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ABSTRACT  
 

The research aimed to investigate the knowledge of high schools’ teachers in 

Makkah about action researches, in general, and that of science teachers in 

particular.  It also aimed to learn about its effect in their vocational elaboration, in 

addition to revealing any statistically significant differences between Mean scores 

of teachers’ responses about their knowledge of the role of action researches in 

improving the vocational and innovational practices. Those differences are attributed 

to the variety of the teachers’ level of education, area of expertise and teaching 

experience. The questionnaire was applied on a random sample of 135 teachers, and 

the researcher has adopted a descriptive analytic modal and Quantitative and 

Qualitative methods.      

The results were as follows: 

The degree of adopting action researches by high school teachers was found to be 

moderate and took the following order: vocational collaboration, vocational 

colleagueship, reflective practicing, continual vocational development, the school 

atmosphere educational supervision, mastering scientific research skills, communal 

participation. Whereas the role of action researches played in the elaboration of 

vocational practices was found to be weak. The results didn’t show statically 

significant differences among MEAN scores of high school teacher’s responses 

about their knowledge of the role of action researches. 

Recommendations were as follows: 
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- There should be a focus on action researches practices at schools and 

enhancing the values of collaborative working and vocational colleagueship.  

- Encouraging the teachers to try, innovate, and improve their vocational skills 

and motivation for work in order to integrate their knowledge about the major, 

teaching methods and strategies.  

- Encourage teachers to increase their analytic abilities and critical skills in 

educational problem solving. 

- Improving the educational practices with the school managements and 

communicating with the educational experts and the society. 

- Involving educational supervisors in the application of this kind of researches 

at schools and providing technical assistant to teachers.  

- It is crucial to include action research in teachers’ preparation programs in 

research curricula modules at Education colleges in order to give the teachers 

the opportunity of practicing and application before employment.  
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 : بحثملخص ال

مفهوم  حبوث الفعل  لدى معلمات املدارس الثانوية مبكة املكرمة  هدف البحث إىل التعرف على واقع                
ات والكشف عما إذا كانت هناك فروق ذ عامة ومعلمات العلوم خاصة ، ومعرفة دورها يف  حتسني ممارساهتم املهنية ،

ملهنية اداللة إحصائية بني متوسطات استجابات املعلمات حول معرفتهم بدور حبوث الفعل  لتحسني املمارسات 
دورات تدريبية يف  واحلصول على اخلربة يف التدريسسنوات  واالبتكار لديهم واليت تعزى الختالف املؤهل ، التخصص،

واعتمدت  من املدارس الثانوية مبكة املكرمة .( معلمة  131باستخدام استبانة طبقت على عينة عشوائية ) حبوث الفعل
 .  النوعية(-ا استخدمت الطريقة املختلطة)الكميةكمالباحثة على املنهج الوصفي التحليلي  

وتوصل البحث إىل النتائج التالية : درجة توافر املمارسات املرتبطة بأبعاد حبوث الفعل لدى معلمات املدارس            
ون املهين ، التعا،اتقان مهارات البحث العلمي جمملة متوسطة وكانت مرتبة على النحو التايل :  مبكة املكرمة الثانوية

الزمالة املهنية،املمارسات التأملية ، والتنمية املهنية املستمرة  ، املناخ املدرسي ، االشراف الرتبوي ، ،واملشاركة اجملتمعية ،  
كما أن  دور حبوث الفعل يف حتسني املمارسات املهنية ملعلمات املرحلة الثانوية جاء بدرجة ضعيفة .و كشفت النتائج 

روق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات معلمات املرحلة الثانوية حول معرفتهم  بدور عن عدم وجود ف
 حبوث الفعل .

وأوصى البحث : الرتكيز على ممارسة حبوث الفعل باملدارس وتعزيز القيم املتمثلة يف العمل التعاوين ، والزمالة املهنية ، 
هم ار وتطوير ذاهتم مهنيا وزيادة الدافعية للعمل لتتكامل معرفتوتشجيع املعلمات على التجريب واإلبداع واالبتك

بالتخصص وأساليب وطرق واسرتاتيجيات التدريس ، كما تزيد من قدراهتم التحليلية وتفكريهم الناقد  يف تقدمي احللول 
لهم مع الباحثات وخرباء صللمشكالت الرتبوية والتعليمية باملدرسة وحتسني املمارسات الرتبوية  مع اإلدارة املدرسية وتوا

الرتبية  واجملتمع اخلارجي ، ومشاركة املشرفات الرتبويات يف تطبيق هذا النوع من البحوث يف املدارس وتقدمي الدعم الفين 
للمعلمات . وضرورة تضمني حبوث الفعل يف برامج إعداد املعلم ضمن مقررات مناهج البحث يف كليات الرتبية والتدريب 

 لى ممارستها وتطبيقها  .قبل اخلدمة ع
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 مقدمة:
(  كمدخل لتحسااني ممارسااات املعلمات  املهنية واميكاد ية 18:  8223،اخلالدى  ) حبوث الفعل كما أشااارظهرت 

إىل أن حبوث الفعل تساااااعد املعلم على تطوير نفساااا  ( Hewitt &Litlle ,  2005:1،هويت وليتل  ) ويضاااايف ،
ية ووعي  بذات  من قدرات  التحليل مهنيا لتتكامل معرفت  بالتخصااااااااااص وأساااااااااااليب  واساااااااااارتاتيجيات تدريساااااااااا  ، كما تزيد

من و  وتفكريه الناقد كما تسااهم يف حتساني التواصل بني املعلمني والباحثني الرتبويني واإلدارة املدرسية واجملتمع اخلارجي.
 القاهرةبمعهد الشااارق اميوسااال للتعليم العايل يف الرتبية بااامعة اميمريكية ادرة مشاااروع بكم  جدا النادرةعربية الشااااريع امل

، واليت هتدف إىل حتقيق ااودة ىف املدرساااااااااة من خالل تطبيق منهجية حبوث الفعل وذلن بالتعاون مع كليات الرتبية ، 
ووزارة الرتبية والتعليم ، ومؤسااااسااااات أخرى إلحداث حتول تربوي جديد يرتكز على املدرسااااة واحتياجاهتا وجعلها قادرة 

مل تعاوين تشااااركي يهدف إىل إ اد حلول عملية مدروساااة للمشاااكالت على مواجهة مشاااكالهتا بنفساااها من خالل ع
 كنج ونيومان)وكما أضاااااااااف وتعزيز منوهم  طوير املمارسااااااااات املهنية للمعلمني وت ،وحتسااااااااني  اليت تعاين منها املدرسااااااااة

،2000 King and Newmann,  ) يدة دأمهياة الثقاافاة التعااونياة يف حبوث الفعل للمعلمني ا مين املعلومات اا
مع اآلخرين  من خالل احلوار والتفاعل وإمناواميفكار ال تنشاااااااأ من التعلم الفردي ذو اسااااااااليب التنمية املهنية التقليدية  

  8222،ساااارت ر ،   Mertler ,  2006،مرتلر  ) وكما اشااااارت دراسااااات عديدة مثل وخلق ثقافة التعلم املسااااتمر .
على أمهية ( ,Chiou-hui  2011،تشاايو هوي  و Garcia and RobinStringer  2008, ،جاريشااا وروبني، 

