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 الشكر كالتقدير

 

يؿ بو حمد المكلى _عز كجؿ_ فالحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ إف خير ما أست 

لو كصحبو أجمعيف، كانطالقا مف آالخمؽ كالمرسميف سيدنا محمد عميو أفصؿ الصالة كالسالـ كعمى 

 ".ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناسحديث المصطفى صؿ اهلل عميو كسمـ : " 

في  اإال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى أصحاب الفضؿ الذيف أسيمك لذا ال يسعني في ىذا المقاـ 

خراجو إلى حيز النكر، كأخص بالذكر مف سعدت بالتتممذ عمى يديو، لمف  انجاز ىذا العمؿ المتكاضع كا 

منحني مف فكره الرشيد كرأيو السديد ما أعانني عمى انجاز الدراسة، كالذم عممني أيضا كيؼ يككف 

ضكعيان متكاضعان حثيثان في بحثو، منطمقان في تفكيره، كصفات أخرل ال زلت في طكر تعمميا النساف مك 

 إلى مشرفي الرائع الدكتكر الفاضؿ زياد قباجة.

كما أزجي شكرم كتقديرم العميؽ لمسادة المحكميف لما أعطكني مف فكرىـ، كشارككني برأييـ كنصحيـ، 

ـ لمدراء المدارس كالمعمميف كالمعممات الذيف تعاكنكا معي كال يفكتني أف أتقدـ بفائؽ الحب كاالحترا

 كسيمكا عمي تطبيؽ أدكات الدراسة داخؿ المدارس.

 زكأخيرا، أتكجو بكؿ مشاعر الحب كاالمتناف لكؿ مف ساعدني كشجعني كشاركني كلك بالدعاء في انجا

 ىذا الجيد المتكاضع.

 

 كالحمد هلل رب العالميف

 الباحثة                                                                              

 آالء العممة                                                                           



 

 ج  

 الممخص

لميارات  اإدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميمستكل معرفة إلى  ىدفت الدراسة

( معمما 198)كتككنت عينة الدراسة مف ،بحث الجرائي كعالقتو بالمنظكمة القيمية السائدة لدييـال

كمعممة تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية مف معممي العمكـ كالرياضيات لممرحمة األساسية العميا، 

، كشكمت كالتعميـ الفمسطيني كزارة التربيةفي شماؿ الخميؿ تربية  مديريةلفي المدارس الحككمية التابعة 

لمعاـ  كمعممة ان ( معمم307)%( مف مجتمع الدراسة الكمي الذم ضـ  66عينة الدراسة ما نسبتو)

، كاستخدمت الباحثة حسب إحصائيات مديرية التربية كالتعميـ شماؿ الخميؿ (2016/2017الدراسي)

التأكد مف  المنظكمة القيمية، بعدقياس ل البحث االجرائي كاستبانواختبار ميارات ىما:  أداتيف لمدراسة

، كقد طبقت األداتاف عمى جميع معممي كمعممات عينة الدراسة بالطرؽ المناسبةاتيف األد صدؽ كثبات

خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ نفسو. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي لإلجابة عف 

العميا في  األساسيةفي المرحمة معممي العمكـ كالرياضيات أف  أظيرت نتائج الدراسة:أسئمة الدراسة، ك 

كجكد فركؽ دالة كأظيرت  يدرككف ميارات البحث االجرائي بدرجة منخفضة.مديرية تربية شماؿ الخميؿ 

 كلصالحمتغير الجنس تعزل إلى  كالرياضياتمعممي العمكـ لدل  ميارات البحث االجرائيإحصائيا في 

، كلمتغير فأعمى ، ككانت لصالح المعمميف مف حممة الدرجة بكالكريكسؤىؿ العمميمتغير المالناث، كل

كلمتغير البرامج التدريبية كلصالح الذيف تمقكا سنكات،  10سنكات الخبرة كلصالح الذيف خبرتيـ أكثر مف 

يارات مفي  كجكد فركؽ دالة إحصائياعدـ  كما أظيرت النتائج .برامج تدريبية في مجاؿ البحث الجرائي

أف مستكل متغير التخصص. كأظيرت تعزل إلى  كالرياضياتمعممي العمكـ لدل  البحث االجرائي

 كجكد فركؽ دالة إحصائيا فيكأظيرت الدراسة عدـ تكسطا، كاف م ييـالمنظكمة القيمية السائدة لد

لعميا في مدارس ا األساسيةمستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة 

مستكل المنظكمة القيمية  فركؽ دالة إحصائيا فيالتخصص، ككجكد مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير 



 

 د  

تعزل لمتغير الجنس كلصالح  العميا األساسيةالسائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة 

-5الخبرة كلصالح ذكم الخبرة )فأعمى، كلسنكات  بكالكريكسىـ  لصالح الذيفالناث، كالمؤىؿ العممي ك 

 .برامج تدريبية في مجاؿ البحث الجرائيكلمتغير البرامج التدريبية كلصالح الذيف لـ يتمقكا  ( سنكات،10

دكرات تنظيـ التربية كالتعميـ كزارة كبناء عمى نتائج ىذه الدراسة أكصت الباحثة أصحاب القرار في 

 تإنجازامف خالليا عرض ، يتـ مؤتمراتكتنظيـ ، رائيتدريبية لممعمميف عمى ميارات البحث الج

عمى المعمميف مف أجؿ كضع  الجرائيةتعميـ نتاجات األبحاث كالعمؿ عمى كتبادؿ الخبرات،  المعمميف

 التعميمية. خطط عالجية لممشكالت التي يعاني منيا الطمبة كالمعمميف كالمنظكمة
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Abstract 

 

The study aimed to determine the level of awareness of science and mathematics teachers in 

the basic stage of action research skills and its relation to their dominant values system. The 

study sample consisted of (198) male and female teachers, which were selected by stralified 

random sample of science and mathematics teachers in the basic stage, (66%) of the total 

study population, which included (307) teachers for the academic year (2016/2017) 

according to the statistics of the north hebron Directorate of Education The two tools were 

applied to all teachers of the study sample during the second semester of the same year. The 

study used the descriptive approach to answer the study questions. The results of the study 

showed that action research skills of science and mathematics teachers in the basic stage in 

the north Hebron Directorate of Education are medium. The results showed that there were 

statistically significant differences in action research skills of of science and mathematics 

teachers due to the gender variable due to females and the variable of scientific qualification. 

It was in favor of teachers with a higher degree than BA. The results also showed that there 

were no statistically significant differences in action research skills of science and 

mathematics teachers due to variable of years of experience and specialization. The study 

showed that there were no statistically significant differences in the dominant value system  

among the science and mathematics teachers in the basic stage in the schools of the of North 

Hebron Directorate due to the variables of specialization and the existence of statistically 

significant differences in the dominant value system prevailing among teachers Science and 

mathematics teacher in the basic stage are due to the gender variable in frount of 

females,and to the qualification  in favor of those who are higher than the bachelor degree 

and the variable training programs and for those who received training programs in the field 

of action research. 

 



 

 و  

Based on the results of this study, the researcher recommended the decision makers in the 

ministry of education to organize training courses for teachers on the action research skills, 

and organizing conferences, through which the achievements of teachers and exchange of 

experiences, and work to disseminate the results of action research on teachers to develop 

remedial plans for the problems that suffer including students, teachers and the educational 

system.  
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 الفصؿ األكؿ

 خمفية الدراسة كمشكمتيا

  :المقدمة 1.1

بشرية التي فيي أرقى أنكاع استثمار القكل ال تعد التربية كسيمة أساسية مف كسائؿ البقاء كاالستمرار،

 فيي ضركرة اجتماعية تيدؼ لتمبية احتياجات المجتمع كبناءه، تشكؿ العمكد الفقرم لتقدـ األمـ،

كضركرة فردية مف ضركريات النساف فيي تككف شخصيتو كتصقؿ قدراتو كثقافتو ليككف عمى تفاعؿ 

 مع المجتمع المحيط ليساىـ فيو بفاعمية.

 كالتي تيدؼ دكمان  قكل المرء المختمفة الكامنة في نفس النساف،أف التربية إيقاظ ل (2004كيرل ناصر)

 لإلنساف كي يعيش حياتو، نشئةكىي عممية ت لغرض يرضى عنو المجتمع كتشجعو الجماعة المحيطة،

 كيصؿ إلى أقصى مراتبيا كأىدافيا عف طريؽ التعمـ كالتعميـ.

كـ فيو ق  ت  ك  ،كتحميميان  تحدد فيو العالقات عمميان لمبحث تختبر فيو النظريات العممية ك  التربية ميدانان  دكتع

أيضا ميداف ممارسة يتركز حكؿ التدريس كالتعمـ، كالمعرفة التربكية  دقيمة الممارسات التربكية. كتع

القائمة عمى البحث تعكس ثنائية التربية كميداف لمبحث كميداف لمممارسة. كالتربية كغيرىا مف العمـك 

مف بيانات كبيرة مف المعمكمات البحثية، كىذه المعمكمات تستمدىا مف العمـك تحتاج إلى كجكد قاعدة 

كغيرىا مف العمكـ حتى يتـ تطكيرىا، عمـ النساف االجتماعية مثؿ عمـ النفس كعمـ االجتماع كالتاريخ ك 

يستند ىذا التطكير عمى أسس مف البحث الرصيف، كتعيف نتائج البحكث التربكية المسؤكليف في  إذ
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 عالـ، )أبك اذ القرارات السميمة كالحكيمة التي يمكف االعتماد عمييا في التطكير التربكم الفعاؿاتخ

2006.) 

كبما أف العالقة بيف التربية كالتعميـ عالقة جدلية ضركرية كحتمية متكاممة، فاف مستقبؿ التعميـ في 

أنفسيـ، لإلعداد لتعمـ مستمر  ةطمببتكنكلكجيا المعمكمات مف قبؿ المعمميف كال عالـ متغير يتأثر كثيران 

 المتسارع. فالتغيرات بيذا الحجـ تتطمب إعادة النظر في عممية التعمـ كالتعميـ جذريان  لمكاجية التغير

فالنظاـ التعميمي الذم يتجاىؿ المستجدات كالتغيرات التي  الميارات المطمكبة، كؿ طالبتعمـ ف الضم

مؤسسات التو بحياة الطالب، كليذا يجب إعادة صياغة تشكؿ الغد ينيي بذلؾ ارتباطو أك عالق

 (.2013 )خميؿ، العداد المناسب لممستقبؿلعداد الطمبة التعميمية مف سنكات الركضة إلى الجامعة 

طكيؿ األمد، يحتاج إلى تحريؾ طاقات العمـ  إنسانيان  لقد غدت المسيرة التعميمية في عصرنا مشركعان 

مصادر المعرفة كالعمـ المتكافرة في ىذه األياـ متنكعة كيمكف الكصكؿ إلييا كالبحث كالبداع، كبما أف 

أكلت ، إذ بطريقة سيمة؛ لذلؾ يجرل تدريب أعضاء مينة التعميـ لجراء البحكث لمقضايا التربكية

المؤسسات التربكية لممعمـ أىمية خاصة لما لو مف دكر فاعؿ في تحسيف كتطكير العممية التعميمية 

؛ لتمبية الحاجات التربكية المستجدة المرافقة لكتيرة التقدـ التكنكلكجي خاصة تكنكلكجيا التعممية

عمى مشاريع الصالح التربكم تكفير برامج نمك ميني لممعمـ ذات نكعية عالية  المعمكمات. فكاف لزامان 

فأكثر عامؿ ميـ  تمكف المعمـ مف تمبية ىذه الحاجات لمسايرة المنجزات العممية التكنكلكجية الحديثة،

  (.Kleimen, 2004) في تحصيؿ الطمبة كنمكىـ ىك المعمـ كأحيانا يككف ىك العامؿ الكحيد

فالنمك الميني بأشكالو المتعددة كخاصة البحث الجرائي كأحد أشكاؿ النمك الميني ىك الكسيمة الجيدة 

 (.Mills, 2000) يةعمى إحداث التغيير في ممارساتو الصف في بناء معمـ بنكعية عالية قادر



 

 3 

كلقد ظير البحث الجرائي كأحد أشكاؿ النمك الميني في الميداف التربكم في أكاخر الستينيات كأكائؿ 

أف يتحمؿ المعمـ  إلى السبعينيات مف القرف الماضي؛ نتيجة لظيكر حركة المعمـ الباحث التي دعت

عمـ  كصاحب مينة ىك كحده القادر أكثر ، كفي حؿ مشكالتو التدريسية، فالمان مسؤكلية تنمية نفسو ميني

  .(2012)أبك عكاد ك نكفؿ،  مف غيره عمى الحساس بمشكالت تعميـ كتعمـ طالبو

إلى عصر أرسطك ، حيث بدت كفكرة أكلية غير كاضحة المعالـ مف خالؿ كتاباتو حكؿ كيعكد بداياتو 

ؽ عمييا " التأمؿ مف خالؿ "عمـ األخالؽ" حيث كاف يدعك إلى تمحيص األفكار كمراجعتيا ك أطم

بقيت ىذه الفكرة خاممة طكاؿ العصكر السابقة حتى ألقى ك  .(2015 الشنبرم،) التداكؿ الفعمي لألفكار"

عمييا الضكء العالـ جكف ديكم كازدادت كضكحا في كتاباتو كدعكتو إلى استخداـ الطريقة العممية لحؿ 

ف أل ـ البحث الجرائي ىك العالـ جكف ديكمالمشكالت االجتماعية كيعتبر أف أكؿ مف أدخؿ مفيك 

تمثؿ األصؿ الحقيقي لمبحث الجرائي في التربية ؛ حيث كضح ذلؾ مف  طريقتو في التأمؿ العممي

 (.2015)الدغمي، خالؿ دعكتو المعمميف أف يككنكا باحثيف في غرفة الصؼ الستكشاؼ حقائقيا

ء كالخبراء دكف إشراؾ لمممارسيف في مكقع الحظ مما سبؽ أف إجراء البحكث يقتصر عمى العمماي  ك 

العمؿ ، فقد كاف دكر الممارسيف في المكقع دكر المستقبؿ السمبي لنتائج بحكث الخبراء كما عمييـ إال 

تطبيقيا كما كانكا يمبثكف حتى يرجعكف إلى ممارساتيـ التقميدية دكف إحداث تغيير كتحسيف في 

بيف النظرية كالتطبيؽ عمى أرض الكاقع، إلى  اء كالممارسيفكانت الفجكة تتسع بيف الخبر ، ممارساتيـ

( نظرية في البحكث الجرائية تستند عمى 1944عاـ) ر عالـ النفس األمريكي ككرت لكيفأف طك  

إشراؾ الممارسيف الفعمييف في عمميات التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ. كمف ىنا بدأت االنطالقة الحقيقية 

يا أك حتى إجرائيا بأنفسيـ؛ حيث قاـ لكيف ئا بإشراؾ الممارسيف في إجرالمبحكث الجرائية لتميزى

بإنشاء مركز"تفاعؿ المجمكعات" في بداية األربعينيات لمكاجية التغيرات االجتماعية باستخداـ البحث 
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كنتيجة لزيادة االىتماـ في ، الجرائي كنكع مف البحكث التجريبية القائمة عمى خبرات مجمكعات العمؿ

حكث الجرائية، بدأ العمماء مف انجمترا في الخمسينيات في إعادة ىيكمة المناىج كالعمؿ عمى الب

يجاد الحمكؿ لممشكالت  تطكيرىا باستخداـ البحث الجرائي كإستراتيجية عامة في تصميـ المناىج كا 

 (.2015 )الشنبرم، المنياجية

دت حكلو العديد مف المؤتمرات منيا ثالث كنظرا ألىمية البحث الجرائي ككسيمة نمك ميني لممعمـ، عق

مؤتمرات في المممكة المتحدة، كنظمت كمية التربية في جامعة قطر أربع مؤتمرات حكؿ البحث 

ككذلؾ تـ تقديـ مجمكعة مف المشاريع استيدفت تطكير ميارات المعمـ في تكظيؼ البحكث  ،الجرائي

 (.2013)مؤسسة الفكر العربي،  صرالجرائية في كؿ مف لبناف ، األردف ، السعكدية كم

أصبح ينظر لمبحث الجرائي كأحد كسائؿ كأشكاؿ النمك الميني الذم يكفر فرصا لتعمـ جديد، لكف 

 ف إلى البحث الجرائي كأحد أشكاؿ النمك المينيينظر المعمم يةكيف عف التربكيكف يعرفكف القميؿ

(McNiff, 2013 ،)  ؿ مف أشكاؿ االستقصاء القائـ عمى التأمؿ البحث الجرائي ببساطة ىك شككلعؿ

الذاتي يقكـ بو المعمـ الممارس في غرفة الصؼ مف أجؿ فيـ ممارساتو الصفية، كالعمؿ عمى تحسينيا 

(، فالبحث Carr and Kemmis, 1986كتحسيف الظركؼ كالبيئة التي تتـ فييا ىذه الممارسات )

لينظركا إلييا بعيف ناقدة كتحميمية  ارساتيـ الصفية،الجرائي يشجع المعمميف عمى دراسة أساليبيـ كمم

ليكتشفكا بأنفسيـ الممارسات كاألساليب الفعالة حتى يغيركا ممارساتيـ التقميدية إلى ممارسات فعالة، 

لحداث التغيير االيجابي في ممارساتيـ  الصفية  فالبحث التربكم يشير إلى أف المعمميف األكثر تقبالن 

 (. Guskey,2002) إجرائية في صفكفيـ ف ينفذكف بحكثان ىـ المعممكف الذي

بؿ إف اعتقاداتيـ كقيميـ تمعب دكرا ميما في  سمكؾ المعمـ محككـ بمفيكمو لمعممية التعميمية التعممية،ف

سمككيـ التربكم، حيث تكجد عالقة بيف فاعمية األداء في النظـ التربكية كدرجة االلتزاـ بالقيـ كينبع 
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فتفكير النساف في المكاقؼ  ي مف القيـ التي تنشا بدكرىا عف التصكر كالمعتقد كالفكر،السمكؾ النسان

أنماط السمكؾ كفؽ ىذه المنظكمة،  تصدرالتي تدكر حكلو ىك الذم يحدد منظكمتو القيمية، كمف ثـ 

خراجيا مف الفكر المجرد إ لى كيبقى المعمـ ىك العامؿ الحاسـ كالقادر عمى تعميـ القيـ كنقميا كا 

المحسكس، كلذلؾ ييتـ التربكيكف في إعداد المعمـ لمكصكؿ إلى نمكذج سميـ لمسمكؾ القيمي الذم يؤثر 

 (.2005)الجالد،  عمى مدل التزامو الكظيفي، كمف ثـ التزاـ مف يقـك بتعميميـ مف الطمبة

اب المتعمميف كيعد المعمـ مف أىـ عناصر العممية التربكيػة؛ إذ إف دكره ال يقتػصر عمػى إكػس     

الخبرات المعرفية كالعممية؛ بؿ يتعداه إلى غرس القيـ النبيمة كاألخالؽ الفاضػمة فػي نفكس الطمبة، 

كمعالجة ما قد يمحؽ بيذه األنفس مف شكائب حسية كمادية، كما أف المعمػـ يعػد المكجو الحقيقي كالقدكة 

تكجيو الطمبة كتعزيز السمككيات الحسنة األكلى لمطمبة في المدرسة، كتقع عمى عاتقو ميمة إرشاد ك 

كما أف مينة المعمـ في السالـ تحمؿ رسالة تربكية يسيـ . كمعالجة مظاىر الخمؿ كاالنحراؼ، لدييـ

مف خالليا في نقػؿ المعرفػة كنقدىا كبناء الحضارة، كتشكيؿ االتجاىات السالمية لألبناء كالبنػات 

رشػادىـ كتدريبيـ عمى حؿ  (.2010 ،)قشالف مشكالتيـ كتػكجيييـ كا 

كتحتؿ القيـ المختمفة سكاء كانت اليمانية أك األخالقية أك االجتماعية أك الجمالية أك االقتصادية أك 

السياسية كغيرىا مف القيـ مكانة ىامة في التربية. فالتربية ليا نظاـ تغرسو في نفكس أبنائيا منذ 

في  رئيسيان  نساف المختمفة؛ ألف القيـ تمعب دكران كتستمر في تعزيزه خالؿ مراحؿ حياة ال، الصغر

عمى التكيؼ مع الحياة كما فييا مف  تشكيؿ شخصية النساف. فيي تحدد سمكؾ الفرد كتجعمو قادران 

كخمقيان كتضبط شيكاتو كتشكؿ لو سكران  مصاعب كتحقؽ لو رؤية كاضحة عف معتقداتو كتصمحو نفسيان 

كىي تساعد عمى استقرار المجتمع  ،قي كالنفسي كاالجتماعيكاقيان مف االنحراؼ الفكرم كاألخال

 (. 2010، ك كآغا )حماد كتماسكو كحمايتو مف األخطار المحيطة بو كبالذات الغزك الفكرم
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إف التربية بحد ذاتيا عممية قيمية حتى أصبحت المنظكمة القيمية قضية تربكية، فيي التي تحدد 

ف المنظكمة القيمية المكجكدة لدل  (.2014 )العاني، ميفالعمميات التربكية كتحكـ سمكؾ المعم كا 

 المعمميف تؤثر في قدرتيـ عمى تغيير ممارساتيـ، فالمعمـ يدخؿ غرفة الصؼ كىك يحمؿ قيمان 

 كاتجاىات تؤثر عمى سمككو، كينخرط في برامج النمك الميني كالبحث الجرائي كىك يحمؿ قيمان 

 Lumpe and) يو كبدكرىا تؤثر عمى تعمـ الطمبةكاتجاىات تؤثر عمى تنفيذ ما تدرب عم

Chambers, (2001 لذلؾ فإف االىتماـ بالمنظكمة القيمية التي يحمميا المعمـ ضركرية مف أجؿ

تحسيف اتجاىاتو نحك البحث الجرائي كشكؿ مف أشكاؿ النمك الميني، كزيادة رغبتو في تنفيذ بحكث 

 فية لمسايرة كتيرة التقدـ التكنكلكجي كالعممي.إجرائية في غرفة الصؼ كتغيير ممارساتو الص

المعمميف كمعارفيـ كمياراتيـ السابقة حكؿ  قيـالصالح التربكم الفعاؿ يأخذ بعيف االعتبار  كلعؿ  

البحث الجرائي باعتباره كسيمة لتعمـ جديد إلى جانب المنظكمة القيمية لدل ىؤالء المعمميف ككنيا القكة 

 فة الصؼ. المكجية لسمككيـ في غر 

المرحمة األساسية العمكـ كالرياضيات في  إدراؾ معمميبذلؾ تحاكؿ ىذه الدراسة الكشؼ عف مستكل ك 

 العميا في مديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحث الجرائي كعالقتو بالمنظكمة القيمية السائدة لدييـ.

 مشكمة الدراسة: 2.1

التكنكلكجية الحديثة كاالكتشافات العممية مع ما في كتيرة المنجزات  الحالي تسارعان  رعصاليشيد 

يصاحبيا مف مشاكؿ تربكية متكقعة كغير متكقعة، كال شؾ أف المعمـ المؤىؿ لمكاجية ىذه المشكالت 

كىذا يدفعو إلى تجربة العديد مف الطرؽ لحؿ المشكمة التي  يحاكؿ حميا بكعي كتفكير منظـ كمدركس،

ؿ بالدرجة األكلى، كممتمؾ لمعديد مف الميارات الالـز غرسيا في تكاجيو، كمالحظة األثر، فيك متأم
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إحداث تغيير ميـ كدائـ في تعمـ الطمبة، كيحاكؿ اتخاذ ىك يسعى إلى جيؿ القرف الحادم كالعشريف، ك 

بمشكالت الحياة اليكمية  ان رتباطقراراتو التعميمية باالستناد إلى األبحاث الجرائية التي تعتبر أكثر ا

 المينية. كالحياة

فعمى الرغـ مف تكجو العديد مف الدكؿ العربية كاألجنبية نحك تنفيذ البحكث الجرائية، إال أف الباحثة 

أف البحث الجرائي ال يمقى االىتماـ الكافي مف المعمميف مف خالؿ خبرتيا بالتدريس الحظت 

ى أف كزارة التربية كالتعميـ حت، كالمشرفيف، كعدـ تفعيمو كأسمكب مف أساليب النمك الميني في فمسطيف

الفمسطينية لـ تشارؾ في مجمكعة المشاريع التي استيدفت تطكير ميارات المعمـ في تكظيؼ البحكث 

 (.2013)مؤسسة الفكر العربي،  السعكدية كمصرك  األردف،ك الجرائية في كؿ مف لبناف، 

مف قبؿ  عدةبحكث الجرائية المال إلى تشير ال تكجد إحصائيات  أما في مديرية تربية شماؿ الخميؿ،

المعمميف، فيـ دائما يعزكف مشكالتيـ التدريسية كضعؼ تحصيؿ الطمبة في الرياضيات كالعمكـ إلى 

يجاد الحمكؿ كال  ظركؼ خارجة عف سيطرتيـ، فيـ غير قادريف عمى تحديد مشكالتيـ التدريسية كا 

اجة إلى منظكمة قيمية تعمؿ بمثابة مكجو كالمعمـ الفعاؿ بح يميمكف إلى تغيير أساليبيـ التدريسية؛

 عمؿ كسمكؾ لدل المعمـ نحك إحداث تغييرات في الممارسات الصفية لصالح الطمبة. 

إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية لمتعرؼ إلى مستكل  تحديدان  ىذه الدراسةفجاءت 

 قيمية السائدة لدييـ .بالمنظكمة ال االعميا لميارات البحث الجرائي كعالقتي
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 أسئمة الدراسة : 3.1

 : اآلتيةسعت الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة 

ميارات البحث لالعميا  األساسيةكالرياضيات في المرحمة إدراؾ معممي العمكـ  : ما مستكلالسؤاؿ األكؿ

 االجرائي؟

العميا  األساسيةلمرحمة كالرياضيات في ا إدراؾ معممي العمكـ ك : ىؿ يختمؼ مستكلالسؤاؿ الثاني

سنكات ك المؤىؿ العممي، ك  كالتخصص، متغيرات الدراسة )الجنس،باختالؼ ميارات البحث االجرائي ل

 ؟البرامج التدريبية في مجاؿ البحث االجرائي(ك الخبرة، 

: ما مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة الثالثالسؤاؿ 

 ؟العميا يةاألساس

المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة ىؿ يختمؼ مستكل : الرابعالسؤاؿ 

سنكات الخبرة، ك المؤىؿ العممي، ك  كالتخصص، متغيرات الدراسة) الجنس، باختالؼ األساسية العميا

 البرامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائي(؟ك 

( بيف مستكل α≤0.05)دالة إحصائيا عند مستكل الداللة  ارتباطية عالقةكجد ىؿ ت: الخامسالسؤاؿ 

إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا لميارات البحث الجرائي كالمنظكمة 

 القيمية السائدة لدييـ؟
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 فرضيات الدراسة: 4.1

 :الصفرية اآلتية فرضياتالتحكيؿ السؤاؿ الثاني كالرابع كالخامس إلى قامت الباحثة ب

 بيف( α≤0.05) الحصائية : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالفرضية األكلى

متكسطات إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ 

 .الخميؿ لميارات البحث الجرائي تعزل لمتغير الجنس

بيف ( α≤0.05) الحصائية : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالثانية الفرضية

متكسطات إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ 

 .التخصص الخميؿ لميارات البحث الجرائي تعزل لمتغير

بيف ( α≤0.05) الحصائية لة إحصائية عند مستكل الداللة: ال تكجد فركؽ ذات دالالفرضية الثالثة

متكسطات إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ 

 .المؤىؿ العممي الخميؿ لميارات البحث الجرائي تعزل لمتغير

 بيف( α≤0.05) الحصائية داللة: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الالفرضية الرابعة

متكسطات إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ 

 .سنكات الخبرة الخميؿ لميارات البحث الجرائي تعزل لمتغير

 (α≤0.05) الحصائية : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالخامسةالفرضية 

متكسطات إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ  بيف

 .لبرامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائيا الخميؿ لميارات البحث الجرائي تعزل لمتغير
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( α≤0.05) الحصائية تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال :سادسةالفرضية ال

المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية  بيف متكسطات مستكل

 العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير الجنس.

