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ملخ�ض:

هدفــت الدرا�شــة اإىل تعــرف اآراء  املعلمني مبحافظة 
غــزة حــول اأهمية البحــث الإجرائــي وجــدواه، ودرجة 
تقديرهــم لمتالكهــم مهاراتــه، وو�شــع روؤيــة مقرتحة 
غــزة.  مبحافظــات  املعلمــني  لــدى  مهاراتــه  لتنميــة 
املنهــج  الباحــث  ا�شــتخدم  الأهــداف  هــذه  ولتحقيــق 
الو�شفــي الأ�شــلوب التحليلي بتطبيــق اأداتني على عينة 
مكونة من )376( معلما ومعلمة، هما: ا�شــتبانة مكونة 
مــن )45( فقــرة ، وبطاقة ا�شــتطالع مكونــة من )7( 
اأ�شــئلة مغلقة حتمل الإجابــة )نعم، ل(. وكانت النتائج 

على النحو التايل: 
)%76.8( مــن اأفــراد العينة يرون �شــرورة واأهمية  ▪

للبحــث الإجرائــي يف العمل املدر�شــي، و)73.4%( 
منهــم يرغبــون بتطويــر مهاراتهــم البحثيــة يف هذا 
املجــال، يف حــني اأجمــع )%80.1( منهــم علــى اأن 
ظروف العمل ل ت�شــمح مبمار�شــة البحث الإجرائي، 
مهاراتهــم  تنميــة  اإىل  يحتاجــون  منهــم  و)50%( 

البحثية )الإجرائية الفنية( بالدرجة الأوىل.
اأفــراد العينــة لمتالكهــم  ▪ الدرجــة الكليــة لتقديــر 

مهــارات البحــث الإجرائــي  يف املجــالت املحــددة 
متو�شــطة،  درجــة  وهــي   )58.86%( ت�شــاوي 
)مهــارات  الرتتيــب:  علــى  املجــالت  جــاءت  وقــد 
علميــة ومفاهيميــة( يف املجــال الأول بــوزن ن�شــبي 

)%59.23( يليــه جمــال )مهــارات اإجرائية فنية( 
بــوزن ن�شــبي )%58.92( واأخــريا جمــال )مهارات 

لغوية وتنظيمية( بوزن ن�شبي )58.41%(
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شــتوى دللة  ▪

)α≤0.05( بــني متو�شــطات درجــات تقديــر اأفــراد 
العينــة لمتالكهم مهــارات البحــث الإجرائي تعزى 

ملتغري النوع، وكانت الفروق ل�شالح الذكور

ويف �شــوء النتائــج مت و�شــع روؤيــة مقرتحــة لتنميــة 
مهــارات البحــث الإجرائــي لــدى املعلمــني مبحافظات 
اآراء  ا�شــتق�شاء  ب�شــرورة  الدرا�شــة  واأو�شــت  غــزة، 
عــن  دوري  ب�شــكل  ظروفهــم  وحت�شــني  املعلمــني 
اهتماماتهــم وميولهــم وامل�شــكالت التــي تعيــق العمــل 
يف جمــال البحــوث الإجرائيــة، واإ�شــدار جملة حمكمة 
ودوريــة من قبــل وزارة الرتبية والتعليــم، ت�شم اأبحاث 

املعلمني الإجرائية.

الكلمات املفتاحية: معلمي املرحلة الثانوية ،البحوث 
الإجرائية، حمافظات غزة

Abstract:

The study aims to explore the views of teach-
ers in Gaza province, about the importance 
of procedural research and the degree of ap-
preciation for possessing its skills, and devel-
oping a proposed vision for the development 
of skills in teachers of Gaza Governorates. 
To achieve these goals, the researcher used 

درجة تقدير معلمي املرحلة الثانوية مبحافظات غزة المتالكهم مهارات البحث 
الرتبوي االإجرائي وروؤية مقرتحة لتطويرها

The Degree of Evaluating Teachers of Secondary School in Gaza Province of Having 
the Skills of Procedural Educational Research and a Proposed Vision of Development

حممود عبد املجيد ع�صـاف
اأ�شتاذ الإدارة والتخطيط الرتبوي امل�شاعد - وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�شطينية

Mahmoud Abdul-Mageed Assaf
Assistant Professor of Management and Educational Planning

 Palestinian Ministry of Higher Education



العدد:
54

146

the descriptive analytical method application 
tools on a sample of (376) teachers, namely: 
a questionnaire consisting of (45) items, a 
questionnaire card composed of (7) closed 
questions that have yes and no answer. The 
results were:

•76.8 % of the respondents said they think 
of the importance of procedural research in 
the school work, and 73.4 % of the respon-
dents wish to develop their research skills 
in this area, while  80.1 % of them agreed 
that conditions of the work do not allow the 
practice of procedural research. 50% of the 
respondents show the need to develop their 
procedural and technical research skills. 

•The full mark to evaluate the sample of re-
spondents for possessing skills of proce-
dural research in specific areas is 58.86%, 
which is a medium degree. The order of 
fields was: Scientific and conceptual skills 
in the first field with relative weight of 59.23 
%, followed by the field of technical proce-
dural skills with relative weight of 58.92 %, 
and finally the field of organizational linguis-
tic skills with relative weight of 58.41 %.

•There are statistical significant differences 
at the level of significance (α≤0.05) be-
tween the mean scores of the respondents 
evaluation as they maintain procedural re-
search skills related to gender variety, and 
the differences were in favor of males.

In the light of the results, a proposed vision 
for developing the skills of procedural re-
search at teachers in Gaza Governorates 
was developed. The study recommended 
the need to survey the views of teachers and 
improve their conditions periodically, and to 
address the problems that hinder the work 
in the field of procedural research, and to 
publish a periodic magazine, by the Ministry 
of Education, that includes teachers’ proce-
dural researches.

Key words: Secondary school teachers,  
 action Researches, Gaza governorates

مقدمة:
املمار�شــات  ابتعــاد  قدميــًا  الرتبيــة  علمــاء  لحــظ 
الرتبويــة داخل الف�شول عن املبــادئ والعموميات التي 
تو�شــل اإليها الباحثــون واملقومون،  وو�شفــوا ذلك باأنه 

فجوة بني النظرية والتطبيق. فتوظيف البحث الرتبوي 
خلدمــة اأغرا�ــس التنفيــذ والتطبيــق بدًءا مــن �شناعة 
ال�شيا�شــات و�شياغة ال�شرتاتيجيات واتخاذ القرارات 
التنفيذية اإىل املمار�شــات التف�شيليــة داخل ال�شفوف 
واملدار�ــس واجلامعــات، اأمر مرغوب فيــه من اأجل رفع 
كفــاءة العمليــة التعليميــة وزيــادة مردودهــا التنمــوي 
والثقــايف والجتماعــي ف�شــاًل عــن ارتباطهــا الوثيــق 
بتمهــني الرتبيــة. )عبــد املوجــود، 2002: 26(، ويرى 
)بيومــي، 2002: 100( اأن البحــث الرتبــوي يف الدول 
املتقدمــة ميثــل القــوة املحركــة وراء القــرار الرتبــوي 
وال�شــلوك املهنــي للمعلمني، وبالتايل تظهــر اأهميته يف 
ر�شــم ال�شيا�شــة العامــة وحتديــد مالمــح الفل�شــفة من 
خالل ما يقدم من معلومات وبدائل وحلول للم�شــكالت 

التعليمية والرتبوية.

ولعــل املراقــب لعمليــة البحــث الرتبــوي – لي�ــس على 
اإطالقه- يف فل�شــطني يــكاد يجزم رغم ات�شــاع دائرته 
على م�شتوى الن�شر والدرا�شات العليا، والأيام الدرا�شية 
واملوؤمترات العلمية، مبجموعة من املالحظات، اأهمها:

غلــب عليهــا الطابــع الأكادميــي مبا يجعلهــا حتظى  ▪
باحلفــظ فوق رفوف املكتبات اأكر من اأن تتجه نحو 

التطبيق.
غلــب عليهــا النظــرة املتخ�ش�شــة يف هــذا العلــم اأو  ▪

ذاك مــن العلــوم الرتبويــة بــدًل مــن اأن تنــزع نزعة 
متعددة الجتاهات.

مل تهتم بالدرجة الكافية وبامل�شــتوى املطلوب الالئق  ▪
بال�شــياق الجتماعــي والبنيــة الرتبويــة املتحكمة يف 

التعليم.  

ولهذا جلــب البحث الإجرائي اهتمام الأكادمييني يف 
التعليم العايل الذيــن نظروا اإليه كطريقة نافعة للعمل 
يف الرتبيــة املهنيــة، وخا�شــة يف جمــال تعليــم املعلــم، 
حيــث بــدوؤوا بدرا�شــة وتو�شيــح اخلطــوات املتعلقة به، 
وكذلــك بع�ــس الفرتا�شــات املوجــودة اأ�شــاًل يف ثنايا 
الدميقراطيــة،  املمار�شــات  مثــل  الإجرائــي،  البحــث 
واحلاجــة اإىل الهتمام بالطالــب واحرتامه، واحلاجة 
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 Edward &( يــرى اإىل معرفــة منظمــة عنــه. حيــث 
الإجرائيــة  للبحــوث  اأن   )Hensen، 1999: 200

اأهميــة تربويــة كبــرية كونهــا ت�شــهم يف تطويــر املعلــم 
ــا لتتكامل معرفتــه بالتخ�ش�س وطرائــق تعليمه،  مهنيًّ
كمــا تزيــد من قدراتــه التحليلية ووعيــه بذاته وتفكريه 
الناقد، كما ت�شــاهم يف حت�شــني التوا�شــل بني املعلمني 
املدر�شــية  والإدارة  الرتبويــني  والباحثــني  والطــالب 

واملجتمع اخلارجي.

ويت�شمــن الأدب الرتبــوي يف جمــال املعلــم الباحــث 
الكثــري مــن الأدلــة التــي ت�شــري اإىل اأن املعلمــني الذين 
�شــاركوا يف اأبحــاث تربويــة، قــد حققــوا فوائــد كثــرية 
وتغــريات اإيجابيــة يف اأدائهــم املهنــي، علــى اعتبــار اأن 
النتيجــة احلتميــة ملمار�شــة البحــوث الإجرائيــة هــي 
ميــالد معلــم فعــال وحمرتف يتحمــل م�شــئولية تطوير 

ذاته واأدائه )عمر، 2010: 61(

وعطفــًا على ما �شــبق وا�شــتكماًل جلهــود العديد من 
الباحثــني يف جمــال تنميــة مهــارات املعلمــني البحثية، 
)ال�شــمري،2010(،   ،)2014 )ظاهــر،  درا�شــة  مثــل 
)�شــكيك وبــارود، 2011(، )عمــر، 2010( وغريهــم، 
تاأتي هذه الدرا�شة لقرتاح روؤية لتنمية مهارات البحث 

الرتبوي الإجرائي لدى املعلمني مبحافظات غزة.