التقييم ،حث واالساتقصاء الفرصاة للبئ  وإعطااملعلم  الهنا تعمل على  زيادة دافعية تشاجيع املعلمني لتبين حبوث الفعل 
 .و ارس مهارات التفكري الناقد

وبناء على كل ما ساااابق ،وبعد أن اتضااااحت أمهية حبوث الفعل يف حتسااااني املمارسااااات الرتبوية والتنمية املهنية للمعلمني 
املرحلة  لمات لدى مع حبوث الفعل مفهومومن هناا تاأه هذه الدراسااااااااااااااة متفقة مع التوج  احلديث للوقوف على واقع 

 .يف مكة املكرمة  املهنية ماهتممارسودورها يف حتسني  عامة والعلوم خاصة  الثانوية
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 مشكلة الدراسة:
طرحت وزارة التعليم عدد من املشاااريع التطويرية اليت تسااتهدف حتسااني العملية الرتبوية والتعليمية منها:املشااروع الشااامل 

، مشااااااااروع نرام املقررات ، مشااااااااروع تطوير اساااااااارتاتيجيات  لتطوير املناهج ،مشااااااااروع تطوير مناهج العلوم والرياضاااااااايات
التدريس ، ويعترب املعلم عنصااااااااااااارا فعاال لنجا  هذه املشااااااااااااااريع التعليمية م  ما أحسااااااااااااان تطويره وتنميت  ، مبا يتفق مع 

 أهداف هذه املشاريع التطويرية وتطلعات القائمني عليها.
من خالل  علمات وامل رساااااااات الرتبوية والتعليمية واملهنية للمعلمنياملماكما أن اإلشاااااااراف الرتبوي الذي يهدف إىل حتساااااااني 

اميساااااليب اإلشاااارافية املتعددة يعاين من قصااااور يف حتقيق أهداف  ا إذ تشااااري العديد من الدراسااااات منها :) دراسااااة  اخلديدي 
قية تيح فرصاااااا حقيإىل ضاااااعف اإلشاااااراف الرتبوي يف ممارساااااات  ، حيث ال ي (1181والزهراين ، 1181، الرميح ، 1131،

 ، وقلما يسهم يف حل املشكالت املهنية. واملعلمات للنمو املهين للمعلمني
عملية املعلمات إل ا  هذه املشاااااااااااااااريع والرقي بالاملعلمني و كما أن واقع برامج التدريب أثناء اخلدمة اليت تسااااااااااااااتهدف  

يف املدرساااااااااة  توى هذه الربامج للممارساااااااااة والتطبيقاملعلمة على نقل حماملعلم و التعليمية والرتبوية يكاد يلمس عدم قدرة 
ومن مث على  ، املعلمات املعلمني و اليت يعمل هبا وخاصاااة رتار عدد حمدود حلضاااورها ا مما ينعكس سااالبا على ممارساااة

( إىل تدين الفرص 8221،امينصااااااااري  ) لطالبات. حيث أشاااااااارت دراساااااااةللطالب وامساااااااتوى التحصااااااايل الدراساااااااي 
 الشااااهراين)التدريبية املتاحة للمعلمني ، واعتمادها على احملاضاااارة ، وافتقارها للممارسااااة العملية .كما أوضااااحت دراسااااة 

كما أشار   ، مساتوى أداء معلمي التعليم العاموى خر ي كليات الرتبية ، و اخنفاض مسات  (8211، واحلريب  8211،
أهنا تقليدية و امج التدريب أثناء اخلدمة وما  ارسااااااااااا  املعلم حقيقة يف الصاااااااااااف الدراساااااااااااي ، إىل الفجوة بني ما تقدم  بر 

يف  على إحااداث الترييري اإل ااايب واعتمااادهااا على أساااااااااااااالوب اإللقاااء وىلبااة ااااانااب النرري على العملي وعاادم قاادرهتااا
من  فيما ذكر (8212،ساعداوي  ) مالطالبات وتتفق  معه الطلبة و ممارساات املعلمات مبا ينعكس على حتساني تعلم

  .خالل خربهتا يف اإلشراف على الطالبات املعلمات أثناء أدائهم يف املدارس 
(  إن التنمية املهنية للمعلمني تشاهد العديد من اإلشااكاالت إذ 8221،رواس  ) اشااار وكذلن على املساتوى املدرساي

جود التادرياب أثنااء اخلادماة أثناء الدوام الرلي ا لعدم و يعاارض بع  ماديري املادارس خرومل املعلمني لاللتحااق بربامج 
ية ،وهذا ربامج التدريبية املساااااائية لضاااااعف احلوافز التشاااااجيعضاااااافة إىل عزوف بع  املعلمني عن المن حيل حملهم ، باإل

يمي ، والتم 1131ومعلماهتا ايضااااااا ، ويف هذا الصاااااادد يرى  ) العنرت،ومعلميها مديرات املدارس مديري و ينطبق على 
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على املعلمات و لتشااااااجيع املعلمني املدارس لربامج تدريبية متكنهم  من القيام بدورهم  ومديرات حاجة مديري( 1132
 .حتسني ممارساهتم  وتنميتهم مهنيا 

( على ضرورة ترسيخ ثقافة التنمية املهنية املستدامة يف املدارس الثانوية ، وتشجيع 8213،الزائدي)كما أكدت دراسة 
 ت املهنية الفردية وااماعية.املمارسا

مما سابق نساتنتج ضرورة التحول النوعي يف أساليب التنمية املستمرة للمعلمات  و أساليب حديثة ومبتكرة تنطلق من  
املدرساااة وتساااتثمر خرباهتم يف توفري فرص تعلمهم ذاتيا مما ينعكس على حتساااني ممارسااااهتم من خالل تبين حبوث الفعل 

حث بثقاافاة العمال اامااعي والتعااون وتباادل اخلربات ، ونررا ملاا أ ذكره أنفا ، فقد انبثقت فكرة ال يف تنمياةوتوظيفهاا 
  مكة املكرمة يف حبوث الفعل لدى معلمات املدارس الثانوية مفهوم  يف التعرف على مدى توافريف ذهن البااحثة  احلاايل

 ماايل :" يف التسااااالل الرئيس التوحتددت مشااااكلت  دم ، املقارساااااهتم املهنية من خالل هذا البحث من اجل  حتسااااني مم
مفهوم  حبوث الفعال  لادى معلماات املادارس الثاانوياة مبكاة املكرمة عامة ومعلمات العلوم خاصااااااااااااااة ، ومعرفة دورها يف  

، ولإلجابة عن هذا التسااااااااالل الرئيس حاولت الدراسااااااااة اإلجابة عن  "؟من وجهة نررهم   حتسااااااااني ممارساااااااااهتم املهنية
 التسالالت الفرعية التالية:

 ؟عن حبوث الفعل  من وجهة نررهم عامة والعلوم خاصة  لدى معلمات املدارس الثانوية ما مفهوم حبوث الفعل -1
  ؟جهة نررهممن و عامة والعلوم خاصة   ت املدارس الثانويةحبوث الفعل لتحسني املمارسات املهنية ملعلمادور ما   -8
لة إحصااااااااااااائية بني متوسااااااااااااطات اسااااااااااااتجابات املعلمات حول معرفتهم بدور حبوث الفعل  فروق ذات دالهل توجد -3

