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 االهذاء

 
 إلى من جرفع رجسي ضاليا مفتخرة بيم 

 جمد اهلل في ضمرىما،جبي وجمي 
.............. 

 بكل  إلى رفيق دربي ومن زرع األمل في طريقي .........إلى من ساندني
 استطاضتو ألصل إلى ىذه المرحمة

 زوجي العزيز
 جخواني وجخواتي ،إلى من ىم سندي وقوتي 

 إلى جبنائي وفمذات كبدي الذين تحمموا معي ىذا المشوار في صغرىم 
 إلى من  جنارت لي السبيل  وكانت دوما نعم الدليل 

 اهلل كل الخير وليا مني كل االحترام اجزاى
 الدكتورة بعاد الخالص والتقدير إلى معممتي
 إلى كل صديقاتي 

 إلى كل من يقرج ىذا الجيد 
 

 أهديكم هلا العمل وعس  أن يكون عمال نافعا
 الباحثة :سهير السويطي
 جامعة القدس
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 انشكر وانتقذٌر

 .ى الهادي سٌدنا محمد الحمد هللا الذي  بنعمته تتم الصالحات ، والسالم عل

 

 فمن تمام شكر هللا شكر الناس ومن دواعً سروري أن أتوجه بالشكر الجزٌل لجامعة 

 

 .القدس ولكلٌة العلوم التربوٌة 

 

 كذلك أتقدم بالشكروالتقدٌر لمشرفتً الدكتورة بعاد الخالص التً منحتنً النصح 

 

 العمل . واألرشاد األمر الذي كان له عظٌم األثر فً أنجاز هذا

 

 كتور عفٌف زٌدان كما أتقدم بجزٌل الشكر والتقدٌر إلى ألعضاء لجنة المناقشة  الد

 

 والدكتور خالد الدوٌكات الذٌن أبدٌا مالحظاتهم القٌمة؛ لرفع قٌمة هذا العمل .

 

 كذلك أوجه شكري لجمٌع أعضاء لجنة التحكٌم ؛لما بذلوه من جهد فً تحكٌم أدوات هذه 

 

 العمل .

 

 الختام أتقدم بالشكر والتقدٌر لكل من مد ٌد العون والمساعدة فً سبٌل أنجاح  هذا وفً 

 

 العمل.
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 انًهخص

لمبحث ( 4-1) المرحمة األساسيةمعممي ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف ضمى مدى ممارسة 
استخدمت الباح ة المنيج الوصفي حيث  ،اإلجرائي التشاركي وضالقتو بمجتمعات التعمم المينية

المرحمة معممي االرتباطي لمالئمتو َلطبيعة ىذه الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة من جميع 
وقد بمغ ضدد  ،2019-2018في مديرية تربية جنوب الخميل في العام الدراسي  (4-1) األساسية

ومعممة  اً ( معمم178من )وتكونت ضينة الدراسة ، ومعممة اً معمم (1179)المعممين والمعممات 
 بالطريقة الطبقية العشوائية. ىا تم اختيار  ،من المرحمة األساسية

 الو ائق)البحوث وتحميلولتحقيق جىداف الدراسة استخدمت الباح ة االستبانة وصحيفة المقابمة 
 لمبحث اإلجرائي التشاركي المرحمة األساسية معممياإلجرائية التشاركية( لمعرفة مدى ممارسة 

 و باتيا.  ألدواتاوقد تم التحقق من صدق  ،وضالقتو بمجتمعات التعمم المينية

في مديرية تربية  التشاركيالمرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي  معممي جظيرت النتائج جن ممارسة 
وبينت النتائج جن ممارسة مجتمعات التعمم المينية في مديرية  ،جنوب الخميل جال بدرجة ضالية

حصل مجال  حيث ، يل جال بدرجة متوسطة لمدرجة الكمية والمجاالت الفرضيةجنوب الخم
 (.2.60جضمى متوسط حسابي ومقداره ) ضمى  المسمولية الجماضية

 ضند مستوى الداللة  ذات داللة جحصائية  في حين جظيرت النتائج جنو ال توجد فروق

(a≤0.05 في مدى ممارسة)ائي التشاركي في مديرية المرحمة األساسية لمبحث اإلجر  معممي
 تربية جنوب الخميل تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة والممىل العممي.

 ال توجد فروق ذات داللو إحصائية ضند مستوى الداللة  جظيرت النتائج جنو كوكذل

(a ≤0.05)  في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل تعزى
 جنس وسنوات الخبرة والممىل العممي.لمتغيرات ال

وكشفت النتائج ضدم وجود ضالقة ذات داللو إحصائية بين ممارسة معممي المرحمة األساسية 
( لمبحث اإلجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل، ما 1-4)

 ضدا مجال تعزيز التعمم الميني.
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األبحاث اإلجرائية التشاركية( جىمية األبحاث اإلجرائية التشاركية في وكشفت نتائج تحميل و ائق )
مساضدة المعممين في حل المشكالت التي تواجييم في الصفوف والمدارس،حيث جظيرت النتائج 

 جن ىنالك مشاركة فعمية في ضممية األبحاث اإلجرائية التشاركية.

مة األساسية لمواوع ممارسة البحث وبينت نتائج المقابالت لممعممين والمعممات في المرح
( من المعممين والمعممات ال يقومون بعمل ىذه األبحاث %75اإلجرائي التشاركي جن نسبة)

األبحاث يتم ل في حل  ( يقومون في جبحاث إجرائية تشاركية، وجن الدافع إلجرال%25ونسبة)
، وجنيا مفيدة لممعمم الطمبة م ل التفاضل الصفي والتحصيل الدراسي يوجيياالتي المشكالت 

والطالب. وكشفت النتائج ضن جن الوقت كان من جبرز الصعوبات التي تواجو المعممين 
 والمعممات في ضمل األبحاث اإلجرائية.

 وجود توافق بين آرال المعممين الذين تم بينما كانت نتائج المقابمة حول مجتمعات التعمم المينية، 

ساسية حول جىمية مجتمعات الدراسة من معممي  المرحمة األ مقابمتيم مع تقديرات جفراد ضينة
التعمم المينية في دضم العممية التعميمية ، ومعالجة المشكالت المدرسية والصفية التي تواجو 

، وجن جبرز المعيقات ضدم توفر دضم مالي ومصادر لبنال مجتمعات  معممي المرحمة األساسية 
 التعمم المينية.