بيف ( α≤0.05) الحصائية : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالسابعةالفرضية 

ظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا المن متكسطات مستكل

 .التخصص في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير

بيف  (α≤0.05) الحصائية : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةثامنةالفرضية ال

معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا المنظكمة القيمية السائدة لدل  متكسطات مستكل

 .المؤىؿ العممي في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير

بيف ( α≤0.05) الحصائية: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة تاسعةالفرضية ال

اضيات في المرحمة األساسية العميا المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالري متكسطات مستكل

 .سنكات الخبرةفي مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير 

بيف ( α≤0.05) الحصائية: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة العاشرة الفرضية

ساسية العميا المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة األ متكسطات مستكل

 لبرامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائي.ا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير

 ( بيفα≤0.05) الحصائية ال تكجد عالقة دالة إحصائيا عند مستكل الداللة حادية عشر:الفرضية ال

ة شماؿ الخميؿ لميارات إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا في مدارس مديري

 البحث الجرائي كالمنظكمة القيمية السائدة لدييـ.
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 أىمية الدراسة: 5.1

 تبرز أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ ما يأتي:

قد يستفاد مف ىذه الدراسة في إعادة تخطيط البرامج التدريبية المكجية لمعممي  :ميةمألىمية العا

عادة تخطيط المسا قات التربكية بكمية التربية لخراج مخرجات قادرة عمى تنفيذ الرياضيات كالعمكـ كا 

 البحكث الجرائية.

البحث الجرائي كالمنظكمة  ميارات مف المتكقع أف تغني األدب التربكم بأبحاث فياألىمية النظرية: 

 القيمية السائدة  عند المعمميف.

 دراسة.ت مختمفة عف المتغيرات كمجتمع اللدراسا ان ربما نتائج ىذه الدراسة تفتح آفاقاألىمية البحثية: 

 أىداؼ الدراسة: 6.1

  التعرؼ إلى مستكل إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا في مدارس مديرية

المؤىؿ ك  كالتخصص، شماؿ الخميؿ لميارات البحث الجرائي في ضكء متغيرات الدراسة )الجنس،

 برامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائي(.الك سنكات الخبرة، ك العممي، 

  التعرؼ إلى المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا

المؤىؿ العممي، كالتخصص، ك في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ في ضكء متغيرات الدراسة )الجنس، 

 ؿ البحث الجرائي(. البرامج التدريبية في مجاك سنكات الخبرة، ك 

 إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا في  بيف ةالتعرؼ إلى العالقة االرتباطي

 .مدارس مديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحث الجرائي كالمنظكمة القيمية السائدة لدييـ
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 الدراسة: حدكد7.1

 في المرحمة األساسية العميا.بشرية: معممي كمعممات العمـك كالرياضيات دكد ح 

 د مكانية: المدارس الحككمية التابعة لمديرية شماؿ الخميؿ في محافظة الخميؿ ك حد 

 2017/2018: في الفصؿ الثاني  مف العاـ الدراسي ةنيازم دك حد . 

 تحددت مفاىيـ ىذه الدراسة بالمصطمحات كالتعريفات الكاردة فييا. مفاىيمية: دك حد 

 سة:مصطمحات الدرا 8.1

ىك نكع مف أنكاع البحكث العممية التطبيقية التي تيدؼ إلى تطبيؽ المعرفة النظرية البحث اإلجرائي: 

كما تيدؼ إلى تكظيؼ تمؾ المعارؼ كالمبادئ كالنظريات  كالقكانيف العممية في تطكير الكاقع كتحسينو،

 الممارسات المتصمة بوكتطبيقيا في حؿ المشكالت في إطار عممي إجرائي مكجو نحك تحسيف العمؿ ك 

(Mills, 2000.) 

ىي قدرة معممي العمكـ كالرياضيات عمى إجراء البحث الجرائي بسرعة كدقة ميارات البحث اإلجرائي: 

تقاف مف خالؿ ممارسة ميارة الحساس بمشكمة البحث كتحديد مجاليا كصياغتيا،  كصؼ مظاىرىا كا 

المشكمة، كميارة تصميـ خطة إجرائية لتنفيذ البحث  فرضيات العمؿ الالزمة لحؿكميارة صكغ  كتحميميا

 .(2008، بخيت كالقاعكد( كاختبار الفرضيات

 ميارات البحث الجرائي في ىذه الدراسة بالعالمة التي يحصؿ عمييا المعمـ في اختبار إدراؾ  قاس يك 

 . ميارات البحث الجرائيإدراؾ 
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ابطة التي تنظـ سمكؾ الفرد كتصرفاتو، كيتـ ذلؾ دكف تشير إلى مجمكعة القيـ المتر  المنظكمة القيمية:

كعي الفرد أك بتعبير آخر عبارة عف مجمكعة االتجاىات المترابطة فيما بينيا كالتي تنظـ عمى شكؿ 

 (.1992بناء متدرج )خميفة،

كتعرؼ المنظكمة القيمية إجرائيان بأنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمميف عمى مقياس المنظكمة 

 يمية التي تـ إعداده خصيصان ليذه الدراسة.الق
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 الفصؿ الثاني

______________________________________________________________ 

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة

 االطار النظرم 1.2

 تمييد: 1.1.2

( كيعني السعي الكاسع الدؤكب لجمع المعمكمات حكؿ  Searchىك مصدر الفعؿ بحث) البحث:

متعمؽ مف خالؿ االستقصاء النظامي ألجؿ ( تعني السعي الResearchظاىرة ما، أما البحث)

 (.Sikandar, 2014)  اكتشاؼ الحقائؽ  كالنظريات كمراجعتيا

أشكاال متعددة كأساليب متنكعة مف اجؿ التعميؿ المنطقي لمدليؿ الذم  كالبحث يمثؿ نشاط كاسع يأخذ

 (.2006 )محمكد، يمكف أف يؤدم إلى حؿ المشكمة

 فحصيا،ك  كتنميتيا، كالتنقيب عنيا محاكلة الكتشاؼ المعرفة، ( البحث انو2008كيعرؼ العزاكم)

دراؾ مكتمالن  ثـ عرضيا عرضان  عميؽ، كنقدإ  دقيؽ، كتحقيقيا بتقصإ   .بذكاء كا 

دراسة تطبيقية يقكـ بيا الباحثكف العاممكف في مجاؿ العمؿ  ( البحث التربكم بأنو2004 كيعرؼ النكح)

كىك  تأدية عمميـ، الكفايات األساسية الضركرية لجادةالمدرسي لمتحقؽ مف اكتسابيـ لكاحدة مف 

 يستند إلى الطريقة العممية في دراسة الظكاىر.
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كاليدؼ  نو النشاط الذم يكجو نحك تنمية عمـ السمكؾ في المكاقؼ التعميمية،أ كيعرؼ البحث التربكم

 .(1999)زيتكف،  ةمنو تكفير المعرفة التي تكفر أكثر الطرؽ فاعمية في تحقيؽ األىداؼ التربكي

كال شؾ أف العمؿ في البحكث التربكية يساعد عمى تككيف ما يسمى بالعقمية العممية أك االتجاىات نحك 

األسمكب العممي في الحياة، فيي ضركرة أساسية لعمميات التخطيط كالتجديد التربكم، باعتباره انفتاح 

قباؿ عمى الحياة  .(2006 )محمكد، كا 

باىتماـ متزايد نتيجة لدكره األساسي في الكشؼ المبكر عف المعمكمة الجديدة كيحظى البحث التربكم 

فيـ لألبعاد المختمفة لمعممية التعميمية، ككيفية الليتسنى تقديـ الحمكؿ كالبدائؿ التي تساعد في تعميؽ 

تطكيرىا نحك األفضؿ، كما يساعد في دراسة كاقع األنظمة التربكية كالكشؼ عف خصائصيا كبياف 

انب القكة كالضعؼ فييا بقصد التعرؼ عمى أحكاليا كالتعمؽ في طبيعتيا كتشخيص مشكالتيا جك 

كيكاجو  البارزة كالعمؿ عمى معالجتيا. كالبحث التربكم يحسـ الخالؼ في كثير مف المشكالت التربكية

مكانياتيـ كيكجييا  نحك حؿ الحاجات المتعددة لممعمميف عمى اختالؼ مستكياتيـ كيستثمر طاقاتيـ كا 

مشكالتيـ كقضاياىـ لمتكصؿ إلى أفضؿ السبؿ التي تمكننا مف تطكير الجانبيف النكعي كالكمي 

 (. 2004)النكح،  لممخرجات التعميمية

كينظر حديثا إلى المعمـ كباحث، أم يتخذ مكقؼ الباحث مف القضايا كالمشكالت التي يكاجييا خاصة 

الطمبة؛ فالمعمـ الباحث يقكـ بجمع بيانات كتفسيرىا لكي  تمؾ المتصمة بطرائؽ التعميـ كالتعمـ كتحصيؿ

يفيـ األمكر بشكؿ أفضؿ، كيقكـ كميني بفحص أدائو بيدؼ تحسينو كتطكيره مف خالؿ التعرؼ عمى 

المشكالت التي تكاجيو ليقكـ بحميا، كمف ىنا ظير البحث الجرائي الذم يشجع المعمـ عمى التفكير 

 (.2004)مركز إبداع المعمـ،  ل نكعية التعميـفي ممارساتو مف اجؿ رفع مستك 
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( مف مككنيف: األكؿ كىك "عنصر الجراء" Action researchالبحث الجرائي) يتككف مصطمح

(action component الذم يركز عمى الممارسة كبما تتضمنو ىذه الممارسة مف تحديد لمقضية قيد )

( كالذم  component searchي"عنصر البحث")االىتماـ كالعمؿ عمى معالجتيا، أما المككف الثان

 .(Burns, 2000) يعني العمؿ الفعاؿ كمراقبة نتائجو مف أجؿ التحسيف

 كتكجد عدة تعريفات لمبحث الجرائي في المجاؿ التربكم :

( البحث الجرائي انو نكع مف البحكث التربكية التطبيقية غرضو األكؿ 2006أبك عالـ)فقد عرفت 

 ت التربكية ألحد العامميف في المجاؿ التربكم. تحسيف الممارسا

كيعرؼ البحث الجرائي بأنو استقصاء منظـ يجريو المعممكف أك المرشدكف أك مديرك المدارس أك 

غيرىـ مف المعنييف في بيئة التدريس كالتعمـ، كيتضمف جمع المعمكمات عف الطرؽ كالممارسات 

ب فيـ عميؽ لتطكير كتحسيف كتغيير ىذه الممارسات التربكية التي تحصؿ في المدارس، بغرض اكتسا

 (.  2012)بكسعيد كالدىيبة،  بشكؿ ايجابي

طريقة منظمة لتحميؿ إحداث  نوأالبحث الجرائي في معجميما ( 2003)كيعرؼ شحاتو كالنجار

 التفاعؿ في مكقؼ يؤدم إلى فعؿ لمتحسيف أك التغيير مع استمرار التقكيـ لتعزيز الفعؿ.

تجريب كتأمؿ في األفكار كالممارسات ككسيمة مف كسائؿ   نو( أ2012)نكجيت كآخركف كأيضا ترل

التحسف كزيادة المعرفة، كتعرض السمة األساسية ليذه البحكث كىك تركيزىا عمى كجكد المشاركيف في 

عمى أنو بحث ينبع مف مشاكؿ المعمـ، كىك الذم يحدد  كتعرفو المكضكع يصبحكا باحثيف فاعمييف

ة ضمف سياؽ ما، كىك الذم يبحث فييا، كيطرح الحمكؿ كالجراءات لفيـ المشكمة، مسترشدا المشكم

بما يحصؿ في الصؼ، كالخركج بعدىا إلى منظكر أكسع، كربط المشكمة بالسياؽ الثقافي االجتماعي. 
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زة صاحب المشكمة ذاتو بالمشكمة. كىنا يعتبر التأمؿ ركي كىذا يتطمب تأمؿ الباحث الذم ىك المعمـ

  البحث الجرائي.

( أف  ما يميز البحث الجرائي عف غيره مف البحكث أنو يشترط أف يككف 2007) Stringerكيؤكد 

 الباحث ىك نفسو الشخص الذم يستخدـ نتائج البحث في تطكير عممو، كزيادة فاعميتو. 

لعمؿ كالبحث كلمبحث الجرائي مسميات مختمفة رغـ تشابييا في المضمكف كالمحتكل فيسمى ببحث ا

 المكقفي إلى أف البحث االجرائي ىك األشير مف ىذه المسميات.

مف خالؿ التعريفات السابقة يتضح أف البحث الجرائي عممية بحثية بسيطة تتـ كفؽ إجراءات محددة  

يقكـ بيا الممارس في مكقع العمؿ لحؿ مشكمة تكاجيو يتأمؿ خطكاتو الجرائية قبؿ كأثناء كبعد تنفيذ 

 .لتحسيف ممارساتو في مكقع العمؿ الجراءات ىذه

 جرائي كما يمي:( أف مبررات البحث ال2009كيرل العاجز كحمس)

 أدائو فاعمية مف تحد التي كالعكائؽ المشكالت مف عددان  عممو في فرد كؿ يكاجو. 

 بيا، كيتأثر كيكاجييا المشكالت تمؾ يعيش الذم الفرد ىك المشكالت ليذه يتصدل مف خير إف 

دراكيا بالمشكمة الحساس عمى الناس أقدر يككف بذلؾ ىكك   كالسعي ليجاد كتحميميا بيا كالتفكير كا 

 .عالية بدافعية كتنفيذىا ليا، المناسبة الحمكؿ

 .حاجة المجتمع التعميمي إلى التطكر كزيادة فاعمية التفاعؿ 
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 إلجرائيةاأىمية البحكث  2.1.2

لتتكامؿ معرفتو بالتخصص بكيفية كطرائؽ تعميـ  مـ مينيان تساىـ البحكث الجرائية في تطكير المع

التكاصؿ  كما تساىـ في تحسيف ،كما تزيد مف قدرتو التحميمية ككعيو بذاتو كتفكيره الناقد ،التخصص

)الخالدم ككىبو،  كالباحثيف التربكييف كالدارة المدرسية كالمجتمع الخارجي بةبيف المعمميف كالطم

2000.) 

 المتأثريف ىؤالء ينضـ اذ بالبحث، كالمتأثريف الباحثيف بيف الفجكة إزالةالجرائية عمى كتعمؿ البحكث 

 البحكث عف الجرائي البحث يميز ما كىذا عممو، ينبغي الذم ما حكؿ القرار اتخاذ في الباحثيف إلى

 المتأثريف عف بمعزؿ لكحده البحث بتنفيذ كيقـك مختص بيا الخاص القرار يتخذ ماان غالب التي األخرل

  .(1999 )سبتي، االستجابة عمى دكرىـ يقتصر الذيف بو

 السريعة الحمكؿ تكفيرمف خالؿ  بيئة التعمـ نطاؽ في التعميمية العممية كتطكير تحسيفكىك كسيمة ل

 (.2001ا )مكنيؼ، عميي راالنتظا يمكف ال لمشكالت

 ك البحث مجاؿ في أنفسيـ ميفالمعم بيف كالميارات الخبرات تبادؿكالبحث االجرائي يعمؿ عمى 

 التدريس طرؽ تطكير الحديثة كعمى التربكية كالتجارب ممستجداتل تعرؼال عمى ىـساعديك ، التدريس

 (.2004 إبداع المعمـ، )مركز

 أىداؼ البحث اإلجرائي في الحقؿ التربكم:  3.1.2

ىذا التعمـ في إحداث  يتمثؿ الغرض األساسي لمبحث الجرائي في التعمـ مف الخبرة، كمف ثـ تطبيؽ

 :يأتي( إلى ما 2004كييدؼ البحث الجرائي حسب مركز إبداع المعمـ)، التغيير المنشكد
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 معتقداتيـ حكؿ دكرىـ، كحكؿ  تمكيف المعمميف مف تحسيف ممارساتيـ التعميمية مف خالؿ تغيير

 كالصؼ، كالمنيج، كربط ذلؾ بالمجتمع. الطالب،

 لتربكية، مف خالؿ الحكار الجماعي كالعمؿ المشترؾ، لرفع صكتو تفعيؿ دكر المعمـ في العممية ا

ليككف عنصران فاعالن في المجتمع، كليس فقط منفذان لممنيج كتحسيف التكاصؿ مع الباحثيف التربكييف 

 كالدارة المدرسية كالمجتمع الخارجي.

 معمـ مينيا، بحيث تأىيؿ عناصر بشرية تستطيع أف تساىـ في العممية التربكية مف خالؿ تطكير ال

 تتكامؿ معرفتو بالتخصص مع طرائؽ التعميـ. 

 .ترسيخ فكرة المعمـ الباحث، لرفع نكعية التعميـ 

 .تشجيع تبادؿ الخبرات كالممارسات المثمى بيف المعمميف مف خالؿ نشر نتائج بحكثيـ 

 ات التربكية إثراء كسائؿ كطرؽ النمك الميني لممعمميف بحيث يتكامؿ البحث الجرائي مع القراء

 كالندكات كالمؤتمرات ككرشات النمك الميني.

 ( خصائص البحث الجرائي:2007كيبيف الدريج)

  كاقعي يتـ في مكاف العمؿ، يركز عمى مشكالت تكاجو العامميف في حياتيـ اليكمية، كىي تنبع مف

 داخؿ المينة.

 كأكلياء أمكرىـ  ةشاركة الطمبتشاركي يمكف أف ينجزه معمـ كاحد أك أكثر في إطار عمؿ الفريؽ، كبم

كتفيد ىذه المشاركة في النظر إلى مشكمة  ،كيمكف أف يقكـ بو مدير المدرسة مع المعمميف كالدارييف

كتكفير معمكمات شاممة عف المشكمة كبالتالي يجعؿ المشاركيف أكثر التزاما  ،البحث بشكؿ شمكلي

 بالعمؿ كالتغيير. 
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 ة كيركز عمى حاالت محددة في الزماف كالمكاف، كىك محمي محدد كمحمي يتعامؿ مع ظاىرة معين

 يتأثر بخصكصية البيئة كالظركؼ المحيطة.

  عممي تطبيقي يتـ بكضع إجراءات كتطبيقيا كاستخالص النتائج كتكظيفيا بشكؿ مباشر في اتخاذ

 .القرارات كحؿ المشكالت

 كاختبارىا كالتكصؿ  ياتفرضاستقصائي يعتمد عمى ميارات الحساس بالمشكمة كتحديدىا كصكغ ال

 إلى استنتاجات خاصة .

  أم التفكر المراجع كالعميؽ، بحيث يقكـ الباحث بتأمؿ الجراءات التي  قائـ عمى التفكير التأممي

 الذات كالحكار كالنقاش.  ةجعايقكـ بيا كالتأمؿ في ما تكصؿ إليو مف نتائج كمر 

 الجرائي انو:  ( إلى خصائص البحث2004كيضيؼ مركز إبداع المعمـ)

 تبدأ بالمالحظة، ثـ التأمؿ كثـ الفعؿ كالتقكيـ ثـ  دكرم حيث يتـ البحث الجرائي عمى شكؿ دكرة

 يتـ فييا الجراء كالتأمؿ الناقد.  التعديؿ كأخيرا التحرؾ نحك اتجاىات جديدة 

 دـ إضاعة كيفي بحيث يتعامؿ البحث الجرائي مع المغة أكثر مما يتعامؿ مع األرقاـ؛ كذلؾ لع

 الكقت كالجيد في إجراء قياسات أك حسابات.

 .مرف حيث يتيح المجاؿ لبعض التعديالت أثناء إجراء البحث كيستجيب لمحاجات الطارئة 

نما يسير ضمف سمسمة  Johnson (1993)كيرل باف ىذا النكع مف البحكث ال يسير في نظاـ مغمؽ كا 

ميارات البحث االجرائي تؤدم إلى الحمقة التي حمزكنية مف الحمقات كؿ حمقة منيا ىي ميارة مف 

 تمييا، كال يجكز االقتصار عمى ميارة معينة دكف كجكد الميارة األخرل.
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 أنكاع البحكث اإلجرائية 4.1.2

 لألشخاص القائميف عمييا: ( ثالثة أنكاع مف البحكث الجرائية تبعان 2000اف)كيحدد القط  

 لمعمـ في الصؼ الذم يعممو، فعندما يشعر المعمـ بمشكمة البحث الجرائي الفردم الذم يقكـ بو ا

إدارية أك تعميمية حيث يتأمؿ أسباب المشكمة ثـ يضع إجراءات كيقكـ بتنفيذىا في صفو؛ بيدؼ  ما

 التغيير كالتطكير أك حؿ مشكمة  معينة.

 (الذم يقكـ بو مجمكعة مف المعمميف بطريقة تعاكنياالبحث الجرائي التعاكني )ة بحيث لتشاركي

 لقدراتيـ لحؿ مشكمة معينة أك بيدؼ التغيير أك التطكير. تكزع األدكار عمى الباحثيف تبعان 

 :حيث يقكـ باحث أك مركز  البحث الجرائي الذم يقكـ بو باحث أك باحثكف يعممكف لحساب آخريف

حيـ ليتيح أبحاث بتكفير التخطيط كالدعـ مع المشاركة كالممارسة لباحث ممارس ليقكـ بالبحث لصال

 .الفرصة لتبادؿ الخبرات كحؿ المشكالت

البحث اإلجرائي: مشكالت مجاالت 5.1.2  

لتربكم إجراء بحثو الجرائي عمى إحدل المشكالت ا نو يمكف لمممارسأ( 2012يرل بكسعيد كالدىيبة)

 اآلتية:

الضعؼ في تتصؿ بالمنياج كطرائؽ التدريس كأساليب التعمـ كالكتاب المدرسي ك  :مشكالت تربكية .1

 التحصيؿ كالتكاصؿ كأساليب التقكيـ ككسائمو.

 تتصؿ بمشاعر الطمبة كسمككيـ كالخكؼ كالخجؿ كاالنطكاء كالكذب كالسرقة.: مشكالت نفسية .2
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تتصؿ باليركب مف المدرسة كالعدكاف كعالقة المدرسة بالبيئة االجتماعية : مشكالت اجتماعية .3

ا. كعالقة الطمبة مع المعمـ كعالقة الطمبة مع  بعضيـ بعضن

  تتصؿ ببيئة المدرسة كمرافقيا )الحديقة كالمختبر كالمكتبة(.: مادية مشكالت .4

 البحث اإلجرائيميارات  6.1.2

تشػمؿ مػراحؿ التخطيط لحؿ مشكمة باستخداـ أسمكب البحث الجرائي كتنفيذ التخطيط ككتابة التقرير 

  :الخطكات التالية

 :.الحساس بالمشكمة كتحديد مجاليا1

الحافز األساسي لمقياـ بإجراء البحث ىك شعكر الممارس التربكم بعدـ الرضا عف أحػد الجكانػب إف 

سكاء كانت طالب أك  لياتو كميامو المينية أك مستكل أداء الفئة التي يشرؼ عمييا،ؤك المتصمة بمس

كف ألف ىذا معمميف، كمف الميـ جدان أف يتحمى الباحث بثقة تحممو عمى اليماف بأف الصالح مم

 داليماف ىك الذم يدفع التخاذ خطكات عممية بناءة في اتجاه الصالح كالتطكير.كىذه المرحمة تع

مف بيف عدد مف المشكالت، فعميو أف يستخدـ خبرتو  ف عمى الممارس أف يختار مشكمتوأل ميمة جدان 

مشكمة يكاجييا  الشخصية كمالحظاتو العامة في اختيار المشكمة، كينطمؽ البحث الجرائي مف

جراءاتو نحك معالجة تمؾ المشكمة الممارس التربكم كتكجو (. كليتحقؽ ذلؾ 2007)الدريج، جيكده كا 

 تجدر مراعاة الخصائص كالمعايير اآلتية عند اختيار مشكمة البحث: 

قابمة لمحؿ في نطاؽ المكانات ف تككف أ، ك أف تككف المشكمة المراد معالجتيا مشكمة حقيقية كاقعية

 بآثار المشكمة السمبية كميتمان  أف يككف الممارس التربكم)الباحث( شاعران  .الفنية كالمادية المتاحة لو
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عطاء أدلة تظير جكانبيا كمظاىرىا، كأف يتمكف مف تحديد  بحميا، كقادرا عمى إثبات كجكد المشكمة كا 

 (.2004 )عكدة كشرير، المشكمة كصكغيا بدقة

 صكغ مشكمة البحث  2.

