 .بو ببنبحىث اإلجزائُت ودػمهباالهتم -أ 
ُيعد إشراؾ المعمميف في طرح األسئمة الدائرة حكؿ كيفية تحسيف ممارسات التدريس كمحاكلة 
اإلجابة عنيا، أمرنا ضركرينا لتحقيؽ التنمية المينية ليـ، فمف خالليا تتـ عممية التعمـ كالتطكير الذاتي 

الداخمي كالشعكر بالثقة بالنفس كخبير قادر عمى المستمر، كىك ما يصؿ بالمعمـ إلى مرحمة الرضا 
 (.Sandra and others, 2011, p. 115العمؿ بفعالية في المدارس اإلندكنيسية )

كفي ضكء ذلؾ رأت كزارة التربية الكطنية في إندكنيسيا كالعديد مف المعمميف أف القدرة عمى إجراء 
، إيمانا منيـ بأف البحث اإلجرائي ىك نيج البحكث اإلجرائية ميارة أساسية لتحقيؽ ىذه األىداؼ

 منيجي لمتحقيؽ يمّكف المعمميف مف إيجاد حمكؿ فعالة لممشاكؿ التي يكاجيكنيا في حياتيـ اليكمية. 
مع مطمع التسعينيات مف القرف الماضي قدمت كزارة التعميـ في إندكنيسيا العديد مف برامج 

لتي كاف مف بينيا مجمكعات عمؿ المدارس االبتدائية، كالتي التنمية المينية لممعمميف أثناء الخدمة، كا
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، كمجمكعات عمؿ معممي المكاد لممرحمة الثانكية، كالتي KKGُعرفت اختصارا بالمغة اإلندكنيسية 
، كقد حرصت الكزارة عمى أف يمثؿ ىذيف البرنامجيف شبكة محمية MGMPعرفت اختصارا أيضا 

يا تبادؿ أنشطة تحسيف الذات التي يقـك بيا المعممكف المحميكف، لمتدريب أثناء الخدمة، يتـ مف خالل
كقد تراكحت أنشطة ىذيف البرنامجيف مف تطكير المناىج كالمكاد التعميمية كتصميـ عناصر االختبار 

 ( Rahman, Abdul, 2016, p. 42-43)إلى أنشطة أكثر تقدمنا مثؿ األبحاث اإلجرائية 
حكؿ مفيـك التنمية المينية لممعمميف إال أنيا في جميعيا رأت  كفي إندكنيسيا تباينت التصكرات

أف البحث اإلجرائي مدخال متميزا لتحقيؽ التنمية المينية لممعمميف، حيث يرل إحدل ىذه التصكرات أف 
التنمية المينية لممعمميف، مجمكعة مف األنشطة كاألحداث كالفرص التي يقـك بيا المعممكف كتتاح 

 ليـ.
ر ىذا التصكر لمتنمية المينية لممعمميف عمى أىمية صياغة أنكاع مختمفة مف أنشطة كيؤكد أنصا

التعمـ التي يمكف أف تكفر المعرفة كالميارات المتكقعة لممعمميف بفعالية ككفاءة، كما يدعك أنصار ىذا 
التدريب التصكر إلى استبداؿ ما يسمى بأنشطة التنمية المينية التقميدية مثؿ كرش العمؿ كالندكات ك 

 ,Rahman)أثناء الخدمة بأنشطة اإلصالح مثؿ البحث اإلجرائي كالتعمـ التعاكني كشبكات األقراف. 
Abdul, 2016, p. 50 ) 

أما التصكر الثاني لمتنمية المينية فيرل أنيا عممية يمكف مف خالليا تعزيز جكدة المعمـ، لذا 
ة لتطبيؽ التنمية المينية حتى يتـ تحسيف يركز مؤيدك ىذا التصكر اىتماميـ عمى معرفة أفضؿ طريق

جكدة المعمـ بالسؤاؿ حكؿ ما إذا كاف ذلؾ يككف مف خالؿ نقؿ المعرفة إلى المعمميف، أك النظر إلى 
ـّ فيك قادر عمى بناء األفكار  التي تقكده إلى المعرفة كالعمؿ المعمـ عمى معايش لمعمؿ التدريسي كمف ث

(. أك أف التنمية المينية لممعمميف تتحقؽ مف خالؿ زيادة Richardson, 1996, p.266عمييا. )
كبالتالي، (. Adler, 2000, p.37ممارستيـ لمتدريس كمف ثـ يصبحكا عمى دراية بعممية التدريس )

فإف المناقشة الجارية حكؿ التنمية المينية ضمف ىذا المنظكر تركز عمى ما إذا كاف سيتـ إرساؿ 
بية، أك السماح ليـ بالتخطيط كمتابعة التعمـ الخاص بيـ، أك تنميتيـ مف المعمميف في الدكرات التدري

 خالؿ المشاكؿ كالتحديات التي تنشأ في ممارساتيـ الخاصة.
كفي جميع األحكاؿ فإف معايشة المعمـ لمشكالتو الخاصة داخؿ الفصؿ كالعمؿ عمى فيميا 

يجاد الحمك المناسبة ليا ىي الركائز األساسية ل  مبحث اإلجرائي.كتأمميا كا 
أما التصكر الثالث فيجمع بيف التصكريف السابقيف كينظر لمتنمية المينية لممعمميف عمى أنيا 
مجمكعة مف العمميات كاألنشطة التي تـ تصميمييا إلثراء المعارؼ كالميارات كاالتجاىات المينية 

  (Guskey, 2000, P. 16)لممعمميف كالتي تنعكس بدكرىا عمى تحسف تعمـ الطالب. 
يجمع ىذا المنظكر بيف ماذا ككيؼ؛ إذ يجيب عمى سؤاؿ ماذا ينقصني كمعمـ حتى أقـك بعممي 
بشكؿ احترافي، ككيؼ أفعؿ ذلؾ، كىنا يأتي البحث اإلجرائي ليجيب عف ىذيف السؤاليف؛ حيث يقـك 
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 ,Rahman, Abdulالمعممكف بتأمؿ ممارساتيـ كبناء فيـ أك معرفة جديدة مف أجؿ تحسينيا. )
2016, p. 52 ) 

عف بحكث العمؿ التي قاـ  Burns & Rochsantiningsihفي تحقيؽ أجراه بيرنز كركش 
بيا المعممكف، تبيف ليـ أف المعمميف يركف أف البحث اإلجرائي كأحد أشكاؿ التنمية المينية، يساعدىـ 

ية المينية الصحيحة عمى تعزيز ممارساتيـ التعميمية؛ مشيريف إلى أنيـ يشعركف أنيـ يقكمكف بالتنم
كىـ ينفذكف بحكثيـ اإلجرائية؛ فالتدريب الذم يقكمكف بو يتناكؿ مشكالتيـ التي يكاجيكنيا في غرفة 

 ,Burns & Rochsantiningsihالصؼ، كالحمكؿ التي يقترحكنيا يمكنيـ التعامؿ معيا كتنفيذىا. )
2006, p.26.) 