م�صكلة الدرا�صة ت�صاوؤالتها:

املنوطــة  والأدوار  املعلــم  وظيفــة  للتحــول يف  نتيجــة 
بــه، والت�شــاع الالحمــدود للمعرفة وتنامــي املعلومات 
والتقــدم الهائل يف و�شــائل التعليــم والتعلم والت�شال، 
اأ�شبــح النظــام التعليمــي يواجه عــددًا مــن التحديات 
التي يجب التعامل معها، والبحث عن الأ�شــلوب الأمثل 
للت�شــدي لهــا، وياأتــي يف مقدمتهــا البحــث الرتبــوي 
الإجرائــي، الــذي ي�شــاعد علــى ت�شــخي�س امل�شــكالت 
امليدانيــة ، وهــذا مــا  ي�شــتلزم اإعادة تاأمــل املعلمني يف 
ممار�شــاتهم، من خالل اإتقان مهاراته باعتبارها نوًعا 
مــن اأنــواع بحــوث املهنيــني، والتي ميكــن اأن ت�شــتخدم 
للم�شــاعدة يف حت�شــني املمار�شــات املهنيــة يف اأماكــن 

خمتلفة يف جمال العمل، وعليه تتحدد م�شكلة الدرا�شة 
احلالية يف الإجابة عن الأ�شئلة التالية:

مــا اآراء معلمــي املرحلة الثانوية حــول اأهمية البحث  ▪
الرتبوي الإجرائي وجدواه ؟

ما درجة تقدير معلمــي املرحلة الثانوية مبحافظات  ▪
غزة لمتالكهم مهارات البحث الرتبوي الإجرائي ؟

هــل توجــد فــروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شــتوى  ▪
دللــة )α≤0.05( بــني متو�شــطات درجــات تقديــر 
اأفــراد العينــة لمتالكهــم مهــارات البحــث الرتبوي 

الإجرائي تعزى اإىل متغري النوع؟
مــا الروؤية املقرتحة لتنمية مهــارات البحث الرتبوي  ▪

الإجرائــي لــدى معلمي املرحلــة الثانوية مبحافظات 
غزة؟

اأهداف الدرا�صة:

 تهدف الدرا�شة اإىل:
التعــرف اإىل اآراء  معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة  ▪

غزة حول اأهمية البحث الرتبوي الإجرائي وجدواه.
التعــرف اإىل درجة تقديــر املعلمني مبحافظات غزة  ▪

لمتالكهم مهارات البحث الرتبوي الإجرائي.
الك�شف عما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�شائية  ▪

عند م�شتوى دللة )α≤0.05( بني متو�شطات درجات 
البحــث  مهــارات  لمتالكهــم  العينــة  اأفــراد  تقديــر 

الرتبوي الإجرائي تعزى اإىل متغري النوع.
و�شــع روؤية مقرتحة لتنميــة مهارات البحث الرتبوي  ▪

الإجرائي لدى املعلمني مبحافظات غزة.

اأهمية الدرا�صة: 

تنبثق اأهمية الدرا�شة احلالية من :
اأهمية البحث الإجرائي كموؤ�شــر علمي لتح�شني الأداء  ▪

باعتباره اأف�شل ال�شبل التي متكن من تطوير اجلانبني 
النوعي والكمي ملخرجات التعليم، كما اأنه يوجه املعلم 
نحو ا�شــتثمار طاقاته واإمكاناته يف معاجلة امل�شكالت 
والق�شايا التي تهمه، وتاأمل ممار�شاته وفح�س ما اإذا 
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كان هذا العمل هو كما يحب اأن يكون.
تهمي�س البحث الرتبوي ب�شكل عام والإجرائي ب�شكل  ▪

خا�ــس كاأداة هامــة يف ت�شــخي�س وحــل امل�شــكالت 
املدر�شية وال�شفية، نتيجة لرتفاع ن�شاب املعلم من 
احل�ش�س، وتكد�ــس املنهج املدر�شــي، وتراجع الثقة 

بجدواه واأهميته، واجلهل به.
قــد ي�شــتفيد مــن نتائــج هــذه الدرا�شــة كل مــن : )  ▪

القــرار  اأ�شحــاب  الرتبويــني،  امل�شــرفني  املعلمــني، 
التنميــة  بو�شلــة  توجيــه  خــالل  مــن  واملخططــني( 
املهنيــة نحــو تعزيــز املمار�شــات واملهــارات البحثية 

الإجرائية كدليل لتح�شني الأداء املهني.

حمددات الدرا�صة: 

تتحدد الدرا�شة يف و�شع روؤية مقرتحة لتنمية مهارات 
البحــث الرتبــوي الإجرائــي لــدى عينــة مــن املعلمــني 
باملدار�ــس الثانويــة يف حمافظات غزة / فل�شــطني بعد 
التعرف اإىل درجة تقديرهم لمتالكها، وقد مت تطبيق 
ال�شــق امليداين من هذه الدرا�شــة خالل الف�شل الثاين 

من العام الدرا�شي 2016/2015.

م�صطلحات الدرا�صة:

تنميــة املهارات: يعرفها )Staff،2007: 22( باأنها: " 
تدريب الأفراد لكت�شــاب اأفق وروؤى واأ�شــاليب جديدة، 
وتوجيهها اإىل توقعات واآمال جديدة عن طريق املبادرة 

ولي�س رد الفعل"

املهارات البحثية:  يعرفها )ال�شمري،2010: 23( باأنها: 
" القدرة على اأداء عمل اأو تنفيذ اأو اإجراء اأو حتقيق نتيجة 

ا ، عمليًّا (  با�شتخدام اأ�شاليب البحث العلمي )نظريًّ

ويعرفهــا الباحــث اإجرائيــا باأنهــا: " جميــع اجلهــود 
املبذولــة لتحقيــق م�شــتوى مــن القــدرة لــدى املعلــم يف 
تطبيق املنهج العلمي بدقة،  وفق اأ�شول البحث العلمي، 
بهــدف اكت�شــاف حقائق وحل امل�شــكالت التي تواجهه، 

والتحقق مما اإذا كانت ممار�شاته فاعلة اأم ل "

البحث الرتبوي االإجرائي:

يعرفــه )Dick،2006: 2( باأنه: " اجتاه فاعل وحيوي  
للمعلمــني  الذاتــي  والتعلــم  املهنيــة  التنميــة  اإطــار  يف 
مــن خــالل التفكــري يف موقــف اأو م�شــكلة، ثــم اتخــاذ 
الإجراءات واملمار�شــات ب�شــكل منظم تغري على اأثرها 

ونتائجها املمار�شات احلالية" 

ويعرفهــا الباحــث اإجرائيــًا باأنهــا: "  ن�شــاط يقــوم به 
املعلــم با�شــتخدام املنهــج العلمــي يف درا�شــة الظواهر 
الرتبويــة يف اإطارهــا املجتمعي، بق�شد حل امل�شــكالت 
التعليميــة وتطويــر ممار�شــاته نحو الأف�شــل، مبا يزيد 

من حت�شني نوعية القرارات التي يتخذها"

ا باأنها: " ت�شور  الروؤية املقرتحة: يعرفها الباحث اإجرائيًّ
م�شــتقبلي ذو اأبعــاد طويلــة املــدى ت�شــتند اإىل منطلقــات 
فكرية وفل�شــفية، ويهدف اإىل اإحداث تغريات اإيجابية يف 

مهارات املعلمني بغر�س زيادة فعاليتهم البحثية"

اخللفية النظرية للدرا�صة:

يوؤكــد الباحثــون علــى اأن نتائــج البحــث الرتبــوي ل 
ميكــن اأن تتقــدم ما مل تتطابق م�شــكالته التي يتناولها 
مــع الواقــع املجتمعــي، واأن تكــون مالم�شــة مل�شــكالت 
املجتمــع الرتبــوي املختلفــة واأن تخــرتق املوانــع التــي 
تعرت�ــس تطبيــق نتائجهــا. )عبــد الكــرمي، 2003: 2( 
وهذا ما ي�شــتلزم تنمية مهارات املعلمني البحثية، رغم 
مــا يتعر�س له البحــث الرتبوي باأنواعه مــن �شعوبات، 
فالعائــد منــه، خا�شــة يف معاونــة متخــذي القــرارات 

يجعل من املهم اأن يكون املعلم هو الأقرب منها.

وقبل احلديث عن املهارات البحثية، جتدر الإ�شــارة اإىل 
اأن الع�شــر احلــايل يتطلب معلمني ذوي مهــارات عليا يف 
ت�شــخي�س امل�شــكالت، وو�شع احللول لها، ولديهم القدرة 
علــى الطــالع والبحــث، وتطويــر الأدوات مبــا ي�شــهم يف 
حتقيــق الأهــداف. وقــد نــادى الكثريون بــاأن يتــم تطوير 
قدرات املعلمني، وت�شهيل ح�شولهم على الدرجات العلمية 

العالية، ليكونوا باحثني.)�شرور واآخرون، 2011: 606(

وملــا كان البحث الإجرائي بحثًا حمــدد الإطار يتناول 
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حــل م�شــكالت مدر�شــية اأو تربويــة يواجههــا املعلمــون 
نوعيــة  حت�شــني  اإىل  يهــدف  الرتبويــون  العاملــون  اأو 
القــرارات التي يتخذونها والأعمال التي ميار�شــونها يف 
اإطــار مهامهــم وم�شــئولياتهم املهنية، يتطلــب مراجعة 
املمار�شــات احلاليــة، والتعرف على امل�شــكلة من خالل 
ممكــن  حــل  تخيــل  احلاليــة،  املمار�شــات  يف  التاأمــل 
للم�شكلة، وتطبيق احلل وجتريبه، وتقييم احلل، وتعديل 
املمار�شات احلالية يف حال جناح احلل بعد التطبيق اأو 
جتريــب حــل اآخــر اإذا مل ينجــح، ومراجعة املمار�شــات 
احلاليــة بعــد التغيري. فاإنــه ميثــل اأداة �شرورية جلميع 
العاملــني يف امليدان الرتبوي، وو�شــيًطا تدريبيًّا يت�شف 
باملرونــة والتجديــد امل�شــتمر يعــني الأفراد علــى تطوير 

الأداء وحت�شني النتائج. )مكنيف، 2001: 13(

وينتقد البع�س البحث الإجرائي باعتباره عملية تاأمل 
ذاتــي، واأنــه ل يتمتع باجلدة والإثبــات العلمي الدقيق، 
وان عينتــه غالبــًا مــا تكون حمــدودة، ول ميكــن تعميم 
نتائجــه. ولكــن الأمر لي�ــس كذلك، فالباحثــون يقومون 
باإجرائــه كو�شــيلة فعالــة ت�شــاعدهم علــى فهــم كيفيــة 
التعامل مع امل�شكالت املهنية التي تعرت�شهم، ويتما�شى 
ذلــك مــع املبــداأ القائل: " لي�ــس كافيــًا اأن تفعــم العامل 

)Walford،1998: 56( "واإمنا اأن تغريه لالأف�شل

مربرات البحوث االإجرائية واأهميتها:

تنعك�س اأهمية واأهداف البحث الإجرائي من خالل:
ت�شهم يف تطوير املعلم مهنيا بحيث تتكامل اجلوانب  ▪

الأكادمييــة لديــه مــع اجلوانــب املهنيــة، لن البحث 

الإجرائــي يقــوم على التاأمل يف املمار�شــات من اأجل 
فهم اأعمق للمعتقدات الرتبوية.