رم أف ال يبقى الحساس بعدـ الرضا نكعان مبيمان مف االستياء بؿ ينبغي أف تصبح معالمو مف الضرك 

كاضحة األبعاد، فالممارس التربكم الذم يبدم عدـ الرضا عف أداء العامميػف معػو أك تحػت إشرافو أك 

المرغكب  عف أساليب أدائيـ أك سمككيـ لف يتمكف مف إحداث الصالح أك التحسيف كالتطكير باالتجاه

 (.1981، )بمقيس لـ يصيغ المشكمة في سؤاؿ يبحث عف إجابة كاضحة أك بعبارة تقريرية ما

  ا:المشكمة كتحميمي .كصؼ مظاىر3

كىػنا يػتأكد الباحث مف كجكد المشكمة عمى الصكرة التي تـ تحديدىا كذلؾ منعان لكؿ التػباس كحػتى 

مة، كىنا يقكـ الممارس بالبحػث عػف األدلػة تصب جيكده في القنكات الصحيحة باتجاه حؿ المشك

كالمؤشرات عمى كجكد المشكمة باستخداـ عدد مف األدكات مثؿ: االختبارات كاالستبانات كالمقابالت 

كالسجالت كغيرىا، كمػا تتطمب ىذه الخطكة تحديد األمكر التالية: مجاؿ المشكمة كطبيعتيا كالعكامؿ 

 (.2004 ،ر)عكدة كشري مجتمع الدراسة الفئة المستيدفةك التي تؤثر فييا، 

  .صكغ فرضيات العمؿ الالزمة لحؿ المشكمة:4

فػي ىػذه المرحمة يدرس الباحث الطرائؽ كالكسائؿ كالمكاد كاألنشطة التي مف شأنيا القضػاء عمػى 

األسباب التي أدت إلى نشكء المشكمة، كيمجأ الباحث ىنا إلى استشارة الزمالء كالمشرفيف بقصد 

سترشاد بخبراتيـ كآرائيـ كمياراتيـ في التكاصؿ إلػى أفضػؿ المقػترحات كالجػراءات التي تساعد عمى اال

حؿ المشكمة كالقضاء عمى أسبابيا، كما يقكـ الباحث بصياغة تمؾ المقترحات كالجراءات عمى ىيئة 
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كينبغي  شكمة،فرضيات أك نظريات يضعيا مكضع التجربة الختبارىا كالتأكد مف صالحيتيا لحؿ الم

 لإلجراء العممي القابؿ لمتنفيذ الذم يعتـز الباحث عمى القياـ بو ككصفان  لمفرضيات أف تتضمف كصفان 

 (. 2004 )حيدر، لألثر الذم يتكقعو نتيجة لإلجراء المطبؽ

  . تصميـ خطة إجرائية لتنفيذ البحث كاختبار الفرضيات:5

ي تتضمنيا الفرضيات مكضع التطبيؽ كالتنفػيذ، كذلػؾ اختبار الفرضيات يعني أف تكضع الجراءات الت

ألسػئمة مكضػع البحػث كالتػي ا عف كذلؾ بيدؼ التكصؿ إلى إجابة؛ ضػمف خطة زمنية كاضحة المعالـ

كتجػدر  يسعى الباحث إلى الكصكؿ إلييا لتعينو عمي اتخاذ القرارات المناسبة باتجاه حؿ المشكمة،

الجرائية لتنفيذ المقترحات المشار إلييا في الفرضيات يتطمب إعداد  الشػارة إلػى أف إعداد الخطة

مستمزمات العمؿ كتكفير المكاد الالزمة لإلجراءات المادية منيا كالبشرية، كتحديد الطرائؽ كاألساليب 

التي ستتبع في تطبيؽ الجراءات، كتحديد المصادر البشرية التي يمكف االستعانة بيا لتنفيذ البحث 

عمميف زمالء أك مدير المدرسة، كالمصادر المادية مثؿ األدكات المناسبة لجمع المعمكمات مثؿ م

كتحديد الصعكبات التي يمكف أف    ،المكاد التعميميةك  االختبارات،ك  السجالت، كتصنيفيا كتحميميا مثؿ

 ،لصعكباتتعترض تنفيذ الجراءات كتحديد البدائؿ التي يمكف المجكء إلييا لمتغمب عمى مثؿ ىذه ا

 )بكسعيد كالدىيبة، كأخيرا كضع جدكؿ زمني يبيف مراحؿ تنفيذ الخطة كالمدة المخصصة لكؿ مرحمة

2012.) 

لبيانات منيا اأما اآلليات كالطرؽ التي يمكف لمباحث استخداميا خالؿ تنفيذ البحث لرصد النتائج كجمع 

حث، كالتي يدكف فييا األحداث اليكميات التي يحتفظ الباحث معو بشكؿ متكاصؿ خالؿ قيامو بالب

نجاز، كتحميؿ الكثائؽ مثؿ أكراؽ االختبارات كبطاقات العمؿ أك نماذج ممؼ ال بجميع تفاصيميا،

أعماؿ الطمبة. كيمكف االستعانة بمالحظ خارجي حيث يقـك باالطالع عمى المعمكمات كالجكانب التي 
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ىي طريقة الستكشاؼ كيفية سير األحداث مف يريد رصدىا لالستفادة منيا أثناء البحث، كالمقابالت ك 

كجيات نظر مختمفة، كاالستبيانات كقكائـ الرصد كىي مجمكعة مف األسئمة التي تكجو لممشاركيف في 

البحث الستنباط مالحظاتيـ كتفسيراتيـ لألكضاع، كالمذكرات التحميمية التي يضع فييا الباحث خالصة 

اضات التي قد تظير عمى البحث، كأيضا يمكف االستعانة تصكره كتقييمو لكضع البحث كيضع االفتر 

 (.2007)الدريج،  بالتصكير الفكتكغرافي كالتسجيؿ الصكتي كتسجيؿ الفيديك

( عمى الميارات السابقة ميارة رصد النتائج كمناقشتيا حيث يقكـ 2004كيضيؼ مركز إبداع المعمـ )

ثـ يقـك بتفسيرىا كتحميميا كالتعميؽ  كف تفسير،الباحث برصد النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كما ىي د

كمف ثـ إعداد تقرير كتابي يشتمؿ عمى مشكمة البحث كيصؼ  عمييا في ضكء فرضيات البحث،

ميارة كضع  البيانات ككيفية جمعيا كيعرض ممخصا لمنتائج. كميارة تأمؿ النتائج كمراجعتيا، كأخيران 

مى ىيئة مقترحات يقدميا إلى زمالئو لكي يستفيدكا التكصيات كالمقترحات كتككف ىذه التكصيات ع

 منيا في تعديؿ ممارساتيـ أك في القياـ بأبحاث أخرل.

كبما أف البحث االجرائي يعد نمط مف أنماط البحث، فيك يحتاج عند جمع البيانات إلى تثميث 

كد مف كجكد كيقصد بتثميث البيانات جمع بيانات مف أكثر مف مصدر كذلؾ لزيادة التأ، البيانات

 (. 2004 )عكدة كشرير، المشكمة كحجميا
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 دكرة البحث االجرائي

 
 المنظكمة القيمية 7.1.2

يعد مكضكع القيـ مف أىـ المكضكعات كأصعبيا في مجاؿ الدراسات النفسية كاالجتماعية كالفمسفية 

 جتماعي.ألنيا تختص بسمكؾ الفرد كىي تحقؽ كحدة الفكر كالحكـ داخؿ البناء اال ؛كالتربكية

كيعكد الفضؿ في ذلؾ إلى  ،ات مف القرف العشريفيات كاألربعينيبدأ االىتماـ بدراسة القيـ في الثالثين

اثنيف مف عمماء النفس ىما: ثرستكف كما قدمو مف تصكر لمعالجة القيـ في إطار المنيج العممي، 

تيت منيا أف الناس يتكزعكف حد المفكريف األلماف الذم حدد نظريتو في األنماط كالتي انأكشبرانجز 

بيف ستة أنماط اعتمادا عمى غمبة أك سيادة كاحدة مف القيـ اآلتية عمييـ :القيمة النظرية كالجمالية 

 (.2008)السميتي،  كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالدينية
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متكامؿ عف مجتمع كاستمر االىتماـ بدراسة القيـ بتزايد تدريجي في مجاالت عمـ النفس؛ لقامة تصكر 

 إالمعيف بشكؿ عاـ كتحديد األيدلكجية أك الفمسفة العامة التي تحكـ ىذا المجتمع، فالقيـ ما ىي 

األشخاص في ثقافة معينة كفترة زمنية معينة. فيي عمى حد بو انعكاس لألسمكب الذم يفكر 

ر في أم مجتمع مف تعبير)رككيش( إحدل المؤشرات اليامة لنكعية الحياة كمستكل الرقي أك التحض

  (.1992)خميفة،  المجتمعات

 مفيـك القيـ 8.1.2

القيـ تعر ؼ لغة بأنيا جمع لكممة قيمة كىي شيء ذك مقدار أك ثمف، كلفظ القيمة مرتبط بمادة قكـ التي 

تمتمؾ عد ة دالالت منيا قيمة الش يء كثمنو، كالث بات كالد كاـ، ك االستقامة كاالعتداؿ، كنظاـ األمر 

  (.1993)ابف منظكر،  ادهكِعم

الفرد  كالتي تكجو كتعرؼ اصطالحان بأنيا المبادئ كالمعايير المتعارؼ عمييا ضمف المجتمع الكاحد،

كتضبط سمككو، كتحدد نكع تعاممو مع الغير، كتككف ميزانان لو يتحدد بمكجبو المكافقة عمى السمكؾ 

 (.2016، كحسيف )الثبيتي يةغير المقبكؿ مف تصرفاتو المادية كالمعنك  المقبكؿ كرفض

كالقيـ ىي الحكـ الذم يصدره النساف عمى شيء ما، ميتديان بمجمكعة مف المبادئ كالمعايير التي 

المجتمع الذم يعيش فيو، كالذم يحدد بالتالي المرغكب كغير المرغكب فيو، كتعتبر القيـ  كضعيا

تسب عبر التنشئة االجتماعية كيعطييا األفراد ضمف ثقافة معينة أك مجتمع معيف كتك مكجيات لسمكؾ

األفراد اىتمامان خاصان، كتشكؿ مبادئ تتكامؿ فييا األىداؼ الفردية مع األىداؼ لممجتمع )جابر، 

2004.)  
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محطات كمقاييس نحكـ بيا عمى األفكار كاألشخاص كاألعماؿ كالمكضكعات كالمكاقؼ  القيـ ىي

 أك مف حيث سكئيا كعدـ قيمتيا ككراىيتيا، أك لرغبة بيا،الفردية كالجماعية مف حيث حسنيا كقيمتيا كا

 (.1998)ممكح،  مف منزلة معينة ما بيف ىذيف الحديف

( القيـ عمى أنيا" تنظيمات ألحكاـ عقمية انفعالية معممة نحك األشخاص 2008كيعرؼ السميتي)

برية الخير  كحسف كتعد المعيار الذم في ضكئو يمكف الحكـ بخ ،كاألشياء كالمعاني كأكجو النشاط

الحسف كقبح القبيح  كما يجكز كما ال يجكز كما ىك مرغكب فيو كما ىك غير مرغكب عنو كغير ذلؾ 

ليربط بيف أفرادىا كيقيـ بينيـ رأيا عاما لو أسس ثابتة كمستمرة نسبيا ؛ مما تبتدعو الجماعة لنفسيا

 ليحكـ تصرفاتيـ كيظير كيانيـ ".

ـ باعتبارىا مجمكعة مف المعايير التي يحكـ بيا عمى األشياء بالحسف ( إلى القي2005كينظر الجالد)

أك القبح، كباعتبارىا تفضيالت يختارىا الفرد، كباعتبارىا حاجات كدكافع كاىتمامات كاتجاىات 

 كمعتقدات ترتبط بالفرد.

 د مجاالترؼ القيـ بأنيا "أحكاـ مكتسبة مف الظركؼ االجتماعية يتشربيا الفرد يحكـ بيا، تحدع  كت  

 سمبية" تفكيره، كسمككو كتؤثر في تعممو، كتختمؼ القيـ باختالؼ المجتمعات كالقيمة قد تككف ايجابية أك

 (.2013)سالطنية كآخركف، 

العناصر، كتتفاعؿ  كيعتقد العمماء أف قيـ الفرد تمتئـ في إطار تنظيمي شامؿ تمثؿ كؿ قيمة عنصرا مف

 Systemلمفرد، كىي ما اصطمح عمى تسميتو بالمنظكمة القيميةىذه العناصر معا لتؤدم كظيفة معينة 

Values)،كتصرفاتو  ( أك نسؽ القيـ كىك يشير إلى مجمكعة القيـ المترابطة التي تنظـ سمكؾ الفرد

 (.1992)خميفة،  كيتـ ذلؾ دكف كعي الفرد
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ي تختمؼ مف فرد إلى مجمكعة القيـ المفضمة لدل الفرد كى تعرؼ المنظكمة القيمية أنيا أك بتعبير آخر

كىي مرتبة كفقا ألكلكيتيا كتمثؿ التكجو أك ، آخر تبعا لمفرد نفسو كلثقافة المجتمع الذم يعيش فيو

السمكؾ المرغكب مف بيف عدد مف التكجيات المتاحة، بحيث تمكف الفرد مف االختيار مف بيف 

 .(2011 )الكتاني، األساليب المعبرة لمسمكؾ كاألىداؼ الخاصة بالفعؿ

ال بد مف الشارة إلى أف منظكمة القيـ تمضي في ارتقائيا مف مرحمة الطفكلة المبكرة حتى نياية العمر 

 كمع نمك الفرد يزداد عدد القيـ كتدخؿ قيـ جديدة ،مع ميميا لالستقرار النسبي في مرحمة المراىقة

 (.1992)خميفة، 

 :مككنات القيـ  9.1.2

مككف انفعالي، مككف  تككف مف ثالث عناصر ىي مككف عقمي،( أف القيمة ت2008لقد ذكر السميتي)

سمككي كترتبط المككنات الثالث بعالقات تفاعمية مستمرة كمتداخمة فيما بينيا كتتأثر بالمجتمع كتعكس 

  ثقافتو.

: كمعياره" االختيار"، أم انتقاء القيمة مف أبداؿ مختمفة بحرية كاممة بحيث ينظر المككف العقمي-أ

كىذا يعني أف االنعكاس الالإرادم ال  لية انتقائو بكامميا،ؤك عكاقب انتقاء كؿ بديؿ كيتحمؿ مسالفرد في 

كيعتبر االختيار المستكل األكؿ في سمـ الدرجات المؤدية إلى القيـ، كيتككف  يشكؿ اختياران يرتبط بالقيـ.

)شيخاكم،  ديؿىما:استكشاؼ األبداؿ الممكنة، كالنظر في عكاقب كؿ ب متتاليتيفخطكتيف مف 

2015.) 

: كمعياره" التقدير" الذم ينعكس في التعمؽ بالقيمة كاالعتزاز بيا، المككف االنفعالي)الكجداني(-ب

كالشعكر بالسعادة الختيارىا كالرغبة في إعالنيا عمى المأل. كيعتبر التقدير المستكل الثاني في سمـ 
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الشعكر بالسعادة ك  ،راالختيار الح الية ىي:الدرجات المؤدية إلى القيـ كيتككف مف ثالث خطكات متت

عالف التمسؾ بالقيمة عمى المأل  (.2011)ابك شاكيش، الختيار القيمة، كا 

: كمعياره" ممارسة القيمة" أك" الفعؿ" كيشمؿ الممارسة الفعمية لمقيمة أك الممارسة المككف السمككي-ج

بصكرة مستمرة في أكضاع مختمفة كمما  عمى نحك يتسؽ مع القيمة المنتقاة، عمى أف تتكرر الممارسة

الممارسة المستكل الثالث في سمـ الدرجات المؤدية إلى القيـ، كتتككف مف  دسنحت الفرصة لذلؾ. كتع

 (.2011)المقدادم، ترجمة القيمة إلى ممارسة، كبناء نمط قيمي خطكتيف متتاليتيف ىما:

 مستكيات القيـ: 10.1.2

تكيات لمقيمة كىي :(  ثالثة مس2002دت العسيمي)حد    

 مستكل تقبؿ القيمة: يشمؿ االعتقاد بأىمية القيمة.        .1

      .مستكل تفضيؿ القيمة: تنتقؿ إحدل القيـ إلى رتبة االنتقاء كطمبيا .2

 .مستكل االلتزاـ بالقيمة: كيمثؿ المستكل الثالث أعمى درجات اليقيف .3

 :مصادر القيـ 11.1.2

المصادر مف مجتمع آلخر، كفي المجتمع العربي كالسالمي يمكف لمقيـ مصادر عديدة، كتختمؼ ىذه 

 حصر مصادر القيـ فيما يمي: 

األسرة ىي الحاضنة األكلى التي تستقبؿ الطفؿ فتكسبو القيـ المستقاه مف المجتمع كالعادات : األسرة .1

الذم يتمقف الفرد كغيرىا، ما يمكف مف أف يساير الحياة االجتماعية بتكافؽ كانسجاـ، فيي المعمـ األكؿ 

عف طريقيا فيي المسؤكؿ األكؿ عف إكساب األبناء لقيميـ أثناء عممية التنشئة االجتماعية، فاألسرة 
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تكسب أفرادىا قيمان معينة، ثـ تقكـ الجماعات األخرل التي ينضـ إلييا الفرد خالؿ حياتو االجتماعية 

 .(2015 )شيخاكم، في مراحؿ عمره المختمفة بدكر مكمؿ لدكر األسرة

المدرسة مف أىـ المؤسسات التربكية عناية بالقيـ، حيث تيتـ المناىج بما فييا مف  دتع: المدرسة .2

دركس كأنشطة متعددة بإيصاؿ القيـ إلى التالميذ، كيككف التأثير أقكل كمما كانت األساليب المدرسية 

 .(2011)أبك شاكيش،  ناجحة، كطرؽ التدريس قائمة عمى أسس سميمة كحديثة

إلى تربية النشء تربية دينية، تقكـ عمى تقكية اليماف  المؤسسات الدينية تيدؼ مؤسسة الدينية:ال .3

جميع المقكمات  ايتكفر فيي وفي النفكس، كعمى بياف أثر االلتزاـ بالقيـ الدينية عمى السمكؾ، خاصة أن

 ليككف مكاف لكساب الذم كجد أصالن  لذلؾ العمؿ، مف ممقف لتمؾ القيـ المتمثؿ كمتمقي ليا كالمكاف

يجب أف تككف مكاضيعيا و العمـ كاالطالع عمى أمكر الديف مف حالؿ كحراـ، كالدركس التي ت مقى في

 .(2008)رحالي،  مستمدة مف الكاقع المعاش لمناس، كبذلؾ يجسد الديف كاقع حياة الناس

ران في تنشئة األجياؿ تمعب كسائؿ العالـ كاالتصاؿ دكران ميما كخطي :كسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿ .4

 كالمجالت،، الجرائدك المذياع، ك الصاعدة في المجتمع الحديث كالمعاصر، فكسائؿ العالـ)التمفاز، 

المقركءة كالمسمكعة كالمرئية تشكؿ جسران  )الخ  ........ المسرح،ك السينما، ك االنترنت، ك  الكتب،ك 

 .(2011)المقدادم،  كمعبران ىاما لنقؿ القيـ كاالتجاىات كالسمككيات لألفراد

في أعماليـ فيختار  ئوترجع أىمية جماعة الرفاؽ إلى أف الطفؿ يحاكؿ تقميد زمال: جماعة الرفاؽ .5

مف قيميـ كسمككياتيـ، كذلؾ لديناميكية التفاعؿ االجتماعي بينيـ كتبادؿ الحديث كالمناقشات، كجماعة 

ت أىداؼ كاىتمامات كحاجات محددة، األقراف بما تمثؿ مف ثقافات فرعية يحددىا العمر الزمني ذا

في تدعيـ ىذه القيـ التي يسعى إلييا المجتمع، فتككينيا يسمح بإمكانية  تربكيان  كيمكف أف تؤدم دكران 
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كخشية مف سمطة ما، كما أف تقارب المستكيات االقتصادية كاالجتماعية يككف  الحكار دكف خكؼإ 

كانت أىمية االىتماـ بيـ كمجمكعات تشارؾ في غرس عامالن أساسيان في تككيف قيـ مشتركة، كمف ىنا 

 (.2015القيـ )شيخاكم، 

 خصائص القيـ  12.1.2

 كحدد   ،تمتاز القيـ بمجمكعة مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف المفاىيـ األخرل

 ( أىميا: 2008السميتي)

النساف بحيث تصبح ، فالقيـ يجب أف يؤمف بيا القيـ إنسانية تختص بسمكؾ البشر دكف غيرىـإف 

، صعبة الدراسة أم ال يمكف قياسيا كالمكجكداتكىي ، مكجية لسمككو حتى يمكف اعتبارىا قيمان 

بعض، عمى  يافتييمف بعض ىرميا   ترتيبا   القيـ  تترتب، ك تحمؿ صفة االنتقاليةإلى أنيا  ةكبالضاف

القيـ ذاتية ك  شخص معيف.تتضمف نكعا مف الحكـ عمى شيء أك حيث في االتجاىات كاآلراء  تؤثرك 

، أك مف مجتمع آلخر تبعا لعكامؿ متعددة أم أف كزف القيمة كأىميتيا يختمؼ مف شخص آلخر

ذات قطبيف أم أنيا تمتمؾ صفة الضدية، فمكؿ قيمة ضدىا مما يجعؿ ليا قطبا ايجابيا  كتتصؼ بأنيا

، كتعتبر القيمة )عكس القيمة(كقطبا سمبيا، فالقطب االيجابي يشكؿ القيمة كالقطب السمبي يشكؿ ضد 

القيـ متداخمة مترابطة كمتضمنة، حيث إنيا تتضمف الجكانب المعرفية كالكجدانية كالسمككية كما أنيا 

 .متضمنة مف حيث التطبيؽ، فالعدؿ مثال  قيمة سياسية كقيمة أخالقية أيضان 
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 تصنيؼ القيـ  13.1.2

ىا نظرا لخصكبة مجاالتو كتعدد ميادينو فيك مفيكـ القيـ مف المفاىيـ المتشعبة التي يصعب حصر 

 مجاؿ لمدراسات الفمسفية كالنفسية كاالجتماعية كالتربكية، لذلؾ كاف مف الصعب كجكد تصنيؼ مكحد

 لمقيـ كستعرض الباحثة فيما يمي ألىـ التصنيفات: 

ينظر إلييا  قيـ كسيميو إذ تنقسـ القيـ حسب ىذا األساس إلى: :تصنيؼ القيـ حسب المعتقد )مقصدىا(

كالقيـ الغائية كىي األىداؼ التي تضعيا ، األفراد عمى أنيا كسائؿ لغايات ابعد كالطمكح كالشجاعة

 (.2005 )الجالد، الجماعات كاألفراد لنفسيا كاالنجاز

كقيـ ، إذ تنقسـ القيـ حسب ىذا األساس إلى: قيـ ممزمة ما ينبغي أف يككف :تصنيؼ القيـ حسب شدتيا

 )جبر، فضؿ أف يككف كيشجع األفراد عمى التمسؾ بيا كلكف ال يمزميـ بيا إلزاماتفضيمية ما ي

2000.) 

قيـ عامة يتـ انتشارىا في  إذ تنقسـ القيـ حسب ىذا األساس إلى: :تصنيؼ القيـ حسب العمكمية

 (. 2003 )قمحية، كقيـ خاصة تتعمؽ بالمناسبات كالمكاقؼ االجتماعية المعينة ،المجتمع كمو

قيـ ظاىرة أك صريحة ىي القيـ  إذ تنقسـ القيـ حسب ىذا األساس إلى: :القيـ حسب كضكحياتصنيؼ 

كقيـ ضمنية كىي التي يستدؿ عمى كجكدىا مف خالؿ  ،التي يصرح بيا كيعبر عنيا بالسمكؾ أك الكالـ

 (. 1988 العينيف، أبك) مالحظة االتجاىات كتكرار في األسمكب
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القيـ الدائمة كىي القيـ التي  تنقسـ القيـ حسب ىذا األساس إلى:إذ  :تصنيؼ القيـ حسب ديمكمتيا

 كالقيـ العابرة كىي القيـ التي تزكؿ بسرعة، تدكـ زمنا طكيال كيمتد جذكرىا إلى أعماؽ التاريخ

 (.2000 )المعايطة،

 ( القيـ إلى ما يمي:2004قسـ ناصر)حيث  تصنيؼ القيـ حسب المحتكل

اىتمػػػاـ الفػػػرد كميمػػػو إلػػػى مػػػا ىػػػك جميػػػؿ مػػػف ناحيػػػة الشػػػكؿ أك التكافػػػؽ القػػػيـ الجماليػػػة: كيعبػػػر عنيػػػا  .1

كيتميػػز األشػػخاص الػػذيف تسػػكد عنػػدىـ ىػػذه القيمػػة بػػالفف كاالبتكػػار كتػػذكؽ الجمػػاؿ كالبػػداع  ،كالتنسػػيؽ

 .الفني كنتائجو

 القيـ األخالقية: كىي القيـ التي ترسػـ معػايير الخيػر كالشػر كتبػيف متػى يكػكف الفعػؿ أك الشػيء خيػران  .2

 .كمتى يككف شران 

 .القيـ المنطقية: كىي التي تبيف الصكاب كالخطأ في األفعاؿ كاالتجاىات كالمعتقدات .3

 القيـ العقمية: كىي القيـ التي تبنى عمى التفكير العقمي في مكضكع القيمة كتقرر كجكدىا. .4

ف تسكده  ىذه القيـ السياسية: كىي التي تعبر عف ميؿ الفرد كاىتمامو بالنشاط السياسي، كيتصؼ م .5

  .القيمة بالقيادة، كالحنكة كالسيطرة كالجرأة

القيـ االقتصادية: تتضمف غمبة االىتمامات العممية كالمنفعية كالجكانب المعرفية في الحياة، كالسػعي  .6

كراء المػػػػاؿ كالثػػػػركة كزيادتيػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ النتػػػػاج كاسػػػػتثمار األمػػػػكاؿ ، كىػػػػي تمثػػػػؿ نمػػػػط رجػػػػاؿ المػػػػاؿ 

 .كاألعماؿ
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جتماعيػػة: كىػػي الصػػفات التػػي يفضػػميا أك يرغػػب فييػػا النػػاس فػػي ثقافػػة معينػػة كتتخػػذ صػػفة القػػيـ اال .7

  .العمكمية بالنسبة لجميع األفراد كما تصبح مف مكجيات السمكؾ أك تعتبر أىدافان 

القيـ النظرية: كيعبر عنيا اىتماـ الفرد كميمو إلى اكتشػاؼ الحقيقػة، فيتخػذ اتجاىػان معرفيػان مػف العػالـ  .8

كيتميػػز األشػػخاص الػػذيف  ،بػػو، كيسػػعى كراء القػػكانيف التػػي تحكػػـ ىػػذه األشػػياء بقصػػد معرفتيػػا المحػػيط

تسػػػكد عنػػػدىـ ىػػػذه القيمػػػة بنظػػػػرة مكضػػػكعية نقديػػػة، معرفيػػػة، تنظيميػػػػة، كيككنػػػكف عػػػادة مػػػف الفالسػػػػفة 

 .كالعمماء

مصػػػير كىػػػي التػػػي تعبػػػر عػػػف اىتمػػػاـ الفػػػرد بالشػػػؤكف الدينيػػػة محاكلػػػة معرفػػػة أصػػػؿ ك ة: القػػػيـ الدينيػػػ .9

 كيتميز الفرد الذم تسكده ىذه القيمة بإتباع تعاليـ الديف. ،النساف

 أىمية القيـ  14.1.2

فيي إحدل األسس العامة لعمميات التعميـ  تحتؿ القػيـ مكانة كبيرة في كافػة الميػاديف العمميػة كالحياتيػة،

تحتؿ مرتبة رفيعة في حياتنا  ثكالتكيؼ النساني، بؿ تمعب القيـ دكران في  حياة الفرد كالمجتمع حي

لألسمكب الذم يفكر بو  المكجو كالضابط لمسمكؾ النساني، كىي تعتبر انعكاسا   كسمككياتنا باعتبارىا

القيـ مف  د. كتع(1986)العكا، الفرد كػما تمعػب دكرا ميػما في تحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي

االجتماعي لعطػاء المجتمع كحدتو كىي تشكيؿ  الكسائؿ التربكية المستخدمة في تحقيؽ التماسؾ