السعي نحو إكساب المعممين والمعممات اتجاىات إيجابية نحو البحث  رورةوجوصت الباح ة با
اإلجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المينية بشتى األساليب الممكنة من ججل زيادة دافعيتيم 
 نحو تطبيق البحث اإلجرائي واالشتراك في مجتمعات التعمم المينية، مما يزيد من كفالة وجودة 
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The extent of  teachers’ practice at the basic stage (1-4 ) of 

participatory action research and its relationship with 

professional learning communities in the South Hebron  

Education Directorate 
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Abstract: 

 

This study aimed at identifying the extent of teachers’ practice at the basic 

stage (1-4)of participatory action research and its relationship with professional 

learning communities .The descriptive correlational  approach was used  as it 

suits the nature of this study. The study population consisted of all teachers of 

the basic stage in the South Hebron Education Directorate, the number of 

which was (1179) male and female teachers in the academic year 2018-2019 

whereas the study sample comprised (178) male and female teachers chosen by 

means of the stratified random sampling method. 

 

   To achieve the objectives of the study, the researcher used a questionnaire,  

an interview and document content analysis (teachers’ participatory action 

research) to identify the extent of teachers’ practice at the basic stage (1-4) of 

participatory action research and its relationship with professional learning 

communities. The reliability and validity of these instruments were calculated 

and verified. 

The results showed that the practice of teachers at the basic stage (1-4)  

of participatory action research scored a high degree, whereas  the practice of 

professional learning communities scored a medium degree on the total score 

and on the sub-domains.The collective responsibility domain scored  the 

highest average (2.60).  

 

The results also showed that there were no statistically significant 

differences at (α ≥0.05) in the extent to which teachers of the basic stage (1-4) 

practice participatory action research due to gender , years of experience and 

educational qualification variables. Moreover, the results showed that there 

were no statistically significant differences at (α≥0.05) in the extent to which 

teachers of the basic stage (1-4) practice  pofessional  learning communities in 

the South Hebron Directorate of Education  due to gender , years of experience 

and educational qualification variables. 



 و 
 

The results revealed that there was no statistically significant 

relationship between the practice of the basic stage teachers (1-4) for 

participatory action research and  professional  learning communities in South 

Hebron Directorate of Education , except in the domain of reinforcing  

professional learning. 

 

The analysis of a sample of teachers’ participatory action research 

revealed the importance of participatory action research in helping teachers 

solve classroom and school problems. Additionally, the results showed an 

active participation in the process of  doing participatory action research. 

The results of the interviews of male and female teachers at the basic 

stage regarding their practices of the participatory action research showed that 

75% of the interviewd teachers do not practice this research and only 25% are 

engaged in participatory action research motivated by the desire to solve 

problems that students face including classroom interaction and learning 

achievement, thus it is useful for the teacher and the students alike. 

The results also revealed that time was one of the most important difficulties 

faced by male and female teachers when carrying out action research.   

On the other hand, results of the interviews regarding teachers’ 

professional learning communities revealed a consensus between the views of 

the interviewed teachers and the views of the study sample of the teachers at 

the basic stage about the importance of professional learning communities in 

supporting the educational process and in addressing school and classroom 

problems facing teachers of the basic stage. The main obstacle indicated by the 

teachers was lack of financial support and resources to build professional 

learning communities.  

The researcher recommended the necessity to equip male and female 

teachers with positive attitudes towards participatory action  research and 

professional learning communities in all possible means for increasing their 

motivation towards using action  research and participating in professional 

learning communities which increase the efficiency and quality of the 

educational process.  
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 انفصم االول

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 اإلطار انعاو نهذراصت

 انًقذيت:

معمم المحور األساسي والمم ر في العممية التعميمية إلى جانب المنياج والطالب وجساليب يم ل ال
التقويم؛ فالمعمم وما يتصف بو من كفالات وما يتمتع بو من رغبة وميل لمتعميم ىو الذي يساضد 

 (. 2011الطالب ضمى التعمم ويييئو الكتساب الخبرات التربوية الالزمة )إسماضيل، 

مو العممي والميني لممعمم يعد ىدفًا تسعى إليو الممسسات التعميمية كافة، بكل ما لذا فإن الن
جمكنيا من طاقات وجيود، وتولي األنظمة التعميمية ضمى اختالف مستوياتيا اىتمامًا مستمرًا 
بتنميتو مينيًا، واكتسابو المعارف والميارات واالتجاىات الالزمة لتطوير ممارساتو المينية بما 

في تحسين جدال المتعمم بما يفي بمتطمبات التنمية المستقبمية وتطوير المجتمع )الشين،  يسيم
2015.) 

ويشكل البحث اإلجرائي التشاركي جداة ارورية تساضد المعمم في تحسين ممارساتو التعميمية 
وبيئة ضممو، وىو ضممية مرنة مستمرة تتامن التجريب وتسجيل النتائج، إاافة إلى إمكانية 

تغيير والتطوير، وتتوقف ممارسة البحث اإلجرائي ضمى وجود مشكمة واقعية، تحتاج إلى إيجاد ال
 (.2005حمول ليا ضن طريق البحث )جبو ضابد، 

ويعد البحث االجرائي التشاركي جك ر جنماط البحوث التربوية التطبيقية دقة وابطًا، يجريو المعمم 
حمول ضممية لممشكالت التعميمية التعممية التي بنفسو جو بالتعاون مع زمالئو، بغرض إيجاد 

يعاني منيا النظام التربوي، مما يزيد من كفاياتو التطبيقية، و قتو بنفسو، فيغدو جك ر وضيًا 
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وتحسسًا لممشكالت، ويكتسب ضقمية الباحث التي تعد شرطًا جساسيًا من شروط التقدم والنمو 
 (.2005الميني المستمر )جبو ضابد، 

حداث التغيير االجتماضي في ويعمل ال بحث اإلجرائي التشاركي ضمى تمكين األفراد والجماضات، وا 
(، فيو في حد ذاتو 2017بعض المستويات كالمدرسة جو المجتمع المحمي )الحريري، وآخرون، 

ضممية اجتماضية وتعميمية تقوم ضمى البحث في الممارسات االجتماضية من خالل إضادة صياغتيا 
ضادة بنائ  (.Kemmis&McTaggart, 2008يا )وا 

( إلى جنو يمكن االستفادة من البحث االجرائي التشاركي في معالجة 2018ويشير زامل وآخرون )
المشكالت التربوية التي تتصل بالمنياج وطرائق التدريس وجساليب التعمم والكتاب المدرسي 

تصل بمشاضر الطمبة والاعف في التحصيل، وجساليب التقويم ووسائمو، ومشكالت نفسية ت
وسموكيم كالخوف والخجل، واالنطوال والكذب والسرقة، ومشكالت اجتماضية تتصل بظاىرة 
اليروب من المدرسة والعدوان وضالقة المدرسة بالبيئة االجتماضية وضالقة الطمبة بالمعمم وضالقة 

ية وفنية تتعمق الطمبة ببعايم، ومشكالت مادية تتصل ببيئة المدرسة ومرافقيا، ومشكالت إدار 
 بعناصر العممية التربوية )الييئة التدريسية، الييئة اإلدارية، الطمبة(.