تزيد من قدرة املعلمني على حتليل امل�شكالت واتخاذ  ▪
القــرارات وتنمــي لديهــم الوعي الذاتــي، وتزيد من 

قدرتهم على التفكري الناقد.
الرتبويــة.  ▪ العمليــة  اأطــراف  بــني  التوا�شــل  تزيــد 

)بلقي�س، 1985: 54(
توفــر عدة بدائل مرغوب فيهــا وهي اأكر مو�شوعية  ▪

لأ�شاليب حل امل�شكالت الدرا�شية، مقارنة بتلك التي 
تقوم على الذاتية والنطباعات ال�شخ�شية.

توفــر البحوث الإجرائية اأ�شــاليب اإ�شافية اأو حديثة  ▪
للتعليم والتعلم تتالءم مع اأهداف حديثة.

تقــوم هذه البحــوث على فكــرة مفادها اأن مــن يواجه  ▪
م�شكلة ما يكون اأقدر النا�س على حلها، لذا فهي تر�شخ 

فكرة املعلم الباحث. )جابر و�شما�شنة، 2002: 11(
تتيــح الفر�شة للمعلم للتقييم والبحث وال�شــتق�شاء  ▪

فهي تر�شخ مبادئ الدميقراطية يف العمل الرتبوي. 

ومــن امل�شــهور اأن بع�ــس املعلمــني ميار�شــون بحــوث 
الفعل )الإجرائية( يف اأن�شــطتهم من دون اأن يذكروها 
بامل�شطلــح اأو ي�شيغوهــا باللفــظ، وهنــاك مــن يدعــي 
منهــم ممار�شــة بحــوث الفعــل ول عالقة لها بــه اإل يف 
ال�شــم، فامل�شــاألة لي�شــت يف ال�شــكل بــل يف املقا�شــد 
والأثــر، ولهــذا يفرق )بــن مو�شــى، 2008( بني بحوث 

الفعل وفعل البحوث كما يلي:

بحوث الفعلفعل البحوث

يهتم الباحث بدرا�شة الواقع، وتنبع فكرة البحث من 
اهتمامات الباحث، وفيها ينعزل الباحث حتى يخرج النتائج، 

حيث ي�شتخدم عمليات التحليل فقط.
يركز الباحث على النتائج باعتباره غري م�شئول عنها، وينتهي 

البحث باملناق�شة للنتائج، حيث يت�شم بالنف�شام الزماين 
واملكاين، وتو�شيع الهوة بني املوؤ�ش�شات التعليمية من ناحية 

ومراكز البحوث من ناحية اأخرى.

يهتم الباحث بتغيري الواقع فعليًّا، وتنبع فكرة البحث من 
اهتمامات املجتمع، وفيها ي�شارك الباحث يف جميع مراحل 

البحث وي�شتخدم التحليل اأثناء املمار�شة.
يركز الباحث على الآليات والو�شائل باعتباره م�شئوًل عن 
النتائج، ويبداأ البحث باملناق�شة، حيث يت�شم باللت�شاق  
الزماين واملكاين، وجت�شري الهوة بني املوؤ�ش�شات التعليمية 

ومراكز البحوث من ناحية اأخرى.
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خطوات البحث االإجرائي وم�صتوياته:

للمعلــم  فرديــة  اأداة  الإجرائــي  البحــث  يعتــرب  قــد 
مل�شاعدته على اإعادة النظر يف اأ�شاليبه حلل امل�شكالت، 
وقــد يكون ن�شــاطًا اجتماعيًا مل�شــاعدة فريــق العمل يف 
املدر�شــة على تقييم م�شــكلة ما، والقيام مبجموعة من 
اخلطــوات للقيــام بالتغيــري املطلــب، وذلــك من خالل 

واحد من امل�شتويات التالية: )عمر، 2010: 71(

الأول/ وهــو الأكــر �شــيوعًا وفيــه ل تتعــدى م�شــاركة 
املعلم يف البحث م�شــاعدة الباحث املحرتف اأو ت�شــيري 

مهمته يف جمع البيانات اأو تطبيق مقيا�س معني.

الثــاين/ وفيــه يقــوم املعلم بــدور هام�شــي يف حتديد 
امل�شــكلة اأو يف تقــدمي بع�ــس املقرتحــات حــول ت�شميم 

الدرا�شة.

الثالــث/  وفيــه يقــوم املعلــم بــدور ال�شــريك الكامل، 
حيــث ي�شــهم يف جميع القــرارات البحثيــة ويف خمتلف 
املجــالت ابتــداء من حتديد امل�شــكلة وانتهــاء باعتماد 

النتائج وتطبيقها.

اأما عن اخلطوات، فتتمثل يف: 
اختيار امل�شكلة: ويت�شمن ذلك معرفة ما يريد املعلم  ▪

اأن يبحثه، وو�شع جمموعة اأ�شئلة حول امل�شكلة، ومن 
ثم و�شع خطة لالإجابة عنها.

جمع البيانات: من خالل تنظيم املعلومات وم�شاركة  ▪
الآخرين يف احل�شول عليها �شواء كان ب�شكل مبا�شر 

اأو غري مبا�شر.
حتليــل وتف�شــري البيانات: حيث تهدف هــذه العملية  ▪

اإىل و�شــف وتلخي�ــس البيانــات بو�شــوح، والبحــث 
عــن خــط مرتابــط بــني كل هــذه البيانــات ، واإثبات 
الفر�شيــات اأو تفنيدهــا وفــق خريطــة لــكل اأداة من 

اأدوات البحث.
القيــام باإجــراء اأو فعــل معــني: وهــي مرحلــة القيام  ▪

بفعــل منا�شــب علــى �شــوء النتائــج التــي مت التو�شل 
اإليهــا، وي�شبــح اأمــام املعلــم ثالثــة احتمــالت يقوم 

بهــا، تتمثل يف ) ال�شــتمرار يف املمار�شــة ال�شــابقة، 
 Greenwood &( )تغيريها متاما، تعديلهــا جزئيا

)Others،1993: 211

ولعل ذلك يتطلب جمموعة من املهارات البحثية التي 
عرفهــا )غــامن، 2007: 55( باأنها: " املهــارات العلمية 
والتعليمية والعقلية والجتماعيــة واليدوية والت�شالية 
التــي يكت�شــبها الباحث املعلم قبل واأثنــاء وبعد النتهاء 
من اإجراء البحث الإجرائي بدًءا بالتعرف اإىل امل�شكلة 
واختيار م�شادرهــا يف �شوء املعايري الالزمة لالختيار 
ومــرورًا بو�شــع خطة لدرا�شــة م�شــكلة البحــث وانتهاًء 
بالقدرة على ا�شــتخدام الأ�شاليب الإح�شائية املنا�شبة 

وكتابة التقارير" ، وعليه ميكن حتديدها مبا يلي:
متثــل  ▪ والتــي  و�شياغتهــا:  امل�شــكلة  حتديــد  مهــارة 

حتديــًدا للهــدف وتركيــًزا للطاقة الذهنيــة املوجهة 
اإليه وتر�شيًدا للجهد املبذول، لذلك ينبغي اأن ميتلك 
املعلــم مهارة حتديد امل�شــكلة لكــي يح�شرها بدقة، 
باعتبار ذلك ن�شف الطريق اإىل احلل. )ال�شاعاتي، 
معايــري  ثالثــة  وهنــاك   )18  :2006 وال�شــاعاتي، 

للحكم على ال�شياغة اجليدة للم�شكلة، هي:
تت�شمــن امل�شــكلة اإمكانية اختيارهــا وجتريبها،  ▪

ف�شــوؤال امل�شــكلة ي�شــاعد على اتخاذ الإجراءات 
الالزمــة لقيا�ــس اأثــر املنهــج علــى الجتاهــات 

ب�شكل عملي تطبيقي.
و�شوح ال�شياغة ودقتها. )عوي�س، 2000: 23( ▪

وت�شــع جامعــة Cardiff باإجنلرتا اأربعــة معايري يجب 
البحــث  ومو�شــوع  م�شــكلة  اختيــار  عنــد  مراعاتهــا 

)Delamont، 1997: 20 ( :الإجرائي، هي
املو�شــوع  ▪ يف  بالعمــل  ي�شــتمتع  اأن  املعلــم  توقــع 

املختار.
ا . ▪ اإمكانية جدولة البحث من خاللها زمنيًّ
طول البحث، ومنهجيته.  ▪
مــع  ▪ يتعار�ــس  ل  مبــا  النظريــة  العتبــارات 

النظريات العلمية.
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مهارة فر�ض الفرو�ض : والتي تعد  تخميًنا  اأو ا�شتنتاًجا  
ا  يتو�شل اإليه املعلم ويتم�شــك به ب�شــكل موؤقت، فهو  ذكيًّ
اأ�شــبه بــراأي املتعلــم املبتــدئ يف حل امل�شــكلة، م�شــتمدة 
مــن خلفيــة علمية مقــروءة اأو م�شــموعة اأو مرئية، تنهي 
احلرية وتك�شف عن الغمو�س، اأو تك�شف عن البديل قبل 
اإجــراء البحث عــن حل امل�شــكلة، ليعــرف الباحث مدى 
قدرته على اإجراء البحث واحلكم بقبول امل�شكلة اأو عدم 
قبولهــا. )غامن، 2007: 79( وتنــدرج هذه املهارة حتت 
بنــد مهارة التخطيط لعملية البحــث، التي تعترب مبثابة 

و�شع املعامل الرئي�شة لل�شري يف البحث.