كال تقؼ أىمية القػيـ  في نطػاؽ الفػرد بػؿ تتعػداه إلى المجتمػع كتمػس كػؿ العالقات  ،كينكنة المجتمع

 (:2007النسانية، كيمكف أف ندرج  أىمية القيـ مف خالؿ المحكريف اآلتييف )العاجز، 
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 ستكل الفردم المحكر األكؿ : أىمية القيـ عمى الم 

تمثؿ القيـ دكران بارزان في حياة الفرد؛ كذلؾ ألنيا تشكؿ الجانب المعنكم في السمكؾ النسػاني،   

كالعصػب الرئيسي لمسػمكؾ الكجػداني كالثقػافي كاالجتماعي عنػد النسػاف، كيمكف القكؿ أف القيـ تشكؿ 

عف القيـ، كما أف القيـ تعتبر في حياة الفرد مضمكف الثقافة كمحتكاىا، كالثقافة ىي التعبػير الحي 

مؤشر عمى النضج كفيـ الحياة عامالن ميمان في تحديد سػمككو، ككقكفيػا كراء كؿ نشاط إنساني، كىي 

فيي تييئ لمفرد خيارات معينة، فتككف لديو إمكانية االختيار كاالستجابة لمكقؼ معيف فيي مككف مف 

فيي تجعمو أقدر كأصبر عمى التكيؼ، كذلؾ شخصيتو في بناء  ك تمعب دكران  ،مككنات الذات لديو

فإنيا تحقؽ لمفرد الحساس باألماف ألنيا تقكيو عمى مكاجية ضعؼ النفس كالقيـ تدفع الفرد لتحسيف 

رجعي في فيـ عالقاتو مع أفكاره كمعتقداتو، كتساعده عمى فيـ اآلخريف مف حكلو، كتكسع إطاره الم

عمى إصالح الفرد اجتماعيان كأخالقيان كنفسيان كفكريان كثقافيان ..الخ، ألف القيـ  كما أنيا تعمؿ، اآلخريف

تعمؿ عمى ضبط نزكات الفرد كشيكاتو كمطامعو، ككؿ ىذه الكظائؼ كىي كسيمة عالجية ككقائية لمفرد 

ية كبالتالي إمكان كترتيب القيـ يظير تفصيالت الفرد،، يكمؿ بعضيا بعضان كصكالن إلى مرحمة الرضا

فػإف  ،إلى أنو إذا أردنا فيـ شخصية النساف كسمككو (Murphy) التنبػؤ بسػمككو، كقد أشار مكرفي

 ( .2005 )الحازمي، ذلػؾ يتطمب أف ندرس منظكمة القيـ لديو

 المحكر الثاني : أىمية القيـ عمى المستكل االجتماعي:

ىداؼ حياتو كمثمو العميا كمبادئو الثابتة، فتحدد لو أ تحافظ القيـ عمى تماسؾ كترابط كاستقرار المجتمع،

بتحديػدىا الخيارات  الصحيحة كذلؾ يسيؿ عمى الناس  كتساعده عمى مكاجية التغيرات التي تحدث

كما أنيا تربط بيف أجزاء ثقافة المجتمع   ،حياتيـ، كتحفظ لممجتمػع استقراره  ككيانػو في إطار مكحد

مؿ عمى إعطػاء النظـ االجتماعية أساسنا عقميان يصبح عقيدة يبعضيا حتى تبدك متناسقة كما أنيا تع
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في ذىف أعضاء المجتمع المنتميف إلى ىذه الثقافة، كتقػي المجتمػع مػػف األنانيػػة المفرطػػة كالنزعػػات 

كالشػػيكات الطائشػػة، فالقيـ كالمبادئ في أم جماعة ىي اليدؼ الذم يسعى جميع أعضائيا لمكصكؿ 

كد المجتمع بالصيغة التي يتعامؿ بيا مع العػالـ كتحػدد لػو أىػداؼ كمػبررات كجكده إليو، كما تز 

 (.2003)أبػك العينػيف،  كبالتالي يسمؾ في ضكئيا كتحدد لألفراد سمككياتيـ

 قياس القيـ 15.1.2

تي تبدك عممية قياس القيـ معقدة كتحتاج إلى أدكات خاصة كمتابعة دقيقة كذلؾ نظرا لطبيعة القيـ ال

كنظرا لتغمغميا في أعماؽ النفس، اقترح التربكيكف مجمكعة  تشتمؿ أبعادا معرفية ككجدانية كسمككية،

 مف األدكات التي يمكف مف خالليا قياس القيـ:

 ( بعض ىذه األدكات عمى النحك التالي:2005كيرل الجالد)

 ات المتعمـ لمثيرات محددة،حيث يتـ مف خالليا رصد استجاب المشاىدة أك المالحظة المنتظمة: -أكالن 

كالميزة الرئيسية لممالحظة أنيا تكتشؼ مظاىر  حيث يشاىد المعمـ سمكؾ المتعمميف كيتتبعو كيسجمو،

السمكؾ بصكرة تمقائية عفكية، كىي أكثر أدكات القياس مالئمة عند دراسة األطفاؿ صغار السف، 

عداد بطاقة المالحظة. كيمكف أف تسجؿ المالحظة عف طريؽ إجراء المناقشات الصفية  كا 

المقابمة الشخصية: كفييا يكجو الباحث مجمكعة مف األسئمة المفتكحة أك المغمقة لممفحكص، -ثانيان 

يا شفكيا، كمف خالؿ الحكار كالمناقشة كالسؤاؿ كالجكاب يحدد المعمـ مدل نكيطمب منو الجابة ع

 استجابة الطالب كمكقفة مف قيمة معينة.

 كىك أسمكب يستخدمو الباحث لكصؼ المحتكل الظاىر مكضكعيا ككميا، مضمكف:تحميؿ ال -ثالثان 

كيستخدـ في الكشؼ عف القيـ مف خالؿ تحميؿ مضمكف الرسالة سكاء أكانت مرئية أك مصنكعة أك 
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ككشفت دراسات عديدة كفاءة أسمكب تحميؿ مضمكف السير الذاتية في الكشؼ عف القيـ  مقركءة،

 كتحديدىا بدقة .

: كىي مقاييس كاستبيانات تصمـ خصيصا لقياس القيـ في مكضكع قيمي محدد، ختباراتاال -رابعان 

كيتضمف مجمكعة مف الفقرات التقريرية أك الخبارية مصاغة بطريقة سمبية أك ايجابية، مرتبطة 

بالمكضكع الذم يجرل تقكيمو كيستجيب المفحكصيف عمى كؿ فقرة بكضع إشارة عمى رمز الجابة 

ر عف القيـ المكجكدة لديو، كبعد الحصكؿ عمى االستجابات يتـ التكصؿ إلى النتائج كيتـ التي تعب

 كىي مف أكثر الطرؽ المستخدمة في مجاؿ قياس القيـ.، تحميميا كتفسيرىا

 وكالذم عدل قيـ كىك الذم أعده البكرت كفرنكف،مقياس لم أكؿ اختبار البكرت كفرنكف كلندزمكيعتبر 

قياس القيـ  إلىكييدؼ ، التي ساعدت عمى دراسة القيـ مقاييسعو الكثير مف الثـ تب مؾ لندز بعد ذ

القيـ النظرية، كالقيـ االجتماعية، كالقيـ الدينية، كالقيـ االقتصادية، كالقيـ الجمالية، كالقيـ  التالية:

 (.1992 )خميفة، السياسية
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 الدراسات السابقة   2.2

السابقة التي تشمؿ كتدعـ الدراسة الحالية بشكؿ مصنؼ  لدراساتلمجمكعة مف ا يتناكؿ ذلؾ عرضأ

لكؿ محكر عمى جانب منفصؿ كىذه الدراسات ستدعـ كتصنؼ نتائج جديدة لجانب ميارات البحث 

 الجرائي كلجانب المنظكمة القيمية لدل المعمميف.

 

 اىتمت بميارات البحث اإلجرائيدراسات  1.2.2

خبرات المعمميف البحثية عمى  نكعية حكؿ استقصاء أثردراسة  (Herrington etal,2016) أجرت

اتجاىات كقيـ معممي العمكـ لممرحمتيف المتكسطة كالعميا نحك التعميـ كالتعمـ المستند إلى ك اعتقادات، 

معمما كمعممة ممف يعممكف مكاضيع عممية مختمفة، تـ  (13)ستقصاء كقد نفذت الدراسة عمى الا

 ةلمدشرؽ ميشيغاف حيث خضعكا لبرنامج " الخبرات البحثية لممعمميف "  اختيارىـ مف المدارس الكاقعة

العممي كمقدمة  األدبأسابيع في فصؿ الصيؼ، حيث تـ التمييد لعمؿ البحث بتكميفيـ قراءة  (6)

 األدبالعمؿ مع المكجو المرشد لمراجعة  خالؿلمشاريع البحث ثـ تـ إخضاعيـ لجمسات استرشاد مف 

يات التجريبية كجمع كتحميؿ البيانات كتنفيذ البحث، ثـ عقد لقاءات أسبكعية مع العممي كضبط التقن

ص الخبرات البحثية المتعمقة بالتعميـ كالتعمـ الصفي كتحديد التغيرات في الستخمجمكعة الدعـ ال

 ؿخالكتـ جمع البيانات مف . في عمميات العمـ المسندة إلى الخبرات البحثية لدماجياأنشطتيـ الحالية 

جراء  الستقصاءفردية قبمية  مقابالتإجراء  بعدية  مقابالتخبراتيـ السابقة كممارساتيـ الصفية كا 

أثر البرنامج عمى معرفة المعمـ كمشاعره كممارساتو الصفية لكصؼ التغيرات في أفكارىـ  الستقصاء

 كممارساتيـ. ككاف مف أبرز 
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بمية فيما نظريا لمتعميـ كالتعمـ القائـ عمى الق المقابالتنتائج ىذه الدراسة: أظير المعممكف في 

في تحكيؿ المعرفة النظرية إلى ممارسات صفية قائمة  كمحاكالتيـكمكاطف الضعؼ لدييـ  االستقصاء

البعدية حدكث تغير في اعتقادات المعمميف بعد انخراطيـ  المقابالتبينما أظيرت  االستقصاء،عمى 

كقد  ،كحدكث تغيرات في ممارساتيـ الصفية االستقصاءـ عمى في البرنامج كفيما أفضؿ لمتعميـ القائ

عمى بعض  كتعديالتتراكحت التغيرات لدل المعمميف الذيف خضعكا لمبرنامج مف إجراء تحسينات 

دركسيـ تغير في اعتقاداتيـ إلى إجراء مراجعة شاممة حكؿ كيفية تحسيف تدريسو بالطريقة 

 االتجاىات كالقيـ.تغير في االستقصائية 

( إلى التعرؼ إلى درجة تمكف معممي العمكـ لميارات البحث الجرائي في 2015ىدفت دراسة الدغمي)

ثر الجنس كخبرة المعمـ في معرفتو لميارات البحث الجرائي، كلتحقيؽ أكالتعرؼ عمى  ،محافظة المفرؽ

فقرة، ( 37) أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطكير اختبار ميارات البحث الجرائي الذم تككف مف

كمعممة ممف يدرسكف مادة العمـك  معممان  (40)كطبؽ االختبار عمى عينة عشكائية تككنت مف 

لمصفكؼ األساسية بمدارس محافظة المفرؽ، كأسفرت النتائج أف درجة تمكف معممي العمكـ مف 

عدـ كجكد ، كأشارت إلى معرفتيـ بميارات البحث الجرائي ضعيفة أم دكف المستكل المقبكؿ تربكيان 

فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تمكف معممي العمكـ لميارات البحث الجرائي تعزل لمتغير 

 الجنس أك الخبرة أك التفاعؿ بينيـ.

( إلى تحديد مدل تكافر ميارات البحث الجرائي لدل المعممات 2015كىدفت دراسة السيد كالعمرم)

فار كالكشؼ عما إذا تكافرت ميارات البحث الجرائي األكائؿ بمدارس التعميـ األساسي في محافظة ظ

لدل المعممات األكائؿ بمدارس التعميـ األساسي كالتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات 

المعممات األكائؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كالبرامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائي. كلتحديد 
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سؤاؿ كبعد التحقؽ مف  (30)في ميارات البحث الجرائي تتككف مف  أىداؼ الدراسة تـ بناء اختبار

%مف 86معممة أكلى بنسبة  (86)صدؽ كثبات االختبار تـ تطبيقو عمى عينة عشكائية مككنو مف 

كأظيرت النتائج عف عدـ تكافر ميارات البحث الجرائي لدل معممات األكائؿ حيث  ،المجتمع األصمي

لمحدد في الدراسة، كعدـ كجكد فركؽ بيف متكسطي درجات المعممات جاءت دكف مستكل التقاف ا

األكائؿ في اختبار الميارات تعزل لمتغير المؤىؿ العممي،بينما تكجد فركؽ بيف متكسطي درجات 

تي حضرف مكاالمعممات األكائؿ في اختبار الميارات تعزل لمتغير البرامج التدريبية لصالح المعممات ال

 ىذه البرامج.    

ثر برنامج تدريبي في تنمية ميارات البحث االجرائي أ( إلى معرفة 2015بينما ىدفت دراسة الشنبرم )

كتحديد ميارات البحث االجرائي التي يمكف اف يمارسيا معممك ، لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة

، ثر البرنامج أعمى كتخطيط كتنفيذ برنامج تدريبي في ضكء ميارات البحث االجرائي كالتعرؼ  العمـك

ساب كتنمية ىذه الميارات، كلتحقيؽ أىداؼ البحث استخدـ الباحث المنيج الكصؼ التحميمي تفي اك

معمما لمعمكـ بالمرحمة المتكسطة بالمدارس  (11)كالمنيج التجريبي، كقد تككنت عينة البحث مف 

ىما اختبار الميارات األدائية التابعة لمكتب المظميؼ التابع لمحافظة القنفذة. كاعد الباحث أداتيف 

كاختبار الميارات المعرفية كقد دلت النتائج عمى كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم 

ثر كبير لمبرنامج التدريبي عمى المتغيرات أكعمى كجكد حجـ  ألداتي البحث لصالح التطبيؽ البعدم،

 التابعة.

ؼ عمى كاقع تطبيؽ البحث الجرائي كأسمكب تكجييي تربكم التعر  إلى (2012كىدؼ بحث المقداد)

في تحسيف العممية التعميمية، ككذلؾ التعرؼ إلى المعكقات التي تحد مف ممارستو في مدارس التعميـ 

تـ تطبيقيا عمى جميع مكجيي كمكجيات التعميـ  استبانةالعاـ بمحافظة درعا بسكريا، كصممت لذلؾ 
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 األساسيكعمى عينة بسيطة مف مديرم كمعممي التعميـ  ان،شخص (41)األساسي البالغ عددىـ 

عدد مف المعكقات التي تحد مف ممارسة المعمميف لمبحث  ىإلشارت النتائج أبمحافظة درعا، ك 

االجرائي، كاشارت الى عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطات درجات عينة الدراسة تعزل 

 لمؤىؿ التربكم، الخبرة(. لمتغيرات )الجنس، المؤىؿ العممي، ا

( بدراسة ىدفت إلى معرفة مدل ممارسة معممي المغة العربية لمبحث 2010كذلؾ قاـ العبيدم )

الجرائي، كمدل استخداميـ لو في تطكير أداء تالميذىـ المغكم، بالمدارس الحككمية بمدينة الدماـ 

( 45، كاستخدـ استبانو تككنت مف)%( مف مجتمع الدراسة7,5بالمممكة العربية السعكدية، كبنسبة )

%( مف عينة البحث لـ يسبؽ ليـ أف سمعكا بمصطمح البحث 39فقرة، كقد أظيرت النتائج أف نسبة )

الجرائي، كأف جميع أفراد عينة البحث لـ يسبؽ ليـ أف نفذكا بحثنا إجرائينا، كحكؿ ممارساتيـ لمبحث 

النتائج مستكل متدني إال أنيـ أشاركا إلى  الجرائي في تطكير أداء تالميذىـ المغكم، أظيرت

ممارستيـ لبعض أجزاء البحث الجرائي كظير ذلؾ جمينا في محكر جمع البيانات كتنظيميا كتحميميا 

 %( مف أفراد العينة أنيـ ال يكتبكف تقريرنا نيائينا.61,3كتفسيرىا، كما ذكر )

الجرائي لممعمميف بمدارس التعميـ ( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف كاقع البحث 2010كأجرل كيح )

الثانكم العاـ بمدارس البحريف، كأىميتو بالنسبة لممعمميف، ككضع تصكر لتعديؿ استخداـ المعمميف 

 استبانةلمبحث الجرائي؛ لحؿ بعض المشكالت التي تكاجييـ بمدارس التعميـ الثانكم العاـ، كاستخدـ 

ى مجتمع الدراسة ككؿ، كالذم يتككف مف جميع تككنت مف أربعة محاكر، كتـ تطبيؽ األداة عم

( معمـ كمعممة أكلى، 115المعمميف كالمعممات األكائؿ بمدارس التعميـ العاـ بالبحريف، كالبالغ عددىـ )

%( مف العينة قامكا بعمؿ بحكث إجرائية 27,8كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: أف نسبة )

%( منيـ لـ يقكمكا بتنفيذ بحكث إجرائية داخؿ مدارسيـ، كما 72,17داخؿ مدارسيـ، بينما نسبة )
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جاءت إجابة العينة حكؿ أىمية البحث الجرائي لممعمميف أنو ي م ِكف المعمـ مف تحسيف ممارساتو 

التعميمية، كما يسيـ في متابعة المستجدات التربكية باستمرار، كالربط بيف النظرية كالتطبيؽ، كذلؾ 

دراسة بأف البحث الجرائي يسيـ في تطكير القدرات البحثية لدل المعمميف، كخرجت أكضحت نتائج ال

 الدراسة بكضع تصكر لتفعيؿ استخداـ المعمميف لمبحكث الجرائية بالمدارس الثانكية.

ثر تدريب مقترح في بحكث الفعؿ عمى تنمية معارفيا كمياراتيا أ( دراسة بعنكاف 2010آدـ) كأجرت

ىات نحكىا لدل الطالبات المعممات كمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية، كلتحقيؽ األدائية كاالتجا

 مدل عمى لمتعرؼ استبانةأىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي بحيث صممت الباحثة 

 بيذا االستطالعية العينة معرفة عدـ عف االستبانة تطبيؽ نتائج كشفت حيث الفعؿ، ببحكث إلماميـ

 كالميارات المعارؼ تنمية بيدؼ تدريبي برنامج ببناء قامت الباحثة لذلؾ كتبعان  البحكث، مف نكعال

 كمعممي الرياضيات بقسـ المعممات الطالبات لدل نحكىا كاالتجاه الفعؿ ببحكث المتعمقة األدائية

 شمس عيف جامعة البنات كمية في الرياضيات بقسـ طالبة (23)مف عينة البحث كتكك نت .الرياضيات

 معرفيان  اختباران  الباحثة استخدمت كقدة، القاىر  مدارس بإحدل الرياضيات كمعممات مف معممي (9)ك

بحكث الجراء  نحك اتجاه مقياس جانب إلى الفعؿ، ببحكث المتعمقة األدائية الميارات كاستمارة لفحص

 في البرنامج فاعمية عمى البحث ائجنت دلت كقد .البحث عينة عمى كبعديان  قبميان  جميعان  تـ تطبيقيا التي 

 جانب إلى المقترح، التدريب بخبرات مركرىـ البحث بعد عينة لدل البحثية كالميارات المعارؼ تنمية

 نحك بحكث الفعؿ. لمعينة إيجابية اتجاىات تككيف في فعاليتو

ي مقترح في (  دراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية برنامج تدريب2010كأجرت المزيني كالمزركع)    

تنمية ميارات البحث الجرائي كمفيكـ تعميـ العمكـ لدل معممات العمكـ أثناء الخدمة بالمممكة العربية 

معممة عمكـ أثناء الخدمة مف المرحمة المتكسطة كالثانكية  (16)السعكدية كقد تألفت عينة الدراسة مف 
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يارات البحث الجرائي كسمـ تقدير ميارات بمدينة الرياض كتـ إعداد أدكات الدراسة التالية: اختبار م

، كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فرؽ بيف متكسط  البحث الجرائي كمقياس مفيكـ تعميـ العمـك

رتب درجات معممات العمـك في التطبيؽ القبمي كمتكسط رتب درجاتيف في التطبيؽ البعدم في أبعاد 

 يؽ البعدم.  االختبار كسمـ تقدير الميارات لتصالح التطب

الستقصاء اتجاىات المعمميف نحك ( التي ىدفت ىذه الدراسة Byrnes, 2009أظيرت دراسة )       

البحث الجرائي، كاتجاىاتيـ نحك أشكاؿ النمك الميني األخرل )المؤتمرات التربكية، كرشات العمؿ 

لى أم مدل تتأثر المساقات التربكية الجامعية أك الكمية، الكتب كالمجالك أثناء الخدمة ،  ت التربكية كا 

المراحؿ كالمكاد التي يدرسكنيا، ك سنكات الخبرة، ك الجنس، ك ىذه االتجاىات بأحكاؿ المعمميف )العمر، 

كمستكاىـ العممي كخبراتيـ السابقة في إجراء البحكث الجرائية(. كمقارنة اتجاىاتيـ نحك البحث 

خرل. كأخيرا استقصاء أثر أحكاليـ )العمر، الجنس، الجرائي باتجاىاتيـ نحك أشكاؿ النمك الميني األ

سنكات الخبرة، المراحؿ كالمكاد التي يدرسكنيا، كمستكاىـ العممي كخبراتيـ السابقة في إجراء البحكث 

تككنت عينة الدراسة  الجرائية( عمى رغباتيـ في تنفيذ البحكث الجرائية في داخؿ غرفة الصؼ،

( في نيكيكرؾ، كأشارت Great Neckيارىـ مف مدارس مقاطعة )معمما كمعممة تـ اخت (491)مف

معظـ المعمميف ال ينظركف إلى البحث الجرائي كشكؿ مف أشكاؿ النمك   أف إلىنتائج الدراسة 

الميني؛ حيث أتى ترتيبو الرابع أم قبؿ األخير مف بيف أشكاؿ النمك الميني الخمسة. المعممات لدييف 

ث الجرائي كأشكاؿ النمك الميني األخرل أكثر مف المعمميف. المعممكف اتجاىات ايجابية نحك البح

الذيف لدييـ خبرة سابقة في البحث الجرائي لدييـ اتجاىات ايجابية نحك البحث الجرائي  كالنمك 

الميني أكثر مف المعمميف الذيف ليست لدييـ ىذه الخبرة. كبينت ىذه النتائج  ترتيب اتجاىات المعمميف 

بحث الجرائي كفؽ المرحمة الدراسية التي يدرسكف فييا )مف  االتجاىات العالية إلى المتدنية ( نحك ال
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المرحمة المتكسطة كمعممك المرحمة  يكبر مف معممأالمرحمة االبتدائية  يحيث كانت اتجاىات معمم

دة التي نحك البحث الجرائي كفؽ الما الثانكية كبينت ترتيب اتجاىات معممي المرحمة المتكسطة

معممك التكنكلكجيا كالمكتبات في المرحمة المتكسطة لدييـ اتجاىات ايجابية عالية نحك  يدرسكنيا:

البحث الجرائي يمييـ معممك المغة االنجميزية، بينما معممك العمكـ كالرياضيات اتجاىاتيـ متدنية نحك 

النمك الميني كاتجاىات قكية نحك  البحث الجرائي. كتبيف أف المعمميف الذيف لدييـ اتجاىات قكية نحك

البحث الجرائي لدييـ رغبة قكية عمى تنفيذ بحكث إجرائية داخؿ غرفيـ الصفية. كأف باقي العكامؿ 

 األخرل ال يكجد ليا تأثير داؿ عمى رغبة المعمميف في تنفيذ بحكث إجرائية داخؿ غرفة الصؼ.

ج تدريبي لتنمية ميارات البحث الجرائي لدل ( بناء برنام2008بينما ىدفت دراسة بخيت كالقاعكد)  

عينة مف معممي الدراسات االجتماعية في مديرية تربية إربد األكلى باألردف، كقد تككنت عينة الدراسة 

%( مف فقرات اختبار 100( معممنا مف معممي الدراسات االجتماعية، ككشفت الدراسة أف )15مف )

ية بالبحث الجرائي كمياراتو، كانت دكف مستكل التقاف مستكل معرفة معممي الدراسات االجتماع

( األمر الذم أكجب تضميف كافة فقرات االختبار في بناء البرنامج التدريبي المقترح القائـ عمى 0.50)

 0.05ميارات البحث الجرائي. كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فرؽ جكىرم عند مستكل الداللة )

=αلحسابييف الخاصيف بمدل المعرفة بالبحث الجرائي كمياراتو قبؿ كبعد تطبيؽ (، بيف المتكسطيف ا

 البرنامج لصالح التطبيؽ البعدم مقارنة بالتطبيؽ القبمي.

( دراستو كالتي ىدفت إلى التكصؿ لقائمة بميارات مشركع البحث الجرائي 2006كما أجرل نصر)

ناسب لتنمية ميارات البحث الجرائي المرتبط المرتبط بتعميـ الرياضيات، كتقديـ برنامج تعميمي م

بتعميـ الرياضيات لدل الطالب المعمميف، كذلؾ ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية البرنامج التعميمي 

المقترح في تنمية ميارات البحث الجرائي: )التخطيط، التنفيذ، كتابة التقرير النيائي(، كالكشؼ عف 
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حك كاقع تعميـ الرياضيات، كطبؽ البحث مع فرقة كمية التربية اتجاىات معممي الرياضيات المبتدئيف ن

سنة رابعة تخصص الرياضيات بجامعة بني سكيؼ في مصر، كقد أكضحت الدراسة تدني مستكل 

ميارات البحث الجرائي في االختبار القبمي، كما أكدت عمى فاعمية البرنامج التعميمي في تنمية 

البحث الجرائي(، كاكتساب المعارؼ كالميارات المرتبطة ببحث  ميارات بحث العمؿ التشاركي)ميارات

%( في التطبيؽ البعدم، كما جاءت نتائج اتجاىات معممي 83العمؿ التشاركي )الجرائي( بنسبة )

 %(.81الرياضيات المبتدئيف نحك كاقع تعميـ الرياضيات بنسبة )

في تكظيؼ البحكث الجرائية ( فقد سعى لكضع تصكر مقترح يسيـ 2004أما بحث عكدة كشرير)

لتحسيف العممية التربكية، كاستخدمت الباحثتاف المنيج الكصفي التحميمي، لمعرفة معيقات تنفيذ البحكث 

الجرائية في المدارس الفمسطينية، كتكصمت الدراسة إلى ابرز معيقات تنفيذ البحكث الجرائية، كأخيرا 

ة بالبحث الجرائي، لتضعا التصكر المقترح لتكظيؼ عرضتا الخطكات كالميارات األساسية المرتبط

 البحكث الجرائية في تحسيف العممية التربكية في فمسطيف.  