 .مستىي تطبُق انبحىث اإلجزائُت -ب 
كل الذم يتـ عميو تطبيؽ البحكث اإلجرائية كمدخؿ لتحقيؽ التنمية المينية لمكقكؼ عمى المست

 :UTلممعمميف بإندكنيسيا سكاء كاف في مرحمة اإلعداد أك أثناء الخدمة، نعرض لجيكد جامعة تربككا 
Universitas Terbuka  إحدل الجامعات اإلندكنيسية في مجاؿ التنمية المينية لممعمميف أثناء

 كء البحث اإلجرائي. الخدمة في ض
فعمى الرغـ مف التصنيؼ التقميدم لمجامعات بأف ىناؾ جامعات بحثية كأخرل تدريسية، إال أنو 
تبيف أف البحث أضحى جزءنا ال يتجزأ مف ميمة الجامعات في جميع أنحاء العالـ، كيرجع السبب في 

المعرفة مف أجؿ المعرفة ىك  ذلؾ إلى عدد مف العكامؿ، مف أىميا االعتقاد الراسخ بأف السعي كراء
مسعى إنساني جدير باالىتماـ، ُيضاؼ إلى ذلؾ أف الجامعات كالحككمات التي تدعميا أصبحت ترل 
، كتحسيف رفاىية اإلنساف، كحؿ المشكالت  الفكائد اليائمة لمبحث عمى جميع المستكيات في تقدـ العمـك

ات القديمة لمتدريس أصبحت تتشابؾ بشكؿ ال العممية، كتعزيز التنمية االقتصادية، حتى أف الممارس
سياميا في تطكير المتعمميف  ينفصـ مع االستقصاء، مف حيث فائدتيا في تحسيف ممارسة التدريس كا 

 (.Milligan,2011, p. 67الذيف ىـ أنفسيـ مف المستفسريف )
رير عف مشركع في إندكنيسيا، يتطمب إكماؿ شيادة البكالكريكس أف يقـك الطالب بتنفيذ ككتابة تق

 Classroom Action Researchبحثي، كنظرنا ألف مصطمح البحث اإلجرائي في الفصؿ الدراسي 
قد انتشر عمى نطاؽ كاسع بيف المعمميف كالمدربيف المدرسيف باعتباره أحد جيكد التطكير التعميمي 

بالنسبة  رسالة الجامعيةالسابقة في التسعينيات، فقد أصبح أحد األساليب األكثر شيكعنا إلكماؿ ىذه ال
لممعمميف أثناء الخدمة الذيف التحقكا ببرنامج تدريب المعمميف في جامعة تربككا، لالمتثاؿ لممتطمبات 

 ـ.2102الجديدة لمحككمة بأف يحصؿ جميع المعمميف عمى شيادة البكالكريا بحمكؿ عاـ 
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 ضىابط تطبُق انبحىث اإلجزائُت -ج 
يسييف عمى تطكير قدراتيـ عمى تحسيف تعمميـ الخاص مف مف أجؿ مساعدة المعمميف اإلندكن

خالؿ البحث اإلجرائي، قدمت جامعة تربككا كحدتيف تدريبيتيف عف البحث اإلجرائي لمطالب المسجميف 
في برامج تدريب المعمميف، تأتي األكلى تحت عنكاف البحث اإلجرائي في الفصؿ الدراسي، كيمتحؽ بيا 

ي السادس مف برنامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة، كتركز عمى مفاىيـ المتدربكف في الفصؿ الدراس
كأساليب البحث اإلجرائي، كتيدؼ إلى مساعدة المعمميف عمى تطكير قدراتيـ في تحديد مشكالت 
يجاد حمكؿ ليا مف خالؿ تقصي منيجي ألسبابيا كتجربة عممية  الفصكؿ الدراسية الخاصة بيـ كا 

لتي قد تؤدم إلى تعميـ كتعمـ أكثر فعالية. أما الكحدة الثانية فبعنكاف تعزيز لمحمكؿ المطركحة ليا، كا
ميارات التدريس المينية، كيمتحؽ بيا المتدربكف في الفصؿ العاشر مف البرنامج، كتيدؼ إلى دعـ 
 كتابة تقرير مشركع البحث اإلجرائي، أما اليدؼ مف الفجكة الزمنية بيف الكحدتيف التدريبيتيف فيك منح

 المتدربيف فرصة لممارسة ما تعممكه في الكحدة األكلى في الفصكؿ الدراسية الخاصة بيـ.
جدير بالذكر أنو يتـ تصميـ كتطكير كمتا الكحدتيف التدريبيتيف في حـر الجامعة الرئيسي بجاكرتا، 

يـ الذاتي ثـ يتـ تقديميما في جميع أنحاء إندكنيسيا عبر كحدات التعمـ المطبكعة، كيتـ تكفير التقي
لممتدربيف لتقدميـ مف خالؿ الكحدة التدريبية مف خالؿ التماريف كاالختبارات التككينية المدمجة في 
الكحدة نفسيا، إذ تتطمب ىذه التقييمات الذاتية مف المتعمـ مراقبة كتقييـ فيمو الخاص لمكاد الكحدة 

كؿ كمي، إذ تكفر الجامعة الدعـ ليـ في التدريبية. كمع ذلؾ، ال يتـ ترؾ المتعمميف لتقييميـ الذاتي بش
ا  -يتـ تدريسيا مف قبؿ محاضريف جامعييف محمييف  -شكؿ برامج تعميمية  مما يمنح المتعمميف فرصن

لمعمؿ معنا كتمقي الدعـ كجيان لكجو إذا كانكا بحاجة إليو، كيتـ قياس التقييـ النيائي لتعمـ المتدربيف 
 .Sandra and others, 2011, pفي نياية الدكرة. ) مف خالؿ اختبار مكضكعي يتـ إجراؤه

115-116) 
كما حرصت الجامعة مف خالؿ تطبيؽ منياجيتيا في التدريب عمى البحث اإلجرائي أف تنقؿ 
المدربيف إلى ما ىك أبعد مف المفيـك الضيؽ لمبحث العممي كشيء يتـ القياـ بو فقط مف قبؿ المعمميف 

ـ، إلى فيـ البحث اإلجرائي كمنيجية ذم تطبيقات تعاكنية طكيمة في الفصكؿ الدراسية الخاصة بي
 (.Milligan,2011, p. 68المدل خارج الفصؿ الدراسي أيضا )

مما سبؽ يمكف القكؿ إف الحككمة اإلندكنيسية ممثمة في كزارة التعميـ الكطنية، حرصت عمى 
متميزيف يساىمكف في تحقيؽ تعمـ جيد تحقيؽ التنمية المينية لمعممييا، إيمانان منيا بأف المعمميف ال

 لمطالب تنعكس آثاره بشكؿ إيجابي عمى المخرجات التعميمية الكطنية اقتصادينا كسياسينا كاجتماعينا.
الذم حكـ إندكنيسيا في الفترة  -فعمى الرغـ مف التكسع التعميمي اليائؿ في ظؿ حككمة سكىارتك 

مات التعميمية كالتعميـ أضحى مف أكلكيات إال أف تحسيف الخد  -0446كحتى  0466مف عاـ 
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الحككمة في عيد اإلصالح، كقد تـ اتخاذ عدد مف المبادرات االستراتيجية لتحقيؽ المساكاة كالجكدة في 
 التعميـ كالتي كانت مف أكبر مخاكؼ. 

ـ ككاف لقانكف نظاـ التعميـ الكطني الجديد دكرا ىاما في عالج كثير مف القضايا التعميمية؛ إذ ت
إقرار ثماف معايير كطنية لمتعميـ كاف مف بينيا معايير جكدة التدريس كالمحتكل التعميمي كمعايير 

 ( National Education System Law No. 20 Year 2003المعمميف كالعامميف التربكييف. )
ر كفي تكجو أكبر نحك تنظيـ عمؿ المعمميف كمياراتيـ شيد عيد اإلصالح قانكف المعمـ كالمحاض

Teacher and Lecturer Law  كالمعركؼ اختصارا باسـUUGD  كىك ما كاف لو تأثير كبير عمى
قكة التدريس اإلندكنيسية إذ أعاد القانكف صياغة أدكار كمسؤكليات المعمميف كالمحاضريف بالكامؿ 

 UUGD, Teacher and Lecturer)كأقر استراتيجيات مقترحة لتحسيف جكدة المعمـ كرفاىتو. 
Law No. 14 Year 2005) 

 كمف األمكر التي يمكف الخركج بيا مف خالؿ استعراض التجربة اإلندكنيسية ما يمي:
 .أف الحككمة رأت أف البحث اإلجرائي مدخال ذا أثر فّعاؿ في تحقيؽ التنمية المينية لممعمميف 
 بينميا  أف تدريب المعمميف عمى تطبيؽ البحث اإلجرائي في جامعة تربككا جاء عمى مستكييف

فاصؿ زمني يقـك مف خاللو المتدرب بتطبيؽ ما تعممو في المستكل األكؿ كمراجعة ذلؾ مع 
 مدربيو في المستكل البثاني مف التدريب.