واحلصاااااول  تدريساخلربة يف الو  لتحساااااني املمارساااااات املهنية واالبتكار لديهم واليت تعزى الختالف املؤهل ، التخصاااااص
 . على دورات تدريبية يف حبوث الفعل

 
 أهمية البحث:
 يتناول موضاوعا مهما من املوضوعات الرتبوية املعاصرة ،وهو حبوث الفعل ، إذ تعدبحث أمهيت  من كون  يساتمد هذا ال
 ابيات  ملمارسااااااات املهنية للمعلمات واليت حتقق العديد من اإللتحسااااااني  ا من املنهجيات التطبيقية احلديثةأداة فاعلة و 

ثة يف التنمية مع التوجهات احلديالبحث  وينساااجم هذا بفعالية كمكاساااب تعلم الطالب والربل بني النررية واملمارساااة 
 مارسااااااااااااهتممو ومتكني املعلمات من أدائهم لتحساااااااااااني  عن طريق حتويل املدارس جملتمعات تعلم مهنية  املهنية للمعلمات

   .وجعلهم فاعلني وممارسني ناقدين ومتأملني وأيضا تعزيز منوهم املهين فيها الرتبوية 
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مفاهيم التعلم املساااااااتمر  مدى احلياة والذاه من خالل اساااااااتخدام حبوث الفعل مبا تعزز تربز أمهية هذا البحث يف كما 
 يسهم يف حتسني املمارسات املهنية للمعلمة . 

احلالية ملبية حلاجات ومتطلبات مشاااااااروعات وزارة التعليم التطويرية من خالل حتساااااااني املمارساااااااات  الدراساااااااة كما تأه
 املهنية للمعلمات باستخدام حبوث الفعل.

 ا. حبوث الفعل لدى املعلمات من خالل معرفة واقعه مفهوميؤمل أن تسهم نتائج الدراسة احلالية يف نشر وتنمية  
وأخريا لفت انتباه املسااااااااااااوالت عن إعداد وتدريب املعلمات إىل أمهية تضااااااااااامني حبوث الفعل يف برامج إعداد املعلمات 

 وتدريبهم .
 

 :البحثأهداف 
لعلوم خاصااااااااااة  عامة واواقع مفهوم  حبوث الفعل  لدى معلمات املدارس الثانوية  التعرف على إىل بحث احلايلال هدف
 كرمة.مبكة امل

مبكة اصااااااة عامة ومعلمات العلوم خعلمات املدارس الثانوية ملاملهنية  املمارساااااااتيف  حتسااااااني  معرفة دور حبوث الفعل  
 .من وجهة نررهم املكرمة 

ل السائدة حبوث الفع مفهوم  اإلحصائية بني متوسطات استجابات املعلمات حولالفروق ذات الداللة  الكشاف عن 
واليت تعزى الختالف متريريات ) املؤهل العلمي ، التخصااااااااااص ، سااااااااااانوات اخلربة يف التدريس ، احلصاااااااااااول على دورات 

 تدريبية يف حبوث الفعل(

 حدود الدراسة :
 اقتصر البحث على احلدود التالية:

 بحثال النسااجام  مع متريري تاملعلما الفعل لدى حبوثموضااوع  البحث على تناول حدود املوضااوع:اقتصاار  .1
الرئيس وذلاان لتحسااااااااااااااني ممااارسااااااااااااااااهتم املهنيااة ، ومااا يرتتااب عليهااا من حتقيق التنميااة املهنيااة  ، وكااذلاان معرفااة 

ملهين ، الزمااالااة املهنيااة ، التعاااون ا البحااث العلمي، : حبوث الفعاال يف أبعااادهااا التاااليااة مفهوم املعلمااات حول
شااااااااركة دور اإلشاااااااراف الرتبوي وامل، املناخ املدرساااااااي ، ، تمرةالتنمية املهنية املسااااااا، الذاتية  املمارساااااااات التأملية

 .اجملتمعية
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يف مكة ات للبن على اسااااااااااااتطالع رأي املعلمات باملدارس الثانوية احلكومية بحثال اقتصااااااااااااراحلدود البشاااااااااااارية: .8
 حبوث الفعل مفهوم حول  املكرمة 

 احلدود املكانية : طبقت الدراسة امليدانية على بع  املدارس الثانوية للبنات  مبكة املكرمة.  .3

 ها 1132/1132يف هناية الفصل الدراسي الثاين  بحثال طبقاحلدود الزمانية :   .1
 

 اإلجرائية: بحثمصطلحات ال
يني ومجيع املعن ، املديرات رى بواسااااااااطة املعلمات ، الباحثاتحبث منرم   : Action researchحبوث الفعل  -1

املدرسية بطريقة علمية  ملشاكالتبريرض مجع املعلومات والبيانات للتريلب على ا يف املدرساةبأمور التدريس وبياة التعلم 
 م عملهم بشاااكل أفضااالهقادرين على ف حتساااني وتطوير ممارسااااهتم املهنية ، الرتبوية والتعليمية باملدرساااة ا مما  علهم، و 
 ينعكس على تنميتهم مهنيا.و 

املمارسااااااااات املهنية : توظيف املعلمة للمعارف واملهارات املرتبطة بعملييت التعليم والتعلم بكفاءة وفاعلية يف ضااااااااوء -8
 .    املدرسة يف والتميز يف اميداء بفكرها وممارستها واملعززة باالتصال الفعالوحماسبة الذات  شعورها باملسؤولية

 ،العمليات ،عمليات عقلية تعرب عن التريريات الكمية ،ااذرية أوااوهرية يف التنريمات اهليكلية :مفهوم اإلبتكاار -3
ستخدم يف طرق وأساليب اميداء ااديدة الريري تقليدية واليت تو  االنتامل والذي يقود اىل زيادةالثروات الوطنية واملؤساسية

 اميفكار.و  عمل وتطويراميشياء
 

 والدراسات السابقة: اإلطار النظري
 تعد برامج إعداد  و أصااااااابحت التنمية املهنية من القضاااااااايا امللحة اليت تتصااااااادر اولويات اإلصااااااااال  الرتبوي يف العا  ، 

يق مفهوم ولتحق يقتصر على التلقني ونقل املعرفة ا  ةودور املعلم فية ملواجهة املتريريات املساتجدة قبل اخلدمة كا ةاملعلم
ة تعزز قيم العمل عن طريق عمل ثقافة مدرساااااااي اهلطبيعة املمارساااااااات املهنية التريري النوعي يف و ،  ةالتنمية املهنية للمعلم

للمعلمات و  مين  ينرر إىل املدرساااة بأهنا مرتكزا حموريا لتوفري فرص التعلم املساااتمرالتعاوين املشااارتك بني العاملني فيها  ،
هنية وهذا ينعكس على الطالبة  يف املرحلة الثانوية ا من حيث كوهنا تؤهل ملواصاااااالة التعليم العايل حتسااااااني ممارساااااااهتم امل

لتفكري العليااا ا افينمى لااديهااا مهااارات التعلم الااذاه و علهااا حمورا للعمليااة التعليميااة جبوالاادخول يف واقع احلياااة العمليااة ، 
 حلااجاة لضاااااااااااااارورة االرتقااء بنوعية برامج التنمية املهنية ، وفرصومن هناا تتاأكاد ا ن خالل ماا تتلقااه من تعليم نوعي ،م
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 ، التعلم املسااااااتمر اليت حتقق النمو املهين للمعلمة وبددها باسااااااتمرار ا ليلا االحتياجات الرتبوية والتعليمية املسااااااتجدة
 .يف اجملتمع املدرسي  وتعد حبوث الفعل من أحدث اميساليب اليت تنمي املعلمني أفرادا ومجاعات