( بحثا ىدؼ مف خاللو إلى التعرؼ عمى مدل إدراؾ المعمميف لمعالقة بيف 2002كأجرل مدبكلي)

ر المتعددة التي يدركيا البحكث الجرائية كالنمك الميني، ككذلؾ رصد مكقع المعمـ كباحث بيف األدكا

المعممكف،  كالتي تكاجو ممارساتيـ المينية، كالتعرؼ إلى أسباب ندرة البحكث الجرائية، كلتحقيؽ 

مدارس مف مدارس رأس  (8)معمما في  (106)أىداؼ البحث صمـ الباحث استبانو كتـ تطبيقيا عمى 

البحث الجرائي كممارساتو يحتؿ الخيمة .كتكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أبرزىا: أف مفيكـ 

أفراد العينة بميارات  إلماـ إفغمب أفراد العينة، أما عمى مستكل المعرفة فظير أمكقعا متراجعا لدل 

 البحث الجرائي كاف ضعيفا لمغاية .
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( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى معتقدات المعمميف حكؿ فاعمية البحث 2000) Neapolitanكأجرل 

( معممنا في الرياضيات مف ذكم الخبرة، 21ة نحك التغيير، كتككنت عينة الدراسة مف )الجرائي كتقني

( فقرة، كتكصمت الدراسة 20بكالية فمكريدا بالكاليات المتحدة األمريكية، كاستخداـ استبانو تككنت مف )

معمميف عمى إلى: إف فاعمية البحث الجرائي يمكف أف تنعكس إيجابينا نحك التطكر الكظيفي، كتساعد ال

النمك الشخصي كالميني، كما تمكنيـ مف التأثير عمى المعمميف اآلخريف نحك تحسيف المناىج كطرائؽ 

التدريس، كلكف ىناؾ بعض العكائؽ الثابتة التي تشمؿ اآلتي: )ضعؼ انتشار المفيكـ نحك فاعمية 

ستمرارية استخداـ البحث الجرائي مف قبؿ المجتمع التربكم، ككذلؾ ضعؼ تشكيؿ كقت العمؿ، كا

 المعمميف لمطرائؽ التقميدية في التعميـ، كعدـ فيـ البحكث الجرائية بالصكرة الصحيحة(.

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات المعمميف حكؿ (Cousins b. Walker, 1995كقدـ كؿ مف

معدة ليذه الغاية، البحكث الجرائية التي تطبؽ في المدارس، كلجمع البيانات تـ استخداـ استبانو 

، كأشارت النتائج إلى فائدة المشاركة في عمؿ األبحاث الجرائية إال ان ( معمم310كتككنت العينة مف )

 أنيا تعتبر استثنائية  كخارجة عف دكر المعمـ كمتعارضة مع كقتو.

 

 اىتمت بالمنظكمة القيميةدراسات   2.2.2

دؼ الكشؼ عف دكر أعضاء ىيئة التدريس ( دراسة بي2017أجرل المزيف كآخركف )          

بجامعة فمسطيف في ترسيخ المنظكمة القيمية كسبؿ تطكيره، كاستخدمت الدراسة أداتيف: استبانو مككنة 

مجاالت تمثمت في دكر أعضاء ىيئة التدريس في ترسيخ القيـ ثالثة فقرة مكزعة عمى  (44مف )

ت االستبانة عمى عينة مف طمبة جامعة فمسطيف بمغ العممية كالقيـ االجتماعية كالقيـ الشخصية، كطبق

( لتطكير 8( طالب كطالبة، كتـ عقد مقابمة مع عينة مف أعضاء ىيئة التدريس كعددىـ)100عددىـ)
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دكرىـ في تعزيز القيـ، ك تكصمت الدراسة إلى نتائج منيا أف دكر أعضاء ىيئة التدريس في ترسيخ 

النتائج أنو تكجد فركؽ في استجابات كأظيرت اف بدرجة قميمة القيـ العممية كالشخصية كاالجتماعية ك

 أفراد عينة الدراسة تعزل لمتغيرات الدراسة)الجنس، المستكل الدراسي، الكمية(. 

( ىدفت لمتعرؼ عمى القيـ التي يستخدميا مدرسك الجامعة Benjamin, 2017) أما دراسة        

كالكشؼ عف كجكد فركؽ تبعان لمتغير الجنس، كاستخدـ لحث الطمبة عمى المتابعة في مينة التدريس 

طالبان مف الطمبة المعمميف في الجامعة، ( 97)باحثكف استبانو ليذا الغرض، كتككنت عينة الدراسة مفال

كتـ قياس القيـ الشخصية كالقيـ االجتماعية كالقيـ المعرفية، كأظيرت الدراسة كجكد فركؽ لصالح 

لدراسة أف مجاؿ القيـ الشخصية حؿ في المرتبة األكلى كأعمى قيـ الناث، كما أظيرت نتائج ا

مجاؿ القيـ االجتماعية كثاني  يمييايستخدميا المدرسكف لحث الطمبة عمى المتابعة في مينة التدريس، 

 .مجاؿ، ثـ القيـ المعرفية في المرتبة األخيرة

ة السائدة لدل معممي مادة التعرؼ عمى المنظكمة القيمي إلى( 2015) ىدفت دراسة مزعؿك      

سنكات الخبرة، ك  العممي، المؤىؿك  متغيرات)الجنس، أثر التاريخ في مدارس تربية اربد االكلى كاستقصاء

القيـ  كمعممة، كتـ استخداـ المنيج الكصفي كتـ استخداـ مقياس ان ( معمم50كتككنت عينة الدراسة مف)

 القيمية المنظكمة أف إلى الدراسة نتائج صمتفقرة، كتك  (59اللبكرت كفرنكف كلندزم المككف مف)

 بالنسبة ككذلؾ المرتفعة التقدير درجة ضمف جاءت عاـ بشكؿ التاريخ مادة معممي لدل السائدة

 القيـك  الجمالية، القيـك  الدينية، القيـي: يم كما التكالي عمى جاءت فقد القيمية المنظكمة لمجاالت

 فركؽ كجكد عدـ النتائج أظيرت . كماالسياسية القيـك  االقتصادية، القيـك  المعرفية، القيـك  االجتماعية،

 كفي عاـ بشكؿ لدييـ السائدة القيمية لممنظكمة مادة التاريخ معممي تقديرات بيف إحصائية داللة ذات

 لصالح الداللة كانت حيث السياسية القيـ مجاؿ باستثناء لمتغير الجنس تبعان  كذلؾ الستة المجاالت
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 العممي المؤىؿ لمتغير تبعان  الفرعية كالمجاالت الكمي المجاؿ عمى كجكد فركؽ كعدـ لذككر،ا المعمميف

 كما عميا، دراسات مؤىؿ حممة مف المعمميف لصالح الداللة كانت حيث القيـ السياسية، مجاؿ باستثناء

لقيـ )ا مجالي عمى الخبرة سنكات لمتغير ت عزل إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد أظيرت النتائج

 بشكؿ منظكمة القيـ عمى الخبرة سنكات لمتغير ت عزل فركؽ كجكد كعدـ االقتصادية(، كالقيـ السياسية،

 االجتماعية. كالقيـ الجمالية، كالقيـ المعرفية، الدينية، كالقيـ مجاالت القيـ كفي عاـ

 

ي األردف إلى التعرؼ عمى المنظكمة القيمية لمديرم المدارس فػ( 2010الطعاني )ىدفت ك     

تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم كمديرات ك  .كعالقتيا بالجنس كالمؤىؿ كالخبرة كمستكل المدرسة

أف ترتيب : كمف أبرز نتائج الدراسة، مديران كمديرة( 225المدارس في محافظة الكرؾ ككػاف عددىـ )

تيا عمى النحك اآلتي )قيـ أنماط القيـ السائدة لدل مديرم المدارس مف كجية نظرىـ حػسب درجػة أىمي

االنتماء، قيـ االمتثاؿ، قيـ الخير، قػيـ الػدعـ، قػيـ االستقاللية، قيـ القيادة(. كجكد فركؽ ذات داللة 

لصالح مديرم المدارس الثانكية، كما بينت الدراسة بأنو ال يكجد فركؽ  إحصائية تعػكد لمػستكل المدرسػة

 .الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة ذات داللػة إحصائية تعكد إلى متغيرات

 مديرم كمديرات لدل الدارية القيمية المنظكمة معرفة إلى (2006) الديف شمس دراسة كىدفت       

 كمديرة ( مديرا160مف) الدراسة عينة كتككنت الككيت، دكلة في كاألساسية كالمتكسطة الثانكية المدارس

 القيمية المنظكمة أبعاد ترتيب(أف النتيجة ككانت الدراسة، مجتمع مف العشكائية بالطريقة اختيارىـ تـ

 ،الخير قيـك  ،االعتبارية القيـك  ،قيـ االمتثاؿك  ،القيادة قيـ، ك الدعـ قيـ التالي: النحك عمى كانت الدارية

 االستقاللية. القيـك 
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كميات  ( فقد ىدفت إلى معرفة التكجيات القيمية لدل الطمبة في2004) Clarenceأما دراسة    

( 148( طالبة ك)156( طالبا كطالبة منيـ )304السكد شماؿ أمريكا، حيث تككنت العينة مف )

طالب، في تسعة تخصصات في الجامعة، كقد استخدـ الباحث في دراستو أداة التكجييات القيمية 

 ،ةالسياسيك  ،ةالدينيك  ،ةكالعائمي ،ةالشخصي : اآلتية التكجيات تتضمفالعامة التي استخدميا تايمكر 

 كالدينية االقتصادية، التكجيات فضمكا كالناث الذككر أف النتائج كأظيرت ،ةاالقتصاديك  ،كاألخالقية

 .األخرل القيـ حساب عمى كالعائمية

في عماف  التربكييف لممرشديف القيمي النسؽ معرفة إلى ىدفت دراسة (2001) الصمادم كأجرت     

 أف إلى النتائج كأشارتة، كمرشد مرشدان  (152) مف الدراسة عينة تكتككن العمؿ، في بكفاءتيـ كعالقتو

 ثـ النظرية، القيـ ثـ االجتماعية، القيـ اآلتي: عمى النحك ترتبت كانت المرشديف لدل السائدة القيـ أكثر

 نتائجال أشارت كما ، السياسية القيـ كأخيرا الجمالية تمييا القيـ االقتصادية القيـ كبعدىا الدينية، القيـ

 كلكنو الخبرة، سنكات أك جنسيـ، باختالؼ يختمؼ  ال لدل المرشديف القيمي النسؽ أف إلى كذلؾ

 لصالح السياسية كالقيـ االجتماعية كالقيـ كالقيـ الجمالية النظرية في القيـ مؤىالتيـ باختالؼ يختمؼ

 المرشديف لصالح جتماعيةاال كالقيـ الجمالية القيـ في تخصصاتيـ الماجستير، كيختمؼ باختالؼ حممة

 .النفسية كالصحة الرشاد مف تخصص

كمعممي  مديرم لدل القيـ منظكمة لتحديد ىدفت بدراسة (2001) الفتاح عبد قامت كما       

 مف لكؿ القيـ قائمة استعممت حيث كالثانية، األكلى عماف مديريتي في كالناث لمذككر الثانكية المدارس

(Reddin and Roweled) ،في يعممكف ممف المعمميف، كالمديريف مف عشكائية عينة عمى كطبقت 

 ،مديرة (37)ك مديرا (39)معممة ك (111) ك معمما(149) بمغت كالثانية، األكلى عماف مديريتي

 العمر،ك  الجنس، : مف متغيرات الدراسة أم ألثر إحصائية داللة كجكد عدـ الدراسة نتائج كأظيرت
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كقيـ  النسانية، كالقيـ كالمثابرة، الكد قيـ أف إلى أيضان  الدراسة كأشارت التربكم التأىيؿك  الخبرة، سنكاتك 

ف كالمديريف المعمميف استجابات في عالية تقديرات أخذت قد النظرية كالقيـ االنجاز،  اختمؼ جميعيا كا 

 .ترتيبيا

 معممي لدل السائدة الشخصية القيـ ألنماط التعرؼ إلى ىدفت بدراسة(2000) جبر قاـ        

 العممي سنكات المؤىؿ ك بالجنس كعالقتيا فمسطيف، شماؿ محافظات في الثانكية المدارس كمعممات

مجتمع  مف عشكائية طبقية عينة اختيار تـ كقد المدرسة، كنكع المدرسة كمكقع كالتخصص الخبرة

 ،لمقيـ جكردكف مقياس استخداـ كمعممة، كتـ معممان  (450) العينة حجـ بمغ إذ األصمي، الدراسة

 القيـ في الذككر لصالح كالناث الذككر بيف إحصائية داللة ذات فركقا ىناؾ أف الدراسة نتائج كأظيرت

 داللة ذات فركؽ كجكد عدـ النتائج أظيرت كما االنجاز كالتنظيـ، قيـ الناث في كلصالح العممية،

 المدرسة كنكع المدرسة كمكقع برةكالخ العممي المؤىؿ لمتغيرات تعزل القيـ التربكية في إحصائية

 .كالتخصص

في  ىيئة التدريس أعضاء لدل القيـ منظكمة إلى لمتعرؼ ىدفت بدراسة (2000)العجمكني كقاـ       

 بعض المتغيرات  الديمغرافية تأثير كتعرؼ حدة، عمى جامعة كؿ كفي كمجمكعة، األردنية الجامعات

 كالسياسية  كالجمالية كالدينية كاالجتماعية المعرفية القيـ مجاالت حسب كقكتيا القيـ تكزيع في

مقياس البكرت كفرنكف  كليندزم، كتـ تطبيقيا  عمى اعتمادا الدراسة أداة بناء تـ كقد . كاالقتصادية

 المرتبة األكلى، في جاءت المعرفية القيـ أف النتائج أكضحت ىيئة. كقد عضك (751) مف عمى عينة

 .التكالي عمى كاالقتصادية كالجمالية كالسياسية جتماعيةكاال الدينية القيـ تمتيا
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2

، فيناؾ مجمكعة مف كالمنظكمة القيمية حكؿ ميارات البحث الجرائي الدراسات السابقة تمحكر

كالسيد ( كدراسة 2015) الدغيميمثؿ دراسة  ميارات البحث الجرائيالدراسات تناكلت مكضكع 

 (. 2014) كدراسة الشنبرم( 2015) لعمرمكا

 ,Benjamin, et alمثؿ ) المنظكمة القيميةكما أنو ىناؾ مجمكعة مف الدراسات تناكلت مكضكع 

 .(2017) المزيف( كدراسة 2017

 يميارات البحث الجرائ إدراؾ تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة بأف ىذه الدراسة تناكلت

بمتغيرات أخرل  ميارات البحث الجرائيأما الدراسات السابقة فقد ربطت  ة القيميةالمنظكمكربطتيا مع 

( كدراسة بخيت 2010( كدراسة آدـ )2010كدراسة المزيني كالمزركع)  (2015) الشنبرممثؿ دراسة 

( التي 2004ك دراسة عكدة كشرير) ،بميارات البحث الجرائيالتي ربطت التدريب  (2008كالقاعكد )

( التي بحثت في 2002كدراسة مدبكلي) ،تكظيؼ البحكث الجرائية لتحسيف العممية التربكية تناكلت

التي  (Katherine  Anne Byrnes,2008) أما دراسة ،العالقة بيف البحكث الجرائية كالنمك الميني

 .تناكلت اتجاىات المعمميف نحك البحث الجرائي

، كما ركزت ىذه البحث الجرائيأك األجنبية عمى أىمية تجمع الدراسات السابقة، سكاء العربية منيا 

تكظيؼ البحكث الجرائية في العممية التعميمية مف أجؿ نمك كتطكير المنظكمة الدراسات عمى ضركرة 

 .التعميمية

، ميارات البحث الجرائيكقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة بالتعرؼ إلى محاكر 

 دراسات السابقة التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة مف أجؿ بناء أدكات الدراسة.ال كاالطالع عمى
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كما تميزت ىذه الدراسة في مكضكعيا مف حيث الربط بيف ميارات البحث الجرائي كالمنظكمة القيمية  

 لدل معممي العمكـ كالرياضيات التي لـ تتناكلو أم دراسة سابقة عمى حد عمـ الباحثة.
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 الثالفصؿ الث
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الطريقة كاإلجراءات
 

جراءات التي اتبعتيا كصفان تفصيميان لإل أيضاتناكؿ ىذا الفصؿ المنيج المتبع في ىذه الدراسة، كتضمف 

، كالطريقة التي اختيرت تياكعين ياالباحثة في تنفيذ ىذه الدراسة مف حيث منيج الدراسة ككصؼ مجتمع

اتيػػػػا، كمتغيػػػػرات الدراسػػػػة، كالمعالجػػػػة ءالدراسػػػػة كاجراأدكات الدراسػػػػة كصػػػػدقيا كثباتيػػػػا، تصػػػػميـ ك بيػػػػا، 

 النتائج.  إلىاالحصائية المستخدمة الالزمة لتحميؿ البيانات كالكصكؿ 

 منيج الدراسة: 1.3

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي االرتباطي لقياس إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة 

ي كعالقتو بالمنظكمة القيمية السائدة لدييـ، كذلؾ لمالءمتو األساسية العميا لميارات البحث الجرائ

 لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات.

 مجتمع الدراسة: 2.3

في مديرية تربية  معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة األساسية العمياتككف مجتمع الدراسة مف جميع 

صائيات مديرية التربية كالتعميـ (، قد بمغ عددىـ حسب إح2017/2016شماؿ الخميؿ لمعاـ الدراسي )

 .( معممة155( معمما ، ك)152، منيـ )كمعممة ا( معمم307شماؿ الخميؿ )

 عينة الدراسة: 3.3

%( 66العشكائية تبعا لمتغير الجنس بنسبة ) الطبقية استخدمت الباحثة في اختيار عينة الدراسة العينة

في مديرية تربية  ضيات في المرحمة األساسية العميامعممي العمكـ كالريامف مجتمع الدراسة المككف مف 
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العينة ممثمة لممجتمع، فكاف عدد أفراد العينة  كانت(، بحيث 2017/2016شماؿ الخميؿ لعاـ )

( 198الدراسة كتـ استرداد )عينة عمى  استبانو( 200قامت الباحثة بتكزيع ) اذ .معمـ كمعممة( 200)

، كبعد إتماـ عممية جمع البيانات تـ إجراء التحميؿ ة النيائية لمدراسةكتمثؿ العين صالحة التحميؿ استبانو

 .( تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة1. 3) الحصائي ليا، كيبيف الجدكؿ

 (:  تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة1. 3جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية العدد المستكل المتغيرات

 الجنس
 

 50 99 ذكر

 50 99 أنثى

 التخصص
 59.6 118 عمـك

 40.4 80 رياضيات

 المؤىؿ العممي

 6 .5 11 دبمـك

 92.9 184 بكالكريكس

 1.5 3 أعمى مف بكالكريكس

 سنكات الخبرة
 21.2 42 سنكات 5أقؿ مف 

 33.3 66 سنكات 5-10

 45.5 90 سنكات 10أكثر مف 

البرامج التدريبية في مجاؿ 
 البحث اإلجرائي

 51.0 101 عـن

 49.0 97 ال

 

 أدكات الدراسة:  4.3

إدراكنا مف الباحثة ألىمية أداة جمع المعمكمات المرتبطة بمكضكع ىذه الدراسة، قامت الباحثة مف 

 خالؿ االطالع عمى األدب النظرم المتعمؽ بالمكضكع كالدراسات السابقة بإعداد األدكات اآلتية:
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 ات البحث اإلجرائي: ميار إدراؾ اختبار  :أكال 1. 4. 3

ميارات البحث الجرائي( بناء عمى اطالع  إدراؾ خاصة لمدراسة )اختبار أدكاتاعتمدت الباحثة 

(، كدراسة 2015) الشنبرم التربكم السابؽ الخاص بيذا المكضكع، مثؿ دراسة األدبالباحثة عمى 

،  ثـ (2004المعمـ ) إبداعز دليؿ المعمميف كالمعممات في البحث االجرائي لمركك  ،(2015العميمات )

بعض التعديالت عمى ىذه الفقرات مف حيث  بإضافةبحيث قامت الباحثة  األدكاتتـ تطكير ىذه 

مع معممي كمعممات العمكـ كالرياضيات، حيث تككف  تتالءـتغيير بعض العبارات كالكممات حتى 

متعدد،  كما في الممحؽ االختيار مف عمى شكؿ  ( فقرة، ككانت جميع الفقرات30االختبار مف )

 (. 1رقـ)

 صدؽ االختبار: 

قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االختبار مف خالؿ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف التربكييف 

 القدس تيفي التربية كعمـ النفس في جامع هكالمتخصصيف مف مدرسييف جامعييف كحممة الدكتكرا

( 4، مف ذكم الخبرة في التعميـ كما في ممحؽ رقـ )كـفي الرياضيات كالعم الخميؿ كمشرفييف تربكييفك 

مف أجؿ إبداء الرأم في مدل مالءمتو لقياس ميارات البحث الجرائي، كمدل سالمة الصياغة المغكية 

مثؿ) يرتبط  لمفقرات، كعمى ضكء المالحظات التي أشاركا إلييا تـ إعادة صياغة بعض الفقرات،

ة صياغتيا عمى شكؿ سؤاؿ ما نكع التفكير الذم يرتبط بو البحث البحث االجرائي بالتفكير، تـ إعاد

كتـ  االجرائي؟، مف صكر صياغة مشكمة البحث االجرائي، كيؼ تصاغ مشكمة البحث االجرائي،

مثؿ)مف اشتراطات الفرضيات في البحث االجرائي،كيؼ يمكف التخمص مف  حذؼ بعض الفقرات

 ختبار في شكمو النيائي.، حتى خرج االالتحيز عند تفسير البيانات(
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 ثبات االختبار:

قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة، كمف خارج عينة الدراسة 

، كقد تـ استخداـ معادلة كركنباخ الفا ليجاد معامؿ الثبات، كالذم بمغ ختبارلمتحقؽ مف ثبات اال

 ة مف الثبات.( مما يدؿ عمى أنو يتمتع بدرجة عالي0.89)

 استبانة المنظكمة القيمية:  ثانيان: 2. 4. 3

قامت الباحثة ببناء استبانة المنظكمة القيمية بعد اطالعيا عمى األدب التربكم السابؽ الخاص بيذا 

المكضكع، مثؿ مقياس القيـ اللبكرت كفرنكف، كمقياس شكارتز لمقيـ، كمقياس جكردكف لمقيـ،  كدراسة 

 (.2015مزعؿ )

( فقرة، ككانت جميع فقراتيا ايجابية، كتمت االجابة عنيا بمقياس 42بمغ فقرات االستبانة مف )كقد 

 (. 3ليكرت الخماسي )مكافؽ بشدة، مكافؽ، محايد، معارض، معارض بشدة( كما في الممحؽ رقـ)

 صدؽ االستبانة: 

تربكييف كالمتخصصيف عمى مجمكعة مف المحكميف البعد إعداد االستبانو تـ عرضيا بصكرتيا األكلية 

كمشرفييف الخميؿ ك القدس  تي في التربية كعمـ النفس في جامع همف مدرسييف جامعييف كحممة الدكتكرا

( مف أجؿ إبداء الرأم 4، مف ذكم الخبرة في التعميـ كما في ممحؽ رقـ )في الرياضيات كالعمكـ تربكييف

لصياغة المغكية لمفقرات، كعمى ضكء في مدل مالءمتيا لقياس المنظكمة القيمية، كمدل سالمة ا

مثؿ)اعبر عف رأيي دكف المساس بحقكؽ  المالحظات التي أشاركا إلييا تـ إعادة صياغة بعض الفقرات

اآلخريف تـ إعادة صياغتيا احتـر آراء اآلخريف عند تعبيرم عف رأيي، االعتقادات الدينية ميمة 
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، كتـ حذؼ ؿ بما ينسجـ مع معتقداتي الدينيةكأحاكؿ أف اعمؿ بما ينسجـ مع ذلؾ تـ تعديميا اعم

 ، حتى خرجت االستبانة في شكميا النيائي.)اسعى الف اندمج مع قيـ مجتمعي(بعض الفقرات

 ثبات االستبانة:

 عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة، يا بتطبيقمف التحقؽ مف ثبات االستبانو قامت الباحثة 

ستخداـ معادلة كركنباخ الفا ليجاد معامؿ الثبات، كالذم بمغ كقد تـ ا ،كمف خارج عينة الدراسة

 ( مما يدؿ عمى أنيا تتمتع بدرجة عالية مف الثبات.0.88)

 الدراسة : إجراءات 5.3

كتحديد مجتمع  الدراسة كثباتيا كعرضيا عمى المحكميف كمراجعتيا، أدكاتمف صدؽ  التأكدبعد 

يـ برصد عدد المعمميف كالمعممات في مديرية تربية  شماؿ الدراسة كعينتيا مف كزارة التربية كالتعم

دكات الدراسة عمى تمؾ العينة بعد الحصكؿ عمى مكافقة مديرية التربية أالخميؿ، قامت الباحثة بتطبيؽ 

العينة المرادة قامت الباحثة  إجاباتتـ التطبيؽ بالتعاكف مع المديرية، كبعد االنتياء مف ك كالتعميـ، 

 .كتصحيحيا األكراؽبجمع 

تـ تصحيح اختبار ميارات البحث الجرائي برصد عالمة كاحدة لإلجابة الصحيحة، حيث تـ اعتماد 

( فأكثر، أم أف المعمميف الذم حصمكا عمى مجمكع عالمات أكثر أك 15مستكل الدراؾ لالختبار)

مات أقؿ مف ( مدركيف لميارات البحث الجرائي كالمعمميف الذم حصمكا عمى مجمكع عال15يساكم )

 (  غير مدركيف لميارات البحث الجرائي.15)
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( درجات لمكافؽ 5أما االستبانة تـ تصحيحيا باالعتماد عمى سمـ ليكرت الخماسي حيث أعطيت ) 

( درجات لممحايد، كدرجتيف لممعارض، كدرجة كاحدة لممعارض 3( درجات لممكافؽ، ك)4بشدة، ك)

 بشدة.

البرنامج االحصائي كحـز البيانات كرصد الجداكؿ كالتعقيب عمى  كالعمؿ عمى األداتيفرصد كما تـ 

 كؿ جدكؿ كمناقشة النتائج لمتكصؿ الى التكصيات.

 متغيرات الدراسة: 36.

 شممت ىذه الدراسة عمى المتغيرات اآلتية: 

 المتغيرات المستقمة: 

 كىك مستكياف)ذكر، أنثى(.الجنس : 

 عمكـ، رياضيات(. التخصص( 

  بكالكريكس، أعمى مف بكالكريكس(.العمميالمؤىؿ ،  )دبمـك

 سنكات(.  10سنكات، أكثر مف  10-5)اقؿ مف خمس سنكات،سنكات الخبرة 

 نعـ، ال(.البرامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائي( 

 

 المتغيرات التابعة: 

اعػد ى اختبػار كتقاس فػي ىػذه الدراسػة بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا المعمػـ عمػ ميارات البحث اإلجرائي:

 خصيصا ليذه الدراسة.
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 أعدتكتقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ عمى استبانة  المنظكمة القيمية:

 خصيصا ليذه الدراسة.