وتعتبر المدرسة المدخل الحقيقي المعني بتكوين المفاىيم الصحيحة وتعزيزىا في جذىان الناشئة، 
ويمكن وصف المدرسة بهنيا بوابة التحول إلى مجتمع المعرفة، وقد ظيرت محاوالت اإلصالح 

ومعرفة  ةعميمي التي ترمي إلى تحويل المدرسة من النموذج التقميدي السائد إلى نموذج مينيالت
ولكن الك ير منيا لم يحقق جىدافو، مما يدضو الباح ين إلى ارورة التفكير في مدخل تطويري 
إصالحي، ينبع من داخل المدرسة، وفي إطار تمك البحوث برز مفيوم مجتمعات التعمم المينية 

(Professional learning communities ،( كمدخل لتطوير جدال المدرسة )الغامدي
2017.) 

وركز  مفيوم مجتمعات التعمم المينية ضمى التعاون الجماضي من ججل استدامة التعمم وتحسين 
جدال الطالب والتحسين المستمر لمعمميات المدرسية من خالل الجيود المشتركة بين المعممين 

ليال األمور والطمبة جنفسيم، لمبحث معًا ضن جفال الممارسات التربوية واختبارىا واإلداريين وجو 
 (.2016في فصوليم الدراسية، وفحص نتائجيا )الميدي، وآخرون، 
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وتعتبر مجتمعات التعمم المينية "مجموضات ضمل تتشكل من المعممين وبدضم من اإلدارة المدرسية 
نجازىم في المدارس، يعممون سويًا في فرق ضمل  لتحقيق ىدف مشترك وىو تحسين تعمم الطمبة وا 

العممي، وذلك من خالل مشاركتيم في الخبرات المينية وتجاربيم الشخصية والتهمل فييا وتبادل 
األفكار الجديدة، ومراقبة وتقويم الممارسات المينية لبعايم البعض، وتوظيف البحوث لمواجية 

 (.2018م لمطمبة )إبراىيم، والشيومي، مشكالت وتحديات ضمميات التعميم والتعم

وتيدف مجتمعات التعمم المينية إلى تعزيز التعاون بين العاممين بالمدرسة من خالل إيجاد  قافة 
مينية تعاونية تساضد المعممين ليصبحوا جك ر فعالية في ضمميم مع الطمبة، والتركيز ضمى التعمم 

غبة القوية في إضادة تشكيل  قافة المدرسة، واالىتمام والنتائج، وااللتزام تجاه دضم الزمالل، والر 
بالممارسات المينية والتهمل الذاتي فييا ونقدىا، والتغذية الراجعة اليادفة إلى التحسين ودضم 

 (Battersby&Verd,2015)ةاالندماج في برامج وجنشطة تعاونياالجتماضات بصفة دورية، و 

 بنال  قافة التعاون ىي بنال ال قة بين جفراد المجموضة،وتذكر الدراسات السابقة جن جول خطوة في 
فعندما يشعر المعممون جنيم محل  قة فإنيم يبذلون قصارى جيدىم لتحسين المدرسة ويسعون إلى 
التعاون مع الزمالل، ويمكن بنال ال قة في النظام التعميمي من خالل النيوض بالواع الميني 

قيادية في المدرسة، وتعزيز التعاون من خالل مجتمعات لممعممين، وتحسين قدرات العناصر ال
 (.Sahlberg, 2015التعمم المينية )

( إلى جن البحث اإلجرائي التشاركي وسيمة مناسبة الستخداميا في (Leykina,2014ويشير 
التطوير الميني لممعممين، حيث يمكن استخدامو لتحسين التعميم والتعمم في المدارس من خالل 

 عمم الميني لمجموضات صغيرة من المعممين.توفير الت

 ( إلى جن البحث اإلجرائي التشاركيSokhanvar&Salehi,2018)ويشير سوكانفر وصالحي 
يقدم لممعممين والعاممين في المدرسة فرصة العمل مع الطالب، حيث ُيعد التعاون الحقيقي مع 

 الطالب ضاماًل ميمًا لتحسين المدارس واألوااع التعميمية.

( إلى جن مجتمعات التعمم المينية ال تم ل مرتكزًا جساسيًا في النمو 2015ُيشير مخموف )و 
الميني لممعمم، بل يمكن لمطالب االستفادة من مجتمعات التعمم، حيث إنيا ُيمكن جن تعمل ضمى 
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منع الرسوب والتسرب الدراسي لدى الطالب، جو الحد منو، حيث يتعمم الطالب في مجموضات، 
إن الطالب الذين يواجيون مخاطر، جو الذين يفتقدون الكفالة التعميمية، جو الذين يكون وبذلك ف

مستوى تحصيميم الدراسي جقل من المتوسط، يحققون نجاحًا جفال في النواحي األكاديمية 
ر يواالجتماضية والشخصية، وتوفر تعممًا جضمق وجك ر تكاماًل وجك ر تعقيدًا، مما يمدي إلى التطو 

لمطالب، حيث تدريس المقررات جماضية جو في صورة حمقات دراسية، وتساضد ضمى تبادل  الفكري
وجيات النظر المختمفة وال قافات المتنوضة ومعرفة جفراد آخرين واحتراميم من قبل الطالب وىيئة 
التدريس ضمى السوال، وتعزيز قيم المواطنة لمطمبة من خالل المشاركة في انتخابات الفصل جو 

ستوى المدرسة، وح يم لممشاركة في برامج الخدمة العامة لممجتمع، وتقديم خدمات تعميمية ضمى م
 (.2007وبيئية نافعة )كوكس، 

وضمى الرغم من جن البحث االجرائي التشاركي يوفر لألطفال فرصًا كبيرة لمتطوير العممي، إال جن 
-Bradburyجشار كاًل من  الباح ين يواجيون العديد من التحديات ج نال ضممية البحث، حيث

Jones and Taylor (2015إلى ستة تحديات مرتبطة بإشراك األطفال في ضممية البحث ) 
اإلجرائي التشاركي وىي: نقص ميارات البحث لدى األطفال، الحاجة لتدريبيم ضمى جدوارىم، 

، قاية صعوبة تحقيق التوازن بين األفكار الشخصية لألطفال والتفسيرات الشخصية لمباح ين
مكافهة األطفال كتعويض ضن مساىماتيم في البحث، ضدم التوازن في القوة بين األطفال 

 قاية توفير بيئة آمنة لألطفال.و والباح ين، 

وفي اول ما سبق؛ ارتهت الباح ة ارورة اجرال دراسة لمتعرف ضمى درجة ممارسة معممي 
 .ةتمعات التعمم المينيالمرحمة االساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي وضالقتو بمج