  أف التنمية المينية لممعمميف في إندكنيسيا عمى البحث اإلجرائي تمت لممعمميف أثناء الخدمة كىك
نفيذ البحث اإلجرائي ال تشترط بالضركرة أف يككف ما يؤكد عمى أف اكتساب المعمميف لميارات ت

 المعمـ في مرحمة اإلعداد.
 :اخلربة املبنُزَت 
 .االهتمبو ببنبحىث اإلجزائُت ودػمهب -أ 

في ماليزيا ُيعد البحث اإلجرائي أحد المعايير األساسية الختيار المعمميف المتميزيف، كما أنو ُيعد 
معييف، كتنظر إليو ماليزيا عمى أنو كسيمة معترؼ بيا أحد آليات ترقي أعضاء ىيئة التدريس الجا

لتحسيف فعالية التدريس؛ فمف خالؿ تنفيذ البحث اإلجرائي، سيككف المعممكف أكثر تأمالن لممارساتيـ، 
 كما أنيـ سيفكركف بشكؿ إبداعي عند التخطيط لدركسيـ.

تدريب جميع المعمميف عمى  كلقد بدأت أدكار المعمميف كباحثيف في ماليزيا، عندما قررت الكزارة
إجراء البحكث اإلجرائية في الفصكؿ الدراسية، عمى مراحؿ مف خالؿ دكرة التطكير الميني، في إطار 

(، كالذم ييدؼ إلى غرس ثقافة البحث العممي بيف المعمميف، PIERبرنامج االبتكارات كالتميز كالبحث )
ربيف، ليككنكا مكظفيف أساسييف في البرنامج تـ كسعيا نحك انتشار ىذه الثقافة تـ اختيار بعض المتد
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 & Subhan)تدريبيـ عمى إجراء دكرات مماثمة لمعمميف آخريف مف خالؿ التدريب الداخمي المنتظـ 
Kamisah,2013, p. 148.) 

في إطار اىتماـ الحككمة الماليزية بالبحث اإلجرائي كدكره في تحقيؽ التنمية المينية لممعمميف، 
 Education Planning and Researchلييئة تخطيط التعميـ كتطكير البحث كفرت الدكلة 

Development (EPRD) ميزانية إضافية بمبمغ ستمائة ألؼ بالعممة الماليزية إلجراء برامج ،
البحكث اإلجرائية، بما يمكنيا مف تعييف منسقيف لمتابعة تنفيذ كرصد برامج البحكث اإلجرائية في 

 .(Othman, 2015, p.100)المدارس بكؿ كالية 
 .مستىي تطبُق انبحىث اإلجزائُت -ب 

في ماليزيا تقـك مؤسسات إعداد المعمميف )كميات التربية( بتدريب الطالب عمى تطبيؽ البحكث 
اإلجرائية، بؿ إف البحث اإلجرائي ُيعد أحد متطمبات مشركع التخرج لطالب السنة النيائية كذلؾ بعد أف 

ظرية في المستكل السادس لمكقكؼ عمى مفيـك البحث اإلجرائي كمنيجيتو، يككنكا قد أتمكا دراسة ن
عداد تقرير البحث، حيث ُيطمب منيـ إعداد مقترح  كدراسة تطبيقية في المستكل الثامف لكيفية تنفيذه كا 
بحث إجرائي في الفصؿ السادس، كالبدء بتنفيذه أثناء مرحمة التدريب العممي في الفصؿ السابع، كفي 

الفصؿ الدراسي الثامف، ُيقدمكا تقارير بحكثيـ اإلجرائية الخاصة بيـ إلى المحاضريف المشرفيف نياية 
عمييـ، باعتبارىـ المسؤكليف عف تكجيو الطالب طكاؿ فترة إعداد البحث اإلجرائي ككذلؾ أثناء كتابة 

س سنكات مف التقرير النيائي. كجدير بالذكر أف ىؤالء المحاضريف ُيشترط بيـ أف يككف لدييـ خم
الخبرة في اإلشراؼ عمى مشاريع البحث اإلجرائي، كقد أجركا كقدمكا أبحاثيـ العممية في مختمؼ 

 .(Val & Swantob,2019, p.4)المؤتمرات كالندكات 
كيالحظ مما سبؽ أف المؤسسات إعداد المعمميف في ماليزيا ال تؤكد فقط عمى الجانب النظرم 

نما تتن اكؿ الجانب التطبيقي أيضا، حيث تحرص عمى أف يمـ المعممكف في البحكث اإلجرائية كا 
بمنيجيات البحث اإلجرائي ككيفية تنفيذه بصكرة نظرية في أكؿ األمر، ثـ االنتقاؿ إلى التطبيؽ العممي 
لو قبؿ التخرج، كما تحرص عمى أف يتـ ذلؾ في ظؿ إشراؼ كتكجيو مباشريف مف متخصصيف يقدمكف 

 ليـ الدعـ. 
 ق انبحىث اإلجزائُتضىابط تطبُ -ج 

مف ضكابط إجراء البحكث اإلجرائية في ماليزيا، أنو كقبؿ أف ينتيي الطالب مف تنفيذ البحث 
اإلجرائي ككتابة التقرير النيائي لو ُيطمب منيـ كمف مشرفييـ الرجكع إلى القائمة اإلرشادية لمبحكث 

ة تتناكؿ عددا مف العناصر ، كىي قائمReflection in Action Research Checklistاإلجرائية 
أك األسئمة التي مف خالؿ اإلجابة عنيا يقـك الطالب بتأمؿ كمراجعة ما قاـ بو مف ممارسات أثناء 
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تنفيذه لبحثو لمتأكد مف أنو قد قاـ بو بصكرة صحيحة، بدء مف تحيد مشكمتو مف كاقع عممو كانتياء 
 بإصدار المقترحات اإلجرائية لحؿ المشكمة.

 & Val)ه القائمة يتـ التأكيد عمى عدد مف النقاط اليامة كالمتمثمة في: كمف خالؿ ىذ
Swantob,2019, p.5.) 

 .تجارب التدريس السابقة لمطالب حيث أنيـ يبدؤكف التدريب العممي مف المستكل الخامس 
 .سياؽ البحث كمكضكعو الذم يتناكلو 
 .كفاية البيانات األكلية لمبحث 
 .أىداؼ البحث كأسئمتو 
 ات البحث كتطبيقاتو.إجراء 
 .المشارككف، حيث يتـ عمؿ البحث في شكؿ مجمكعات 
 .نتائج البحث كانعكاساتو، كتكصياتو 

أما عف آلية متابعة الطالب كاإلشراؼ عمييـ، فيستعيض المحاضركف المشرفكف عمى الطالب 
ة عف األسئمة عف التكجيو المباشر ليـ، بدفعيـ إلى تأمؿ مخرجاتيـ البحثية، كذلؾ مف خالؿ اإلجاب

المتضمنة بكؿ قسـ مف أقساـ القائمة اإلرشادية، كالتي تعمؿ عمى تفعيؿ التفكير النقدم عند الطالب 
المعمميف؛ إذ تدعـ األسئمة المطركحة في القائمة الجانب األساسي في نيج االستقصاء في التعمـ 

 ـ.كالذم يستند إلى األسمكب السقراطي في استخداـ األسئمة لتعزيز الفي
أما بالنسبة لمقائمة اإلرشادية، فتـ تطكير األقساـ كاألسئمة بيا بناءن عمى المبادئ التكجييية 
إلجراء البحث اإلجرائي الذم يقدمو كتاب دليؿ معيد ماليزيا لتعميـ المعمميف حكؿ البحث اإلجرائي، حيث 

ي النيائي، كلقد تـ تقديـ كاف تركيز القائمة عمى المحتكل كالشكؿ المطمكب في تقرير البحث اإلجرائ
اإلرشاد لكؿ مف الطالب كمشرفييـ حكؿ كيفية قياـ الطالب بتطبيؽ القائمة اإلرشادية في تفكيرىـ في 
مشاريع البحث اإلجرائي خاصتيـ، مع التأكيد عمى أنو ال تكجد إجابات محددة لألسئمة بالقائمة، كعمى 

-Val & Swantob,2019, p.5) اؼ األسئمةالمعمميف أف يقرركا مف تمقاء أنفسيـ كيفية استكش
6). 