 مفهوم بحوث الفعل:
 Kemmis and Mc,2002:8  , 2008  :12كما عرفها )كميز وآخرون    Action researchحبوث الفعل 

ومكينيف ،(  ( تتكون من كلمتني فكلمة فعل تعىن التدخل واإلجراء ، أما كلمة حبث فتعىن االسااااااااااااتقراء والتأمل وهي  
( بأهنا  بريب   8223:82،ذكرى  ) الذي تبىن من خالل  معرفة جديدة ، كما عرفهاماا يعرف باالبحوث اإلجرائية 

حبوث الفعل بأهنا"  Niff,2014 : 2  ) ،نايف  ) اميفكار يف املمارساااااااة كوساااااااايلة للتطوير وزيادة املعرفة .كما عرف
وث الفعل كون ، ومين حبمصااااطلح يشااااري إىل اميساااالوب العلمي يف النرر للعمل ا للتأكد من أن  يسااااري كما  ب أن ي

برى بواساااطة املعلم ) املمارس( ا لذا فهى حبوث قائمة على املعلم ، وميهنا تتطلب من املعلم التفكري والتأمل يف عمل  
( حبوث Good,2008: 6، قود  ) داخل الفصل ا لذا يطلق عليها ممارسات قائمة على التأمل الذاه" ، بينما يعرف

ال  يقوم هبا املمارسااااااااون يف حماولة لدراسااااااااة مشااااااااكالهتم بطريقة علمية من أجل االساااااااارتشاااااااااد أو الفعل بأهنا " العملية 
   Darling, 2006, Norton, 2009،  ونورتون  التصااااااااااااحيح أو التقومي ميدائهم  وقرراهتم ". وأضاااااااااااااف  )دارلنق

ير أدائهم أو إ اد فني هبدف تطو ومشاااااار  هنج نرمى للبحث يقوم ب  أطراف العملية الرتبوية من معلمني ، إداريني بأهنا(
 حلول للمشكالت اليت تواجههم يف العملية الرتبوية والتعليمية يف اجملتمع املدرسي  .

مما ساااابق وما عرض من معاين حبوث الفعل  كن اخلرومل مبجموعة من العناصاااار اميساااااسااااية اليت يقوم هبا ممارسااااو حبوث 
 الفعل يف اجملال الرتبوي وهي كالتايل:

 مبراجعة املمارسات الرتبوية احلالية القيام 

 حتديد  وتتبع املشكلة أو القضية من خالل التأمل ىف املمارسات احلالية 

  تقوم املعلماات بدافع من ذواهتم إلجراء هذا النوع من البحوث وفق منهجية علمية حمددة تقوم على املالحرة
سااااااااااني م  ووضااااااااااع احلل حتت التجريب وتقييم احلل وحتومجع البيانات للوصااااااااااول حللول املشااااااااااكالت املهنية اليت تواجهه

 ممارساهتم املهنية مبا حيقق التحسن يف أدائهم التدريسي.

 فيها لى املشااكالت للتريلب عمجيع من يف اجملتمع املدرسااي سااتخدمها يأن حبوث الفعل تعترب أداة أو وساايلة من املالحظ 
من خالل اساااااااتخدام خطوات البحث العلمى ىف حل املشاااااااكالت ، مما يؤدي إىل وتوجي  ممارسااااااااهتم وتنميتهم مهنيا ، 

ل ويقتضااااااى ذلن امتالك الكفايات الالزمة للقيام هبا، و كن القول : بأن حبوث الفع .هاحتسااااااني العملية التعليمية داخل
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سني ممارساهتم والتأمل ، و حتمبنية على التعلم من خالل املمارسة ،التعاون ، والتفاعل بني املعلمات من خالل التفكري 
 املهنية

 

 ثقافة المدرسة وارتباطها  ببحوث الفعل:
، وتعرب عن  تمع  املدرساايأفراد اجملتعد ثقافة حبوث الفعل انعكاس لثقافة املدرسااة ، اليت تنصااهر فيها القيم اليت تؤمن هبا 

ثقافة املدرساااة تؤثر على الطريقة اليت يفكر ( أن  Peterson,2002وممارسااااهتم املهنية . ويرى) بيرتساااون  ، مسااالوكياهت
هبا  ويشاااااااعر ويتفاعل هبا  العاملون يف املدرساااااااة ، من هذا املنطلق  د أن ثقافة املدرساااااااة تؤدي دورا فاعال يف تشاااااااكيل 

( أن االلتزام Sergiovanni,2006. ويؤكد )ساااااااريجوفاين ، أفرادهاطبيعة املمارساااااااات املهنية القائمة يف املدرساااااااة بني 
 واميداء العايل  ثالن عالمة متميزة وفارىة للمدارس اليت تتمتع بثقافة تنريمية إ ابية .

( تأثري ثقافة املدرساااااااااااة على سااااااااااالوكيات وتوقعات Deal and Peterson,2009 10: ويلخص )ديل وبيرتساااااااااااون ،
 واعتقادات املعلمني حول ممارساهتم املهنية وهي كالتايل:

 تعاوين مجاعي أو فردي؟ هل طريقة عمل املعلمني بشكل 

 درجة الثقة بني اإلداريني واملعلمني 

 أمهية التطوير املهين للمعلمني 

 مسؤولية املعلمني الرئيسية تعليم الطالب 

 اللرية املشرتكة واملوضوعات اليت يتحدث عنها املعلمني 

 ما يقدمون  من دعم وتشجيع للمعلمني املبدعني واملبتكرين 

 االجتماعية اليت ينحدر منها الطالب يف حتديد قدراهتم على التعلم. اعتقادهم بتأثري اخللفيات 
 وكما أوردو  جمموعة من القيم التنريمية املشرتكة اليت  كن اشتقاقها فيما يلي:

 و  ، التجريب ، االتصااااااااااااااال املفتو  باسااااااااااااااتخدام التقنية ، الدعم ، التقدير واالعرتاف ، الزمالة ، التعاون الثقة
 القرار املشاركة يف صنع

أداة فاعلة يف عترب تفهي   ممارسااااااااهتم املهنية  توج  سااااااالوكياهتم  و ، مما سااااااابق تعد حبوث الفعل امتدادا لثقافة املدرساااااااة
 حتقيق التنمية املهنية املستمرة للمعلمات.
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 مبررات بحوث الفعل:

، 8211أمحد ، )هناك العديد من املربرات اليت تؤدي اىل اساتخدام حبوث الفعل يف اجملال الرتبوي كما وضعها كل من  
 ( ونذكر منها :2: 8221مكينيف،و  232، 8221،عودة ،  22
  أسلوب حلل املشكالت الرتبوية .-1
 جمموعات. وإمنا يف فردي  يتم استخدامها ال-8
ييت التعليم لدى املعلمني فهي وساااااااايلة لتحسااااااااني عمل والتعاون  ميداء  وتنمية التفكري الناقدمنهجية تتساااااااام بالوعي با-3

 والتعلم واملمارسات املهنية املدرسية.
و  ،ل املدرساااااةمدخال للتنمية املهنية داخ فهيتعمل على تأكيد املمارساااااات الرتبوية اايدة بطريقة علمية موضاااااوعية -1

املالحرة ،التأمل وإعادة التخطيل ومن مث ترك املمارسات اليت يثبت عدم جدواها تتضامن عدة خطوات هي اإلجراء ، 
 يف عملية التدريس .