 مشكمة الدراسة:

ان المنطق األساسي الذي يقوم ضميو البحث االجرائي التشاركي ىو اضتبار المعمم باح ًا ج نال 
ما  بماممارستو لعممو، من خالل ما يتعرض لو من مواقف تعميمية تجعمو ي ري طمبتو من 

واحد، بما ينسجم مع التوجيات  يتوصل إليو من نتائج من خالل قيامو بعممو، والبحث في آن  
التربوية الحدي ة، حيث تتعدى وظيفة المعمم ودوره كناقل لممعرفة وممقن ليا، إذ لم يعد ىذا الدور 
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مالئمًا مع تطور مصادر المعرفة، والنظرة الحدي ة لمتعميم، وال شك جن المعمم يتطور ضممو من 
جن البحث االجرائي التشاركي من جفال  ذ(، إ2008خالل جدائو وممارستو لعممو )جبو الجبين، 

الوسائل الفعالة ليذا التوجو الذي ي ري المعممين والطمبة، ويسيم اسيامًا مباشرًا في تطوير تعمميم 
 وابداضيم.

وية الحدي ة، وما يواجييا وجمام تحقيق التطوير الميني لممعممين في اول التوجيات الترب
ول الدراسية، جصبح من الاروري التوجو نحو تطبيق من اغوط ومشاكل داخل الفص ونالمعمم

لجماضي ااالستراتيجيات الحدي ة الميمة التي تستخدم إليجاد  قافة التعمم والتفكير والبحث والنمو 
 (.2018المستمر )الصالحية، بنت الياشم، 

وى جدال مما سبق تتاح األىمية التي يم ميا مفيوم البحث االجرائي التشاركي، في االرتقال بمست
المعممين وتنمية مياراتيم وقدراتيم ودورىا في معالجة الك ير من القاايا المتعمقة بمجتمعات 
التعمم المينية، وبالرجوع إلى األدبيات السابقة، لمست الباح ة ندرة الدراسات التي تناولت ىذا 

عرف ضمى درجة المواوع رغم جىميتو، ومن  م كان التفكير بإجرال ىذه الدراسة في محاولة لمت
 ممارسة معممي المرحمة االساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي وضالقتو بمجتمعات التعمم المينية.

 وبذلك تتم ل مشكمة الدراسة في اإلجابة ضمى السمال الرئيس التالي:

ما مدى ممارسة معممي المرحمة االساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي وعالقته بمجتمعات التعمم 
 في مدارس تربية جنوب الخميل؟المهنية 

 أسئمة الدراسة:

 سعت الدراسة إلى اإلجابة ضن األسئمة التالية:

لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية ( 4-1)ما مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية  .1
 تربية جنوب الخميل؟ 

يرية مجتمعات التعمم المينية في مدل (4-1)معممي المرحمة األساسية ما مدى ممارسة  .2
  ؟ تربية جنوب الخميل
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( لمبحث اإلجرائي التشاركي في 4-1ىل يختمف مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية ) .3
 مديرية تربية جنوب الخميل حسب متغير )الجنس ,سنوات الخبرة ,الممىل العممي (؟ 

مجتمعات التعمم المينية في ل (4-1معممي المرحمة األساسية ) ىل يختمف مدى ممارسة .4

  سنوات الخبرة، الممىل العممي(؟ رية تربية جنوب الخميل حسب متغيرات )الجنس،مدي

( لمبحث اإلجرائي التشاركي 4-1ىل توجد ضالقة بين ممارسة معممي المرحمة األساسية ) .5
 ومجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل؟

 ربية جنوب الخميل؟ما ىي آرال المعممين لتعزيز مجتمعات التعمم في مدارس ت .6

 الدراسة: فرضيات

 سعت ىذه الدراسة إلى فحص الفرايات اآلتية  

( في مدى α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ضند مستوى الداللة )الفرضية األول : 
جرائي التشاركي في مدارس تربية جنوب الخميل إلممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث ا

 .سالجن لمتغير  يعزى

( في مدى α≤(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ضند مستوى الداللة  : الفرضية الثانية
ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل تعزى 

 لمتغير سنوات الخبرة.

في مدى  (α≤ (0.05اللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية ضند مستوى الد : الفرضية الثالثة
ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل تعزى 

 لمتغير الممىل العممي .

مدى ( في α  0.05≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ضند مستوى الداللة ):  الرابعةالفرضية
تعمم المينية في مدارس تربية جنوب الخميل تعزى مجتمعات الل حمة األساسيةر ممارسة معممي الم

 الجنس. لمتغير 
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( في مدى α≤ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ضند مستوى الداللة: الفرضية الخامسة
ممارسة معممي المرحمة األساسية لمجتمعات التعمم المينية في مدارس تربية جنوب الخميل تعزى 

 لمتغير سنوات الخبرة 

في  (α≤ (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ضند مستوى الداللة: السادسة الفرضية
مدى ممارسة معممي المرحمةاألساسية لمجتمعات التعمم المينية في مدارس تربية جنوب الخميل 

 تعزى لمتغير الممىل العممي

(بين  α ≤0.05يوجد ضالقة ذات داللة إحصائية ضند مستوى الداللة ) ال:السابعةالفرضية 
معممي المرحمة األساسية لمبحث االجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المينية في مدارس ممارسة 

 تربية جنوب الخميل.

 أهمية الدراسة:

لم يسبق استخدامو في البحوث العربية،  اً بح يضًا تكمن جىمية الدراسة في كونيا تتناول مواو 
راسة ضمى قياس درجة ممارسة معممي الد تسعىحيث  -حسب ضمم الباح ة–وخاصة فمسطين 

، وتظير جىمية بمجتمعات التعمم المينية المرحمة األساسية لمبحث االجرائي التشاركي وضالقتو 
 الدراسة في الجوانب التالية:

حيث تتوقع الباح ة جن تسيم في إضطال صورة وااحة ضن العالقة بين الجانب النظري:  -
 حث االجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المينية.ممارسة معممي المرحمة األساسية لمب

تتوقع الباح ة جن ىذه الدراسة تبصر القائمين ضمى العممية التعميمية بهىمية الجانب العممي:  -
المعممين والطمبة، وتطوير  البحث االجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المينية في ج رال

 تعمميم وابداضيم.
الباح ين في اجرال المزيد من البحوث والدراسات في مجال البحث فقد تفيد  الجانب البحثي: -

 االجرائي التشاركي، ومجتمعات التعمم المينية، وتبصير الباح ين في مجاالت وضموم جخرى.
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 أهداف الدراسة:
 سعت الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

جنوب الخميل الكشف ضن درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية في مدارس تربية  .1
 لمبحث االجرائي التشاركي.