مهــارة جمــع البيانــات وتبويبهــا: وتاأتــي اأهمية هذه 
املهارة مبثابة الأر�شية ال�شلبة التي ينطلق منها املعلم 
يف حتديــد فرو�شه، التي يحــاول جاهدًا التحقق منها، 
فامل�شــكالت البحثيــة لي�شــت مبتورة ال�شلــة، واإمنا هي 
يف احلقيقــة امتــداد ملا �شــبقها من تقدم علمــي، اإذ اإن 
املعرفة تبنى على ما �شبقها، حيث يبداأ الباحث عن حل 
للم�شــكلة من حيــث انتهى غريه، وبالتــايل يكون لبحثه 
الأثــر البارز يف البناء املعريف، وعليه يبداأ بال�شــتدلل 
بامل�شطلحات املهمة اأو امل�شــلمات الأ�شا�شية يف امل�شكلة 
مراجعــة  اأن  ذلــك  اإىل  اأ�شــف  حتديدهــا.  مت  التــي 
الأدبيات ال�شــابقة ي�شــهم يف و�شع املو�شــوع البحثي يف 
�شــياقه ال�شحيــح، فــال يت�شور وجــود مو�شــوع مل يتم 
تناوله من قبل بطريقة مبا�شــرة اأو غري مبا�شرة. وتعد 
مراجعــة الأدبيات جــزًءا ل يتجزاأ مــن عملية تخطيط 

البحث، وتت�شمن ما يلي:
ا�شتك�شاف الأدبيات للتعرف اإىل طبيعة البحث. ▪
البناء على ما هو موجود بالفعل مع املعرفة. ▪
العثــور علــى املــربرات التــي تو�شح احلاجــة للبحث  ▪

الإجرائي. 
اإيجاد �شياق علمي للدرا�شة املقرتحة. ▪
املنا�شــبة  ▪ البحــث  التقنيــات ومناهــج  اإىل  التعــرف 

للدرا�شة.) ظاهر،2014: 43( 

مهارة الو�صول اإىل حل امل�صــكلة: وعند الو�شول لتلك 
املهارة ينبغي ت�شــجيع الباحثني على ا�شــتخدام اخليال 

واإتاحة الفر�شة لهم لإنتاج اأفكار اإبداعية حلل امل�شكلة 
حمل الدرا�شــة، كما ينبغي اأن تتاح لهم الفر�شة لإنتاج 
اأفــكار اأ�شيلــة بهــدف تاأ�شيــل احلــل. )عبــد احلميــد، 

)111 :2005

وهذا يتطلب ا�شتخدام بع�س الآليات والطرق، منها: 
) اليوميــات، الربوفيــالت، حتليــل الوثائق، ا�شــتخدام 
مالحــظ خارجــي، املقابــالت، ال�شــتبانات، املذكرات 
التحليليــة، الت�شويــر الفوتغــرايف والت�شــجيل ال�شوتي 

والفيديو( ) اخلالدي، 2004:83(

مهارة تف�صــري النتائــج وكتابة التقريــر: وهذا يعني 
بلورة وت�شطري اأفكار يف �شكل ميكن الآخرين من فهمها 
وتقديرهــا، ويربر احل�شــول عليهــا، اأو ي�شع ت�شورات 
لكيفيــة التعامــل معهــا، ومــن ثم كتابــة تقريــر البحث 
الــذي يعــد درا�شــة احلالة اأكــر طرقها �شــيوعًا، والتي 
تاأخــذ عــادة الطابــع الق�ش�شي التاريخــي الذي يظهر 
مــن خاللــه كيــف تطــورت فكــرة البحــث واخلطــوات، 
ومــدى تنفيذ الإجــراءات، والتغــريات املق�شودة وغري 
املق�شــودة، وامل�شــكالت التي واجهت البحــث. )عابد، 

)52 :2005

الدرا�صات ال�صابقة:

دور  اإىل  التعــرف  هدفــت  )ظاهــر،2014(  درا�شــة 
املخت�شــني الرتبويــني يف تنمية املهــارات البحثية لدى 
املعلمني مبدار�س وكالة الغوث الدولية، وقد ا�شتخدمت 
الباحثــة املنهــج الو�شفــي التحليلي بتطبيــق الأدوات ) 
ا�شــتبانة، مقابلة( على )450( معلمًا، )25( م�شــرفًا، 
واأثبتت النتائج اأن املخت�شني الرتبويني ينمون املهارات 
البحثية لدى املعلمني بن�شبة )%70.43( بحيث احتلت 
املهارات ال�شــخ�شية املرتبــة الأوىل، واملهارات العلمية 
علــى املرتبة الأخرية، كما اأنه ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائية بني متو�شــطات درجات تقديــر اأفراد العينة 
لــدور املخت�شــني تعــزى للمتغريات: ) النــوع، املنطقة، 

�شنوات اخلدمة(

كمــا اأجرى )العــاين،2012( درا�شــة هدفت التعرف 
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اإىل واقــع اخلــربات واملهــارات العلميــة املكت�شــبة لدى 
البحثيــة  الأن�شــطة  خــالل  مــن  الرتبيــة  كليــة  طلبــة 
الإجرائيــة التــي يقدمونهــا �شمــن متطلبــات املقررات 
الدرا�شــية، والك�شــف عــن طبيعــة املهــارات يف جمــال 
البحــث العلمــي بجامعــة ال�شــلطان قابو�ــس، واتبعــت 
الدرا�شــة  عينــة  وبلغــت  الو�شفــي،  املنهــج  الدرا�شــة 
)488( طالــب، واأظهــرت الدرا�شــة اأن درجــة التقدير 
للمهارات العلميــة البحثية الإجرائية بلغت )77.9%( 
حيث كانت اأعلى درجات التقدير يف املهارات املنهجية 
واأدناهــا يف املهارات اللغوية، كما اأن هناك فروًقا ذات 
دللــة اإح�شائيــة بني متو�شــطات درجــات تقدير اأفراد 

العينة تعزى ملتغري النوع، وذلك ل�شالح الذكور.

وقامــت كل من )�شــكيك، وبــارود، 2011(  بدرا�شــة 
هدفــت التعــرف اإىل واقــع البحــث العلمي يف املدار�ــس 
الثانويــة،  الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــي املرحلــة 
وال�شعوبــات التي تواجههم واقــرتاح بع�س املقرتحات 
لتذليــل تلك ال�شعوبــات، وقد ا�شــتخدم البحث املنهج 
الو�شفي، وبلغت عينة الدرا�شــة )202( معلمًا ومعلمة، 
واأثبتت النتائج اأن املعيقات ال�شخ�شية واملعرفية جاءت 
يف املرتبة الأوىل بدرجة عالية، يليها املعيقات الإدارية 
ثــم الجتماعيــة، واأخريًا املعيقــات القت�شادية بدرجة 
متو�شطة، كما اأن هناك فروًقا ذات دللة اإح�شائية يف 
درجة تقدير اأفراد العينة للمعيقات تعزى ملتغري النوع، 

وذلك ل�شالح الإناث.

وحــول املعيقــات التي تواجــه امل�شــرفني الرتبويني يف 
تنفيذ البحوث الرتبوية الإجرائية، قام )البنا، 2011( 
بدرا�شــة اتبع فيها املنهج الو�شفي وطبق ا�شــتبانة لهذا 
الغر�س على عينة مكونة من )126( م�شرفًا وم�شرفة، 
وقد تو�شلت الدرا�شــة اإىل اأن اأهم املعيقات: )قلة دعم 
ا ، وكرة الأعمال الإدارية والفنية  الوزارة ماديًّا ومعنويًّ
املنوطــة بامل�شــرف الرتبــوي(، كمــا اأنه ل توجــد فروق 
ذات دللــة اإح�شائيــة بــني متو�شــطات درجــات تقــدر 
اأفــراد العينــة تعزى جلميــع متغريات الدرا�شــة، وهي: 

)النوع، املوؤهل، �شنوات اخلدمة، املديرية(

واأجــرى )عمــر، 2010( درا�شــة هدفــت التعــرف اإىل 
درجة معرفة املعلمة باأهداف البحوث الإجرائية وكيفية 
ال�شــتفادة منهــا، وكذلــك التعــرف اإىل املعوقــات التــي 
تواجــه تطبيق البحــث الإجرائي، وقد ا�شــتخدم البحث 
املنهــج الو�شفــي بتطبيــق ا�شــتبانة علــى )50( معلمــة، 
اإيجابيــة نحــو  اأن هنــاك اجتاهــات  واأظهــرت النتائــج 
اإجــراء البحوث الرتبوية، ولكنها واإن وجدت فهي تفتقر 
للعمل اجلماعي، ويف نف�ــس الوقــت ل توجد اآلية حمددة 
لالهتمــام بالبحــوث. كما اأنه ل توجد فــروق ذات دللة 
اإح�شائيــة بــني متو�شــطات درجات تقدير اأفــراد العينة 

تعزى اإىل متغريي )�شنوات اخلدمة، والتخ�ش�س(.

كما قام )الرعوجي، 2007( بدرا�شــة هدفت التعرف 
اإىل اأهــم املهارات البحثيــة الإجرائية لدى معلمي املواد 
وقــد  والثانويــة،  املتو�شــطة  املرحلتــني  يف  الجتماعيــة 
تكونت عينة الدرا�شة من )310( من املعلمني و )150( 
معلمة يف مدينة بريدة بالق�شيم بال�شــعودية، وا�شتخدم 
الباحث املنهج الو�شفي بتطبيق ا�شتبانة كاأداة للدرا�شة. 
واأثبتت الدرا�شة اأن اأهم املهارات التي حتتاج اإىل تطوير 
هــي: ) مهارات كتابــة تقرير البحث، ا�شــتخدام املكتبة 
الإلكرتونية( ويف �شوء النتائج اأو�شت الدرا�شة ب�شرورة 

توظيف البحث الرتبوي يف تدري�س املواد الجتماعية.