مما سبؽ كباستقراء الخبرة الماليزية في تحقيؽ التنمية المينية لممعمميف باستخداـ مدخؿ 
 البحكث اإلجرائية، يمكف الخركج بعدد مف النقاط اليامة كىي:

 يزيا.أف البحث اإلجرائي ُيعد أحد المعايير األساسية الختيار المعمميف المتميزيف بمال 
  أف الحككمة الماليزية تدرؾ أىمية البحكث اإلجرائية فخصصت ميزانية ضخمة لييئة تخطيط

التعميـ كتطكير بما يمكنيا مف متابعة تنفيذ كرصد برامج البحكث اإلجرائية في المدارس بكؿ 
 كالية.
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 بحث أف مؤسسات إعداد المعمميف تقـك بتدريب الطالب عمى تطبيؽ البحكث اإلجرائية، كأف ال
 اإلجرائي ُيعد أحد متطمبات مشركع التخرج لطالب السنة النيائية.

  أف الكزارة قد كضعت دليال إرشاديا لمطالب يتمكنكف مف خاللو تقييـ إنجازاتيـ كتأمؿ ممارساتيـ
 كالحكـ عمى مدل صحتيا عبر القائمة اإلرشادية لمبحكث اإلجرائية.

 المشرفيف كالمكجييف إلرشاد الطالب أثناء  أف كميات إعداد المعمميف قد خصصت مجمكعة مف
 قياميـ ببحكثيـ اإلجرائية، لتذليؿ الصعاب أماميـ كدعميـ في إنجازىـ لبحكثيـ.

كيمكف تفسير الجيكد التي قامت الحككمة الماليزية لدعـ تطبيؽ المعمميف لمبحكث اإلجرائية 
حث في كزارة التربية دراسة شممت ، أجرل قسـ تخطيط التعميـ كالب0444بمدارسيـ، إلى أنو في عاـ 

المدارس كتقييـ مستكل الفائدة المكتسبة مف معممان لمعرفة مستكل النشاط البحثي في  0262
مخرجات البحث في تحسيف جكدة التدريس، كقد أشارت النتائج إلى أف ىناؾ آثار إيجابية تشير 

ما كاف يتعيف عمى المعمميف أف يعتمدكا لتحسف أداء المعمميف الذيف أجركا البحكث اإلجرائية، كأنو ل
بشكؿ كبير عمى نتائج الباحثيف الخارجييف كزمالئيـ المينييف في تطكيرىـ لممارساتيـ التدريسية، فإف 

 & Subhan)إشراؾ المعمميف في البحكث اإلجرائية مف شأنو تحسيف مستكل احتراؼ المعمميف. 
Kamisah,2013, p. 149). 
إذا كانت التغييرات كاالبتكارات في المؤسسات التعميمية أمر ال مفر منو،  كيؤكد ذلؾ القكؿ بأنو

فإف إشراؾ الممارسيف لمعمؿ في تبني ىذه التغييرات كتحقيؽ تمؾ االبتكارات مف الممكف تحقيقو مف 
 خالؿ االضطالع بالبحكث اإلجرائية التي تعايش كاقع العمؿ التعميمي بمشكالتو كتحدياتو كمتغيراتو. 

أضحى االىتماـ بالبحكث اإلجرائية تكجو مجتمعي، حيث قامت الجامعة الكطنية الماليزية  كما
The National University of Malaysia  بتدعيـ تعزيز ممارسة البحث اإلجرائي بحفز

المحاضريف كالمعمميف بالجامعة لمقياـ ببحكث إجرائية لتحسيف ممارساتيـ التدريسية، كتمثمت أشكاؿ 
تكفير صندكؽ لتمكيؿ بحكثيـ، كتنظيـ مؤتمر سنكم لمتدريس كالتعمـ لجميع الباحثيف لمعمؿ  الحفز في

 عمى تبادؿ النتائج التي تكصمكا إلييا.
 حتهُم مقبرن خلربتٍ إودووُسُب ومبنُزَب. 

في سبيؿ تحقيؽ االستفادة مف خبرتي إندكنيسيا كماليزيا في تكظيؼ البحكث اإلجرائية كمدخؿ 
ة المينية لممعمميف، قاـ الباحثاف بإجراء تحميؿ مقارف ألكجو التشابو كاالختالؼ بيف لتحقيؽ التنمي

 الخبرتيف في ضكء المحاكر التي تـ تناكليا كذلؾ عمى النحك التالي:
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أوال: فُمب َتؼهق بأهمُت انبحىث اإلجزائُت يف حتقُق انتىمُت املهىُت نهمؼهمني ودػمهب 
 مه قبم اندونت

دكنيسيا كماليزيا عمى أىمية البحكث اإلجرائية في تحقيؽ التنمية المينية اتفقت كال مف إن
لممعمميف؛ حيث أكدت التصكرات المختمفة لمتنمية المينية لممعمميف بإندكنيسيا عمى أف قدرة المعمميف 
ـ عمى إجراء البحكث اإلجرائية ُتعزز مف ميارات المعمميف التدريسية كتجعميـ مشاركيف في تطكير التعمي

كتصؿ بيـ إلى الرضا عف النفس، كما أشار المعممكف بإندكنيسيا إلى أنيـ يشعركف أنيـ يقكمكف 
بالتنمية المينية الصحيحة كىـ ينفذكف بحكثيـ اإلجرائية؛ فالتدريب الذم يقكمكف بو يتناكؿ مشكالتيـ 

 نفيذىا.التي يكاجيكنيا في غرفة الصؼ، كالحمكؿ التي يقترحكنيا يمكنيـ التعامؿ معيا كت
كفي ماليزيا يمكف مالحظة ذات االىتماـ؛ حيث تنظر ماليزيا لمبحث اإلجرائي عمى أنو كسيمة 
لتحسيف فعالية التدريس؛ ألنو يجعؿ المعمميف أكثر تأمالن لممارساتيـ، كيدفعيـ إلى التفكير بشكؿ 

الختيار المعمميف  إبداعي عند التخطيط لدركسيـ. كما ُيعد البحث اإلجرائي أحد المعايير األساسية
دكالر  021المتميزيف، كلذلؾ خصصت الحككمة الماليزية ميزانية ضخمة كصمت إلى ما يزيد عف 

برامج البحكث اإلجرائية، بما يمكف مف تعييف منسقيف لمتابعة تنفيذ كرصد برامج  أمريكي إلجراء
 البحكث اإلجرائية في المدارس بكؿ كالية.
يمانيا كيمكف تفسير ىذا االىتماـ مف  كال الدكلتيف إلى سعي الدكلتيف لتحقيؽ جكدة التعميـ، كا 

بأف تكظيؼ البحكث اإلجرائية في تحقيؽ التنمية المينية لممعمميف سكاء قبؿ الخدمة أك أثنائيا، يدعـ 
تحقيؽ جكدة التعميـ، كىك ما تـ التأكيد عميو في استعراض أىداؼ البحكث اإلجرائية مف أنيا تعمؿ 

بداعية، عمى تمكيف ال معمميف مف تحسيف ممارساتيـ التعميمية كفيميا كالتفكير فييا بصكرة جديدة كا 
حداث تغيير  زيادة دافعية المعمـ كتدعيـ ثقتو في القرارات التي يتخذىا بناء عمى البحث كاالستقصاء، كا 

 ـ(.2111ذك معنى كدائـ في العممية التعميمية. )الخالدم ككىبة، 
 .تىي تطبُق انبحىث اإلجزائُتحبوُب: فُمب َتؼهق مبس

ُيعد البحث اإلجرائي أحد مسكغات الحصكؿ عمى البكالكريكس، بأف يقـك اتفقت الدكلتاف عمى أف 
كىك ما يؤكد عمى قناعة كال الدكلتيف بأىمية البحكث الطالب بتنفيذ ككتابة تقرير عف مشركع بحثي، 