أداة ضاااارورية لكل العاملني ىف امليدان الرتبوي ، ووساااايل تدريا يتصااااف باملرونة والتجديد املسااااتمر يعني على تطوير  -1
 وحتسني النتائج.

ن ل  ت ووساائل التطوير يف امليدان التعليمي واإلداري يف اجملتمع املدرسي  ملمما سابق يتضاح لنا حبوث الفعل من أهم أدوا
 رىبة يف التنمية الذاتية املهنية ، فهي ترتبل باملعلم الفاعل واملشارك واملبدع يف العملية الرتبوية.

 دور حبوث الفعل يف حتسني املمارسات املهنية للمعلمني:
اون والتأمل والفهم املهين العميق ملمارسااااااااهتم الشاااااااخصاااااااية إال أن ذلن ال يكفي بالرىم من اساااااااتريراق املعلمات يف التع

( أن الترييري احلقيقي يف  Kraft,2002مبفرده حلدوث الترييري احلقيقي يف ممارساااات املعلمات املهنية . ويؤكد )كرافت ،
ل التعاون اما ومشاااااكلة من خالممارساااااات املعلمني املهنية وتعلم الطالب حيدث باساااااتقصااااااء املعلمني لراهرة متثل اهتم

( أن التعلم املهين الفعال للمعلمني Joyce and Showers,2002والتأمل الناقد.كما يضاااااايف ) جويس وشاااااااورز،
يرهر من خالل حبوث الفعل املبنية على طبيعة املمارساااااااة والعمل.فالبد من إعدادهم ودعمهم الساااااااتخدام ذلن النوع 

 مث التحسني  املستمر والتطوير. والتأملقية قائمة على املمارسة توفر فرص تعلم حقي ميهنامن البحوث 
 الدراسات السابقة  
 ندرت الدراسات العربية  إذا ما قورنت بالدراسات اميجنبية ، وجد من اساتعراض الدراساات اليت تناولت حبوث الفعل 

الشاااافعي )ة : دراسااا ورىم قلتها فقد أ عرض بع  الدراساااات ذات الصااالة مبتريري البحث الرئيس ومن هذه الدراساااات
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( واليت هاادفاات إىل تاادريااب الطالب املعلمني على إجراء حبوث الفعاال وقياااس أثر ذلاان على تنميااة كفاااءهتم 8213،
ذاتية  وممارسااااااااهتم التدريساااااااية واباهاهتم  و مهنة التدريس. وحتقيقا ميىراض الدراساااااااة تبنت الباحثة منهجية البحث ال

املختلل بااالعتمااد على البيااناات الكمياة والنوعياة من خالل تطبيق اس أدوات متثلات يف : مقيااس الكفااءة الذاتية ، 
ة أداء الطااالااب املعلم ،بطاااقااة مقااابلااة مقننااة للطااالااب املعلم ويوميااات مقياااس االباااه  و تاادريس العلوم ، بطاااقااة مالحراا

املعلم . وأوضاااااااااحت نتائج الدراساااااااااة أن لدى الطالب املعلمني كفاءة ذاتية منخفضاااااااااة أثرت سااااااااالبا على اباهاهتم  و 
الدراساااااة  ت، واليت أ التريلب عليها عن طريق إجرائهم لبحوث الفعل كما قدم تدريس العلوم وعلى أداءهم التدريساااااي

 تصورا مقرتحا إلدمامل حبوث الفعل يف برامج إعداد املعلم.
( واليت هدفت إىل شاااااااار  كيفية تطبيق منهجية Auxiliadora,et al , 2011دراسااااااااة ) أوكساااااااايالدورا وآخرون ،  و 

ن عملية أحبوث الفعل باملدارس كأحد املداخل لتشااااااااااااجيع ونشااااااااااااار ثقافة التنمية املهنية بني املعلمني . وأظهرت النتائج 
التدريب على حبوث الفعل أسااااااهمت ىف تنمية القدرة لدى املعلمني على التطوير ىف املدرسااااااة ، كما ساااااااعدت املعلمني 

 على التفكري النقدى ، وتنفيذ اسرتاتيجيات التعلم التعاوين ، واملشاركة اجملتمعية اليت ختدم املدرسة.

راز الترييريات ااماعية اليت بدت على ممارسااااات معلمي ( هدفت إىل إبChou-hui 2011,أما دراسااااة ) تشااااوهي ،  
اللرية اإل ليزية يف التدريس ومشااااااااركاهتم يف جمتمعات التعلم املهنية وساااااااعت للكشاااااااف عن مدى إساااااااهام جمتمع التعلم 

لمني ، عوفااعليااة حبوث الفعال يف حتقيق التنمياة املهنياة للمعلمني . وأ مجع البياااناات من خالل املقاابالت الفرديااة مع امل
وجمموعات النقاش وتوصااااااااااالت نتائج الدراساااااااااااة إىل أن حبوث الفعل متكن املعلمني من فهم ممارسااااااااااااهتم  وتبادل املعرفة 

 والتفاعل  والتعلم من بعضهم البع  من خالل ممارساهتم املهنية ، كما تسهم يف حتسني أداء الطالب .
( وصاااااااااف اخلربات العلمية للطالب ومعلمى  Ax,Jan,et al  2008,وحاولت دراسااااااااة )  أكس وجان وآخرون    

املعلمني فيما يتعلق ببحوث الفعل وإدخاهلا يف املمارساااااااااااات الفعلية للمعلمني. وأ إشاااااااااااراك الطالب ومعلمى العلوم يف 
ثالثة برامج يف إعداد املعلم يف هولندا، وكان ينرر لبحوث الفعل على أهنا وسااايلة للتنمية املهنية.وخلصااات الدراساااة إىل 

ورة النرر لبحوث الفعاال من زوايااا ةتلفااة كماادخاال مهىن وجمموعااة من املهااارات املطلوبااة لعماال ربل بني النرري ضاااااااااااااار 
 والعملي وكطريقة لتحسني املمارسات من خالل الدعم املنرم للمعارف القائمة على املمارسات.

( بدراسة هدفت إىل تطبيق   ,Angelides ,Panayiotis ,et al 2005كما قام ) ا ليدز بانايوتس، وآخرون ،  
منوذمل تعااوين لبحوث الفعال من أجال تنمياة املعلم مهنياا ، وقام الباحثون بتطوير وتطبيق منوذمل تعاوين لبحوث الفعل ، 
حيث تعاون أسااااتاذ أكاد ى من ااامعة  مع معلم يف املدرسااااة هبدف حتسااااني املمارسااااات التعليمية والقدرات التعليمية 
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متعددة ، وكشااااافت النتائج عن حتساااااني املمارساااااات لدى املعلم ، وطور املعلم عدد كبري من تقنيات للمعلم يف فصاااااول 
 التدريس ، ومن آليات تدريس  داخل الفصل.

 التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراساااات السااااابقة يتضاااح أن حبوث الفعل تلعب دورا مهما يف حتسااااني اميداء املدرساااي واملمارسااااات 

هنية للمعلمني ، فهي أصابحت اباها تربويا ىف كثري من دول العا  املعاصر. كما يتضح أن حبوث الفعل تعد مدخال امل
أسااااااااسااااااايا لتحقيق جودة العملية التعليمية. وتشاااااااري الدراساااااااات على املساااااااتوى العام إىل أمهية إقرار حبوث الفعل داخل 

هنية. الذاتية للمعلمني ، ومتكينهم ، وقدرهتم على حل املشاااااكالت امل املدارس وبويدها ملا هلا آثار ا ابية على الكفاءة
وتناولت بع  الدراساااااات أثر حبوث الفعل على إعداد املعلم قبل وأثناء اخلدمة كما أكدت على أمهية حبوث الفعل يف 

واباهاهتم  هتمبرنامج إعداد املعلم واكتساااااااااااب الطالب املعلم معارف ومهارات إجراء حبوث الفعل يف حتسااااااااااني ممارسااااااااااا
 املهنية.

وأمجعت مجيع الدراساااات على أن مشااااركة املعلمني يف إجراء حبوث الفعل يؤدي إىل حتساااني ممارسااااهتم املهنية. وهذا ما 
 يتفق في  البحث احلاىل مع تلن الدراسات وال توجد دراسة طبقة على املعلمات والطالبات .  

 يف إجراء حبوث الفعل يؤدي إىل حتسني ممارساهتم املهنية. امجعت مجيع الدراسات على أن مشاركة املعلمني

 :بحثإجراءات ال
، وتتضمن  حثبامليدانية اليت قامت هبا الباحثة لتحقيق هدف ال بحثوصفا إلجراءات ال بحثيتناول هذا اازء من ال

ستخدمة والتحقق من صادقها وثباهتا واملعااة اإلحصائية امل بحثوعينتها ،  أداة ال بحث،حتديد جمتمع البحثمنهج ال
 يف حتليل النتائج.

 
 منهج البحث:

ذلن هبدف  و  يعتماد البحاث على املنهج الوصاااااااااااااافى التحليلي ا ذلان املنهج الذي يقوم على مجع البيانات واملعلومات
   . هو امينسب لتحقيق أهداف الدراسةوصف الراهرة املدروسة عن  حبوث الفعل 

 Quantitativeالاذي  مع بني طرق البحااث الكمي والنوعي) Mixed Methods)كماا أ اساااااااااااااااتخادام املنهج املختلل )

and Qualitative methods ) ( أناا  " طريقااة امع وحتلياال ومزمل كاال من البيااانااات 3109: 973)أبو عالم ,كمااا ذكر
ت البحث". فهو يسااااااااااعد على إبراز نواحي القوة يف كل من الكمية والبيانات النوعية يف دراساااااااااة واحدة لفهم مشاااااااااكلة من مشاااااااااكال
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 ، فالبيانات الكمية مثل الدرجات اليت  صل عليها من اميدوات اليت تعطينا بيانات رقمية حمددة  كن حتليلها البيانات الكمية والنوعية
ن موالذي يتم بواسطة استجواب عينة من جمتمع البحث . كما أهنا تعطينا معلومات وبيانات نوعية SPSSبرنامج  عن طريقإحصائيا 

  .هنيةحبوث الفعل ودورها يف حتسني ممارساهتم ا  مفهوم  آراء املعلمات عن خالل املقابلة االستطالعية واخذ 

 مجتمع البحث وعينته:
قودية حسااااااااب تقساااااااايم العنأ اختيار عينة البحث من املعلمات يف املدارس الثانوية احلكومية  بطريقة العينة العشااااااااوائية 

ثانوية   ثالثة مدارسمكاتب التعليم وهي الشااااااامال ،اانوب ، الشااااااارق ،الريرب ، ااموم ، حبرة والكامل وقد أ اختيار 
 131دد أفراد العينة عفاصاااابح طالبات الرتبية العملية يف تلن املدارس والن الباحثة مشاااارفة تربوية على  نرام مقررات 

 11درسااااااااااااها هبا وكل م الثالثة  رس الثانويةاتمع البحث من املعلمات يف املدعلى أفراد جممث وزعت االسااااااااااااتبانة معلمة 
دة لديها وكان يف كل مدرسااااااة معلمة واحمعلمة ختصااااااصااااااات أدبية  32و( معلمة علوم 12وكل مدرسااااااة هبا ) معلمة 

 .معلمة اجتماعيات ( 1علوم و8) ماجستري 
 لإلجابة عن اسالة البحث التالية: 

 أداة البحث:
 ة يف التدريسالعلمي،التخصااص،ساانوات اخلرب  احتوت على بيانات شااخصااية املتمثلة يف: ) املؤهل و  صااممت اسااتبانتني

التأملية  الزمالة املهنية ، التعاون املهين ، املمارساااات) أبعاد وهي مثانية  وأيضاااا، احلصاااول على دورات يف حبوث الفعل( 
 الذاتية  ،التنمية املهنية املستمرة ، املناخ املدرسي ، البحث العلمي ،دور اإلشراف الرتبوي واملشاركة اجملتمعية (.

 إجراءات تقنين االستبانة:
 من على جمموعة من ذوي االختصااااااااااص واخلربة االساااااااااتبانات  احملكمني من خالل عرضالتاكد من صااااااااادق من أجل 
هات اليت أبداها ويف ضااوء التوجيإلبداء مرئياهتم عنها ، ، أعضاااء هياة التدريس جبامعة أم القرى مبكة املكرمة  الزميالت

 .اليت اتفق عليها احملكمني اجريت التعديالت املطلوبةالسادة احملكمني 
 0,94ينة استطالعية ، وأ حساب الثبات االوىل وللتأكد من ثبات أداه البحث طبقت على ع

 .0,95والثانية 
" ما مفهوم حبوث الفعل لدى معلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم   -1لإلجابة عن التساااااالل الرئيساااااي اميول:وكان 

ن عمن وجهة نررهم؟" أ حساااااااااب املتوسااااااااطات واال رافات املعيارية لتحديد مفهوم املعلمات  كة املكرمةخاصااااااااة  مب
لعلمي كااالتااايل ) مهااارات البحااث ا  وكاااناات نتيجااة معرفتهم متوسااااااااااااااطااة ومرتبااة تنااازليااا من وجهااة نررهم  حبوث الفعاال
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الشاااااااااراف اساااااااااي ، التنمية املهنية املساااااااااتمرة ، املناخ املدر ،التعاون املهين ،الزمالة املهنية ، املمارساااااااااات التأملية والذاتية ،
 . الرتبوي ، ،واملشاركة اجملتمعية

سب احملور إال حوبالرىم من أن معرفتهم مبحاور االساتبانة كان بدرجة متوساطة من خالل بع  الدورات اليت حضرهنا 
   هلم عن املفهوم ستطالعية وسؤ االترقى للحد املأمول ملعرفتهم مبفهوم حبوث الفعل وهذا استنتامل من الدراسة  اهنا ال

 
ما دور حبوث الفعل لتحسااااااني املمارسااااااات املهنية ملعلمات املدارس الثانوية عامة  -8عن السااااااؤال التايل :  لإلجابةأما 