ويف درا�شــة كولوبــي )Collopy، 2008( مت التعــرف 
اإىل فوائــد الــدورات التدريبيــة التــي اأجريــت مــن قبل 
امل�شــرفني الرتبويني يف تنمية مهــارات البحث الرتبوي 
لــدى املعلمــني، وقد ا�شــتخدم الباحث املنهــج الو�شفي 
مــن خــالل الزيــارات واملقابالت على عينــة مكونة من 
)110( مــن املعلمني واملعلمات ، وقد تو�شلت الدرا�شــة 
اإىل اأن امل�شــرفني ي�شعون اأولوية عالية لتدريب املعلمني 
علــى املهــارات البحثية، كما اأثبتــت اأن التدريب اجليد 

ينطوي على العمل مع املعلم يف البحث الرتبوي.

حتديــد  هدفــت  بدرا�شــة   )2005 )هــارون،  وقــام 
الإجرائيــة  البحــوث  املعلمــني يف  م�شــاركة  م�شــتويات 
اأو اختيــار م�شــكلة  وذلــك �شمــن جمــالت:) حتديــد 
البحث، ت�شميم الدرا�شــة، ا�شــتخدام نتائــج البحث( 
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وتو�شلــت  الو�شفــي،  املنهــج  الباحــث  ا�شــتخدم  وقــد 
الدرا�شــة اإىل اقــرتاح اأربعــة اأ�شــباب للفجــوة يف هــذا 
النــوع مــن البحوث، هــي: )هوية الباحــث، افرتا�شات 
التعميــم اخلاطئــة، طبيعــة تقاريــر البحــث، عموميــة 
نتائــج البحــث(، وقد اأو�شت الدرا�شــة بزيادة م�شــتوى 
م�شــاركة املعلمــني، والرتكيز يف البحث على م�شــكالت 

ميدانية ت�شتجيب لالحتياجات اخلا�شة بكل معلم. 

التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:

من خالل ا�شتعرا�س الدرا�شات ال�شابقة ذات العالقة 
بالدرا�شــة احلاليــة، والتي مت الطالع عليهــا، جند اأنها 
يف جميعها قد اهتمــت بتنمية املهارات البحثية واأو�شت 
ب�شرورتهــا �شــواء علــى م�شــتوى املعلمــني مثــل درا�شــة 
)عمــر،   ،)2011 وبــارود،  )�شــكيك  )ظاهــر،2014(، 
اأو   )2005 )هــارون،   ،)2007 )الرعوجــي،   ،  )2010

 ،)Collopy، 2008( على م�شــتوى امل�شرفني مثل درا�شة
)البنا، 2011( . ويف اأغلبها اتفقت مع الدرا�شة احلالية 
يف ا�شتخدام املنهج الو�شفي التحليلي، وا�شتفاد الباحث 
درا�شــة  خا�شــة  ال�شــتبانة  جمــالت  حتديــد  يف  منهــا 
)ظاهــر،2014(، )دحــالن واللــوح،2013.(. ولعــل ما 
مييــز الدرا�شــة احلاليــة عن غريهــا هو اأنهــا جتمع بني 
التعــرف اإىل واقع املهــارات البحثية لدى معلمي املرحلة 

الثانوية، وو�شع روؤية لتنميتها.

الطريقة واالإجراءات:
جمتمع الدرا�صة وعينتها: 

يتكــون جمتمــع الدرا�شــة مــن جميــع معلمــي املرحلة 
الثانويــة مبحافظــات غــزة والبالــغ عددهــم )4503( 
مــن املعلمــني واملعلمــات يف جميــع حمافظــات قطــاع 
للتخطيــط  العامــة  الإدارة  اإح�شائيــات  ح�شــب  غــزة 
 1913 معلمــًا،   2590( واملوزعــني  2016/2015م، 

معلمــة(، وقــد مت اختيــار عينة ا�شــتطالعية مكونة من 
)40( ع�شــوًا، ب�شــكل ع�شــوائي، بغر�ــس التحقــق مــن 
�شــدق الأداة  وثباتهــا واأهليتهــا للتطبيــق، يف حــني مت 
توزيــع اأداة الدرا�شــة على )400( منهــم مت اختيارهم 
ا�شــرتجاع  مت  وقــد   ، الطبقيــة  الع�شــوائية  بالطريقــة 

)384( منهــم، وا�شــتثنى منهــا )8( لعدم ا�شــتكمالها 
ل�شــروط القبــول بهــا، وبذلــك اأ�شبح عدد ال�شــتبانات 
التــايل يو�شــح  املعتمــدة للتحليــل )376(، واجلــدول 

تق�شيمهم ح�شب النوع.
جدول )1( يو�شح عينة الدرا�شة ح�شب النوع

الكلياأنثىذكراجلن�س
230146376العدد

%100%38.83%61.17الن�شبة

اأداة الدرا�صة
اال�صتبانة:

بعد الطالع على الأدب الرتبوي والدرا�شات ال�شابقة 
املتعلقــة مب�شــكلة الدرا�شــة وا�شــتطالع راأي عينــة مــن 
املتخ�ش�شــني عــن طريــق املقابــالت ال�شــخ�شية ذات 
الطابــع غري الر�شــمي، قــام الباحــث بتحديد جمالت 
الإجرائــي(  الرتبــوي  البحــث  مهــارات   ( ال�شــتبانة 
و�شياغــة الفقــرات التــي تقــع حتت كل جمــال ومن ثم 
اإعــداد ال�شــتبانة يف �شورتهــا الأوليــة لت�شــمل )42( 
فقــرة موزعــة على ثالثة جمــالت: ) مهــارات علمية ، 
مهارات اإجرائية فنية، مهارات لغوية وتنظيمية( تكون 
كل جمــال مــن )15( فقرة، وذلك بغر�س قيا�ــس مدى 

امتالك املعلمني اأفراد العينة لهذه املهارات.  

ــا مــن املحكمني  عر�شــت ال�شــتبانة علــى )11( حمكمًّ
الرتبويني من اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات اقرتح 
بع�شهــم تعديــل بع�س الفقرات، وحــذف بع�شها واإ�شافة 
بع�شها ومت اعتماد )45( فقرة بعد التعديل. حيث اأعطى 
لكل فقرة وزن مدرج وفق �شلم ليكرت اخلما�شي، وبذلك 

انح�شرت درجات اأفراد العينة ما بني )45،225(.

�صدق اال�صتبانة: 
�شــدق املحكمــني : مت عر�ــس ال�شــتبانة يف �شورتهــا 
الأوليــة علــى )11( مــن التخ�ش�شــني، حيــث قامــوا 
باإبــداء اآرائهــم وملحوظاتهــم حــول منا�شــبة الفقرات 
واملجــالت، ومــدى انتمــاء الفقــرات اإىل كل جمال بعد 
الدمــج، وكذلك و�شوح �شياغتها اللغوية، يف �شوء تلك 

املالحظات خرجت ال�شتبانة يف �شورتها النهائية. 
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�شــدق الت�شــاق : جــرى التحقــق مــن �شدق الإن�شــان 
مــن  ال�شــتطالعية  العينــة  علــى  بتطبيقهــا  الداخلــي 
خارج اأفراد عينة الدرا�شــة، ومت ح�شاب معامل ارتباط 
بري�شــون بــني درجــات كل جمــال والدرجــة الكليــة كما 
معامــل  ح�شــاب  مت  وكذلــك   ،)3( اجلــدول  يو�شحــه 
ارتباط بري�شــون بني كل فقرة والدرجــة الكلية للمجال 

كما يو�شحه اجلدول )2(.
جدول )2( معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية

معامل م
معامل مالرتباط

م�شتوى مالرتباط
الدللة

املجال الأول 

10.485**20.655**30.776**

40.727**50.753**60.469**

70.735**80.631**90.790**

100.725**110.729**120.630**

130.489**140.766**150.722**

املجال الثاين

10.618**20.575**30.455**

40.792**50.578**60.378*

70.765**80.755**90.471**

100654**110.832**120.369*

130.694**140.542**150.381*

املجال الثالث

10.533**20.545**30.655**

40.410**50.488**60.753**

70.521**80.551**90.827**

100.652**110.621**120.729**

130.495**140.548**150.766**

** دالة عند م�شتوى دللة )0.01( 
*دالة عند م�شتوى دللة )0.05( 

يت�شح من اجلداول ال�شابقة اأن جميع الفقرات ترتبط 
بالدرجــة الكليــة للمجــال الــذي تنتمي اإليــه ارتباًطا  ذا 
دللــة اإح�شائيــة عنــد م�شــتوى )0.01( وهــذا يوؤكد اأن 
ال�شــتبانة تتمتــع بدرجــة عالية مــن الت�شــاق الداخلي. 

وللتحقــق مــن �شــدق الت�شــاق الداخلــي للمجــالت قام 
الباحــث بح�شــاب معامــالت الرتبــاط بــني درجــة كل 
جمال من املجالت واملجالت الأخرى وكذلك كل جمال 
بالدرجة الكلية لال�شتبانة واجلدول التايل يو�شح ذلك: 
جدول )3( م�شفوفة معامالت ارتباط كل جمال من جمالت 

ال�شتبانة واملجالت الأخرى والدرجة الكلية

الثالثالثاينالأولاملجموعاملجال
0.8891الأول
1**0.8580.602الثاين
1**0.717**0.8750.638الثالث

** دالة عند م�شتوى دللة )0.01( 

ثبات اال�صتبانة:
اأجــرى الباحــث خطــوات التاأكــد من ثبات ال�شــتبانة 

بطريقتني هما: 
طريقــة التجزئــة الن�شفيــة :  مت ا�شــتخدام درجــات 
العينة ال�شــتطالعية حل�شاب ثبات ال�شــتبانة بطريقة 
التجزئة الن�شفية حيث احت�شــبت درجة الن�شف الأول 
) الفقرات الفردية(  لكل جمال من جمالت ال�شتبانة 
وكذلك درجة الن�شف الثاين ) الفقرات الزوجية( من 
الدرجات وذلك بح�شاب معامل الرتباط بني الن�شفني 
معامــل  با�شــتخدام  الرتبــاط  معامــل  ت�شحيــح  ومت 
للمحــاور   )Sperman 's Coefficient( �شــبريمان 
 Guttman's( ذات عــدد الفقــرات الزوجيــة وجتمــان
Coefficient( للمحــاور ذات عــدد الفقــرات الفــردي. 