 الكشف ضن درجة توفر مجتمعات التعمم المينية في مدارس تربية جنوب الخميل. .2
معرفة العالقة بين ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث االجرائي التشاركي  .3

 ومجتمعات التعمم المينية في مدارس تربية جنوب الخميل.
 نحو تعزيز مجتمعات التعمم في مدارس تربية جنوب الخميل.التعرف ضمى آرال المعممين  .4

 

 حدود ومحددات الدراسة:

ضمى معممي المرحمة األساسية التابعة لمديرية تربيةجنوب  اقتصرت الدراسةالحدود البشرية:  -
 .الخميل 

- 2018تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي ال اني من  العام الدراسي الحدود الزمنية:  -
2019. 

 تحددت نتائج الدراسة بالمصطمحات والمفاىيم الواردة فييا.الحدود المفاهيمية:  -
 تم إجرال الدراسة في مدارس المرحمة األساسية التابعة  لمديرية تربية جنوبالحدود المكانية:  -

 .الخميل 
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 ملطمحات الدراسة:

 البحث اإلجرائي التشاركي: -

العمل من خالل مجموضات تشاركية لفحص موقف ُضرف البحث اإلجرائي التشاركي ضمى جنو 
 ,Kindon, etإشكالي جو إجرال لتغييره إلى األفال، وىو ضممية تعاونية لمبحث والتعميم والعمل )

al, 2007.) 

وتعرفو الباح ة بهنو: ذلك البحث الذي يسعى إلى االنتقال بمعممي المرحمة األساسية من 
لتهممية في التدريس، ومن المعمم التقميدي إلى المعمم الباحث الممارسات التقميدية إلى الممارسات ا

الذي يعمل ضمى تحميل المشكالت والبحث ضن حمول غير تقميدية ليذه المشكالت، وذلك بيدف 
 تحسين العممية التعميمية، واالرتقال بمستوى الطالب.

 مجتمعات التعمم المهنية: -
، معممينغيرة نسبيًا يمكن جن تشمل طالبًا جو ُضرفت مجتمعات التعمم المينية بهنيا جماضة ص

ممن لدييم إحساس وااح بالعاوية، وجىداف مشتركة، وفرصة لمتفاضل الشامل وجيًا لوجو 
 (2007)كوكس، 

وتعرفيا الباح ة اجرائيًا بهنيا: ضبارة ضن مجموضات من معممي المرحمة األساسية تعمل بشكل 
حداث نمو شامل تشاركي لتحقيق جىداف محددة تتم ل في تح سين الممارسات التدريسية، وا 

 وكامل لدى الطمبة.
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 انفصم انثاًَ

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 اإلطار انُظري وانذراصاث انضابقت

 اإلطار انُظري

 انبحث اإلجرائً انتشاركً ويجتًعاث انتعهى انًهٍُت

 أوالً: انبحث اإلجرائً انتشاركً:

 :مقدمة

تتكون العممية التعميمية في جي نظام تعميمي من مجموضة من العناصر منيا الطالب 
دراسية وجساليب التقويم، كل ىذه العناصر يتوقف ضمييا نجاح العممية التعميمية والمعمم والمناىج ال

في تحقيق جىدافيا، ويعد المعمم جحد العوامل الميمة في ىذه العممية لما لو من دور فعال في 
 (.2010الوصول بالعممية التعميمية إلى غايتيا )محمود، 

مة التي يمكن لممعمم جن يعتمد ضمييا ويعد البحث اإلجرائي التشاركي من األدوات المي
التعميمية وبيئة ضممو، من خالل تناول "مشكالت فعمية" يعاني منيا النظام  تواممارسفي تطوير 

 (.2018التربوي بشكل ضام )زامل، وآخرون، 

 :نشأة البحوث اإلجرائية 

من  تباين الميتمون في مجال البحث اإلجرائي في منشه فكرة البحث اإلجرائي، فمنيم
(، ومنيم من جرجعو 2010جرجع ذلك إلى زمن جرسطو الذي دضا إليو ومارسو في كتاباتو )ضمر، 

إلى زمن جون ديوي الذي نادى بفكرة األسموب العممي في حل المشكالت االجتماضية )ضطيفة، 
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(، ومنيم من جرجع منشه البحث اإلجرائي إلى كولر مفوض الشمون اليندية الذي ضمل 2007
 (.2012ص المشكالت والتوصية ببرامج إصالحية )جبو ضواد ونوفل، ضمى تشخي

إال جّن ضددًا من الكتّاب  ،وضمى الرغم من ىذا التباين حول بدايات البحث اإلجرائي 
جشاروا إلى جّن االنطالقة الحقيقية ليذا النوع من البحوث تمت في الواليات المتحدة األمريكية 

(الذي استطاع Kurt Lewinالنفس االجتماضي كورت لوين ) ( ضمى يد ضالم1944خالل العام )
جن يطّور نظرية ضن البحوث اإلجرائية، وصفيا بهنيا جحداث تعمل في خطوات ذات طابع 

ويتمسك لوين بوجية نظره  .تقويم نتيجة األدال-جدال-حمزوني، كل منيا يتكون من: تخطيط
تحدث تغييرات فييا، فإّن ضمى ضممال االجتماع القائمة بهنو لكي تُفيم ممارسات اجتماضية معّينة و 

نياية ي ف(. و 2007جن ُيشركوا الممارسين بالفعل في الممسسات االجتماضية )ضطيفة، 
(إلى االىتمام بالبحوث اإلجرائية، استجابة Stephen Kemmisاألربعينيات نادى ِكمس )

المفاىيم االجتماضية  لمواجية المشكالت في مجال الدراسات االجتماضية، حيث تغيرت بعض
 (.2007التي كان لو جكبر األ ر في األبحاث االجتماضية )محمد وآخرون، 

 ةومع  نياية الخمسينات وبداية الستينات تعرات البحوث اإلجرائية النتقادات كبير 
(، ومع بداية السبعينات 2012غير حقيقية وجنيا مجرد حدس )جميندا، وآخرون،  اً باضتبارىا بحو 

(، وفي منتصف السبعينات 2010ىتمام بالبحث اإلجرائي في المممكة المتحدة )العبيدي، اال ضاد
 Ford( شبكة البحوث اإلجرائية بتمويل من فورد فاونديشن )Elliotجسس إليوت )
Foundation(.2002)مدبولي،  ة( الذي ساىم في نشر وتمويل البحوث اإلجرائي 

 الث ممتمرات دولية  تاإلجرائية، حيث ُضقداالىتمام بالبحوث  ىوفي التسعينات تنام
(، وتمركزت ىذه الممتمرات حول التعمم اإلجرائي 1994، 1992، 1990متتابعة خالل األضوام )