 والعلوم خاصة من وجهة نررهم ؟ 
ملساااتمرة للمعلمات يف اصااممت اساااتبانة لقياس املمارساااات املهنية املرتبطة بالدور الذي تؤدي  حبوث الفعل يف التنمية   

اون املهين ، التع مهارات البحث العلمي ،أبعاد وهي) مثانية وتتضااااااااامن  عامة ومعلمات العلوم خاصاااااااااة  املرحلة الثانوية
بوي ، واملشااااااركة ، االشاااااراف الرت  مرة، والتنمية املهنية املساااااتالذاتية املمارساااااات التاملية املناخ املدرساااااي ،  الزمالة املهنية،

 (.اجملتمعية
اساااااتجاباهتم حول درجة توافر املمارساااااات املهنية املرتبطة بالدور الذي تؤدي  حبوث الفعل يف حتساااااني ممارسااااااهتم كانت 
انت بدرجة كالتعاون املهين ، الزمالة املهنية، املناخ املدرساااااااي ، املمارساااااااات التاملية الذاتية ،أما  بدرجة متوساااااااطة املهنية 

 .والتنمية املهنية املستمرة ، االشراف الرتبوي ، واملشاركة اجملتمعية، ضعيفة وهي مهارات البحث العلمي
للبحث يف أن حبوث الفعل أداة تساااااااااتخدم ملسااااااااااعدة املمارساااااااااني وهذه النتائج  جاءت ةالفة ملا أكده اميدب النرري 

-Chou 2011, ) تشااااااوهي ،   وهو ما أكده كل من  يف حتسااااااني ممارساااااااهتم املهنية والتدريساااااايةواملعلمات الرتبويني 

hui) ،    أكس وجاااااان وآخرون  (,2008  Ax,Jan,et al  )   ، 2005و) ا ليااااادز بااااااناااااايوتس، وآخرون 
Angelides ,Panayiotis ,et al,   تعااد فرصاااااااااااااااة للتنميااة املهنيااة للمعلمني من خالل ( حيااث أن حبوث الفعاال

 . والتعلم املعزز للممارسات املهنيةتطويرهم والتأمل الشخصي والتعاون 
هل توجد فروق ذات داللة إحصاااااائية بني متوساااااطات اساااااتجابات املعلمات حول -3ولالجابة عن الساااااؤال الثالث : 

 معرفتهم بدور حبوث الفعل ؟
 1 جابة املتمثلة يف: ) املؤهل العلمي كانت اإلواليت تعزى الختالف املتريريات كاانت نتائج ا لبيانات الشااااااااااااااخصااااااااااااااية 

معلمة أما اميديب فكان عددهم  18فكان  علمي الأما التخصاااص   ، بكالوريوسمعلمة  12معلمات دراساااات عليا و
إىل أقل  1معلمات أما من  2سااااااااااانوات عددهم  1فكانت من اقل  معلمة ، أما عن سااااااااااانوات اخلربة يف التدريس 33
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يف كل مدرسااااااااااة من الثالث  معلمة  81ساااااااااانوات فأكثر عددهم   12معلمة أما من  11ساااااااااانوات عددهم  12من 
وهذا يشاااااري إىل أن املؤهل العلمي وساااانوات اخلربة ىري مؤثره يف اختالف اسااااتجابات املعلمات عينة الدراساااااة ،  مدارس

برىم كلماا زادت اخلربة يف التادريس كلماا ساااااااااااااااعاد ذلان على زيادة ثقافة املعلمات يف حول ثقاافتهم عن حبوث الفعال 
وجد فروق ذات التوبرىم ذلن ، بوية ومواجهتها وحلها اجملال املهين ملمارسااااااااتهم الطويلة وتعاملهم مع املشااااااااكالت الرت 

( بني متوسااطات اسااتجابات معلمات املدارس الثانوية عامة والعلوم خاصااة  2.1داللة احصااائية عند مسااتوى الداللة) 
عاادم حصااااااااااااااوهلم مجيعهم على دورات يف حبوث الفعاال ، أو مقررات عن حبوث ومجيعهاا ىري مؤثرة وقاد يعزى ذلاان إىل 

بل اخلدمة يف برامج اإلعداد وعدم التدريب عليها أثناء اخلدمة. وعلى الرىم من كون بع  أفراد عينة الدراسااااااااة الفعل ق
من ذوي الدراسااااااااااااات العليا ا إال أن ذلن يؤكد على أن مقررات حلقة البحث وطرق البحث العلمي املقدمة يف برامج 

ساااااها يف فعل . وهذا ما وقفت علي  الباحثة من خالل تدريعتادة وتريفل حبوث الالدراساااااات العليا تركز على البحوث امل
برامج الدراسااااات العليا ، ومناقشااااتها الطالبات ، وأيضااااا املعلمات افدن بأن اإلشااااراف الرتبوي يعرض مواضاااايع تقليدية 
عن املفاهيم العلمية وكيفية اساااااااتخراجها أو عن اساااااااتخدام بع  اسااااااارتاتيجيات التدريس وخاصاااااااة عن التعلم النشااااااال 

ليف املعلمة جبمع أوراق يف ملفات وتنسااايقها عن إ ازاهتا  يف املدرساااة لعرضاااها على املشااارفة الرتبوية عند زيارهتا هلا وتك
ليس هناك مشاااااااركة جمتمعية لتقدمي منح  لتمويل حبوث الفعل يف املدارس وتوعية  ايضاااااااو وحضااااااورها حصااااااة دراسااااااية . 

 مؤسسات اجملتمع واإلعالم وأولياء اميمور  بكيفية إجرائها وعقد الندوات والنشرات عنها.
الن  لاملأمو د ، برىم ذلن ال ترقى للح وكانت درجة توافر املمارسااااااااااااات املهنية املرتبطة بثقافة حبوث الفعل متوسااااااااااااطة 

   اتاملمارسات املرتبطة ببحوث الفعل هلا دور يف حتسني املمارسات املهنية للمعلم

   ية.وترييري التصورات السلبية عن حبوث الفعل ، والتعلم املستمر ومعااة املشكالت الصف

 ملخص النتائج:

ا أكده اميدب ملعن دور حبوث الفعل يف حتساااااني املمارساااااات املهنية للمعلمات يف املدارس الثانوية وهذه النتائج ةالفة 
النرري للبحث يف أن حبوث الفعل أداة تسااتخدم ملساااعدة املمارسااني كاملعلمني يف حتسااني ممارساااهتم التدريسااية واملهنية 

وىريهم أن (  Hewitt &Litlle, 1 : 2005،  هويت وليتل )( و Chou-hui,2011، تشااوهي  )وهو ما أكده 
مي برنامج ، من خالل اختيارهم السااااااارتاتيجيات تدريس حديثة أو تقو  حبوث الفعل تعد فرصاااااااة للتنمية املهنية للمعلمني

 التااأماالو تعليمي قااائم وياادرس باا  إىل أن االخنراث يف حبوث الفعاال يؤدي اىل التريري اإل ااايب املتمثاال يف تطوير املعلمني 
 التعليمية والتعلمية يف الصف الدراسي. تلتعلم املعزز للممارساالذاه وا
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 التوصيات والمقترحات:
يب على القيام هبا من خالل التدر  اخلدمة وإثناءجعال حبوث الفعال ضاااااااااااااامن برامج إعاداد وتادرياب املعلماات قبال  -1