حيــث اإن)معامــل الرتبــاط املعــدل = ( ، r ترمــز اإىل 
معامل الرتباط بني درجات الأ�شــئلة الفردية ودرجات 

الأ�شئلة الزوجي، واجلدول التايل يو�شح ذلك: 
جدول )4( معامالت الرتباط بني ن�شفي كل جمال من 

املجالت قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

عدد املجالت
الفقرات

الرتباط قبل 
التعديل

معامل الثبات 
بعد التعديل

150.8890.899الأول

150.6330.652الثاين

150.6700.692الثالث

450.7730.799املجموع
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يت�شــح مــن اجلــدول ال�شــابق اأن معامــل الثبــات الكلي 
)0.799( وهــذا يــدل علــى اأن ال�شــتبانة تت�شح تتمتع 
بدرجــة عاليــة من الثبــات تطمئن الباحــث اإىل الثبات 

تطبيقها على عينة الدرا�شة. 
طريقــة األفــا كرونبــاخ / وذلــك لإيجــاد معامل ثبات 
ال�شــتبانة، حيــث ح�شلــت على قيمــة معامــل األفا لكل 
جمــال من جمالت ال�شــتبانة وكذلك لال�شــتبانة ككل 

واجلدول )5( يو�شح ذلك. 
جدول )5( معامالت األفا كرونباخ لكل جمال من جمالت 

ال�شتبانة
معامل األفا كرونباخعدد الفقراتاملجال
150.931الأول
150.790الثاين
150.795الثالث
450.933املجموع

يت�شــح مــن اجلــدول ال�شــابق اأن معامــل الثبــات 
الكلــي )0.933( وهــذا يــدل علــى اأن ال�شــتبانة 
تتمتــع بدرجــة عاليــة من الثبــات تطمئــن الباحث 

لتطبيقها.

نتائج الدرا�صة

االإجابة عن ال�صوؤال االأول:

ين�س ال�شــوؤال على: " ما اآراء معلمي املرحلة الثانوية 
حول اأهمية البحث الرتبوي الإجرائي وجدواه ؟"

الباحـــث  ا�شـــتخدم  ال�شـــوؤال  هـــذا  عـــن  ولالإجابـــة 
ا�شـــتجابات  بتجميـــع  املئويـــة،  والن�شـــب  التكـــرارات 

املعلمـــني، واجلـــدول التـــايل يو�شـــح ذلـــك:

جدول )6( التكرارات والن�شب املئوية لإجابات اأفراد العينة  حول الأهمية )ن=376(
ن�شبة الرف�سن�شبة املوافقةلنعمال�شوؤالم

%23.2%2898776.8هل جتد اأن هناك اأهمية للبحث الرتبوي الإجرائي وتطبيقاته يف العمل املدر�شي؟1

%31.4%25811868.6هل هناك فروق يف اأداء املعلمني الذي ميار�شون البحث الإجرائي؟2

%26.6%27610073.4هل ترغب يف تنمية مهاراتك البحثية يف هذا املجال؟3

%47.1%19917752.9هل تف�شل البحوث الإجرائية على البحوث العلمية؟4

%38.6%23114561.4هل ترغب يف امل�شاركة يف اإجراء بحوث اإجرائية؟5

%73.7%9927726.3هل ميكن اأن يكون املعلم مبدع دون اأن يتقن مهارات البحث الإجرائي؟6

%80.1%7530119.9هل ت�شمح لك ظروف عملك داخل املدر�شة مبمار�شة البحث الإجرائي؟7

مــن   76.8% اأن  جنــد  ال�شــابق  اجلــدول  خــالل  مــن 
اأفــراد العينــة يــرون �شــرورة واأهميــة للبحــث الرتبوي 
يرغبــون  و73.4%  املدر�شــي،  العمــل  يف  الإجرائــي 
بتطويــر مهاراتهم البحثية يف هــذا املجال، وهذا يعني 
اأن هناك ظروًفا بعيدة عن امليول والرغبات حتول دون 
اإتقانهــم للمهــارات، قد تتمثل يف ن�شــاب املعلم الكبري 
مــن احل�ش�ــس املدر�شــية، نظــرًا لظــروف حمافظات 
غزة ال�شتثنائية، حيث اإنه منذ �شنوات مل يتم فتح باب 
التوظيف للمعلمني اجلدد ب�شــبب النق�شــام ال�شيا�شي. 
%73.7 مــن اأفــراد العينة يــرون اأنه ل ميكــن اأن يكون 

املعلــم مبدعًا دون اأن يتقن مهــارات البحث الإجرائي، 
يف حــني اأجمــع %80.1 منهم علــى اأن ظروف العمل ل 

ت�شمح مبمار�شة البحث الإجرائي

االإجابة عن ال�صوؤال الثاين:

ين�ــس ال�شــوؤال علــى : " مــا درجــة تقديــر املعلمــني 
الرتبــوي  البحــث  يف  ملهاراتهــم  غــزة  مبحافظــات 
الإجرائــي؟" لالإجابــة عــن هــذا ال�شــوؤال قــام الباحث 
با�شــتخدام التكــرارات واملتو�شــطات والن�شــب املئوية، 

واجلدول التايل يو�شح ذلك. 
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جدول )7( املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري والوزن الن�شبي ل�شتجابات اأفراد العينة 

جمموع املجال
النحراف املتو�شطال�شتجابات

الرتتيبالوزن الن�شبياملعياري

1670044.42215.16559.231مهارات علمية  ومفاهيمية

1661044.19117.07758.922مهارات اإجرائية فنية 

1647143.80116.11258.413مهارات لغوية وتنظيمية 

49781132.41448.35458.86الدرجة الكلية

 يت�شــح من اجلدول ال�شــابق اأن الدرجــة الكلية لتقدير 
اأفــراد العينــة لمتالكهــم املهــارات البحثيــة يف املجالت 
متو�شــطة،  درجــة  وهــي   )58.86%( ت�شــاوي  املحــددة 
وكذلك الأوزان الن�شبية للمجالت كل على حدة تدل على 
م�شــتوى متو�شــط. وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�شــة 
)الرعوجي، 2007(، ودرا�شــة )�شكيك وبارود، 2011(، 
) عمــر، 2010(، )هــارون، 2005( ويختلف مع درا�شــة 
)العاين، 2012( التي جاءت فيها درجة التقدير كبرية.

وقد جــاءت املجالت على الرتتيــب: )مهارات علمية  
ومفاهيمية( الأول بوزن ن�شبي )%59.23( يليه جمال 
)مهــارات اإجرائيــة فنيــة( بــوزن ن�شــبي )58.92%( 
واأخــريا جمال )مهارات لغوية وتنظيمية( بوزن ن�شــبي 
)%58.41( ، ولعل هذه الن�شــبة يف التقدير تعزى اإىل 
اأن املهــارات العلميــة واملفاهيميــة لهــا اأ�شا�ــس تعليمــي 

مرتاكــم اأثناء فــرتة الإعداد بكلية الرتبيــة التي تخرج 
فيهــا املعلــم، ولكــن املجــالت الأخــرى فهــي مرتبطــة 
الإجرائــي،  للبحــث  العمليــة  واملمار�شــة  بالتطبيــق 
والتــي ل تاأخــذ ن�شيبها خــالل فرتة الإعــداد، ول يتاح 
للمعلــم امل�شــاركة فيهــا فيما بعــد، نتيجة لكــرة العبء 
التدري�ــس،  املدر�شــة يف  ثقافــة  وانح�شــار  التدري�شــي، 

وعدم تلقي املكافاأة �شمن املدر�شة.

وفيمــا يلــي عر�ــس ومناق�شــة كل جمال مــن جمالت 
املتو�شــط  بح�شــاب  الباحــث  قــام  حيــث  ال�شــتبانة، 
احل�شابي والنحراف املعياري والوزن الن�شبي لدرجات 
اأفراد العينة على الفقرات والدرجة الكلية لكل جمال.

املجــال الأول: مهــارات علميــة  ومفاهيمية )مرتبطة 
مبفهــوم البحــث الإجرائــي والتفكــري العلمــي وحتديد 

الأدوات واملنهجية املنا�شبة.(

جدول )8( التكرارات واملتو�شطات والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات املجال الأول

جمموع الفقرةم
النحراف املتو�شطال�شتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�شبي

12123.2231.49264.475اإتقان احلقائق واملفاهيم البحثية املرتبطة بالبحث الإجرائي1

2
والتخ�ش�شات  الإجرائي  البحث  بني  العالقات  اإدراك 

10592.8161.48356.338الرتبوية املختلفة

12803.4041.30368.094اإتقان اآلية التفكري العلمي القائم على التحليل.3

4
العمل  بطبيعة  عالقة  ذات  بحثية  م�شكالت  اختيار 

15704.1811.20283.621)بحوث الفعل(

5
وو�شع  وا�شح  ب�شكل  الإجرائي  البحث  م�شكلة  حتديد 

11373.0241.33760.487الإطار العام له.

6
جوانب  تغطي  دقيقة  �شياغة  البحثية  الأ�شئلة  �شياغة 

12863.4201.39768.403امل�شكلة.

13523.6011.37472.022اإتقان اختيار العينة البحثية داخل املدر�شة.7

9972.6521.26853.0310اإتقان مفهوم الأدوات البحثية ذات املوا�شفات ال�شليمة. 8
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جمموع الفقرةم
النحراف املتو�شطال�شتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�شبي

9
ال�شتبانات،   ( لالأدوات  والثبات  ال�شدق  مفهوم  معرفة 

9462.5161.39950.3212املقابالت، املذكرات، ..(.

8672.3061.38046.1215يفرق بني الأ�شاليب الإح�شائية وا�شتخداماتها10

8942.3781.35947.5514حتليل النتائج وتف�شريها وتقييمها 11

11603.0851.40861.706اأخالقيات البحث الإجرائي اأثناء جمع املعلومات12

9192.4441.36948.8813التحقق من �شحة الفرو�س13

9622.5591.38451.1711مفهوم ملخ�س البحث وحمتوياته14

10592.8161.49956.339معرفة كيفية ربط النتائج باملمار�شات ال�شابقة15

1670044.42215.16559.23الدرجة الكلية

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن درجات التقدير يف هذا 
املجــال تراوحت بــني )83.62 - %46.12( حيث كانت 
اأعلى فقرتني يف املجال: الفقرة )4(  " اختيار م�شكالت 
بحثيــة ذات عالقة بطبيعة العمــل – بحوث الفعل" بوزن 
ن�شبي )%83.625( والفقرة )7( " اإتقان اختيار العينة 
 )72.02%( ن�شــبي  بــوزن  املدر�شــة."  داخــل  البحثيــة 
ويرجع ال�شــبب يف ذلك اإىل اأن هذه املهارات ترتبط باأن 
املعلمني اأكر قدرة على حتديد امل�شكالت البحثية واأكر 
�شــعورًا بهــا لقربهــم مــن امليــدان، وكذلك الأكــر قدرة 
علــى حتديــد الفئــة التي ميكــن اأن يجرى البحــث عليها 
)املبحوثــني( لو�شــع احللول املنا�شــبة حلل امل�شــكلة، اأو 

تعديل م�شار بع�س املمار�شات.