دارة العممية التعميمية )مكنيف،  (. وما زال البحث اإلجرائي مواع 2001والبحث اإلجرائي وا 
 في فمسطين وفي الوطن العربي.اىتمام من الك ير من الباح ين والممسسات التعميمية 

 :مفهوم البحث اإلجرائي 

جرال، فالبحث يعني االستدالل والتهمل،  يتكون البحث اإلجرائي من كممتين ىما: بحث وا 
(. وألن البحث اإلجرائي ُينفذ من ِقبل المعمم 2008جما اإلجرال فيعني الفعل والتدخل )الشياب، 

اإلجرائي المعتمد ضمى الممارس  بالبحث( لذلك ُيسمى practitionerجي الُممارس )
(practitioner based research ألنو يعتمد ضمى تفكير المعمم وضممو وتهمالتو ُيسمى  )
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(، وُتسمى كذلك بالبحوث الموقفية جو الموجية نحو 2001بالممارسة الذاتية التهممية )مكنيف، 
 (.2009العمل )ضطية، 

 اإلجرائي، وتستعرض الباح ة بعاًا منيا: وتعددت التعريفات التي تناولت البحث

"طريقة ضممية لمنظر إلى العمل الشخصي، وفحص ما إذا كان ىذا العمل ىو كما ُيحب  -
 (.2001الممارس ليذا العمل جن يكون" )مكنيف، 

"اإلجرالات التي يتخذىا المعمم بمفرده لدراسة بعض مالمح طريقة تدريسية محددة، بناًل  -
يس جديدة والرغبة في تجريبيا، جو ينطمق من مشكمة بعينيا داخل ضمى ظيور جفكار تدر 

 (. 2007الفصل الذي يقوم بالتدريس فيو فعاًل" )محمد وآخرون، 
دراسة مشكمة حقيقية في المدرسة جو الصف من ججل فيم وتطوير التعميم والعمل  -

(Johnson, 2008.) 
كون جك ر تمجال التعميم و  في ىىي "بحوث تعالج مشكالت التعميم المدرسي ضندما تجر  -

صمة بالواقع وتقوم ضمى المعرفة الوظيفية التي تقتاييا طبيعة الموقف جو المشكمة" 
 (.2009)ضطية، 

"ضممية بحث بسيطة تسير وفق خطوات ضممية محددة، يقوم بيا معمم جو مجموضة  -
، معممين، من ججل الوصول إلى جفال الممارسات لتحسين جدال تالميذىم" )العبيدي

2010.) 
نوع من األبحاث التطبيقية التي تساضد المعمم ضمى إيجاد حمول ضممية لمشاكمو الصفية  -

 ،واضي ،اليومية ضن طريق تطوير مياراتو في التفكير الناقد، والتصرف بشكل ضقالني
متهني، وبهسموب ضممي منطقي. وقد وجدت العديد من األبحاث التربوية في مجال 

 (.2016د جمة ضقمية، معرفية، قيمية، وميارية )العتيبي، البحوث اإلجرائية فوائ

ويتكون البحث اإلجرائي من جزئين جساسيين، ىما: ضممية البحث،ومخرجات البحث. 
ويبدج الجزل األول بمرحمة التفكير في المواوع البح ي، و ينتيي  بكتابة التقرير، ويتم ل الجزل 

وصميا المعمم الباحث جو فريق المعممين الباح ين ال اني في المخرجات وىي نتائج البحث التي ي
إلى سائر الفئات المعنية من المعممين والمخططين واألكاديميين والخبرال و وااعي السياسات 
التربوية وغيرىم لالستفادة منيا، وذلك من خالل المنتديات االفترااية والحقيقية التي تجمع تحت 

 ,Rustنشر في الدوريات المختصة ببحوث المعممين )مظمتيا كل تمك الفئات، جو من خالل ال
 (.Snow-Gerono, 2005؛ 2009
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ويتاح مما سبق جن البحث اإلجرائي ىو جحد جبرز الممارسات العممية والعممية التي 
تفيد في تحسين ممارسات المعممين في العممية التدريسية، والبحث ضن حمول لمعديد من 

ة جو الصف الدراسي، وذلك من خالل إجرالات بح ية وفق المشكالت التعميمية داخل المدرس
 خطوات ضممية يقوم بيا المعمم.

 

 :مفهوم البحوث اإلجرائية التشاركية 

( في ضام  Kurt Lewinتعود جصول البحث اإلجرائي التشاركي إلى جضمال كورت لوين )
حيث تقوم (. Gillis & Jackson, 2002، والذي يعتبر ممسس األبحاث اإلجرائية )1944

البحوث اإلجرائية التشاركية ضمى مبدج جن الناس سيكونون جك ر تحمسًا لعمميم إذا كانوا يشاركون 
(.ويطمق ضمى McNiff & Whitehead, 2006في صنع القرار بشهن كيفية إدارة مكان العمل )

البحث اإلجرائي التشاركي العديد من المصطمحات م ل: البحث القائم ضمى المجتمع 
(Community Action Research( والبحث اإلجرائي الناقد ،)Participatory Action 

Research ،2017( )الحريري، وآخرون.) 

ولقد تم استخدام البحث اإلجرائي التشاركي في الزراضة والصناضة والتعميم والعمل االجتماضي 
حسين الممارسات (. وتم تطوير ىذا النوع من البحوث لتGillis & Jackson, 2002والصحة )

االجتماضية واالقتصادية وال قافية من خالل تعاون األفراد ذوي القوة والته ير، وُيطمق ضمى بحوث 
العمل التشاركي جنيا ضممية ت قيفية ديناميكية، ونيج لمتحقيق االجتماضي، ونيج التخاذ إجرالات 

(.و جبحاث العمل MacDonald, 2012لمعالجة مشكمة جو االنخراط في العمل االجتماضي )
 & ,Kemmisالتشاركي ليا تاري  واسع في العديد من مجاالت الممارسات االجتماضية )

McTaggart, 2008.) 
وضرفو الباح ون بصور  متعددة تتشابو بشكل كبير مع تعريفات البحوث اإلجرائية وذلك 

مل التشاركي، لكونيا جحدا جنوضيا، حيث يتامن البحث اإلجرائي مصطمحات ك يرة منيا: الع
 & Gibsonالبحوث التشاركية، البحوث القائمة ضمى المجتمع، االستقصال التشاركي )

MacAulay, 2001 ويعرف البحث اإلجرائي التشاركي ببساطة ضمى جنو العمل من خالل ،)
مجموضات تشاركية لفحص موقف إشكالي جو إجرال لتغييره إلى األفال، وىو ضممية تعاونية 