 المعالجة اإلحصائية:  3.7

حاسػػػكب كقػػػد تػػػـ إدخاليػػػا بعػػػد جمػػػع بيانػػػات الدراسػػػة، قامػػػت الباحثػػػة بمراجعتيػػػا تمييػػػدا لدخاليػػػا إلػػػى ال

كقػػػػد تمػػػػت المعالجػػػػة ة، لمحاسػػػػكب بإعطائيػػػػا أرقامػػػػان معينػػػػة، أم بتحكيػػػػؿ الجابػػػػات المفظيػػػػة إلػػػػى رقميػػػػ

حيػػػث تػػػـ اسػػػتخراج األكسػػػاط الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لمفقػػػرات  الحصػػػائية الالزمػػػة لمبيانػػػات،

لمعينػػات  (t-test)ـ اختبػػار )ت( كقػػد تػػـ فحػػص فرضػػيات الدراسػػة باسػػتخدا كالػػدرجات الكميػػة لمفقػػرات،

المسػػػتقمة لمفرضػػػػيات ذات المتغيػػػػر المسػػػتقؿ بمسػػػػتكييف، أمػػػػا الفرضػػػيات ذات المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ بثالثػػػػة 

 (،LSDكاختبػػار ) (،One Way ANOVAمسػػتكيات  تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم)

( كمعػامالت Alpha Cronbachألفػا)كلقياس الصدؽ كالثبات فقد تـ اسػتخداـ معادلػة الثبػات كركنبػاخ 

االرتبػػػػػاط بيرسػػػػػكف بػػػػػيف الفقػػػػػرات كالػػػػػدرجات الكميػػػػػة ليػػػػػا، كذلػػػػػؾ باسػػػػػتخداـ الحاسػػػػػكب ك برنػػػػػامج الػػػػػرـز 

 Statistical Package for Social .Sciences) (SPSS) (الحصائية
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 الفصؿ الرابع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تحميؿ نتائج الدراسة

 
 تمييد  1.4

، مف خالؿ إجابة أفراد العينة عمى ؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسةتناكؿ ىذا الفص     

إدراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة الفقرات المتضمنة في أداة الدراسة المتعمقة بقياس 

جابة ، كقد اىتمت بالاألساسية العميا لميارات البحث الجرائي كعالقتو بالمنظكمة القيمية السائدة لدييـ

، سنكات الخبرة، ك المؤىؿ العممي، كالتخصص، ك الجنسعف األسئمة التي دارت حكؿ المتغيرات اآلتية )

كحتى يتـ تحديد (، كالمتغيرات التابعة المنظكمة القيمية، البرامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائيك 

 اآلتي:درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد المقياس الكزني 

 مدل متكسطيا الحسابي الدرجة

 2.34مف أقؿ منخفضة

 3.67-2.34 متكسطة

 3.67مف  أعمى مرتفعة

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أنو تـ تحكيؿ مقياس لكرت الخماسي إلى ثالثػة مسػتكيات، حيػث تػـ حسػاب 

ث تػػػـ حيػػػ 1.33= 3(/1-5، أم )3أقػػػؿ درجػػػة( /  –المػػػدل ككػػػاف عمػػػى النحػػػك التػػػالي: )أعمػػػى درجػػػة 

 إضافة المدل إلى الدرجات لمحصكؿ عمى المستكيات.
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 نتائج أسئمة الدراسة: 4.1

معممي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة ادراؾ  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ:  ما مستكل 1. 1. 4

 ميارات البحث االجرائي؟ل العميا األساسية

المعياريػػػة السػػتجابات أفػػػراد عينػػة الدراسػػػة عمػػػى كاالنحرافػػػات مجمػػػكع العالمػػات قامػػت الباحثػػػة بحسػػاب 

فقػػػرات االختبػػػار التػػػي تعبػػػر ميػػػارات البحػػػث االجرائػػػي لػػػدل معممػػػي العمػػػـك كالرياضػػػيات فػػػي المرحمػػػة 

 ( يكضح ذلؾ. 1.4العميا في مديرية تربية شماؿ الخميؿ كالجدكؿ ) األساسية

ت أفراد عينة الدراسة عمى ميارات كاالنحرافات المعيارية الستجابا مجمكع العالمات(: 1.4 جدكؿ )
البحث االجرائي لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مديرية تربية شماؿ 

 الخميؿ، مرتبة حسب األىمية

مجمكع  الفقرة
 العالمات

االنحراؼ 
 المعيارم

 0.45 22.5 (6الفقرة )
 0.47 22.5 (19الفقرة )
 0.45 21.3 (23الفقرة )
 0.47 20.1 (7الفقرة )
 0.47 20.1 (12الفقرة )
 0.47 20.1 (24الفقرة )
 0.47 19.8 (9الفقرة )
 0.47 19.8 (14الفقرة )
 0.47 19.8 (22الفقرة )
 0.49 17.4 (3الفقرة )
 0.49 17.4 (17الفقرة )
 0.35 17.1 (4الفقرة )
 0.51 15.3 (28الفقرة )
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 0.51 14.4 (13الفقرة )
 0.51 13.8 (21ة )الفقر 

 0.51 13.8 (30الفقرة )
 0.51 13.2 (1الفقرة )
 0.51 13.2 (16الفقرة )
 0.51 13.2 (20الفقرة )
 0.49 12.3 (15الفقرة )
 0.49 12.3 (18الفقرة )
 0.49 12.3 (25الفقرة )
 0.48 10.5 (11الفقرة )
 0.47 9.9 (29الفقرة )
 0.47 9.6 (26الفقرة )
 0.46 9.3 (2الفقرة )
 0.44 7.8 (10الفقرة )
 0.38 7.5 (8الفقرة )
 0.38 6.3 (27الفقرة )
 0.43 6 (5الفقرة )

 0.14 15.3 الدرجة الكمية
قػيس يكاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار الػذم  مجمكع عالمات( 1.4يكضح الجدكؿ )

ات فػي المرحمػة االساسػية العميػا فػي مديريػة تربيػة ميارات البحث االجرائي لدل معممػي العمػكـ كالرياضػي

، كتشػير الدرجػة الكميػة الػكاردة فػي الجػدكؿ أف مجمػكع العالمػاتشماؿ الخميؿ مرتبة ترتيبا تنازليا حسب 

ميػارات يػدرككف فػي المرحمػة االساسػية العميػا فػي مديريػة تربيػة شػماؿ الخميػؿ معممي العمػكـ الرياضػيات 

ليذه الدرجػة عمػى الدرجػة الكميػة لممقيػاس  مجمكع العالمات، حيث بمغ فضةبدرجة منخ البحث االجرائي

 .(0.14( مع انحراؼ معيارم مقداره )15.3)
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كالرياضػيات فػي  إدراؾ معممػي العمػـك ك ىػؿ يختمػؼ مسػتكلالنتائج المتعمقة بالسػؤاؿ الثػاني:  2.4.2

 كالتخصػػص، الدراسػػة )الجػػنس، متغيػػراتبػػاختالؼ ميػػارات البحػػث االجرائػػي لالعميػػا  األساسػػيةالمرحمػػة 

 ؟البرامج التدريبية في مجاؿ البحث االجرائي(ك سنكات الخبرة، ك المؤىؿ العممي، ك 

  كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى الفرضيات التالية:

 بػيف( α≤0.05ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ):  نتائج الفرضية األكلػى

اؾ معممي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة االساسػية العميػا فػي مػدارس مديريػة شػماؿ متكسطات ادر 

 . الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير الجنس

كلفحص الفرضية الصػفرية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة 

العمػػػـك كالرياضػػػيات فػػػي المرحمػػػة االساسػػػية العميػػػا فػػػي أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى مسػػػتكل ادراؾ معممػػػي 

 ( يكضح ذلؾ.3.4مدارس مديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل إلى الجنس كالجدكؿ )

ادراؾ معممػػػي العمػػػـك  (: نتػػػائج اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المسػػػتقمة السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة عمػػػى3.4جػػػدكؿ )
العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ لميػػارات البحػػث االجرائػػي  كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية

 تعزل إلى الجنس
المتكسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

 196 0.15 0.48 99 ذكر
0.650 *0.009 

 0.12 0.54 99 أنثى
 

(، أم 0.009(، كمستكل الداللة )1.65رجة الكمية )( أف قيمة "ت" لمد3.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

أنو تكجد فركؽ في ادراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية 
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شماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير الجنس، ككانت الفركؽ لصالح الناث حيث أف 

( ، كبذلؾ تـ 0.48أعمى مف المتكسط الحسابي لدل الذككر ) ( كىك0.54المتكسط الحسابي لإلناث )

 رفض الفرضية الصفرية.

 بػيف( α≤0.05ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ):  الثانيػةنتائج الفرضية 

متكسطات ادراؾ معممي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة االساسػية العميػا فػي مػدارس مديريػة شػماؿ 

 . التخصصلميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير الخميؿ 

كلفحص الفرضية الصػفرية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة 

أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى مسػػػتكل ادراؾ معممػػػي العمػػػـك كالرياضػػػيات فػػػي المرحمػػػة االساسػػػية العميػػػا فػػػي 

( يكضػػح 4.4كالجػػدكؿ ) التخصػػصالبحػػث االجرائػػي تعػػزل إلػػى مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ لميػػارات 

 ذلؾ.

ادراؾ معممػػػي العمػػػـك  (: نتػػػائج اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المسػػػتقمة السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة عمػػػى4.4جػػػدكؿ )
كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ لميػػارات البحػػث االجرائػػي 

 التخصصتعزل إلى 
المتكسط  العدد صالتخص

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

 196 0.14 0.52 118 عمـك
1.048 0.296 

 0.13 0.50 80 رياضيات
(، أم 0.296(، كمستكل الداللة )1.048( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )4.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

ممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية تكجد فركؽ في ادراؾ معال أنو 

 الفرضية الصفرية. قبكؿ، كبذلؾ تـ التخصصشماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير 
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 بػيف( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة ):  الثالثةنتائج الفرضية 

ـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ ادراؾ معممػػي العمػػ

 لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

كلفحص الفرضية الصػفرية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة 

كالرياضػػػيات فػػػي المرحمػػػة االساسػػػية العميػػػا فػػػي  أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى مسػػػتكل ادراؾ معممػػػي العمػػػكـ

( 5.4كالجػػػدكؿ ) المؤىػػػؿ العممػػػيمػػػدارس مديريػػػة شػػػماؿ الخميػػػؿ لميػػػارات البحػػػث االجرائػػػي تعػػػزل إلػػػى 

 يكضح ذلؾ.

ادراؾ معممػػػي العمػػػـك  (: نتػػػائج اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المسػػػتقمة السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة عمػػػى5.4جػػػدكؿ )
ية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ لميػػارات البحػػث االجرائػػي كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػ

 المؤىؿ العمميتعزل إلى 
المتكسط  العدد المؤىؿ العممي

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

 196 0.04 0.57 11 دبمـك
3.487 0.033 

 0.13 0.62 187 فأعمى بكالكريكس
(، أم 0.033(، كمستكل الداللة )3.487( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )5.4ؿ الجدكؿ )يتبيف مف خال

أنو تكجد فركؽ في ادراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية 

حيث كانت الفركؽ لصالح حممة  ،المؤىؿ العمميشماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير 

 الفرضية الصفرية. رفضكبذلؾ تـ  درجة البكالكريكس فأعمى لف المتكسط الحسابي لدييـ أكبر،

 بػيف( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة ):  الرابعةنتائج الفرضية 

ؿ ادراؾ معممػػي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػ

 لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير سنكات الخبرة.
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كلفحػػص الفرضػػية الصػػفرية تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى ادراؾ 

معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحػث 

 ( يكضح ذلؾ.6.4ت الخبرة كالجدكؿ )االجرائي تعزل لمتغير سنكا

فػػػي ادراؾ  المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة (:6.4)جػػػدكؿ 
معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحػث 

 االجرائي تعزل لمتغير سنكات الخبرة

المتكسط  العدد الخبرةسنكات 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

أقؿ مف خمس 
 سنكات

42 0.48 0.13 

 0.13 0.52 66 سنكات 5-10
 0.14 0.54 90 سنكات 10أكثر مف 

( كجػػكد فػػركؽ ظػػاىرة فػػي ادراؾ معممػػي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة 6.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )

ؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغيػر سػنكات الخبػرة، العميا في مدارس مديرية شما األساسية

( كمػػا يظيػػر فػػي one way ANOVAكلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم )

 يبيف ذلؾ: (7.4الجدكؿ )

: نتائج تحميؿ التبايف األحادم السػتجابة أفػراد العينػة فػي ادراؾ معممػي العمػـك كالرياضػيات (7.4)جدكؿ
فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ لميػػارات البحػػث االجرائػػي تعػػزل لمتغيػػر 

 سنكات الخبرة
مجمكع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط 

 المربعات

 قيمة "ؼ"

 المحسكبة

 مستكل الداللة

 0.063 2 0.125 بيف المجمكعات
 0.019 195 3.773 داخؿ المجمكعات 0.042* 3.232

 197 3.898 المجمكع
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 أقؿ( كىي 0.042( كمستكل الداللة )3.232( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)7.4يالحظ مف الجدكؿ )

( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ادراؾ معممي العمكـ α ≤ 0.05مف مستكل الداللة )

ؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية شما

 الفرضية الصفرية. رفضتعزل لمتغير سنكات الخبرة، كبذلؾ تـ 

( لمكشؼ عف مصدر الفركؽ في استجابة أفراد LSDكلمعرفة مصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار )

شماؿ  العينة حكؿ في ادراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية

 (8.4كما ىك مكضح في الجدكؿ ) سنكات الخبرةالخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير 

في ادراؾ معممي العمكـ ( لمفركؽ في استجابة أفراد العينة حكؿ LSD(: نتائج اختبار )8.4جدكؿ )
البحث  شماؿ الخميؿ لميارات تربية كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية

 سنكات الخبرةتعزل لمتغير االجرائي 

، كبيف سنكات 10ذكم الخبرة أكثر مف  ت بيف( أف الفركؽ كان8.4المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

كالذم  سنكات 10خبرتيـ أكثر مف ككانت الفركؽ لصالح الذيف  سنكات 5ذكم الخبرة أقؿ مف حممة 

 أعمى. لدييـ كاف المتكسط الحسابي

 بيف( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ):   الخامسةنتائج الفرضية 

 تربيػة راؾ معممػي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة االساسػية العميػا فػي مػدارس مديريػةمتكسطات اد

 . شماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير البرامج التدريبية في مجاؿ البحث اإلجرائي

أقؿ مف خمس  سنكات الخبرة
 سنكات

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 5-10

 -0.064935* 0.132205  أقؿ مف خمس سنكات
 0.024045-  0.132205- سنكات 5-10

  0.024045 0.064935* سنكات 10أكثر مف 
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 كلفحص الفرضية الصػفرية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة

أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى مسػػػتكل ادراؾ معممػػػي العمػػػـك كالرياضػػػيات فػػػي المرحمػػػة االساسػػػية العميػػػا فػػػي 

مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ لميػػارات البحػػث االجرائػػي تعػػزل إلػػى البػػرامج التدريبيػػة فػػي مجػػاؿ البحػػث 

 ذلؾ. ( يكضح9.4الجرائي تعزل إلى البرامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائي كالجدكؿ )

ادراؾ معممػػػي العمػػػـك  (: نتػػػائج اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المسػػػتقمة السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة عمػػػى9.4جػػػدكؿ )
شػػػماؿ الخميػػػؿ لميػػػارات البحػػػث  تربيػػػة كالرياضػػػيات فػػػي المرحمػػػة االساسػػػية العميػػػا فػػػي مػػػدارس مديريػػػة

 تعزل إلى البرامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائي االجرائي

بية في البرامج التدري
مجاؿ البحث 

 اإلجرائي

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

 0.13 0.54 101 نعـ
196 3.303 *0.001 

 0.13 0.48 97 ال
(، أم 0.001(، كمستكل الداللة )3.303( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )9.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

فركؽ في ادراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية  أنو تكجد

شماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير البرامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائي، 

بي ككانت الفركؽ لصالح مف تمقكا برامج تدريبية في مجاؿ البحث الجرائي حيث أف المتكسط الحسا

( كىك أعمى مف المتكسط الحسابي ممف لـ يتمقكا برامج تدريبية في مجاؿ البحث 0.53بمغ عندىـ )

 ( ، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية.0.43الجرائي كالتي بمغت )
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 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث: 2.4.3  

 العميا ؟  األساسيةلمرحمة ما مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في ا

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي الستجابات أفراد عينة 

الدراسػػػة عمػػػى فقػػػرات االسػػػتبانة التػػػي تعبػػػر عػػػف مسػػػتكل المنظكمػػػة القيميػػػة السػػػائدة لػػػدل معممػػػي العمػػػـك 

( يكضػػح 10.4مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ كالجػػدكؿ ) العميػػا فػػي مػػدارس األساسػػيةكالرياضػػيات فػػي المرحمػػة 

 ذلؾ. 

(: المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة كالػػػكزف النسػػػبي السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة 10.4جػػػدكؿ )
الدراسػػة عمػػى مسػػتكل المنظكمػػة القيميػػة السػػائدة لػػدل معممػػي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية 

 ماؿ الخميؿ. مرتبة حسب االىميةش تربية العميا في مدارس مديرية

المتكسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 الترتيب الدرجة المعيارم

 1 مرتفعة 0.29 3.96 مجاؿ القيـ الدينية 1
 2 مرتفعة 0.35 3.69 مجاؿ القيـ المعرفية 2
 4 مرتفعة 0.35 3.68 مجاؿ القيـ السياسية 3
 6 متكسطة 0.37 3.25 مجاؿ القيـ االقتصادية 4
 5 متكسطة 0.37 3.53 مجاؿ القيـ الجمالية 5
 3 مرتفعة 0.39 3.69 مجاؿ القيـ االجتماعية 6
  متكسطة 0.25 3.61 الدرجة الكمية 

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ مجاؿ مف مجاالت االسػتبياف 10.4يكضح الجدكؿ )

ممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا التي تقيس مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل مع

في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ، كتشير الدرجة الكمية الكاردة فػي الجػدكؿ أف مسػتكل المنظكمػة القيميػة 

السػػائدة لػػدل معممػػي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ 
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( مػػػع 3.61متكسػػػط الحسػػػابي ليػػػذه الدرجػػػة عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس )، حيػػػث بمػػػغ المتكسػػػطان كػػػاف 

 (.0.25انحراؼ معيارم مقداره )

( كانحراؼ معيارم 3.96كقد جاء في مقدمة ىذه المجاالت مجاؿ القيـ الدينية بمتكسط حسابي مقداره )

 (. 0.29مقداره )

( كانحػػػراؼ 3.25ابي مقػػػداره )فػػػي حػػػيف  كانػػػت أدنػػػى المجػػػاالت مجػػػاؿ القػػػيـ االقتصػػػادية بمتكسػػػط حسػػػ

 (.0.37معيارم مقداره )

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:  4.2.4 

المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية مستكل ختمؼ تىؿ 

البرامج ك  سنكات الخبرة،ك المؤىؿ العممي، كالتخصص، ك متغيرات الدراسة )الجنس، باختالؼ العميا 

 ؟التدريبية في مجاؿ البحث االجرائي(

  كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى الفرضيات التالية:

( فػي α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عنػد مسػتكل الداللػة ):  السادسةنتائج الفرضية 

مة االساسية العميا فػي متكسطات المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرح

 . مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير الجنس

كلفحص الفرضية الصػفرية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة 

أفراد عينة الدراسػة عمػى مسػتكل المنظكمػة القيميػة السػائدة لػدل معممػي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة 

 ( يكضح ذلؾ.11.4ية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير الجنس كالجدكؿ )االساس
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مسػػػتكل المنظكمػػػة  (: نتػػػائج اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المسػػػتقمة السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة عمػػػى11.4جػػػدكؿ )
شػػماؿ القيميػػة السػػائدة لػػدل معممػػي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة 

 الخميؿ تعزل لمتغير الجنس
المتكسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

 0.25 3.56 99 ذكر
196 2.665 *0.008 

 0.24 3.66 99 أنثى
(، 0.008(، كمستكل الداللة )2.665( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )11.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

أم أنو تكجد فركؽ في مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة 

االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير الجنس، كبذلؾ تـ رفض الفرضية 

ف ( كىك أعمى م3.66ككانت الفركؽ لصالح الناث حيث أف المتكسط الحسابي لإلناث )، الصفرية

 ( 3.56المتكسط الحسابي لدل الذككر )

( فػي α≤0.05ال تكجد فػركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ):  السابعةنتائج الفرضية 

متكسطات المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا فػي 

 . صصالتخمدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير 

كلفحص الفرضية الصػفرية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة 

أفراد عينة الدراسػة عمػى مسػتكل المنظكمػة القيميػة السػائدة لػدل معممػي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة 

( يكضػػح 12.4كؿ )كالجػػد التخصػػصاالساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ تعػػزل لمتغيػػر 

 ذلؾ.
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مسػػػتكل المنظكمػػػة  (: نتػػػائج اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المسػػػتقمة السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة عمػػػى12.4جػػػدكؿ )
القيميػػة السػػائدة لػػدل معممػػي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ 

 التخصصالخميؿ تعزل لمتغير 
المتكسط  العدد التخصص

 الحسابي
النحراؼ ا

 المعيارم
درجات 
 الحرية

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

 0.25 3.64 118 عمـك
196 1.651 0.100 

 0.24 3.58 80 رياضيات
(، أم 0.10(، كمستكل الداللة )1.651( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )12.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

ل معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة تكجد فركؽ في مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدال أنو 

الفرضية  قبكؿ، كبذلؾ تـ التخصصاالساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير 

  الصفرية.

( فػي α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة ):  الثامنةنتائج الفرضية 

معممػي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة االساسػية العميػا فػي  مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل

 مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

كلفحص الفرضية الصػفرية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة 

عممػي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة أفراد عينة الدراسػة عمػى مسػتكل المنظكمػة القيميػة السػائدة لػدل م

( يكضػح 13.4االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كالجدكؿ )

 ذلؾ.
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مسػػػتكل المنظكمػػػة  (: نتػػػائج اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المسػػػتقمة السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة عمػػػى13.4جػػػدكؿ )
ضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ القيميػػة السػػائدة لػػدل معممػػي العمػػـك كالريا

 الخميؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
المتكسط  العدد المؤىؿ العممي

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

 196 0.12 3.58 11 دبمـك
 بكالكريكس 0.001* 3.390

 0.19 3.86 187 فأعمى

(، 0.001(، كمستكل الداللة )3.390( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )13.4خالؿ الجدكؿ )يتبيف مف 

أم أنو تكجد فركؽ في مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة 

حيث كانت الفركؽ  االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي،

الفرضية  ترفضكبذلؾ تـ  صالح حممة درجة البكالكريكس فأعمى ألف المتكسط الحسابي لدييـ أكبر،ل

 الصفرية.

( فػي α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة ):  التاسعةنتائج الفرضية 

ساسػية العميػا فػي مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممػي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة اال

 تعزل لمتغير سنكات الخبرة.مدارس مديرية شماؿ الخميؿ 

كلفحص الفرضية الصفرية تـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى مسػتكل 

المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية 

 ( يكضح ذلؾ.14.4الخميؿ تعزل لمتغير سنكات الخبرة كالجدكؿ )شماؿ 
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فػي مسػتكل  المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة (:14.4)جدكؿ 
المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية 

 تعزل لمتغير سنكات الخبرةشماؿ الخميؿ 

 العدد سنكات الخبرة
المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

أقؿ مف خمس 

 سنكات
42 

3.65 
0.25 

 0.25 3.69 66 سنكات 5-10

 0.23 3.54 90 سنكات 10أكثر مف 

( كجكد فػركؽ ظػاىرة فػي مسػتكل المنظكمػة القيميػة السػائدة لػدل معممػي 14.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )

مكـ كالرياضيات فػي المرحمػة االساسػية العميػا فػي مػدارس مديريػة شػماؿ الخميػؿ تعػزل لمتغيػر سػنكات الع

( كمػػا one way ANOVAالخبػػرة ، كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم )

 ( يبيف ذلؾ:15.4يظير في الجدكؿ )

مستكل المنظكمة القيمية السائدة العينة في  : نتائج تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد(15.4)جدكؿ
تعػػزل لػػدل معممػػي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ 

 لمتغير سنكات الخبرة
مجمكع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط 

 المربعات

 قيمة "ؼ"

 المحسكبة

 مستكل الداللة

 0.474 2 0.947 بيف المجمكعات
 0.059 195 11.566 داخؿ المجمكعات 0.001* 7.985

 197 12.513 المجمكع
 أقؿ( كىي 0.001( كمستكل الداللة )7.985( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)15.4يالحظ مف الجدكؿ )

( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل المنظكمة القيمية α ≤ 0.05مف مستكل الداللة )
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ائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ الس

 الفرضية الصفرية. رفضتعزل لمتغير سنكات الخبرة، كبذلؾ تـ 

( لمكشؼ عف مصدر الفركؽ في استجابة أفراد LSDكلمعرفة مصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار )

مية السائدة لدل معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العينة حكؿ مستكل المنظكمة القي

كما ىك مكضح في الجدكؿ  سنكات الخبرةالعميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير 

(16.4). 