واأن اأدنــى فقرتــني يف املجــال كانت: الفقــرة )10( " 
يفرق بني الأ�شاليب الإح�شائية وا�شتخداماتها." بوزن 

ن�شــبي )%46.12( والفقــرة )11( " حتليــل النتائــج 
وتف�شــريها وتقييمها " بوزن ن�شبي )%47.55( ويرجع 
ال�شــبب يف ذلــك اإىل اأن هــذه املهــارات تقــع يف اأعلــى 
مراتــب اخلــربة البحثيــة يف جمــال البحــث الإجرائــي 
مــن حيــث ربــط الأرقــام بالعبــارات الدالــة، وتقييــم 
الو�شــع اجلديــد الذي ن�شــاأ بعد تطبيــق البحث مقارنة 
مــع الو�شع ال�شــابق. كمــا اأن الفقــرة )10( حتتاج اإىل 
معلومــات ومفاهيم ريا�شية قد ل تتوفر اإل عند معلمي 
الريا�شيــات، اأ�شــف اإىل ذلــك اأن هــذه املهــارات متثل 
موؤ�شــرًا هامــًا علــى مدى التمكــن من خطــوات البحث 

الإجرائي.

املجــال الثــاين: مهــارات اإجرائيــة فنيــة )املرتبطــة 
الأ�شــاليب  وا�شــتخدام  الإجرائــي  البحــث  باآليــات 

الإح�شائية املنا�شبة.(
جدول )9( التكرارات واملتو�شطات والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات املجال الثاين

جمموع الفقرةم
النحراف املتو�شطال�شتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�شبي

11152.9651.32359.317التخطيط ال�شليم لإجناز خطوات البحث الإجرائي.1

11753.1251.36062.504تنظيم جمع املادة العلمية وترتيبها ب�شكل منطقي.2

9362.4971.43949.9515الربط بني اجلانب النظري والتطبيقي جلوانب البحث.3

4
البحث  العالقة مبو�شوع  ذات  واملراجع  امل�شادر  حتديد 

12283.2661.32065.322الإجرائي.

12013.1941.30563.883توظيف البيانات يف �شياقها البحثي.5

10232.7291.32954.5713تنظيم جداول النتائج ومعرفة دللتها 6

12293.2691.41065.371جمع الدرا�شات ذات العالقة وال�شتفادة منها7
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جمموع الفقرةم
النحراف املتو�شطال�شتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�شبي

11583.0801.37661.605املحافظة على الوقت يف العمل البحثي8

11062.9411.40958.838مراعاة عالقة الفئة امل�شتهدفة بالبيئة البحثية9

10792.9181.43758.359تعريف امل�شطلحات اإجرائيا10

10962.9151.41958.3010كتابة التقارير البحثية11

10682.8401.41856.8112التعامل مع �شبكات الإنرتنت وامل�شادر الإلكرتونية12

9702.5801.47851.6014اإتباع الطرق املنهجية يف حتكيم الأدوات البحثية13

11222.9831.36259.686الن�شمام اإىل املنتديات الإلكرتونية ذات املعلومات املوثقة14

10862.8871.37657.7611تف�شري النتائج مبو�شوعية حتدد اجتاه امل�شار15

الدرجة الكلية  1661044.19117.07758.75

يت�شــح مــن اجلــدول ال�شــابق اأن درجــات التقديــر 
يف هــذا املجــال تراوحــت بــني )49.95 - 65.37%( 
حيــث كانــت اأعلى فقرتــني يف املجال: الفقــرة )7(  " 
جمع الدرا�شات ذات العالقة وال�شتفادة منها " بوزن 
ن�شــبي )%65.37( والفقــرة )4( " حتديــد امل�شــادر 
واملراجــع ذات العالقــة مبو�شــوع البحــث الإجرائي." 
بوزن ن�شــبي )%65.32( ويرجع ال�شــبب يف ذلك اإىل 
اأن هــذه املهارات ترتبط بالأدب الرتبوي ال�شــابق ذي 
العالقــة مبو�شوع البحث الذي يتناولــه املعلم، والذي 
اجتهــد فيه ال�شــابقون، والذي قراأ حولــه املعلم ليكون 
اأكــر قــدرة علــى تف�شــري البيانــات والنتائــج، حيــث 
متثــل الفقرة )7( جزء من الفقــرة )4( وكليهما من 
املهــارات الأوليــة يف البحــث الإجرائــي، والتي ي�شــهل 

على املعلمني القيام بها.

الفقــرة )3(  اأدنــى فقرتــني يف املجــال كانــت:  واأن 
" الربــط بــني اجلانــب النظــري والتطبيقــي جلوانــب 
 )13( والفقــرة   )49.95%( ن�شــبي  بــوزن  البحــث." 
)اإتبــاع الطرق املنهجيــة يف حتكيــم الأدوات البحثية( 
بوزن ن�شبي )%47.55( ويرجع ال�شبب يف ذلك اإىل اأن 
هذه املهــارات متثل درجة متقدمة من اخلربة البحثية 
املرتبطة بربط املمار�شــات ال�شــابقة بالنتائج احلالية، 
ور�شــد الواقع وال�شــتدلل عليــه، اإ�شافــة اإىل اأن اتباع 
الطرق املنهجية يحتاج اإىل خربة يف جمال البحث، قد 

ل تتوفر عند املبتدئني من الباحثني املعلمني. 

املجــال الثالث/  مهارات لغويــة وتنظيمية )املرتبطة 
العلميــة  البحــث  بنيــة  وتنظيــم  اللغــات  با�شــتخدام 

واللغوية، وكتابة التقارير(

جدول )10( التكرارات واملتو�شطات والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات املجال الثالث

جمموع الفقرةم
النحراف املتو�شطال�شتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�شبي

1
البحث  مبو�شوع  املرتبطة  املتعمقة  احلرة  القراءة 

9202.4471.39048.9414الإجرائي

11533.0661.52361.335الربط اللغوي ملكونات البحث الإجرائي2

3
يف  والق�ش�شي  التاريخي  وال�شرد  الفقرات  نظام  اتباع 

11593.0821.39961.653الكتابة للتقرير

10662.8351.44256.709التمكن من القواعد اللغوية الأ�شا�شية الالزمة للكتابة4

9732.5881.41951.7613ا�شتخدام حمركات البحث الأجنبية.5

11283.0031.35260.056اإتقان لغة اأجنبية لإثراء املعرفة البحثية6

13563.6061.39172.131التعامل اللبق مع بيئة البحث7
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146 العدد:

جمموع الفقرةم
النحراف املتو�شطال�شتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�شبي

10452.7791.31155.5911�شبط تكافوؤ اأفراد العينة قدر امل�شتطاع8

13363.5531.33071.062مراعاة رغبات املبحوثني واجتاهاتهم 9

10372.7581.35755.1612اكت�شاف النق�س يف املعلومات والأدلة10

11543.0691.41461.384التنبوؤ ال�شليم يف �شوء معطيات البحث الإجرائي11

11182.9731.41259.477املالحظة الدقيقة للظواهر ذات العالقة مب�شكلة البحث12

11102.9551.40459.108ت�شجيل خطوات البحث الإجرائي من حيث الإجناز والتاأجيل.13

8522.2661.33245.3215الرتجمة ال�شحيحة للن�شو�س الأجنبية ذات العالقة14

10652.8301.39656.6010حتري الدقة يف اإ�شناد الآراء، واملقابالت15
1647143.8016.11258.41الدرجة الكلية

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن درجات التقدير يف هذا 
املجال تراوحت بني )45.32 - %72.13( حيث كانت 
اأعلــى فقرتــني يف املجال: الفقــرة )7(  " التعامل اللبق 
مــع بيئــة البحــث " بــوزن ن�شــبي )%72.13( والفقــرة 
)9( " مراعــاة رغبــات املبحوثــني واجتاهاتهم." بوزن 
ن�شــبي )%71.06( ويعزى ال�شبب يف ذلك اإىل اأن هذه 
املهــارات متعلقــة باأخالقيــات البحــث الإجرائــي التي 
تعتــرب من اأبجديات اإجراء البحوث امليدانية، والتي لن 

تاأتي بنتائج دقيقة ما مل تراع اأثناء التطبيق.

واأن اأدنــى فقرتــني يف املجــال كانــت: الفقــرة )14( 
بــوزن  الأجنبيــة."  للن�شو�ــس  ال�شحيحــة  الرتجمــة   "
احلــرة  )القــراءة  والفقــرة )1(  ن�شــبي )49.95%( 
املتعمقــة املرتبطــة مبو�شــوع البحث الإجرائــي( بوزن 

ن�شــبي )%48.94( ويعزى ال�شبب يف ذلك اإىل اأن هذه 
املهارات ترتبط مب�شتوى الثقافة العامة، ومدى القدرة 
علــى اإتقــان لغــة اأخــرى غــري العربيــة، وهذا مــا قد مل 

يتوفر اإل عند معلمي اللغة الإجنليزية.  

اإجابة ال�صوؤال الثالث: 

ين�ــس على :" هل توجد  فــروق ذات دللة اإح�شائية بني 
متو�شطات درجات تقدير اأفراد العينة ملهاراتهم يف البحث 

الرتبوي الإجرائي تعزى ملتغري النوع ) ذكر – اأنثى(؟ "

ولالإجابــة عــن هــذا ال�شــوؤال مت التحقــق مــن �شحــة 
الفر�ــس ال�شفــري املنبثق من هذا ال�شــوؤال، حيث قام 
الباحث با�شــتخدام اختبار )T-test(، وكانت النتائج 

كما يو�شحها اجلدول التايل:

جدول ) 11( املتو�شطات والنحرافات املعيارية وقيمة "ت" لال�شتبانة تعزى ملتغري النوع )ذكور – اإناث(.