 (.Kindon, et, al, 2007يم والعمل )لمبحث والتعم
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ويعرفو مرجع مصطمحات األضمال بهنو "ضممية الكشف ضن الحمول باستخدام جنشطة 
مبتكرة لحل المشاكل، بيدف الخروج بمبادئ توجييية وتطوير الممارسات المتبعة ومعالجة 

النظرية )مرجعك  المشكالت، ويشمل إجرال التحقيقات العممية بداًل من االضتماد ضمى االستجابة
 لمصطمحات األضمال(.وتستعرض الباح ة بعاًا منيا:

"استقصال يجريو شخص جو مجموضة من األشخاص التخاذ قرار بشهن اإلجرالات  -
 (.2012الخاصة بعمل ما، لغرض تحسين جضماليم" )جبو ضواد ونوفل، 

يب البحث "نشاط تشاركي ييدف إلى تطوير المنظومة التعميمية من خالل استخدام جسال -
العممي والتهمل في حل المشكالت المختمفة التي تواجو طالبات شعبة الطفولة ج نال التربية 

يجاد حمول ليذه المشكالت" )حسن ودرويش،   (.2015العممية بيدف تحسين مستواىم وا 
خيار منيجي لمبحث النوضي الذي يتطمب مزيدًا من الفيم والنظر، حيث ُيعد بم ابة  -

يمقراطي وضادل ومحرر ومحفز لمحياة ومختمفًا ضن المنيجيات النوضية استقصال نوضي د
 (.MacDonald, 2012األخرى )

مجموضة فرضية من البحوث العممية التي ُتعرف بهنيا جمع وتحميل البيانات بشكل منيجي  -
حداث التغيير من خالل توليد المعرفة العممية )  & Gillisلغرض اتخاذ اإلجرالات وا 

Jackson, 2002.) 
منيج بح ي يركز ضمى التعاون القوي بين الباحث وجفراد المجتمع في جميع جوانب  -

تصميم البحث، حيث تعمل األبحاث اإلجرائية التشاركية ضمى إشراك الناس في تحسين 
 (.Advancement Project – Healthy City, 2011تجاربيم )

يما يهتي: ما يجب جن يفعمو الناس؟ ضممية تعمُّم  مارىا ىي التغييرات الحقيقية والمادية ف -
وكيف يتفاضل الناس مع العالم ومع اآلخرين، وماذا يعني الناس؟ وما الخطابات التي 

 (.Kemmis, & McTaggart, 2008يفيم بيا الناس ويفسرون ضالميم؟ )
ضممية اجتماضية لمتعمم التعاوني تحقق من خالل مجموضات من األشخاص الذين  -

ير الممارسات التي يتفاضمون من خالليا في ضالم اجتماضي مشترك يجتمعون معًا لتغي
 (.Kemmis, & McTaggart, 2008نعيش فيو إلى األفال )

الجتماضي الذي يوفر قدرًا من المشاركة اىو شكل من جشكال البحث اإلجرائية  -
والديمقراطية والروح النقدية، ويكون البحث تشاركيًا ضندما يطبق ضمى تجمعات 



15 
 

ية، ألنو يركز جساسًا ضمى تحميل اشكاليات  اجتماضية لدى جماضة محمية معينة اجتماض
 (.2013م ل: صف دراسي جو مدرسة جو حي جم منطقة )التربويون الجدد، 

ويتاح جن البحث اإلجرائي يصبح تشاركيًا بناًل ضمى من يشارك في كل مرحمة من 
يم تقديم معمومات ضن تصميم المشروع، مراحمو و إلى جي مدى يشارك الباح ون كمتعاونين يمكن

ميا ككل يواقتراح األساليب، وتيسير بعض جنشطة المشروع، واألىم من ذلك مراجعة العممية و تقي
(Mackenzie, Tan, Hoverman, Baldwin, 2012.) 

 ويمكن إجمال الفرق بين البحث اإلجرائي العممي و التشاركي من خالل الجدول اآلتي:

 البحث اإلجرائي التشاركي العممي البحث اإلجرائي
 دراسة الممارسات المحمية. -
البحث من قبل األفراد جو فريق  -

 العمل.
التركيز ضمى تنمية المعمم وتعمم  -

 التالميذ.
 تنفيذ خطة ضمل. -
 يقود المعمم ليصبح باح ًا. -

دراسة القاايا االجتماضية التي تقيد  -
 حياة األفراد.

 التهكيد ضمى المشاركة المتساوية. -
التركيز ضمى تعزيز التغيير في  -

 الحياة.
الوصول ضمى نتائج تحرر الباحث  -

 من القيود.
 2017المصدر: الحريري، وآخرون، 

 

 :أهداف البحث اإلجرائي 

يسعى البحث اإلجرائي إلى تطوير ممارسات المعممين في العممية التعميمية ، ولقد جشار 
, 2010لتحقيق األىداف اآلتية )العبيدي، العديد من الكتاب إلى جن البحث اإلجرائي يسعى 

 ( .2015, الشنبري، 2006, احاوي، 2008المشيداني، 

  تعمل البحوث اإلجرائية ضمى ترسي  فكرة المعمم الباحث ، ألنيا تقوم ضمى فكرة جن من
 .يواجو مشكمة ما يكون األقدر ضمى حميا

  لتفكير الناقد، وتنمية كما وتساضد ضمى تنمية شخصية المعمم المينية التي تمارس ا
 ميارات حل المشكالت لدى المعممين.
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 وكذلك دفع المعممين إلى التهمل في ممارساتيم اليومية، وتدوين تمك الممارسات. 
  وتشجيع المعممين ضمى القرالة واالطالع، ومتابعة التغيرات الحاد ة من حوليم. 
   التسامالت المرتبطة وتوجيو المعممين إلى جتباع األسموب العممي لإلجابة ضن

 .بالمشكالت
   تاحة الفرصة لممعمم لمتقويم والبحث وتحقيق مفيوم التعمم المستمر لدى المعمم، وا 

 .واالستقصال
   وترّسي  مبادئ الديمقراطية، وتنمية  قة المعمم بنفسو، و زيادة دافعيتو ، فيو الذي

 يحل مشكالتو بنفسو.

يدف إلى تمكين المعممين من تحسين ( جن البحث اإلجرائي ي2006ويايف زيتون )
ممارساتيم التعميمية من خالل فيم ممارساتيم التعميمية وتجريب جفكار جديدة، وزيادة الدافعية 
لدى المعمم، وتدضيم  قتو في القرارات التعميمية التي يتخذىا، وترسي  فكرة المعمم الباحث والمعمم 

عرفتو بالتخصص بكيفية تدريسو، وتحسين االتصال المتعمم، وتطوير المعمم مينيًا بحيث تتكامل م
بين المعمم الممارس والباحث األكاديمي، والحصول ضمى نتائج يمكن  –الاعيف ضادة  –

استغالليا في تحسين العممية التعميمية التعممية، إاافة إلى تشجيع المعممين ضمى االستجابة 
 لمتغيير في جساليبيم وممارستيم التدريسية.