العممية التعميمة، كعمى الرغـ مف أف الباحثاف لـ  اإلجرائية في إعداد الطالب المعمـ ليشارؾ بإيجابية في
يرصدا أم برامج تدريبية لممعمميف أثناء الخدمة عمى تطبيؽ البحكث اإلجرائية في ماليزيا، إال أف تنفيذ 
إندكنيسيا لمثؿ ىذا البرنامج عمى مستكل المعمميف أثناء الخدمة جاء استكماال لمخطة الكطنية 

تأىيؿ جميع المعمميف ليككنكا قادريف عمى تطبيؽ البحكث اإلجرائية. كىك ما المكضكعة مف قبؿ الدكلة ل
يتفؽ مع مفيـك السياسة التعميمية كالتي ُتعرؼ بأنيا عممية رسـ كتحديد الخطكط العامة األساسية 

 (.02، 2112لمنظاـ التعميمي بشكؿ ُيحقؽ األىداؼ العامة لمتربية )قمبر، 
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 .ُق انبحىث اإلجزائُتحبنخب: فُمب َتؼهق بضىابط تطب
اتفقت الدكلتاف عمى أف يتكلى إعداد المحتكل األكاديمي الخاص بالبحكث اإلجرائية كتقديمو 
عمى المستكل القكمي؛ كذلؾ مف خالؿ جية ذات مكثكقية عّبرت عنيا جامعة تربككا في إندكنيسيا 

كاديمي في كافة المناطؽ ككميات التربية في ماليزيا، ككما اتفؽ عمى أف يتـ تقديـ المحتكل األ 
اإلندكنيسية عبر كحدات التعمـ المطبكعة، كاف المحتكل الذم يتـ إعداده في كميات التربية في ماليزيا 

التي تـ إعدادىا كفؽ دليؿ معيد ماليزيا إلعداد مستندا إلى القائمة اإلرشادية لمبحكث اإلجرائية 
 . المعمميف
إعداد الطالب المعمميف كتدريب المعمميف أثناء الخدمة  كما اتفقت كال الدكلتيف عمى أف يجمع  

النظرية  الجانبيف النظرم كالتطبيقي؛ كذلؾ بأف يبدأ اإلعداد/التدريب بالجانب النظرم عف طريؽ الدراسة
التطبيقي بإعداد مقترحات بحثية كتنفيذىا كتقديـ لمفيـك البحث اإلجرائي كمنيجيتو، يميو الجانب 

رائية عند االنتياء منيا، كقد جعمتا ذلؾ يتـ عبر مستكيات دراسية بينيا فاصؿ تقارير البحكث اإلج
زمني رغبة منيا في أف ُيحقؽ الطالب/ المتدربكف فيما أكبر لما درسكه مف جانب نظرم، ثـ االنتقاؿ 

 إلى التعبير عما فيمكه بشكؿ تطبيقي.
عمى أف االرتباطات بيف  كىك األمر الذم يمكف تفسيره في ضكء "قانكف األثر" كالذم ينص

المنبو كاالستجابة تقكل إذا كانت االستجابة ناجحة أك كانت تستتبعيا مكافأة، كتضعؼ إذا كانت 
 (006، 2112االستجابة غير ناجحة أك يستتبعيا عقكبة. )حمداف، 

 كالمفيـك ىنا ينعكس عمى االرتباطات بيف الدراسة النظرية كالتطبيؽ العممي ليا، فإذا ما تمكف
الدارسكف مف تنفيذ بحكثيـ اإلجرائية بطريقة ناجحة، ثبتت المعمكمات النظرية التي اكتسبكىا عف 
ـّ قامكا بإجراء المزيد مف البحكث اإلجرائية،  ماىية البحكث اإلجرائية كمنياجيتيا في أذىانيـ، كمف ث

بمستكل تعمـ طالبيـ، كىك ما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى ممارساتيـ التعميمية، التي يستتبعيا ارتقاء 
 كىك اليدؼ الذم تسعى كمتا الدكلتيف إلى تحقيقو مف كراء التنمية المينية لممعمميف.  

كفيما يتعمؽ بتقكيـ األداء، فقد اتفقتا عمى أف يتـ بصكرتيف ىما التقكيـ التككيني كالتقكيـ 
دمجة في الكحدة التدريبية االختبارات التككينية المالختامي، حيث يتحقؽ التقكيـ التككيني مف خالؿ 

نفسيا، كالتي ُيقيـ مف خالليا المتدربكف بحكثيـ بشكؿ ذاتي كما ىك الحاؿ في إندكنيسيا، أك مف خالؿ 
اإلجابة عف األسئمة المتضمنة بكؿ قسـ مف أقساـ القائمة اإلرشادية لمبحكث اإلجرائية كالتي تدعـ 

يزيا. كيتسؽ ذلؾ مع مفيـك "التقكيـ الذاتي" كالذم التفكير النقدم عند الطالب، كما ىك الحاؿ في مال
يعتمد عمى كسائؿ كأدكات تقكيـ ُيطبقيا الفرد عمى نفسو لُيحدد مدل تمكنو أك عدـ تمكنو مف صفة أك 
خاصية أك جانب مف جكانب التعميـ كالتعمـ مثؿ االختبارات كالمقاييس الذاتية كأساليب المالحظة الذاتية 

 (.020، 2110)شحاتو كالنجار، 
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أما التقييـ النيائي، فيتمثؿ في االختبارات المكضكعية التي ُتعقد لممتدربيف في نياية الدكرات 
التدريبية كما ىك الحاؿ في إندكنيسيا، أك تقيـ البحكث التي يقدميا الطالب إلى مشرفييـ قبؿ التخرج. 

تتـ دراستو كاالىتماـ بو مف قبؿ  كىما بذلؾ يؤكدا عمى المبدأ الذم ينص عمى أف ما ال يتـ تقييمو ال
الطالب، لذلؾ حرصتا عمى أف يتـ تقييـ الطالب أثناء الدراسة كبعد االنتياء منيا كالكصكؿ إلى المخرج 
النيائي كالمتمثؿ في البحث اإلجرائي. كىك ما يمكف تفسيره في ضكء مفيـك تقكيـ اإلنجاز كالذم يعتمد 

الفرد عند القياـ بسمكؾ معيف أك ممارسة ميمة معينة أك عمى ممارسة العمؿ كتحديد مستكل أداء 
 (.006، 2110تنفيذ عمؿ محدد )شحاتو كالنجار، 

كما اتفقت كمتا الدكلتيف عمى أف تتـ متابعة الطالب كالمتدربيف مف قبؿ محاضريف جامعييف مف 
رة في اإلشراؼ أصحاب الخبرات، حيث أكدت ماليزيا عمى ضركرة أف يمتمؾ المشرفكف عمى الطالب الخب

عمى مشاريع البحث اإلجرائي، كأف يككنكا قد أجركا كقدمكا أبحاثيـ العممية في العديد مف المؤتمرات 
كالندكات، كقد ُحددت أداكر المشرفيف في تنفيذ برامج تعميمية لممتدربيف كتقديـ الدعـ المباشر ليـ كما 

البحث كأثناء كتابة التقرير النيائي كذلؾ كفقا  ىك الحاؿ في إندكنيسيا، كتكجيو الطالب طكاؿ فترة إعداد
لمخبرة الماليزية. كىك ما يمكف تفسيره في ضكء مفيـك التكجيو كالذم ُيعّرؼ عمى أنو "مساعدة الفرد 
عمى تفيـ نفسو كالكشؼ عف مكاىبو، بحيث يستطيع أف يبذؿ أقصى ما تمكنو قدراتو كميكلو عمى 

 (.42، 2114عميو بالفائدة" )الجيكية، تكظيؼ مكاىبو في الجانب الذم يعكد 
 .املبحج انخبنج: واقغ انتىمُت املهىُت املؼهمني يف املمهكت انؼزبُت انسؼىدَت

، كذلؾ مف خالؿ ق1390 بدأ تدريب المعمميف بالمممكة العربية السعكدية بشػكؿ مػنظـ فػي عػاـ
القرل، حتى أنشئت إدارة التدريب معيد اإلدارة العامة بالرياض، ثـ جامعة الممؾ سعكد، كجامعة أـ 