 مليداين.
 التعليم العامإعداد اعضاء هياة تدريس متخصصون يف كيفية إجراء حبوث الفعل مبدارس -8
زيادة الوعي بأمهية اساااااااتخدام منهجية حبوث الفعل يف عالمل املشاااااااكالت التعليمية ، وحتساااااااني املمارساااااااات الرتبوية -3

 داخل املدرسة.
   عقد دورات تدريبية وورش عمل للمعلمات واإلداريات يف جمال حبوث الفعل-1
وزيع ف الرتبوي واجملتمع من خالل عقد ندوات وتنشاااااااااااار ثقافة حبوث الفعل بني مجيع املعلمات باملدارس واإلشاااااااااااارا-1

على اإلبداع املني ومجيع العوذلن لتشاااااااجيع املعلمات  تربوية توزع على املدارس تتضااااااامن نتائج حبوث الفعل نشاااااارات 
 .واالبتكار يف ممارساهتم املهنية وتقدمي احللول للمشكالت الرتبوية باملدرسة

 رامج تدريبية إلعداد املعلمات على كيفية إجراء حبوث الفعلالتعاون مع كليات الرتبية يف تصميم ب-2
 تكرمي املتميزين يف إجراء حبوث الفعل باملدارس -2
إجراء املزياد من الادراسااااااااااااااات العلمياة حول حبوث الفعال لادى املعلماات ، للوقوف على حتادياد الكفااياات الالزمة  -2

    حبوث الفعل يف املدارس الداعمة ميداء ةالتنريميميدائها ، ومعرفة واقع البياة 
 العمل على تدريب املعلمني قبل اخلدمة على إجراء حبوث الفعل ضمن مقررات مناهج البحث يف كليات الرتبية.-2

الشااراكة بني العضااوات يف ااامعات واملشاارفات الرتبويات يف تطبيق هذا النوع من البحوث يف املدارس ، وتقدمي  -12
 .الدعم للمعلمات
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 :المراجع

 .دار املسرية ,عمان :مناهج البحث الكمي والنوعي والمختلط.( م3109).رجاء حممود ,أبو عالم -0
(. "تصور مقرت  ملتطلبات استخدام حبوث الفعل املوقفية كمدخل للتنمية املهنية 8211أمحد، مجيل السيد،) -8

 كلية الرتبية.، جامعة أسيوث ،  رسالة دكتوراةملعلمي التعليم الثانوي الصناعي يف مصر " 
(. تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف اململكة العربية السعودية الواقع واملستقبل. 8221امينصاري، عيس حسن ،) -3

 (.3(،ع)12. كلية الرتبية جامعة املنوفية. مج ) مجلة البحوث النفسية والتربوية
البحوث اإلجرائية يف تطوير أدائهم  (. "كيف  كن للمعلمني االستفادة من8223اخلالدى ، موسى) مايو ، -1

 (.13، رام اهلل ، مركز القطان للبحث الرتبوي ، العدد) مجلة رؤى تربويةوحل مشاكلهم " 
(. دور مديري املدارس يف التنمية املهنية للمعلمني دراسة ميدانية على حمافرة راس 1132التميمي،عبد العزيز،) -1

 الرتبية كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية ، الرياض. ، قسمرسالة ماجستير غير منشورةتنورة 
مقرت  لتحديث مرتكزات برامج تدريب معلمي التعليم العام يف اململكة (. تصور 8211احلريب، عبد اهلل مزعل،) -2

 (.3(, ع)31، جامعة عني مشس، مج )مجلة كلية التربيةالعربية السعودية. 
(. إسهام اإلشراف الرتبوي يف التطوير الذاه ملعلمي اميحياء باملرحلة الثانوية يف جمال 1131اخلديدي، ممدو ،) -2

ىري منشورة ، قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ، جامعة أم القرى، مكة  رسالة ماجستيرمهارات التدريس ، 
 املكرمة.

ىري  يررسالة ماجست(. دور املشرف الرتبوي املقيم يف التنمية املهنية للمعلمني ، 1181الرميح،عبد الرمحن ،)-2
 منشورة . قسم اإلدارة الرتبوية ، كلية الرتبية ، جامعة امللن سعود،  الرياض.

جهة ات مبكة املكرمة من و (. تقومي برامج مراكز التدريب بالرئاسة العامة لتعليم البن8221رواس، فائزة أمحد،)-2
 ىري منشورة ، قسم املناهج،كلية الرتبية،جامعة أم القرى، مكة ، رسالة ماجستيرنرر املديرات املتدربات واملدربات 

 املكرمة.
(. املتطلبات املهنية جملتمعات التعليم كمدخل لإلصال  املدرسي " تصور 8213الزائدي، أمحد حممد ،)-12

 كلية الرتبية،مصر، جامعة اميزهر.،   مجلة التربيةمقرت "
ة،قسم ىري منشور  رسالة ماجستير(. دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية مهارات التدريس، 1181الزهراين،علي،) -11

 املناهج، كلية الرتبية، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة.
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لى إجراء رتبية جامعة حلوان ع(. تدريب الطالب املعلمني بشعبة البيولوجي بكلية ال8213الشافعي،جيهان ،)-18
حبوث الفعل كأساس لتحسني الكفاءة الذاتية وممارساهتم التدريسية واباهاهتم  و مهنة التدريس دراسة حالة . 

 .831-123، ص ص (8(. اازء )122العدد) ، المجلة التربوية
ة معلمني يف اململكة العربي(. تصور مقرت  إلنشاء مركز وطين للتنمية املهنية لل8211الشهراين،علي ،) -13

 .312 -821، ص ص  (11،ع) مجلة رابطة التربية الحديثةالسعودية يف ضوء فلسفة التعليم املستمر. 
(. الدور القيادي ملديري املدارس مبكة املكرمة يف تنمية املعلمني مهنيا . االدراك 1131العنرت، ياسر،) -11

، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيل ، قسم املناهج ،كلية الرتبية ، جامعة  رسالة ماجستيرواملمارسة من وجهة نررهم ، 
 أم القرى، مكة املكرمة.

مايو(. مناذمل التنمية املهنية للمعلم مع الرتكيز على منوذمل حبوث  82-12، 8223ذكرى، لورنس بسطا،)    -11
رلية مستقبلية  –للعاملني ي حقل التعليم قبل ااامعي دراسة حتليلية . املؤمتر العلمي الرابع " التنمية املهنية  –اميداء 

 ، القاهرة ، املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية.
نوفمرب(. البحوث اإلجرائية مدخال لتحسني  81-83، 8221عودة، رمحة حممد ،ورندة عيد شرير  )  -12

ريريات العصر" ىزة اميول " الرتبية يف فلسطسن وت العملية الرتبوية يف ضوء املتريريات احلديثة. حبث مقدم إىل املؤمتر
 ،ااامعة اإلسالمية.

( . البحوث اإلجرائية. رام اهلل ، مركز القطان للبحث 8221مكينيف، جني  : ترمجة إلاعيل القعقاوى ،) -12
 والتطوير الرتبوي.

 دىليف املمارسات التدريسية   االسرتاتيجي التدريس  مهارات (. مدى توفر8212)  سعداوي، هني  عبد اهلل -12
، القاهرة   بويوالتقومي الرت  تيف كلية الرتبية جامعة أم القرى. املركز القومي لالمتحانا  لكيمياءا معلمات الطالبات
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