( لمفركؽ في استجابة أفراد العينة حكؿ مستكل المنظكمة القيمية LSD(: نتائج اختبار )16.4جدكؿ )
ي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ السائدة لدل معمم

 سنكات الخبرةتعزل لمتغير 

، كبيف أقؿ مف خمس سنكات ذكم الخبرة ( أف الفركؽ كانت بيف16.4المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

كالذم كاف  سنكات 5خبرتيـ أقؿ مف ككانت الفركؽ لصالح الذيف  سنكات 10ذكم الخبرة أكثر مف 

 10الخبرة أكثر مف ذكم ، كبيف سنكات 10-5 أف الفركؽ كانت بيف، ك المتكسط الحسابي عندىـ أعمى

 كالذم كاف المتكسط الحسابي عندىـ أعمى. سنكات 10-5ذكم الخبرة ككانت الفركؽ لصالح  سنكات

 سنكات الخبرة
أقؿ مف خمس 

 سنكات

 سنكات 5-10
 سنكات 10أكثر مف 

 *0.115042 0.102205  أقؿ مف خمس سنكات

 *0.150241  -0.102205 سنكات 5-10

  *-0.150241 *0.115042- سنكات 10أكثر مف 
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( فػي α≤0.05ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ):  العاشػرةنتائج الفرضية 

فػي المرحمػة االساسػية مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمػـك كالرياضػيات متكسطات 

 . تعزل لمتغير البرامج التدريبية في مجاؿ البحث اإلجرائي العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ

كلفحص الفرضية الصػفرية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة كالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة 

ل معممػي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة أفراد عينة الدراسػة عمػى مسػتكل المنظكمػة القيميػة السػائدة لػد

االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل إلى البرامج التدريبيػة فػي مجػاؿ البحػث الجرائػي 

 ( يكضح ذلؾ.21.4كالجدكؿ )

ادراؾ معممػػي العمػػـك  (: نتػػائج اختبػػار "ت" لمعينػػات المسػػتقمة السػػتجابة أفػػراد العينػػة عمػػى17.4جػػدكؿ )
 ات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ لميػػارات البحػػث االجرائػػيكالرياضػػي

 تعزل إلى البرامج التدريبية في مجاؿ البحث الجرائي
البرامج التدريبية في 

 مجاؿ البحث اإلجرائي

المتكسط  العدد

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

درجات 

 الحرية

مستكل  "tقيمة"

 الداللة

 0.27 3.57 101 نعـ
196 2.160 *0.032 

 0.22 3.65 97 ال

(، 0.032(، كمستكل الداللة )2.16( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )17.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

أم أنو تكجد فركؽ في تعزل إلى البرامج التدريبية في مجاؿ البحث  ،كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية

الذيف لـ تدريبية في مجاؿ البحث الجرائي، ككانت الفركؽ لصالح الجرائي تعزل لمتغير البرامج ال

( كىك 3.65حيث أف المتكسط الحسابي بمغ عندىـ )، مقكا برامج تدريبية في مجاؿ البحث الجرائييت

 .(3.57أعمى مف المتكسط الحسابي ممف يتمقكا برامج تدريبية في مجاؿ البحث الجرائي كالتي بمغت )
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 متعمقة بالسؤاؿ الخامس: النتائج ال5.2.4 

معممػي العمػـك  إدراؾبػيف   (α≤0.05)إحصػائيا عنػد مسػتكل الداللػة دالػة  ارتباطيػوىؿ تكجد عالقة 

 العميا لميارات البحث االجرائي كالمنظكمة القيمية السائدة لدييـ؟ األساسيةكالرياضيات في المرحمة 

 ضية اآلتية:لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحكيمو إلى الفر 

 ( بػيفα ≤ 0.05: ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة )الحادية عشرالفرضية 

ادراؾ معممػػي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ 

 لميارات البحث االجرائي كالمنظكمة القيمية السائدة لدييـ.

ة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف )ر( كالداللػػة الحصػػائية السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة كبػػذلؾ تػػـ حسػػاب قيمػػ

)لمف تمقػكا بػػرامج تدريبيػة فػػي بػيف مسػتكل ادراؾ معممػػي العمػـك كالرياضػيات فػػي المرحمػة االساسػػية العميػا

ة فػي مػدارس مديريػة شػماؿ الخميػؿ لميػارات البحػث االجرائػي كالمنظكمػة القيميػ مجاؿ البحػث االجرائػي(

 ( يبيف ذلؾ:18.4السائدة لدييـ كالجدكؿ )

بػػػيف مسػػػتكل ادراؾ معممػػػي العمػػػـك  معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف كالداللػػػة الحصػػػائية(: 18.4جػػػدكؿ رقػػػـ )
كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ لميػػارات البحػػث االجرائػػي 

 كالمنظكمة القيمية السائدة لدييـ

 المتغيرات
قيمة معامؿ االرتباط 

 )ر(
 الداللة اإلحصائية

 *10.00 0.47 المنظكمة القيمية ميارات البحث اإلجرائي

مستكل الداللة ، كبمغ (0.47)معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ( أف 22.4يالحظ مف الجدكؿ )

  .الفرضيةرفض ، لذا تـ ايجابية ( كىي قيمة دالة إحصائيان 0.001الحصائية )
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 الفصؿ الخامس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مناقشة النتائج كالتكصيات

تناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كالتي ىدفت إلى إدراؾ معممي العمـك 

كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا لميارات البحث الجرائي كعالقتو بالمنظكمة القيمية السائدة 

 ؾ الخركج بمجمكعة مف التكصيات. لدييـ، ككذل

 مناقشة النتائج 2.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: 1.1.5

معممػي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة إدراؾ  النتػائج المتعمقػة بالسػؤاؿ األكؿ:  مػا مسػتكلمناقشة 

 ميارات البحث االجرائي؟ل العميا األساسية

كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مديرية تربية شماؿ أظيرت النتائج أف معممي العمكـ 

 .بدرجة منخفضةميارات البحث االجرائي يدرككف الخميؿ 

في مؤسسات الجرائية البحكث  لممعمميف لعمؿ الجيد العداد تدني إلىكترل الباحثة اف السبب يعكد 

تماـ االدارة بالجكانب االدارية، كقمة الحكافز لممعمميف، ككثرة اى الشرافيةالمعمميف ككثرة المياـ  إعداد

أف البحكث الجرائية تعمؿ ( 2010كيح )كقد أظيرت دراسة  حث المتميز.االمادية كالمعنكية لممعمـ الب

( التي أظيرت أف 2015كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الدغمي ) عمى تحسيف الممارسات التعميمية،
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دراسة ك  (2010العبيدم ) يف ضعيفة ككذلؾ مع دراسة ميارات البحث الجرائي لدل المعمم

 .التي أظيرت مستكل متدني لميارات البحث الجرائي لدل المعمميف (2002مدبكلي)

معممي العمـك كالرياضيات في ادراؾ ىؿ يختمؼ مستكل ثاني: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ المناقشة 

 كالتخصص، متغيرات الدراسة )الجنس،اختالؼ بميارات البحث االجرائي لالعميا  األساسيةالمرحمة 

 ؟البرامج التدريبية في مجاؿ البحث االجرائي(ك سنكات الخبرة، ك المؤىؿ العممي، ك 

 :  نتائج الفرضية األكلىمناقشة 

متكسطات ادراؾ معممي  بيف (α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )

ة االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحث العمـك كالرياضيات في المرحم

 . االجرائي تعزل لمتغير الجنس

تبيف أنو تكجد فركؽ في ادراؾ معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس 

الح الناث ، حيث كانت الفركؽ لصمديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير الجنس

 .مقابؿ الذككر

 عمى العمؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ جديةأكثر المعممات  أف إلىكترل الباحثة اف السبب يعكد 

كتختمؼ ىذه النتيجة مع (، 2015كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة السيد كالعمرم )األكاديمية كالتربكية، 

تظير فركقان في ميارات البحث  ، التي لـ(2012مريـ المقداد)( كدراسة 2015دراسة الدغمي )

 الجنس. متغير الجرائي تعزل إلى
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 نتائج الفرضية الثانية:  مناقشة 

متكسطات ادراؾ معممي  بيف( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )

لبحث العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ لميارات ا

 . التخصصاالجرائي تعزل لمتغير 

تكجػػد فػػركؽ فػػي ادراؾ معممػػي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس ال أنػػو تبػػيف 

 .التخصصمديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير 

ميػػػػارات البحػػػػث تػػػرل الباحثػػػػة أف المعممػػػيف سػػػػكاء كػػػاف تخصصػػػػيـ عمػػػػـك أك رياضػػػيات فيػػػػـ يمتمكػػػكف 

الجرائي بدرجات متقاربة كؿ معمػـ فػي تخصصػو، كمػا اف المعممػيف يعممػكف عمػى بنػاء خطػط عالجيػة 

 مف خالليا يتـ تطبيؽ بعض الميارات التي تتعمؽ بالحث الجرائي، لذا ظيرت ىذه النتيجة.

 :  الثالثةنتائج الفرضية مناقشة 

( فػي ادراؾ معممػي العمػـك α ≤ 0.05لداللػة )" ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل ا

كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مػدارس مديريػة شػماؿ الخميػؿ لميػارات البحػث االجرائػي 

 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

تبيف أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ادراؾ معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في 

، ككانت الفركؽ س مديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير المؤىؿ العمميمدار 

 .لصالح المعمميف مف حممة الدرجة أعمى مف بكالكريكس
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ترل الباحثة سبب ىذه النتيجة أف المعمميف ذكم الدرجة أعمى مف بكالكريكس لدييـ خبرات أكثر في 

يارات البحث خالؿ دراستيـ العميا، كتختمؼ ىذه النتيجة مع مجاؿ البحث الجرائي ككنيـ مارسكا م

 ( حيث لـ تظير ىذه الدراسات فركقان.2012مريـ المقداد)( كدراسة 2015دراسة السيد كالعمرم )

 :  الرابعةنتائج الفرضية مناقشة 

( فػػػي ادراؾ معممػػػي العمػػػـك α≤0.05ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة )

رياضيات في المرحمة االساسية العميا في مػدارس مديريػة شػماؿ الخميػؿ لميػارات البحػث االجرائػي كال

 تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

تبيف أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ادراؾ معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في 

، ككانت الفركؽ تعزل لمتغير سنكات الخبرةمدارس مديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي 

 .سنكات 10لصالح مف خبرتيـ أكثر مف 

ترل الباحثة أف سبب ىذه النتيجة أف ميارات البحث العممي تحتاج إلى ممارسة مف خالؿ العممية 

التعميمية فالمعمـ مف خالؿ تدريسو يستطيع أف يمارس ىذه الميارات كلكف في المقابؿ قد تجد معمميف 

ـ خبرة طكيمة في التعمـ مارسكا الميارات التعميمية أكثر مف غيرىـ مف ذكم الخبرة األقؿ، كتختمؼ لديي

التي لـ تظير فركقان في ميارات ( 2012المقداد)( كدراسة 2015ىذه النتيجة مع دراسة الدغمي )

 .البحث الجرائي تعزل إلى سنكات الخبرة



 

 83 

 :  الخامسةنتائج الفرضية مناقشة 

( في متكسطات ادراؾ معممي α≤0.05ركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد ف

العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحث 

 . االجرائي تعزل لمتغير البرامج التدريبية في مجاؿ البحث اإلجرائي

العمكـ كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس  تبيف أنو تكجد فركؽ في ادراؾ معممي

مديرية شماؿ الخميؿ لميارات البحث االجرائي تعزل لمتغير البرامج التدريبية في مجاؿ البحث 

 .ككانت الفركؽ لصالح مف تمقكا دكرات تدريبية الجرائي

 .معرفتيـ بميارات البحث االجرائيكترل الباحثة اف السبب يعكد الى انيـ تمقكا دكرات كبرامج تزيد مف 

 كقد( التي لـ تظير فركقان لصالح البرنامج التدريبي. 2015كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الشنبرم )

 تنمية في البرنامج فاعمية عمى( 2008دراسة بخيت كالقاعكد )ك  (2010آدـ ) ةدارس نتائج دلت

 .المقترح التدريب بخبرات رىـمرك  بعد البحث عينة لدل البحثية كالميارات المعارؼ

: مػا مسػتكل المنظكمػة القيميػة السػائدة لػدل معممػي العمػـك الػثالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثمناقشة 

 العميا؟  األساسيةكالرياضيات في المرحمة 

أظيػػػرت النتػػػائج أف مسػػػتكل المنظكمػػػة القيميػػػة السػػػائدة لػػػدل معممػػػي العمػػػـك كالرياضػػػيات فػػػي المرحمػػػة 

  متكسطان.لعميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ كاف ا األساسية

القػيـ التػي تمثػؿ  كأسػاسطبيعة  الشعب الفمسطيني الذم ىػك مصػدر  إلىالسبب يعكد  أفكترل الباحثة 

دكر التػي أظيػرت أف ( 2017المػزيف كآخػركف )ة، كتختمؼ ىػذه النتيجػة مػع دراسػة حيا كأسمكبمتنفس 

 .العممية كالشخصية كاالجتماعية كاف بدرجة قميمة أعضاء ىيئة التدريس في ترسيخ القيـ
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:ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة  السادسػػػةنتػػػائج الفرضػػػية مناقشػػػة 

(0.05≥α في متكسطات المنظكمػة القيميػة السػائدة لػدل معممػي العمػـك كالرياضػيات فػي المرحمػة )

 . زل لمتغير الجنساالساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تع

تبيف أنو تكجد فركؽ في مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمكـ كالرياضيات في المرحمة 

، ككانت الفركؽ لصالح الناث االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير الجنس

 مقابؿ الذككر.

 عمى تقع كأعباء مشاغؿ لدييف تعكد إلى أف الناثكلعؿ ىذه النتيجة التي تكصمت إلييا الباحثة  

 كتكفير األطفاؿ كتربية المنزؿ تخص التي باألمكر االىتماـ ناحية مف الرجاؿ مف أكثر عاتقيف

كقد تككف أكثر حرصان كدقة في العمؿ لذا نجد ة كالمربي كاألخت األـ ىي البيت في فنجدىا متطمباتيـ،

أعمى ألنيا تمارس ذلؾ عمى أرض الكاقع مف خالؿ تربية أبنائيا، أف المنظكمة القيمية لدل الناث 

 Benjamin, et)، كتتفؽ ىذه النتيجة مع  دراسة 2001))كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الصمادم

al, 2017) التي أظيرت فركقان لصالح الناث.(2000) جبر كدراسة 

 :السابعةنتائج الفرضية مناقشة 

( في متكسطات المنظكمة α≤0.05ة احصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات دالل

القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية 

 . التخصصشماؿ الخميؿ تعزل لمتغير 

ضػػػيات فػػػي تكجػػػد فػػػركؽ فػػػي مسػػػتكل المنظكمػػػة القيميػػػة السػػػائدة لػػػدل معممػػػي العمػػػـك كالرياال أنػػػو تبػػػيف 

 .التخصصالمرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ تعزل لمتغير 
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ترل الباحثة أف معممي العمـك كالرياضيات لدييـ تقارب في أفكارىـ ككذلؾ أف تػدريس ىػذه المػكاد قريػب 

 مف بعضيا لذا نجد أف ىناؾ تبادؿ لبعض اآلراء كاألفكار التي تخص المنظكمة القيمية 

 :  الثامنةنتائج الفرضية شة مناق

( في مستكل المنظكمة القيمية α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ 

 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

إحصائيان في مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمكـ كالرياضيات أنو تكجد فركؽ دالة  تبيف

فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس مديريػػة شػػماؿ الخميػػؿ تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي، ككانػػت 

 .أعمى مف بكالكريكسالفركؽ لصالح حممة 

رجػة عمميػػة بكػالكريكس كأعمػى مػػف تػرل الباحثػة أف سػبب ظيػػكر ىػذه النتيجػة أف المعممػػيف الػذيف لػييـ د

بكالكريكس يككف لدييـ درجة عالية مف الميارات التعميمية مف أجػؿ التعامػؿ مػع المعمكمػات العمميػة لػذا 

تجػدىـ متمكنػيف مػػف ميػاراتيـ العمميػػة كيسػعكف إلػى تطبيػػؽ منظكمػة القػػيـ فػي حيػاتيـ مػػف أجػؿ اكسػػاب 

( التػػي أظيػػرت فركقػػان 2001) الصػػمادممػػع دراسػػة  الطمبػػة درجػػة عاليػػة مػػف التربيػػة كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة

( التػػي لػػـ تظيػػر فركقػػان 2000) جبػػرلصػػالح حممػػة درجػػة الماجسػػتير، كتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة 

 لصالح المؤىؿ العممي.
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 :  التاسعةنتائج الفرضية مناقشة 

كمة القيمية مستكل المنظ( في α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس مديرية شماؿ الخميؿ 

 تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

تبيف أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمكـ كالرياضيات 

لصػػالح مػػف  ارس مديريػة شػػماؿ الخميػػؿ تعػزل لمتغيػػر سػػنكات الخبػرةفػي المرحمػػة االساسػػية العميػا فػػي مػػد

 سنكات. 10سنكات مقابؿ مف خبرتيـ أعمى مف  10خبرتيـ أقؿ مف 

سػنكات أصػبح لػدييـ النشػاط اقػؿ مػف غيػرىـ لػػذا  10تػرل الباحثػة أف المعممػيف الػذيف خبػرتيـ أكثػر مػف 

ر بيػا المعممػيف ذكم الخبػرة العاليػة ككػذلؾ نجد أف المنظكمػة القيميػة قػد تػأثرت نتيجػة الظػركؼ التػي يمػ

لعدـ كجكد تقدير كتحفيز مف قبؿ كزارة التربية ليذه الفئة لذلؾ ظيرت ىذه النتيجة كتختمؼ ىذه النتيجػة 

( حيػػث لػػـ تظيػػر ىػػذه الدراسػػات أم فػػركؽ يعػػزل 2000) جبػػركدراسػػة  (2001) الصػػمادممػػع دراسػػة 

 إلى سنكات الخبرة.  

 :   العاشرة نتائج الفرضيةمناقشة 

مستكل ( في متكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )

المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مدارس 

 . تعزل لمتغير البرامج التدريبية في مجاؿ البحث اإلجرائي مديرية شماؿ الخميؿ
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أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي العمكـ كالرياضيات تبيف 

في المرحمة االساسية العميا فػي مػدارس مديريػة شػماؿ الخميػؿ تعػزل لمتغيػر البػرامج التدريبيػة فػي مجػاؿ 

 البحث الجرائي.، ككانت الفركؽ لصالح الذيف لـ يتمقكا برامج تدريبية في مجاؿ البحث الجرائي

ترل الباحثة أف عدد الدكرات التدريبية تعمؿ عمى تزكيػد المعممػيف بميػارات البحػث الجرائػي كال تتطػرؽ 

 إلى المنظكمة القيمية في الحياة لذلؾ ظيرت ىذه النتيجة.

 :الحادية عشرنتائج الفرضية مناقشة 

( بػيف ادراؾ معممػي العمػـك α ≤ 0.05ال تكجػد عالقػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ) 

كالرياضيات في المرحمة االساسية العميا في مػدارس مديريػة شػماؿ الخميػؿ لميػارات البحػث االجرائػي 

 كالمنظكمة القيمية السائدة لدييـ.

تكجػػد عالقػػة بػػيف ادراؾ معممػػي العمػػـك كالرياضػػيات فػػي المرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي مػػدارس  وتبػػيف أنػػ

 .ؿ لميارات البحث االجرائي كالمنظكمة القيمية السائدة لدييـمديرية شماؿ الخمي

ترل الباحثة أف ميارات البحث الجرائػي تحتػاج إلػى المنظكمػة القيميػة فميػارات البحػث الجرائػي تعمػؿ 

عمػى تزكيػػد المعممػػيف فػػي كيفيػػة اتقػػاف البحػػث الجرائػػي كاألخالقيػػات التػػي يمكػػف أف يتحمػػى بيػػا الباحػػث 

انػػب المنظكمػػة القيميػػة، كمػػا اف المعممػػيف يعممػػكف عمػػى بنػػاء الخطػػط العالجيػػة مػػف كىػػذا جانػػب مػػف جك 

أجؿ معالجة الضعؼ لدل بعػض الطمبػة كىػذا ينمػي المنظكمػة القيميػة لػدل المعمػيف، لػذلؾ ظيػرت ىػذه 

 النتيجة.
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 التكصيات:  2.5

 كبناءن عمى النتائج السابقة فإف الباحثة تكصي:

ميػػارات البحػػث الجرائػػي لتنميػػة يـ عمػػى تنظػػيـ دكرات تدريبيػػة لممعممػػيف أف تعمػػؿ كزارة التربيػػة كالتعمػػ .1

نستطيع أف نضع أيدينا عمى مكاطف الضعؼ كالعمؿ عمى كضع خطط عالجية لمتغمب عمى ىذه حتى 

 المشكالت.

التربية كالتعميـ بالبحػث الجرائػي مػف خػالؿ تنظػيـ مػؤتمرات تعمػؿ مػف خالليػا عػرض  كزارة أف تيتـ .2

 المعمميف ككذلؾ مف أجؿ التكصؿ إلى المشكالت التي تعاني منيا العممية التعميمية.انجازات 

مف أجؿ كضع خطط عالجية لممشػكالت التػي يعػاني منيػا الجرائية أف يتـ تعميـ نتاجات األبحاث  .3

 الطمبة كالمعمميف كالمنظكمة التعميمية.

ف خػػػالؿ تعمػػػػيـ مدكنػػػة السػػػمكؾ كمناقشػػػتيا مػػػػع أف يػػػتـ تعزيػػػز المنظكمػػػة القيميػػػة لػػػػدل المعممػػػيف مػػػ .4

 المعمميف مف خالؿ كرشات عمؿ.
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 .غزة السالمية، ،الجامعة التربية كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة ،الجميمة لغتنا

   دار النشر ، 5ط، مناىج البحث في العمـك النفسية كالتربكية (.2006رجاء.) أبك عالـ،

 .لمجامعات، القاىرة

 عماف . دار المسيرة، .البحث االجرائي(.2012محمد.) كنكفؿ، فلاير  ،أبك عكاد

 كمياراتيا االدائية معارفيا تنمية عمى الفعؿ بحكث في مقترح برنامج أثر(. 2010.)مرفت آدـ،

في  دراسات مجمة .االبتدائية بالمرحمة الرياضيات كمعممي المعممات الطالبات لدل نحكىا كاالتجاه

 .147-102( ص 159مصر )رؽ التدريس، المناىج كط

      (.اثر برنامج تدريبي كقياس أثره في تنمية ميارات 2008بخيت، محمد كالقاعكد، إبراىيـ.) 

لعمـك  مجمة جامعة الممؾ سعكدالبحث الجرائي لدل معممي الدراسات االجتماعية  في األردف، 

 .1518-1487ص  4العدد  24 المجمد ،التربكية كالدراسات اإلسالمية
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المنيج العممي التطبيقي لتحسيف ممارسات العامميف  البحث االجرائي،(.1981.)بمقيس، احمد

 عماف. معيد التربية، ،التربكييف

  ات المستعرضة لدعـ التككيف مف اجؿ تعمـ ؤ المجز (.2012بكسعيد، رشيد كالدىيبة، خالد .)

 .المغرب،كحدة المركزية لتككيف األطرال ،فعاؿ البحث اإلجرائي

جامعة     (. دكر إدارة الجامعة في تنمية قيـ المكاطنة لدل طمبة2016محمد) الثبيتي، محمد كحسيف،

 .349-365(، ص 3)11، مجمة جامعة طيبة لمعمـك التربكيةتبكؾ، 

  عماف. زيع،، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتك عمـ النفس االجتماعي(. 2004جابر، جكدت .)

 محافظات شماؿ في الثانكية المرحمة معممي لدل التربكية القيـ.200 )0زكريا .) يحيى جبر،

 ، رسالة ماجسير غير منشكرة، جامعة النجاح، نابمس.فمسطيف

 تصكر نظرم كتطبيقي لطرائؽ كاستراتيجيات  كتعميمو القيـ تعمـ .(2005)زكي. ماجد الجالد،

 `.عماف ،كالتكزيع لمنشر لمسيرةا دار، تدريس القيـ

 مكقؼ طالب الجامعة مف بعض القيـ التربكية في المجتمػع (. 2005مراـ .) ،الحازمي

ماجستير رسػالة  ،)دراسة ميدانية عمى طالب كطالبات جامعة طيبة في المدينة المنكرة( السعكدم

 عكد، الرياض.                          كمية التربية، جامعة الممؾ س منشكرة، غير 

القدس (.مستكل معرفة الدارسيف في برنامج التربية بجامعة 2010حماد، شريؼ كآغا، عبد المعطي .)

المجمد  ،اإلنسانية(مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات المفتكحة لمفيكمي الِقيـ كاالتجاىات، 

 . ٩٩٤ص- ٩٢٤اني، صالثامف عشر، العدد الث

، كتحسينيا البحث االجرائي بيف التفكير في الممارسة المينية(.2004حيدر ،عبد المطيؼ حسيف.)

 المارات. دار القمـ  لمنشر كالتكزيع،
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رؤل شرة  ،البحكث اإلجرائية مع معممات ما قبؿ الخدمة(. 2000الخالدم، مكسى ككىبة، نادر.)

 راـ اهلل.  ، مركز القطاف لمبحث كالتطكير،يةك الترب

كاآلداب، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  ،: دراسة نفسيةارتقاء القيـ(.1992عبد المطيؼ.) خميفة،

 الككيت. ،(160سمسمة عالـ المعرفة رقـ)

كالنشر المؤسسة الجامعية لمدراسات  ،تكجيات معاصرة في التربية كالتعميـ(. 2013سعادة.) خميؿ،

  .بيركت كالتكزيع ،

  .عماف. سمطنة البحث اإلجرائي تحسيف الممارسات التربكية لدل المعمميف(.2007محمد.) الدريج،

 درجة تمكف معممي العمـك لميارات البحث االجرائي في محافظة  (.2015ماجدة.) الدغمي،

 .رسالة ماجستير منشكرة ،جامعة آؿ البيت، عماف ،المفرؽ

لمدينة القيـ الدينية كالسمكؾ المنضبط دراسة ميدانية لألفكاج الكشفية (. 2008رحالي، صميحة.)

 .الجزائر، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك االجتماعية، جامعة باتنة، المسيمة

 ة. عالـ الكتب، القاىر ، رؤية منظكمية تصميـ التدريس(. 1999حسف حسيف.) زيتكف،

، مركز البحكث دكر البحث االجرائي في مكاجية المشكالت التربكية(. 1999سبتي، عباس .)

 التربكية كالمناىج، الككيت.

في الفعالية التنظيمية (.2013،نجاة كرحمكف، سياـ .)، أسماء كقريشيبمقاسـ كتركي ،سالطنية

 تكزيع ،القاىرة.دار الفجر لمنشر كال ، المؤسسة مدخؿ سكسيكلكجي

 عماف. كتبة مؤمف قريش،م ،استراتيجيات التعمـ كالتعميـ النظرية كالتطبيؽ(.2008السميتي، فراس.)

مدل تكافر ميارات البحث االجرائي لدل المعممات  (.2015السيد ،عبد القادر كالعمرم ،طفكؿ.)

 139ص  مجمة كمية التربية بنيا،, عمافاالكائؿ بمدارس التعميـ االساسي في محافظة ظفار سمطنة 

-162.  
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 لمصرية المبنانية، الدار، معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية(.2003)زينب. شحاتو، حسف كالنجار،

 القاىرة. 

 الحككمية المدارس لمديرم االدارية القيمية المنظكمة .( 2006 ) محمد العزيز عبد الديف، شمس

 .عماف، العربية عماف جامعة ، منشكرة، غير رسالة ، الككيت في

العمـك اثر برنامج تدريبي في تنمية ميارات البحث اإلجرائي لدل معممي (.2015الشنبرم ،خالد.)