 ق. 0042التربكم بكزارة المعارؼ عػاـ 
كتتكيجان ليذا الجيد انعقد في نفس العاـ انعقد المؤتمر األكؿ إلعداد المعممػيف بالمممكػة العربيػة 

ني السعكدية كالذم أكصى بالتأكيد عمى رفع مستكل المعمـ ثقافيان كمينيان كعمميان، ثـ جاء المؤتمر الثا
ىػ ليطرح تكصيات أكثر إجرائية كذلؾ بالتأكيد عمى أف ُتعنػى برامج تدريب المعمميف 1413في عاـ 

بالجكانب التطبيقية كعدـ اقتصارىا عمى الشؽ النظرم، كاف تُبنى برامج التدريب في ضكء المستجدات 
 مة.التربكية، كالتأكيد عمى ضركرة إقامة مراكز لتدريب منسكبي التعميـ أثناء الخد

ىػ، أصبحت اإلدارة العامػة لمتػدريب التربكم كاالبتعاث، ىي الجية المعنية 1420في عاـ 
بالتدريب في الػكزارة، كفي تكجو نحك تذليؿ صعكبات انتقاؿ المتدربيف إلى الرياض، كنظرا ألف كؿ إدارة 

أكثر لمتدريب مدعمان  تعميمية تدرؾ احتياجات منسكبييا التدريبية، أضحى بكؿ إدارة تعميمية مركزان أك
بالككادر كالطاقات، كأصبح لدل الكزارة العديد مف المشرفيف التربػكييف المتخصصيف في التدريب، 

 يقدمكف برامج تدريبية متنكعة.
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كعمى الرغـ مما بذلتو كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية مف جيكد في سبيؿ برامج التنمية 
( 2102مية المينية لممعمميف بخاصة، إال أنو في دراسة أعدىا )مخمص، المينية بعامة، كبرامج التن

 تمت اإلشارة إلى عدد مف المشكالت التي حكؿ ما يتـ مف تنمية مينية لممعمميف كمف ىذه المشكالت:
 غياب خطة كطنية شاممة لمتدريب -
بشكؿ كبير، عمى اعتماد البرامج التدريبية في المممكة العربية السعكدية عمى الجانػب النظػرم  -

 حساب الجانب التطبيقي، كاالعتماد عمى أسمكب المحاضرات دكف المشاركات كالعمؿ التعاكني.
اقتصار أىداؼ نظاـ التدريب في الغالب عمى تعريػؼ المتػدربيف بالسياسػة التعميمية الجديدة،  -

 المرقيف عمييا. كتزكيدىـ بالمعارؼ الجديدة الى حد ما في مجاؿ الكظائؼ
الكعي لدل المعمميف بأىمية التدريب أثناء الخدمة، فبرامج التدريب بالنسبة ليـ ما ىي  غياب -

 إال حضكر ركتيني لعدـ التعرض لممساءلة القانكنية.
دارة المػدارس كاإلدارة العامػة لمتربيػة كالتعميـ. -  عدـ التنسيؽ بيف جياز التدريب كا 

لتعامؿ معيا يحتاج إلى رؤية حديثة في كبرؤية تحميمية ليذه المشكالت، يمكف القكؿ إف ا
التدريب كالتنمية المينية؛ تقـك عمى تحديد كاضح لألىداؼ المرجكة منيا، كيتـ قياسيا في ضكء 
معايير كمؤشرات كاضحة، تشرؼ عمييا جية مختصة كذات مكثكقية، كأف يككف ىناؾ حافز يدفع 

ككف التدريبات عممية أكثر منيا نظرية، كأف ترتبط المعمميف إلى التعامؿ الجاد معيا كااللتزاـ بيا، كأف ت
 بشكؿ مباشر بكاقع عمؿ المعمميف المتدربيف.

ق، بإطالؽ المعايير المينية لممعمميف  0202لذلؾ قامت كزارة التعميـ في رجب مف عاـ 
ذه بالمممكة العربية السعكدية، كقد أشار محافظ ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب في تكطئتو، إلى أف ى

المعايير تعد نقطة تحكؿ في تاريخ التعميـ بالمممكة، ألنيا ستككف حجر الزاكية في تعزيز كتجكيد 
النظاـ التعميمي، باعتبارىا الكسيمة الرئيسة لتمييف التعميـ مف خالؿ ممارسة المعمميف لتمؾ المعايير 

يداني، كمتطمبات الترخيص في العممية التعميمية، كتطبيقيا عمى برامج كميات التربية كالتدريب الم
 (.2، 0202الميني كاحتياجات التدريب كالتطكير الميني لممعمميف )ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب، 

كفي مرحمة تالية مف مراحؿ التطكر في التنمية المينية لممعمميف في المممكة في ضكء رؤية 
ايير كالمسارات المينية لممعمميف، ، عمدت ىيئة تقكيـ التعميـ بالمممكة إلى إعداد كثيقة المع2101

، بحيث يتـ االنتقاؿ مف مرحمة إقرار المعايير إلى مرحمة 2101لإلسياـ في تحقيؽ رؤية المممكة 
 كضع الممارسات التي تحققيا، كالتي في ضكئيا يتـ بناء برامج التنمية المينية.

يػػـ كالمسػػؤكليات كالمعػػارؼ كقد حددت ىذه المعاييػػر كالمسػػارات المينيػػة لممعمميػػف، الق
تقانيػػا، باعتبارىا المنطمػؽ األسػاس لممعمػـ  كالممارسػػات التػػي ينبغػػي عمػػى المعمػػـ تمثميػػا كمعرفتيػػا كا 
لمقيػاـ بميامػو المينيػة بكفايػػة كاقتدار؛ إذ تركز ىػػذه المعاييػػر عمػػى ميػػاـ أدائيػػة كمخرجػػات يتكقع 

 يػا الخريجػكف، كالمعممػكف عمػى رأس العمػؿ.أف َّ يتقن
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كفي تمؾ الكثيقة الخاصة بالمعايير المينية لممعمميف ُحددت ثالث رتب لممعمميف ىي المعمـ 
الممارس كالمعمـ المتقدـ كالمعمـ الخبير، كفي تكصيفيا لممعمـ الخبير أكضحت بأنو "معمػـ أثبػت كفايتػو 

يػف فػي المسػتكل الثالػث، كاسػتكفى متطمبػات الترخيػص المينػي كحقػؽ المعاييػر المينيػة لممعمم
عممينػا ينعكػس فػي الممارسػة العمميػة المتميػزة،  التربػكم، كىػك معمػـ باحػث ذك خبػرة عاليػة أثبػت تمكنػا ن

. )ىيئة تقكيـ كأثبػت قػدرة عمػى تنفيػذ بحػكث إجرائيػة فػي ضػكء المعاييػر كالمسػارات المينيػة لممعمميػف"
 (. 22، 0204التعمـ كالتدريب، 

كيتضح مف ىذا التكصيؼ أف البحكث اإلجرائية تمثؿ يمثؿ متطمبان كعامالن ميمان في ترقي المعمـ 
ككصكلو لمرحمة متميزة مف األداء الميني، فرتبة المعمـ الخبير ىي أعمى المراتب التي تـ تحديدىا 

البحكث اإلجرائية ضمف ممارسات المعمـ الخبير، إلى نقمة نكعية لممعمميف بالمممكة، كما يشير إدراج 
في التنمية المينية لممعمـ تنتقؿ بو مف مرحمة البرامج المحددة مسبقا كالتي يغمب عمييا الطابع 
النظرم، إلى مرحمة جديدة يشارؾ فييا المعمـ بتحديد مشكالتو التي تعترضو أثناء عممو، كيحاكؿ حّميا 

 اإلجرائي الذم يقـك بو. مف خالؿ البحث
ىذا كقد حددت الكثيقة مجاالت البحكث اإلجرائية التي ينبغي أف يتناكليا المعممكف في بحكثيـ، 
حتى يتسنى ليـ ترقيتيـ إلى مستكل المعمـ الخبير، كقد تـ تضميف تمؾ المجاالت البحثية في المعايير 