قيمة )ت(النحراف املعيارياملتو�شطالعددالنوعاملجال

** 23048.30015.5136.096ذكرالأول
14637.71917.719اأنثى

** 23047.72213.4945.489ذكرالثاين
14639.23316.231اأنثى

** 23047.95213.7726.611ذكرالثالث
14637.28817.317اأنثى

** 230143.9738.5116.548ذكراملجموع 
146114.2449.067اأنثى

** دالة عند م�شتوى دللة )0.01( = 2.58
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يت�شــح من اجلدول ال�شــابق اأن قيمة )ت( املح�شــوبة 
اأكــرب مــن قيمــة )ت( اجلدوليــة يف جميــع املجــالت، 
والدرجة الكلية لال�شتبانة، وهذا يدل على وجود فروق 
ذات دللــة اإح�شائيــة تعــزى ملتغــري النــوع، ولقد كانت 
الفــروق ل�شالــح الذكــور. ويعــزى ال�شــبب يف ذلك اإىل 
اأن مدار�ــس الذكــور تتعر�س مل�شــكالت اأكر من الإناث 
وبالتايل ح�شا�شــية امل�شــكالت تكون اأكــر و�شوحًا، كما 
اأن املعلمــني الذكــور اأكر قدرة على احلركة والتنقل يف 
اأثناء تطبيق اأدوات الدرا�شة، بالإ�شافة اإىل كرة اأعباء 
املعلمات املوزعة ما بني ) املدر�شــة، البيت( . وهذا ما 
يتفق مع ما جاءت به درا�شة )العاين، 2012( ويختلف 
مع درا�شــة )ظاهر، 2014(، )عمــر، 2010(، )البنا، 
2011( التي مل جتد فروقًا دالة اإح�شائيًّا  تعزى ملتغري 

النوع، ومع درا�شــة )�شكيك وبارود، 2011( التي كانت 
الفــروق فيها يف درجة التقديــر ملعوقات البحث العلمي 

من وجهة نظر املعلمني ل�شالح الإناث. 

اإجابة ال�صوؤال الرابع:
ين�س على: " ما الروؤية املقرتحة لتنمية مهارات البحث 

الرتبوي الإجرائي لدى املعلمني مبحافظات غزة؟

نــال البحــث الإجرائــي ومهاراتــه اهتمامــًا ملحوظًا 
مــن قبــل املهتمــني والباحثــني علــى مــدى العقديــن 
املا�شيني بدرجات خمتلفــة، ويرجع ذلك اإىل الإميان 

بــاأن فاعليــة البحث متثل حجــر الزاويــة للو�شول اإىل 
الغايــات العليــا، وحت�شــني املمار�شــات، وو�شــع حلــول 

للم�شكالت بوجه عام.

املنطلقات الفكرية للروؤية: 
اأن تطوير وتنميــة املهارات البحثية للمعلمني تتطلب  ▪

اختيار نظم الدرا�شــة الأكادميية الأكر مالءمة  يف 
كليات الرتبية .

اأن تنميــة املهــارات البحثية ي�شعب حتقيــق اأهدافه  ▪
املرجــوة دون اأن يرتبــط بتوجهــات بحثيــة متكاملة، 
ت�شــكل يف جمموعهــا خطــة لتعزيــز ثقافــة البحــث 
العلمــي . بحيث ت�شــعى اإىل حتقيــق الرتباط الفعلي 

بق�شايا التدري�س وم�شاكله. 
اأن البحــث الرتبــوي- يف املدار�ــس – يتطلــب توافــر  ▪

اإمكانــات متطــورة وقــد تعاظــم الطلــب علــى هــذه 
الإمكانــات بفعــل الطفــرة التكنولوجيــة، والتوجيــه 
املتزايــد نحــو العلــوم امل�شــتقبلية، واإعــادة النظر يف 

برامج كليات الرتبية.

حماور الروؤية : 

البحــث  مهــارات  تنميــة  ترتكــز منظومــة  اأن  يجــب 
الإجرائي على حمورين رئي�شني يتفرع منهما جمموعة 

من ال�شيا�شات والتدابري الفرعية على النحو التايل: 

تفعيل دور امل�شرف والإدارة املدر�شية يف ت�شهيل 
مهام املعلم الباحث

- توفري البيئة املعرفية واملعلوماتية واملكافاأة

و�شع اإطار تنظيمي وهيكل اأكادميي متطور 
لدعم ممار�شات املعلمني البحثية. 

و�شع اإطار تنظيمي اأكادميي 
متطور لدعم املعلمني بحثيًا 

حماور الروؤية لتنمية املهارات البحثية

دعم جهود البحث والتطوير املدر�شي 
بالبحث الإجرائي. 

دمج اهتمامات اجلامعات البحثية مع بحوث 
املعلمني الإجرائية. 

ت�شجيع املعلمني على ا�شتكمال درا�شاتهم العليا 
كمدخل لإعدادهم كباحثني 
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مالمح الروؤية: 
املدر�شــية   ▪ امل�شــكالت  الإجرائيــة يف عــالج  حتقيــق 

وذلــك ا�شــتنادًا اإىل هيكليــة منظمــة الأمم املتحــدة 
اإىل  املدر�شــة  لتحويــل  والثقافــة  والعلــوم  للرتبيــة 

منظمة متعلمة. 
تفعيل دور املعلمني يف البحث الإجرائي. ▪
و�شع املعايري العملية التي ت�شــمح بتحقيق م�شتويات  ▪

اأف�شل من التدري�ــس امل�شــتند اإىل العلم واملمار�شــة، 

بدل من النقل والتجريب.
ربــط البحــوث الإجرائية التي تتم يف املدار�ــس ومن  ▪

قبــل املعلمــني مبجل�ــس البحــث العلمــي مــن ناحيــة، 
وباملوؤ�ش�شات التعليم العايل من جهة اأخرى.

و�شــع نظــام خا�س لدعــم العمل واملهــارات البحثية  ▪
ــا ، ومعنويًّا( ، يف اإطار �شيا�شــة وزارة الرتبية  )ماديًّ
والتعليم الداعمة باجتاه تعزيز ثقافة البحث العلمي 

املدر�شي.

اخلطوات االإجرائية:

الإجراءاتاملهارة

مهارة اختيار مو�شوع البحث 
الإجرائي  

اعتبارها م�شــئولية م�شــرتكة تعتمد على امل�شــكالت التي يواجهها املعلم وم�شــتوى دافعيته،  ▪
وخربات امل�شرف ، وت�شور كل من امل�شرف واملعلم عن قيمة املو�شوع واأهميته.

مهارة التخطيط لعملية 
 Planning The البحث

Research

و�شع خريطة لل�شري عليها اأثناء البحث مع املعلم، تت�شمن: ▪
ــا : و�شع جدول زمني حمــدد املراحل وواقعي لل�شــري يف البحث خالل  ▪ جدولــة البحــث زمنيًّ

املدة املحددة 
ر�شد بيئة التطبيق، والإمكانات املتاحة. ▪

مهارة مراجعة الأدبيات املتعلقة 
مبو�شوع البحث 

توجيــه املعلم يف هــذه املرحلة ل�شمان الختيار الفعال للمعلومــات املتعلقة مبو�شوع البحث  ▪
وكذلك املقارنة الناقدة للمعلومات من امل�شادر املختلفة، والتعرف املوثق ملا مت اإجنازه وما 

يحتاج اإىل بحث يف جمال املو�شوع .
التعامل مع امل�شكالت املتعلقة مبدى ارتباط هذه الأدبيات مب�شكلة البحث الإجرائي، وذلك  ▪

مب�شاعدة املعلم يف و�شع معايري Criteria حتدد مدى هذا الرتباط. 
ت�شجيع املعلم على الكتابة من خالل تلخي�س ما يح�شل عليه من بيانات، وو�شع قائمة مبا  ▪

يحتاجه من اأفكار موجودة يف هذه الدرا�شات.

املهارات املنهجية

ويق�شــد بالنواحــي املنهجية بنــاًء الأدوات واختيار العينات واختيار الأ�شــاليب الإح�شائية  ▪
املنا�شبة. ومن ثم يجب على امل�شرف الرتبوي التاأكد من قدرات املعلم يف:

معرفة املعلم لالأ�ش�ــس النظرية، ومدى اإدراك املعلم للبدائل املنهجية، ومهارات ا�شــتخدام  ▪
الكمبيوتر ومهارات الكتابة العلمية اجليدة. 

مهارة جمع وحتليل وتنظيم 
البيانات واملعلومات

ويتحدد من خالل:  ▪
العمــل اجلماعــي مع الآخرين �شــواء يف اللقــاءات الفرديــة، اأو اجلماعيــة ، ويت�شمن ذلك  ▪

الفهم وال�شتجابة لحتياجات الآخرين والعمل كفرد يف فريق لإجناز اأهداف م�شرتكة .
تبويب البيانات وح�شر دللتها ▪

مهارة كتابة التقارير وتف�شري 
النتائج

الو�شوح ، وال�شدق اأحد املكونات ال�شرورية للكتابة الفعالة واجليدة. ▪
تدريب املعلمني على الرتتيب املنطقي للمعلومات والرتابط بني الأفكار. ▪
تدريب املعلمني على كتابة تقرير البحث اأو ملخ�شه مبنهجية زمنية ذات طابع ق�ش�شي. ▪
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التو�صيات:

يف �شوء نتائج الدرا�شة، يو�شي الباحث مبا يلي:
متطلــب  ▪ اجلامعــات  يف  التخــرج  م�شــروع  ت�شمــني 

اإجــراء بحث اإجرائي مل�شــكلة واجهت املعلم املتدرب 
يف الرتبية العملية يف املدار�س قبل التخرج.

ت�شمــني برامــج تدريــب املعلمــني اجلــدد مهــارات  ▪
للمعلمــني  امل�شــرفني  وتكليــف  الإجرائــي،  البحــث 

وم�شاعدتهم يف تنفيذ بع�شها.
ا�شــتق�شاء اآراء املعلمــني حــول اأهم امل�شــكالت التي  ▪

قد تعرت�س ن�شاطهم وعملهم، وو�شع خطة لعالجها  
با�شتخدام البحوث الإجرائية.

تقدمي حوافز مادية ومعنوية لت�شجيع العملي البحثي  ▪
) الفردي، اجلماعي(، وامل�شــاركة يف الن�شر العلمي 
اأو املحافــل العلميــة واحت�شــاب ذلــك يف الرتقيــات 

والمتيازات للمعلمني.
اإ�شــدار جملة حمكمــة ودورية من قبل وزارة الرتبية  ▪

والتعليم، ت�شم اأبحاث املعلمني الإجرائية.
عقد دورات تدريبية للمعلمني لتمكينهم من مهارات  ▪

البحــث الإجرائــي، واإ�شفــاء ال�شبغــة العمليــة على 
م�شــاق ) مناهــج البحــث العلمــي( يف كليــة الرتبيــة 

باجلامعات الفل�شطينية.
و�شــع معايــري تت�شمــن العمــل البحثــي للمعلمــني يف  ▪

خطة اجلودة، واخلطة العامة للوزارة.
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