 السعكدية.جامعة أـ القرل، المممكة العربية رسالة ماجستير غير منشكرة،  ،بالمرحمة المتكسطة

، الجامعيسؽ القيمي كعالقة باإلبداع اإلدارم لدل األستاذ الن( . 2015صالح الديف ) شيخاكم،

 .جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر، رسالة ماجستير غير منشكرة

 كفاءتيـ كعالقتو عماف في التربكييف المرشديف لدل القيمي النسؽ .(2001) جميؿ رنده الصمادم،

 .عماف ردنية،اال الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،العمؿ في

كالمؤىؿ المنظكمة القيمية لمديرم المدارس فػي األردف كعالقتيا بالجنس (. 2010الطعاني، حسف. )

 .524-497(ص 2+1)26مجمة جامعة دمشؽ، ، كالخبرة كمستكل المدرسة

بتيا، ل (. دكر الجامعة السالمية في تنمية بعض القيـ مف كجية نظر2007العاجز، فؤاد عمى .)

 العدد األكؿ، فمسطيف. المجمد الخامس عشر، ،مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(

الجامعة  ،دليؿ المشرؼ التربكم لتحسيف عمميتي التعمـ كالتعميـ(.2009.)داككد فؤاد كحمس، العاجز،

 االسالمية، غزة.  

 اربد. دار الكتاب الثقافي،، 1ط ،كتصنيفاتيا المعاصرة القيـ التربكية(.2014كجيية.) العاني،

 في لإلناث الثانكية المدارس كمعممي مديرم لدل القيـ منظكمة.  .( 2001)حسيف اركل الفتاح، عبد

 فئو كؿ نظر كجية مف فئو لكؿ المفظي التعبير خالؿ مف عنيا معبران  كالثانية االكلى عماف مديريتي

 .عماف منشكرة، غير ماجستير رسالة االردنية، الجامعة ،باألخرل
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 تطكير في الجرائي البحث لممارسات العربية المغة معممي استخداـ كاقع (. 2010). خالد العبيدم،

 . 55-22ص 108 ع مصر،-كالمعرفة القراءة مجمة .المغكم تالميذىـ أداء

 لجامعات في التدريس ىيئة اعضاء لدل القيـ منظكمة .( 2000) احمد محمد رضكاف العجمكني،

 القدس، الركح امعةج التربكية، العمـك في المعمقة الدراسات دبمـك درجة لنيؿ مقدمة رسالة ،االردنية

 .بيركت

 . عماف دار دجمة،، مقدمة في منيج البحث العممي(.2008العزاكم، رحيـ يكنس.)

 امعية الفمسطينية في الضفة الغربية في مكاجية دكر اإلدارة الج(. 2002العسيمي، رجاء .)

 شمس، مصر.  ، رسالة دكتكراه، جامعة عيفصراع القيـ الناتج عف االحتالؿ اإلسرائيمي لدل طمبتيا

القيمية لدل المرشديف في شماؿ االردف كعالقتيا بعدد مف  (. المنظكمة 2001العمي، ماجدة .)

 الة ماجستير، جامعة اليرمكؾ، االردف.  ، رسالمتغيرات

 . دار طالس لمدراسات كالترجمة كالنشر، دمشؽ.العمدة في فمسفة القيـ(.1986العكا، عادؿ )

البحكث االجرائية مدخال لتحسيف العممية التربكية في ضكء (.2004.)، رندةعكدة، رحمة كشرير

 .  فمسطيف ، الجامعة االسالمية،المتغيرات الحديثة

طالبيـ  دكر معممي المرحمة الثانكية في تعزيز القيـ االسالمية لدل(. 2010عبد الكريـ.) ،قشالف

 غزه . ،جامعة األزىر ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،في محافظات غزه

 راـ ،التربكم كالتطكير لمبحث القطاف مركز ،"اإلجرائية األبحاث حكؿ مكجزة نشرة(2000).القطاف.

 .اهلل

 كمية ماجستير، رسالة ،الفمسطينية الجامعات طمبة لدل القيمي البناء(. 2003). جياد قمحية،

 .فمسطيف نابمس، الكطنية، النجاح جامعة العميا، الدراسات

 . المغرب ،، الرابطة المحمدية لمعمماءمنظكمة القيـ المرجعية في اإلسالـ(.2011الكتاني،محمد.)
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 كالتكزيع، دار االندلس لمنشر، 3ط .البحث التربكم لممعمميف كالمعممات(.2006حمدم.) محمكد،

 .حائؿ

: الميني(.ادراؾ المعمميف لمعالقة بيف البحكث االجرائية كالنمك 2002محمد عبد الخالؽ .) مدبكلي،

 .219-187( ص 1)8دراسات تربكية كاجتماعية،  ،دراسة ميدانية

 فمسطيف.  ، دليؿ المعمميف كالمعممات،البحث اإلجرائي(.2004ركز إبداع المعمـ.)م

مديرية تربية المنظكمة القيمية السائدة لدل معممي مادة التاريخ في مدارس (.2015مزعؿ، أثير.)

 ، رسالة ماجستير، كمية العمـك التربكية، جامعة آؿ البيت، األردف.اربد االكلى

 دكر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة(. 2017.)كالزعيـ،محمد كابك رحمة، محمد افالمزيف، سميم

الفمسطيني، ، مؤتمر القيـ في المجتمع فمسطيف في ترسيخ المنظكمة القيمية مف كجية نظر طمبتيا

 .2017فمسطيف،  جامعة

دريبي مقترح في تنمية ميارات البحث (. فاعمية برنامج ت2012المزيني، تياني كالمزركع، ىيا. )

التربكية  مجمة الممؾ سعكد لمعمـك لجرائي كمفيكـ تعميـ العمكـ لدل معممات العمكـ أثناء الخدمة، 

 .618-285(، ص 24مجمد )كالدراسات اإلسالمية، 

 .فعما كالنشر، لمطباعة الفكر دار ،االجتماعي النفس عمـ(. 2000) .خميؿ المعايطة،

 تحد التي كالمعكقات تربكم تكجييي كأسمكب اإلجرائي البحث تطبيؽ كاقع(. 2012). مريـ المقداد،

جامعة  التربية، كمية التدريس، كطرائؽ المناىج قسـ منشكرة، غير ماجستير رسالة .ممارستو مف

 .دمشؽ

ترسيخ عة الممؾ خالد في (. درجة إسياـ أعضاء ىيئة التدريس في جام2011المقدادم ، ىاني .)

 العمـك التربكيةدراسات، المنظكمة القيمية السالمية لدل طمبة الجامعة مف كجية نظر الطالب، 

(18)2. 
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القطاف مركز  ترجمة نادر كىبو، ،البحث االجرائي مف اجؿ التطكير الميني(.2001جيف.) مكنيؼ،

 هلل.راـ ا لمبحث كالتطكير التربكم،

، دار الكسيمة مكسكعة نظرة النعيـ في مكاـر اخالؽ الرسكؿ الكريـ(.1998ممكح،عبد الرحمف.) 

 لمنشر كالتكزيع، جدة.

 ، لبناف .تماـ لمتطكير التربكم (.2013مؤسسة الفكر العربي. )

 ، دار عمار لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف.مقدمة في التربية (.2004ناصر، إبراىيـ. )

 التشاركي(. فاعمية برنامج تعميمي لتنمية ميارات بحث العمؿ 2006نصر، محمكد أحمد محمكد )

كتحقيؽ بعض جكانب المرتبط بتعميـ الرياضيات لدل الطالب المعمميف بالفرقة الرابعة )رياضيات( 

 .300-255(3) ، 135، مجمة كمية التربيةتأىيؿ معمـ الرياضيات المبتدئ. 

لمعممي (. دليؿ عممي لمبحكث االجرائية 2012جميندا كمالؾ، شاكيؿ كىكلينجسكرت، ساندرا.) نكجيت،

 ، المنظمة الدكلية لمقراءة.، ترجمة سامية البسيكنيالقراءة كالكتابة

 الرياض.،كمية المعمميف ، مبادئ البحث التربكم(.2004مساعد بف عبد اهلل .) ،النكح

البحث اإلجرائي: مدخالن لحؿ بعض المشكالت التي تكاجو (. 2013زاؽ )كيح، محمد عبد الر 

الكطنية . بحث مقدـ في المؤتمر الثاني لمييئة المعمميف في المدارس الثانكية بمممكة البحريف

 .لممؤىالت كضماف جكدة التعميـ كالتدريب، المنامة
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 ياختبار إدراؾ ميارات البحث االجرائ (1ممحؽ )

 

 

 

 اختبار إدراؾ ميارات البحث االجرائي

   حضرة المعمـ /المعممة

  ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس ميارات البحث االجرائي لديؾ.

 كالباحثة تقدـ لؾ جزيؿ الشكر لتعاكنؾ، أرجك منؾ قراءة تعميمات االختبار قبؿ البدء بالجابة.

 تعميمات االختبار:

  فقرة . 30يتككف االختبار مف 

  احدة صحيحة فقط.جميع الفقرات ىي عبارة عف اختيار مف متعدد يكجد لكؿ سؤاؿ إجابة ك 

 .يرجى قراءة األسئمة بشكؿ جيد قبؿ البدء بالجابة 

  الرجاء مف المعمـ /ة الفاضؿ /ة رسـ دائرة حكؿ الجابة الصحيحة. 

 

الباحثة: آالء بيجت عممة



011 

 

 يعد البحث اإلجرائي أحد أشكاؿ البحث :

 ج( التقكيمي                  أ( المسحي .

 د( التاريخي                  ب( التطبيقي 

 نكع التفكير الذم يرتبط بو البحث اإلجرائي: .1

 ج( التأممي                أ( االستنتاجي 

 د( االستقرائي                ب( البداعي

 مف المفاىيـ المرتبطة بالبحث اإلجرائي : .2

 ج( تصميـ البحث              أ( العمؿ كالممارسة

 د( الباحث األكاديمي                ب( تعميـ المعرفة 

 يجرل البحث اإلجرائي مف قبؿ معمـ أك مجمكعة معمميف بغرض : .3

 ج( تطكير النظريات العممية              أ( إحداث التغيير االجتماعي 

 د( حؿ مشكمة ميدانية                ب( تعميـ المعرفة 

 تتضمف عممية البحث اإلجرائي ثالث مراحؿ ىي : .4

 ج( الممارسة، التخطيط، التقكيـ             التنفيذ، التأمؿ .أ( التخطيط ، 

 د( التخطيط، التنفيذ، التقكيـ .   ب( التأمؿ ، التخطيط ، التحميؿ

 يمكف أف يجرم البحث اإلجرائي مف قبؿ : .5

 ج( اقتصادم في شركة مساىمة            أ( معمـ في المدرسة 

 ميف ، أكلياء أمكر، باحثيف، أكاديمييف.د( معم             ب( أكاديمي في جامعة 

 مف المكاضيع التي يصمح معيا إجراء المعمـ لمبحث اإلجرائي : .6

 أ( صالحية المبنى المدرسي لتعميـ الرياضيات 
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 ب( ضعؼ دافعية الطالب لتعمـ الرياضيات 

 ج( ضعؼ احتكاء مقرر الرياضيات  لمكاضيع ميمة لممعمـ .

 تحصيؿ الطالب في الرياضيات .د( أثر العالقات األسرية عمى 

 يسير البحث اإلجرائي في خطكات : .7

 ج( دائرم أك حمزكني                 أ( خطية

 د( خطية أك ىرمية                  ب(ىرمي 

 أىـ ما تتميز بو خطة البحث اإلجرائي الجيدة أنيا : .8

 ة لمتعديؿ أ(ليست مقيدة بزمف محدد لالنتياء مف البحث                ج(قابم

 ب(ال تقبؿ التعجيؿ فييا أثناء سير البحث                     د(تحتاج إلى خبير لتصميميا

 . تصاغ مشكمة البحث اإلجرائي في صكرة عبارة :10     

 ج( قابمة لمبحث                           أ( تعجبية          

 د( سؤاؿ محير                          ب( تركز عمى الفعؿ        

 . مف معايير اختيار المشكمة في البحث اإلجرائي أف تككف المشكمة :11    

 ج( معرفة األسباب                 أ( عامة        

 د( معيقة  لألداء                 ب( سيمة البحث       
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اديمي الذم يجرم في الفقرات الست التالية تمثؿ صفات لنكعي البحث اإلجرائي كالبحث األك 
( في √مؤسسات التعميـ العالي كيستيدؼ قضية أك مشكمة في التعميـ العاـ . المطمكب أف تضع )

 الخانة التي ترل بأف تمؾ العبارة تميز البحث اإلجرائي أك البحث األكاديمي :
 بحث إجرائي الفقرات ـ

 )أ(

 بحث أكاديمي 

 )ب(

ألقرب إلى يككف الباحث في ىك صاحب المشكمة كا 12

 مصادرىا

  

   عينة الدراسة تككف دائما قصديو  13

   ال ييتـ بما إذا كانت نتائجو قابمة لمتطبيؽ أـ ال  14

   يتطمب درجة عالية مف الميارة كالكقت كالجيد 15

   يمتـز بشرط المنيجية العممية الصارمة 16

   يستخدـ التحميؿ الحصائي لكف في مستكياتو البسيطة 17

 

 .الختيار مشكمة بحث إجرائي يمـز الباحث في ىذه الحالة :18

 ج(استشارة متخصصيف    أ( مراجعة الدراسات السابقة.            

 د( تحديد األدبيات التربكية              ب( تحديد متغيرات الدراسة            

 .أم مف األسئمة اآلتية يعتبر سؤاؿ بحثيان :19

 لكنؾ المفضؿ ؟                           ج(ىؿ ينبغي أف أتعمـ الحاسكب؟أ(ما ىك         

 ب(ىؿ استخداـ الدراما يحسف مف فيـ مفاىيـ الرياضيات األساسية لمصؼ الخامس ؟       

 د(ىؿ ينبغي أف يتعمـ أطفالي ؟        
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 . أم مف العبارات اآلتية يمكف أف نسميو فرضيات لبحث إجرائي :20

 أ( دافعية طالبي نحك تعمـ الرياضيات متدنية            

 ب( لماذا دافعية طالبي نحك تعمـ الرياضيات متدنية ؟

  ج( ىؿ دافعية طالبي نحك تعمـ العمـك الرياضيات متدنية ؟

 د( كيؼ يمكف التغمب عمى تدني دافعية طالبي نحك تعمـ الرياضيات  ؟

المدارس مف ظاىرة تأخر الطالب عف بداية الحصة  .يعاني معمما العمـك كالرياضيات في إحدل21

 فاف انسب اجراء لتناكؿ ىذه المشكمة ىك البحث اإلجرائي :

 أ(الفردم                                         ج(عمى مستكل المدرسة 

 ب(التعاكني                                         د(عمى مستكل إدارة التربية كالتعميـ 

 . يمكف استنباط فرضيات البحث اإلجرائي مف مصادر عديدة ما عدا:22 

 ج( الدراسات السابقة   أ( خياؿ الباحث

 د( قكة المالحظة لدل الباحث    ب( خبرة الباحث

 .يعتمد نكع البيانات التي يجمعيا الباحث اإلجرائي عمى : 23

 ج( مدة جمع البيانات كمف سيجمعيما    أ( مجاؿ البحث 

 د( جميع الجابات صحيحة   ب( ما يتكفر مف بيانات 

. أنسب أداة  يمكف أف يستخدميا الباحث اإلجرائي الستطالع آراء أكبر عدد مف أكلياء األمكر 24

 حكؿ قضية معينة تيـ أبناءىـ في المدرسة كبأقؿ جيد ككقت ىي :

 ج( بطاقة المالحظة    أ( االستبانة 

 تبارد( االخ   ب( المقابمة 
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 . مف األدكات التي تقـك عمى التفاعؿ المباشر بيف الباحث اإلجرائي كعينة بحثو :25

 ج( المقابالت             أ( االختبارات        

 د( مقاييس االتجاه              ب( االستبيانات     

 . أم مف العمميات التالية تعزز ميارة تحميؿ كتفسير البيانات :26

 ج( استخداـ برمجيات حاسكبية إحصائية               أ( التفكر   

 د( المراقبة                          ب( الممارسة 

 . النتائج النكعية في البحث اإلجرائي تتمثؿ في :27

 ج( اقتباسات مف كالـ االفراد            أ( عبارات تـ التعبير عنيا بأرقاـ  

حث       د( إعادة صياغة لغة المشاركيف بما يتكافؽ كما يتمناه ب(  مذكرات تحميمية تتضمف لغة البا 

 الباحث

 . عند تطبيؽ نتائج البحث اإلجرائي يجب التركيز عمى :28

 ج( مدل إمكانية تعميـ ما تـ التكصؿ إليو              أ( الدالالت النظرية        

 ر د( إحداث تغيي             ب( اكتساب معرفة متزايدة       

 . نتائج البحث اإلجرائي غير قابمة لمتعميـ بسبب :29

 أ( اعتمادىا عمى أكثر مف أداة لجمع البيانات             ج( ال يكجد شكؿ كاحد لمبحكث الجرائية   

 د( ألنيا تعالج مشكمة محددة               ب( كبر حجـ العينة  

 جمع البيانات  :.يمكف لمباحث أف يتأكد مف أف أسمكبو  صحيح في 30

 أ(طريقة التثميث)جمع أنكاع متعددة مف البيانات(                ج(االعتماد عمى البيانات الكمية فقط 

 ب(االعتماد عمى البيانات النكعية فقط                            د(تعدد عينات الدراسة 
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 جرائي( مفتاح تصحيح اختبار ميارات البحث اال2ممحؽ )

     

 اإلجابة الصحيحة رقن الفقرة

 ب 0

 ج 6

 أ 1

 د 2

 أ 3

 د 4

 ب 5

 ج 6

 ج 7

 د 01

 ب 00

 أ 06

 أ 01

 ب 02

 ب 03

 ب 04

 أ 05

 أ 06

 ب 07

 د 61

 ب 60

 أ 66

 د 61

 أ 62
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 ج 63

 أ 64

 ج 65

 د 66

 د 67

 أ 11
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 ( 3ممحؽ )

 

 

 -حضرة المعمـ / ة الفاضؿ / ة :

" إدراؾ معممي العمـك كالرياضيات في المرحمة األساسية العميا لميارات قكـ الباحثة بدراسة بعنكاف ت

، كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة  البحث اإلجرائي كعالقتو بالمنظكمة القيمية السائدة لدييـ "

 الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس .

، كذلؾ  االستبانةاؿ البيانات مف خالؿ الجابة عف جميع فقرات يرجى مف حضرتؾ التعاكف في استكم

تمثؿ المنظكمة القيمية، عمما باف جميع إجاباتؾ ستككف سرية ال  أنيا(أماـ كؿ فقرة تعتقد ˣبكضع إشارة )

 يطمع عمييا سكل الباحثة كسكؼ تستعمؿ لغايات البحث العممي فقط .

 كشكرا لحسف تعاكنكـ

 الباحثة 

 ؿ :الجزء األك

 ( في المكاف الذم ينطبؽ عمى حالتؾ ˣالمعمكمات العامة : الرجاء كضع إشارة )

    أنثى                ذكر                      الجنس :

       رياضيات         علوم                     التخصص:    

 

     أعلى هن بكالوريوس      بكالوريوس                           دبلوم                     المؤهل العلمي :

   سنوات    01أكثر هن    سنوات     5-01أقل هن خوس سنوات سنواث الخبرة :

البرامج التدريبيت في 

 مجال البحث اإلجرائي :

 

          نعن                       

 

   ال                 
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 المنظكمة القيميةمجاالت  -الجزء الثاني :

 الفقرة الرقـ 
مكافؽ 

 بشدة
 معارض محايد مكافؽ

معارض 

 ةبشد

      أكالن : مجاؿ القيـ الدينية 

      . ياتجاه عقيدت ي  لتـز بما يتكجب عمأ شعر بالسعادة كالراحة حينماأ .1

      .لفت انتباه اآلخريف  أحبمتكاضعان كال  أحب أف أككف .2

ىك الكسيمة التي استطيع بيا تحقيؽ ما أصبك أشعر بأف الصدؽ  .3

 إليو.

     

      أشعر بالطمأنينة كالراحة عندما أتصرؼ بأمانو في كؿ ما أقـك بو. .4

      أرضى بما قسمو اهلل تعالى لي في ىذه الحياة مف خير أك شر . .5

      أعمؿ بما ينسجـ مع معتقداتي الدينية . .6

      ع األفراد الذيف اخطأكا معي .أحرص عمى التسامح م .7

      ثانيان : مجاؿ القيـ المعرفية 

استخدـ أكثر مف مصدر مف مصادر المعمكمات لمحصكؿ عمى  .1

 المعرفة . 

     

      أعتبر أف العمـ كالمعرفة ىما أساس التقدـ كاالزدىار . .2

      أرغب بتنمية معارفي كثقافتي العامة مف مصادر متعددة . .3

      أشجع المؤسسات  التي تدعـ البحث العممي . .4

      أىتـ باألفكار الجديدة التي تقكد إلى البداع. .5
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      أضع خطة محددة لمعمؿ الذم أنكم القياـ بو . .6

أشعر بالرضا تجاه الطرائؽ كالكسائؿ األساليب التي تقد ـ بيا العمـ  .7

 في ىذا الزمف .

     

      : مجاؿ القيـ السياسية ثالثان  

      أحب أف أعيش في مجتمع ا مف مستقر. .1

أشعر بالرضا اتجاه نظاـ الحكـ في بمدم كآليات تكزيع السمطات  .2

 المختمفة .

     

عمى الجميع إتباع القكانيف في األكقات جميعيا حتى لك لـ يراقبيـ  .3

 أحد.

     

      األمكر في نصابيا .أؤمف بضركرة إحقاؽ الحؽ ككضع  .4

      أحتـر آراء اآلخريف عند التعبير عف رأيي. .5

      أؤمف بالمساكاة بيف األفراد أماـ القانكف . .6

      أؤمف بأف اختالؼ اآلراء يصب في خدمة الكطف . .7

 

  
مكافؽ 

 بشدة
 معارض محايد مكافؽ

معارض 

 ةبشد

      القتصادية: مجاؿ القيـ ا رابعان  

      أشعر أف األجر المناسب يحفزني عمى االستمرار في العمؿ . .1

      أىتـ بالبحث عف المشاريع ذات المردكد المادم . .2

      أتحكـ بما أنفؽ بصكرة عقالنية كبدكف بخؿ اك إسراؼ. .3
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      أرغب في االشتراؾ بالمشاريع النتاجية التي تعكد عمي  كعمى المجتمع بالفائدة. .4

      أثمف جيكد العامميف الذيف يساىمكف بزيادة الدخؿ الكطني . .5

      أعتبر أف قيمة الفرد بما يمتمكو مف ثركة .  .6

      أعتبر الماؿ كسيمة كليست غاية في حد ذاتو . .7

      خامسان : مجاؿ القيـ الجمالية 

      .ألتـز بمظيرم الخارجي بما ىك مقبكؿ في مجتمعي  .1

      أشعر بالسعادة  عندما أمارس حياتي االعتيادية بصكرة صحية سميمة. .2

      أحب الفف الذم يشعرني بالسعادة بمختمؼ أشكالو . .3

      أحكـ عمى جماؿ األشياء كفقا لمعاييرم الخاصة . .4

      لدم القدرة عمى تقدير الجانب الجمالي في األشياء المحيطة  . .5

      أمتمؾ إحساس مرىؼ نحك ما ىك جميؿ كذك ذكؽ رفيع . .6

      أعتقد باف مشاعرم صادقة كأستشعر ما أقـك بو كأقكلو بصدؽ . .7

      سادسان : مجاؿ القيـ االجتماعية 

      أشارؾ اآلخريف مناسباتيـ . .1

      أسعى لإلصالح بيف اآلخريف . .2

      العنؼ بكافة أشكالو في التعامؿ مع اآلخريف .أكره المجكء إلى استخداـ  .3

      أحب استخداـ الطرؽ التربكية في النقاش مع طالبي . .4

      أشعر باالطمئناف عندما أحتـر القكانيف كااللتزاـ باألنظمة كالتعميمات .  .5

      أشعر بالسعادة كالسركر عندما أرل محبة اآلخريف كتقديرىـ لي . .6

      أرغب بالقياـ بأعماؿ تطكعية لخدمة المجتمع. .7
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 (4ممحؽ)

  أسماء المحكميف

 الدرجة العممية اسـ المحكـ الرقـ

 دكتكراه د.محمد سالـ العممة  .1

 دكتكراه ناصر  إيناسد. .2

 دكتكراه أ.د.عفيؼ زيداف .3

 دكتكراه د.نبيؿ الجندم .4

 دكتكراه د.عادؿ فكارعة .5

 دكتكراه د.عادؿ رياف  .6

 دكتكراه د.محمد شاىيف  .7

 ماجستير  أ.عدناف عيسى محمكد عممة .8

 ماجستير أ.عبد الفتاح فالح عممة  .9

 دكتكراه د.محمد عجكة  .10

 ماجستير  أ.باسـ فارع .11

 دكتكراه عقيؿ أبك إبراىيـد. .12
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 كتاب تسييؿ الميمة مف الجامعة: (5) رقـ  ممحؽ
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 ؿ الخميؿ:(كتاب تسييؿ الميمة مف مديرية التربية كالتعميـ شما6ممحؽ رقـ )
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 فيرس المحتكيات

 الصفحة  المكضكع

 أ القرار

 ب الشكر كالتقدير

 ج الممخص بالمغة العربية

 ق الممخص بالمغة االنجميزية

 0 الفصؿ األكؿ : مشكمة الدراسة كأىميتيا

 0 المقدمة 

 4 سةمشكمة الدرا

 5 أسئمة الدراسة 

 7 فرضيات الدراسة

 00 أىمية الدراسة 

 00 أىداؼ الدراسة 

 06 حدكد الدراسة 

 06 مصطمحات الدراسة 

 02 الفصؿ الثاني : األدب النظرم كالدراسات السابقة 

 02 األدب النظرم

 17 الدراسات التي اىتمت بميارات البحث االجرائي
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 25 لمنظكمة القيميةالدراسات التي اىتمت با

 32 الفصؿ الثالث: الطريقة كاإلجراءات

 32 منيجية الدراسة

 33 مجتمع الدراسة

 33 عينة الدراسة

 34 أداة الدراسة )صدؽ كثبات األداة(

 36 إجراءات الدراسة

 37 متغيرات الدراسة 

 41 المعالجة الحصائية

 40 الفصؿ الرابع: نتائج الدراسة

 40 المقدمة 

 46 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كفرضيتو

 42 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كفرضيتو

 51 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كفرضيتو

 50 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع كفرضيتو

 56 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس كفرضيتو

 57 تالفصؿ الخامس: مناقشة النتائج كالتكصيا

 57 مناقشة النتائج

 66 التكصيات
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 67 المراجع بالمغة العربية

 74 المراجع بالمغة االنجميزية

 76 المالحؽ
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 قائمة المالحؽ

 الصفحة الممحؽ 

 77 ميارات البحث االجرائي ( اختبار0ممحؽ رقـ )

 013 ث االجرائي( مفتاح تصحيح اختبار ميارات البح6ممحؽ رقـ )

 014 ( استبانة المنظكمة القيمية بصكرتيا النيائية1ممحؽ رقـ )

 000 ( قائمة بأسماء المحكميف2ممحؽ رقـ )

 006 ( كتاب تسييؿ ميمة مف الجامعة 3ممحؽ رقـ )

 001  ( كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية شماؿ الخميؿ4ممحؽ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 