لمينية، حيث شممت تمؾ المعاير معايير الخامس كالسادس كالسابع كالتي تقع تحت مجاؿ المعرفة ا
-02، 0204فرعية تؤكد عمى قياـ المعمـ الخبير ببحكث إجرائية حكؿ: )ىيئة تقكيـ التعمـ كالتدريب، 

20.) 
تيدؼ إلى تحديد كتطبيؽ  خصائص نمك الطالب؛ ليقكد مبادرات تطكير كتطبيؽ أساليب مبتكرة -

د بحكثا إجرائية حكؿ الفركؽ الفردية بيف الطالب أنشطة تعميمية تراعي المراحؿ العمرية كأف ُيع
الناجمة عف تنكع خمفياتيـ االجتماعية كاالقتصادية، كخصائصيـ البدنية كالعقمية؛ ليقكد مبادرات 

 تطكير كتطبيؽ أساليب مبتكرة تيدؼ إلى مراعاة احتياجاتيـ كجاىزيتيـ لمتعمـ. 
ساليب مبتكرة تيدؼ إلى تنظيـ المحتكل كيفية تعمـ الطالب؛ كيقكد مبادرات تطكير كتطبيؽ أ -

 كالعمميات التعميمية كزيادة تفاعؿ الطالب.
خصائص الطالب ذكم االحتياجات الخاصة؛ كيقكد مبادرات تطكير كتطبيؽ أساليب مبتكرة لتمبية  -

 احتياجات تعمميـ
شر محتكل التخصص الذم يدرسو كتطبيقاتو العممية، كيقكد مبادرات إلثراء محتكل التخصص كن -

 مستجداتو
طرؽ التدريس المرتبطة بالتخصص، كيقكد مبادرات تطكير كتطبيؽ أساليب مبتكرة تعزز تفاعؿ  -

 الطالب كتحسف تعمميـ.
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تطبيقات المداخؿ العامة لمتدريس كيختار منيا ما يتفؽ مع حاجات الطالب؛ ليقكد مبادرات تطكير  -
 التعميـ كالتعمـ. كتطبيؽ أساليب مبتكرة تكظؼ المداخؿ العامة لمتدريس لدعـ

تفعيؿ طرؽ التدريس العامة؛ ليقكد مبادرات تطكير كتطبيؽ أساليب مبتكرة تمبي احتياجات التعمـ  -
 الفردية لمطالب في مكاقؼ تعميمية مختمفة.

مصادر كتقنيات التعميـ كمستجداتيا؛ كيقكد مبادرات تطكير كتطبيؽ أساليب مبتكرة تعزز مشاركة  -
 .يميةالطالب في العممية التعم

كمما سبؽ يتضح أف تكجو الكزارة نحك تحقيؽ التنمية المينية يؤكد بشكؿ كبير أف يتمكف 
المعممكف مف أداء البحكث اإلجرائية، كىك تكجو لو كجاىتو لما ليذه البحكث مف أىمية في تحقيؽ 

ؿ القضايا التنمية المينية لمعمميف مف ناحية، كألنيا تدعـ شعكر المعمـ بأف تنميتو المينية تتناك
كالمشكالت الحقيقية التي يعايشيا داخؿ فصمو، كأنو بتأممو لممارساتو التدريسية، كبحثو عف جكانب 
القصكر فييا، كالكشؼ عف أفضؿ السبؿ لعالجيا أك تطكيرىا بما بدعـ تحقيقو لتعمـ طالبو، يككف قد 

التي ساعدتو في االرتقاء  ساىـ في تنمية ذاتو مينيان مف ناحية، كاستشعر أىمية التنمية المينية
 بممارساتو مف ناحية أخرل.

 املبحج انزابغ: انىتبئج واإلجزاءاث املقرتحت.
في إطار ىذا المبحث ُيقدـ الباحثاف عرضا ألىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كاإلجراءات 

عمميف بالمممكة المقترحة التي مف شأنيا تفعيؿ تكظيؼ البحكث اإلجرائية لتحقيؽ التنمية المينية لمم
 ـ.2101العربية السعكدية في ضكء رؤية المممكة 

 أوال: وتبئج انبحج:
 تتمخص أىـ النتائج التي يمكف الخركج بيا مف الدراسة المقارنة كالنظرية في النقاط التالية:

نما  - أف البحث اإلجرائي التربكم بحث تطبيقي ال يحتاج إلى باحث محترؼ أك باحث مف الخارج، كا 
بو المعمـ أك المشرؼ الفني كالمدير ككؿ مف لو صمة بالعممية التعميمية كاقعيا الفعمي، إذ يقـك 

تنبع الحاجة لو مف كجكد مشكالت تعميمية ميدانية كاقعية تكاجو المعمميف، تدفعيـ إلى تأمؿ 
 ممارساتيـ التدريسية، مف أجؿ تطكير الممارسات التدريسية أك إيجاد حؿ لممشكالت التعميمية.

أف البحكث اإلجرائية تسيـ في تطكير المعمـ مينينا، كتزيد مف قدراتو التحميمية ككعيو كتفكيره  -
 الناقد، كتنمي القدرات البحثية لديو.

 أف البحكث اإلجرائية تتنكع مف حيص مستكل المشاركة كالكظيفة كاليدؼ. -
 أف لمبحكث اإلجرائية مبادئ تتـ في ضكئيا، كخطكات تسير عمييا. -
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الرغـ مف فاعمية البحكث اإلجرائية في تحقيؽ التنمية المينية لممعمميف إال أف تمؾ  أنو عمى -
الفائدة لف تتحقؽ ما لـ تتكافر المقكمات األساسية ليا مف دافعية ذاتية، كمنيجية عممية كتأمؿ 

 كاع، كممارسة عممية.
ي تحقيؽ التنمية المينية رأت أف لمبحث اإلجرائي أثر فّعاؿ فأف كال مف إندكنيسيا كماليزيا ترياف  -

 .لممعمميف
أف كال مف إندكنيسيا كماليزيا قد كضعتا الضكابط كاآلليات المناسبة لتنمية ميارات المعمميف في  -

مرحمة اإلعداد كأثناء الخدمة عمى تطبيؽ البحكث اإلجرائية، كقد جعمتا منو شرطا لمتخرج بالنسبة 
ميف أثناء الخدمة، كما كضعت الضكابط المناسبة لمطالب المعمميف في مرحمة اإلعداد، أك المعم

لمتكجيو كالتقييـ لضماف تخريج معمميف أكفاء قادريف عمى ممارسة البحكث اإلجرائية في فصكليـ 
 المدرسية.

أف التنمية المينية لممعمميف في المممكة العربية السعكدية قد مّرت بمراحؿ متطكرة انتقمت فييا  -
تدريب عمى مستكل اإلدارات التعميمية، كمف البرامج التدريبية النظرية مف التدريب المركزم إلى ال

 إلى البرامج العممية.
أف المممكة العربية السعكدية قد أقرت معايير كممارسات مينية لممعمميف يجب عمييـ تحقيقيا  -

في  كالكصكؿ إلييا، كانو مف بيف ىذه المعايير تمكف المعمـ الخبير مف إجراء البحكث اإلجرائية
 العديد مف القضايا التربكية التي تكاجيو أثناء العمؿ.

 حبوُب: اإلجزاءاث املقرتحت.
  )أف يككف مف ضمف المقررات التي يدرسيا الطالب في مؤسسات إعداد المعمميف )كميات التربية

 مقررات تتناكؿ التدريب عمى إجراء البحكث اإلجرائية.
 معمميف لمتدريب عمى إجراء البحكث اإلجرائية ُمعدة أف تككف المقررات التي سيدرسيا الطالب ال

عمى مستكل قكمي؛ بمعنى أف يتـ تكميؼ مجمكعة مف الخبرات إلعداد المادة النظرية كالتطبيقية 
ـّ تعميميا عمى مؤسسات إعداد المعمميف، ضمانان ألف  ليذه المقررات كأف يتـ تحكيميا كمف ث

، كأف تشترط الكزارة أال يقـك بتدريس تمؾ يككف مستكل اإلعداد كاحد مف حيث المحتكل
المقررات إال أعضاء ىيئة التدريس الحاصميف عمى رتبة األستاذ المشارؾ فما فكؽ، كالذيف ليـ 

 نشاط بحثي متميز.
  أف تشمؿ عممية التدريب عمى إجراء البحكث اإلجرائية لمطالب المعمميف، جكانب نظرية كأخرل

لنظرية مفيـك البحث اإلجرائي كأسسو كأنكاعو كضكابطو، كأف تطبيقية، كأف تتناكؿ الجكانب ا
تشتمؿ الجكانب التطبيقية تنفيذ الطالب لبحكث إجرائية بتخصيص ساعات عممية لقياـ الطالب 

 بتنفيذ بحكثيـ اإلجرائية، أك عمى األقؿ تطبيؽ عممي لمخطكات التي يتككف منيا.
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 بيف خطكات تنفيذ البحث اإلجرائي، يقـك  أف تككف ىناؾ دليؿ إرشادم يكضح كيفية االنتقاؿ
الطالب بتنفيذ بحكثيـ اإلجرائية في ضكئو، كأف يتضمف ىذا الدليؿ اإلرشادم عبارات أك أسئمة 
تدفع الطالب عمى إعماؿ عقكليـ كالتفكير فيما قامكا بو مف خطكات في بحكثيـ كاكتشاؼ 

 جكانب الخطأ فييا كمحاكلة تعديميا.
 دريب عمى إجراء البحكث اإلجرائية معاممة التربية الميدانية، كذلؾ أف تعامؿ مقررات الت

بتخصيص مشرفيف لمطالب لدييـ خبرة في مجاؿ إجراء البحكث اإلجرائية، كذات صمة 
 بالتخصص الدقيؽ لمطالب.

 .أف يككف مف ضمف ضكابط التخرج لمطالب مف مؤسسات إعداد المعمميف إعداد بحث إجرائي 
 ب بإدارات التعميـ المختمفة عمى تنظيـ دكرات تدريبية طكيمة المدل أف تعمؿ جيات التدري

لممعمميف أثناء الخدمة عمى تنفيذ البحكث اإلجرائية، كأف يككف شرط النجاح في ىذه الدكرات 
 ىك تنفيذ بحث إجرائي فردم أك تعاكني لمجمكعة مف المتدربيف.

 كيا ألفضؿ البحكث اإلجرائية التي تـ تنفيذىا أف تعقد إدارات التربية كالتعميـ بكؿ مدينة مؤتمرا سن
عمى مستكل المعمميف، كأف تمنح اإلدارة مكافآت مادية أك معنكية لممعمميف الذيف حصدكا 

 المراتب الثالث األكلى كفقا لقرار المجنة العممية لممؤتمر.
  إدارة أف تنظـ كزارة التعميـ مسابقة عمى مستكل المممكة لمبحكث الفائزة عمى مستكل كؿ

تعميمية، كأف يتـ تقييـ تمؾ البحكث اإلجرائية كفقا لممجاالت البحثية التي حددتيا ىيئة تقكيـ 
التعميـ كالتدريب في كثيقة الميارات كالمسارات المينية لممعمميف، كىي: خصائص نمك الطالب 

، محتكل كالفركؽ الفردية بينيـ، كيفية تعمـ الطالب، خصائص الطالب ذكم االحتياجات الخاصة
التخصص الذم يدرسو كتطبيقاتو العممية، طرؽ التدريس المرتبطة بالتخصص، تطبيقات 
المداخؿ العامة لمتدريس كما يتفؽ مع حاجات الطالب، تفعيؿ طرؽ التدريس العامة، مصادر 

 كتقنيات التعميـ.
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 املزاجـغ
 املزاجغ انؼزبُت: _أوال
 ( 2114بيكمي محمد ضحاكم). جرائية أسمكب منيجي لمعالجة بعض القضايا البحكث اإل

 ، جامعة قناة السكيس كمية التربية ببكرسعيد.0، ع مجمة كمية التربية ببكرسعيدالتربكية. 
 ( المعجـ التربكم. الجزائر: كزارة التربية الكطنية.2114الجيكية، ممحقة سعيد .) 
 ( 2112حمداف، محمد .)ّماف: دار كنكز المعرفة.. ع0. طمعجـ مصطمحات التربية كالتعميـ 
 ( بحكث الفعؿ مع معممات ما قبؿ الخدمة تجربة، مركز 2111الخالدم مكسى. كىبة، نادر .)

. راـ اهلل: مركز القطاف لمبحث كالتطكير مجمة رؤل تربكيةالقطاف لمبحث كالتطكير التربكم. 
 0التربكم، العدد 

 ( كيؼ يمكف لممعمميف االستفادة2112الخالدم، مكسى  .)  مف بحكث الفعؿ في تطكير أدائيـ
 .00. راـ اهلل: مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم. العدد مجمة رؤل تربكيةكحؿ مشاكميـ. 

 ( تحسيف التنمية المينية لمديرم المدارس الثانكية 2102الدكسرم، نادية سالـ بف سعد .)
مجمة العمكـ  .اسة تحميميةالتدريبية: در  Best Practice السعكدية في ضكء أفضؿ الممارسات

 62-26 .(2)22. التربكية
 (2112رحمة محمد عكدة، كرنده عيد شرير ) البحكث اإلجرائية مدخالن لتحسيف العممية التربكية

، التربية في فمسطيف كمتغيرات العصر -المؤتمر التربكم االكؿ ، في ضكء المتغيرات الحديثة
 نكفمبر، الجامعة اإلسالمية، غزة. 20-22

 ( 2110شحاتو، حسف كالنجار، زينب .)القاىرة: الدار معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية .
 المبنانية.المصرية 

 ( .2102عسيرم، خمكد بنت محمد مفرح آؿ ماطر .)كاقع حككمة جامعة األمير سطاـ بف عبد ـ
مف كجية نظر القيادات اإلدارية  2101العزيز في ضكء رؤية المممكة العربية السعكدية 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة األمير سطاـ.كاألكاديمية فييا
 عماف: دار المسيرة لمنشر البحث اإلجرائي .(2102د أبك عكاد، محمد بكر نكفؿ )فلاير محم ،

 كالتكزيع.
 ( 2112قمبر، محمكد مصطفى .)الرياض: مكتبة العبيكاف.السياسة التعميمية مفاىيـ كخبرات . 
 ( إدراؾ المعمميف لمعالقة بيف البحكث اإلجرائية كالنمك 2100محمد عبد الخالؽ مدبكلي .)

 .(00)2 ،مجمة العربية لمتربيةال دراسة ميدانية.الميني 

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84++-+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%89+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86+%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%22&type=JournalTitle
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 ( استراتيجية مقترحة لبرامج تدريب المعمميف أثناء 2102مخمص، محمد محمدم محمد .)
التربية المعاصرة: رابطة التربية الخدمة بالمممكة العربية السعكدية باستخداـ صيغ التعمـ النقاؿ. 

 .022-004(، 011) 02، الحديثة
 ( 2110مكنييؼ، جيف - .)ترجمة إسماعيؿ الفقعاكم. راـ في مجاؿ بحكث الفعؿ ترجماتأ .

 اهلل: مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم.
 ( 2110مكنييؼ، جيف - .)ترجمة نادر كىبة، راـ اهلل: بحث الفعؿ مف أجؿ التطكير المينيب .

 مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم.
 ( 2110مكنييؼ، جيف كلكماكس، باميال ككايتييد، جاؾ .)ترجمة أنت كبحثؾ اإلجرائي .

 إسماعيؿ الفقعاكم، غزة: مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم.
 ( 2106المنشاكم، عالء .)تتضمف تقسيمات رئيسة 2101النص الكامؿ لرؤية السعكدية ـ :

رجب.  06كطف طمكح. العربية "أكف اليف". االثنيف  -مجتمع حيكم -ىي اقتصاد مزدىر
 .أبريؿ 22ق. 0202

 ( تحديد الرؤية كصياغة الرسالة لممنظمات. 2101نصر، نجيب محمكد .)مجمة التنمية ـ
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