بحث اإلجرائي التشاركي إلى االستقصال في الممارسات االجتماضية باضتباره وييدف ال
سمسمة من الدورات الفردية والجماضية التي تعكس التخطيط لمتغيير، ومراقبة ضممية التغيير، 

ضادة التخطيط والتم يل والمراقبة )  ,McTaggart, Nixonوالتفكير في ىذه العمميات والنتائج، وا 
Kemmis, 2017.) 

ويشتمل البحث اإلجرائي التشاركي ضمى مجموضة كبيرة من الناس الذين يم مون خبرات 
مختمفة ووجيات نظر مختمفة جياًا، بيدف التركيز ضمى نفس المشكمة، من خالل االنيماك 

 (.2017المك ف والمركز بالمشكمة قيد البحث )الحريري، وآخرون، 

ية تسعى إلى االنتقال بالمعمم من ويتاح مما سبق جن البحوث اإلجرائية التشارك
الممارسات التقميدية إلى الممارسات التهممية في التدريس، ومن المعمم التقميدي إلى المعمم الباحث 
الذي يعمل ضمى تحميل المشكالت والبحث ضن حمول غير تقميدية ليذه المشكالت، وذلك بيدف 

 تحسين العممية التعميمية، واالرتقال بمستوى الطالب.
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 :أهمية البحث اإلجرائي 

لألبحاث اإلجرائية جىمية تربوية كبيرة كونيا تساىم في تطوير المعمم مينيًا لتتكامل مع 
معرفتو بالتخصص وبكيفية تعميم التخصص وطرائقو، كما تزيد من قدراتو لتحميمية ووضيو بذاتو 

ح ين التربويين واإلدارة في تحسين التواصل بين المعممين والطالب والبا تسيموتفكيره الناقد، و 
 (.2015المدرسية والمجتمع الخارجي )حسن ودرويش، 

( إلى ارورة إلمام المعمم بميارات البحث؛ حيث 2005وجشار ضبد السميع و حوالة )
يعد ذلك من الاروريات األساسية لتمكينو من تحقيق األىداف التعميمية، ومواجية المشكالت 

لك ظيرت الحاجة إلى فيم البحث اإلجرائي، وكيفية القيام بو، التي تواجيو ج نال التدريس. لذ
نتاج المعارف وبنائيا  ليتمكن الممارسون لمعمل التربوي من مواجية التحديات وحل المشكالت، وا 
بما يتناسب مع االتجاىات التربوية الحدي ة، وليوفر جداه منيجية لمتفكر تساضدىم ضمى النمو 

لمينية من خالل تطبيق ضمميات التفكير والتهمل في ىذه الميني، وتحسين ممارساتيم ا
 (.2009الممارسات )احاوي ، حسن ، 

وُتشير العديد من الدراسات إلى جن البحث اإلجرائي يساضد المعمم في حل المشكالت 
الصفية، وتحسين التنمية المينية لممعمم، وتهمل ممارساتو، ويساضدىم في تطبيق نتائج البحث في 

دراسية، ويسيم في الربط بين النظرية والتطبيق العممي، ويعطي دافعية قوية لمتفكير صفوفيم ال
والعمل والرغبة المستمرة في الوصول إلى نتائج محددة، ويزيد من قدرات المعمم التحميمية ووضيو 

 (.2013بذاتو وتفكيره الناقد )شاىين، 

 ضمى النحو اآلتي:ويمكن رصد جىمية البحث اإلجرائي في العممية التعميمية  

البحث اإلجرائي جصبح جك ر جشكال التنمية المينية فاضمية، وجن المعممين الذين لدييم  -
اتجاىات إيجابية نحو التنمية المينية يمتمكون اتجاىات مرتفعة نحو البحث اإلجرائي 

(Byrnes ,2009.) 
طيع بيا معممي االنخراط المستمر في البحث اإلجرائي التعاوني ىو جحد الطرق التي يست -

العموم بنال جسر بين تحسين تعمم تالميذىم وتعمميم الميني كمعممين وكمعممين باح ين 
(Capobianco,& Joyal, 2008.) 



18 
 

جن المعممين الذين يشاركون في مشروع بحث إجرائي تعاوني يزداد فيميم الشخصي لكل  -
 ,Fazioنمو ميني )من طبيعة البحث العممي وطبيعة العمم، ويحدث ليم نمو اجتماضي و 

2005.) 
القدرة ضمى تممس المشكالت، وتحديدىا بدقة، والعمل ضمى حميا بهسموب ضممي، والقدرة  -

 ضمى التخطيط السميم والتنفيذ لحل المشكالت.
 رفع كفايات الطمبة وتحسين مستوى جدائيم، وتشجيع التفكير الناقد والتفكير اإلبداضي. -
 ة التربوية، وذلك من خالل التغمب ضمى المعوقات.تحسين وتطوير اإلطار العام لمعممي -
الراا ضن النفس والشعور بال قة ضند مساضدة اآلخرين ضمى حل مشاكميم، وحسن  -

استغالل الخبرات الشخصية لممعممين،وزيادة االتصال والتواصل بين المعممين والطمبة 
 (.2015)حسن ودرويش، 

ولعل الفجوة الوااحة بين الباح ين ،ائي وتتعدد دوافع التفكير بدور المعمم كباحث إجر 
التربويين والمستفيدين من نتائج البحوث من جىم تمك الدوافع، ومن ىذه الدوافع جنيا تعالج 
مشكالت تربوية ليست بالارورة امن االحتياجات البح ية المباشرة لممعممين، وتخاطب 

إمكانية استفادة الميدان التربوي المتخصصين الذين يمتمكون ميارات بح ية متقدمة مما يقمل من 
منو، وميل الباح ين إلى البحوث النظرية جو التطبيقية العامة جك ر منيا إلى التطبيقية الخاصة جو 
المباشرة، إاافة إلى جن معظم األبحاث تنشر بالمغة اإلنجميزية مما يشكل ضقبة نحو الك ير من 

 (.2007المعممين )الميدي، 

ي التشاركي جك ر من مجرد طريقة لمتغيير، بداًل من ذلك يمتزم ويعتبر البحث اإلجرائ
المشاركون بالمشاركة في تحميل اجتماضي واسع لحالتيم )استكشاف الظروف التي تسبق 
ممارساتيم(، ودراسة ذاتية جماضية لممارساتيم لتحديد ما يجب فعمو لتحسين واعيم، لذلك فيي 

ات تكرارية لمتخطيط القائم ضمى المتابعة والمراقبة تعمل من خالل دور  –البحوث التشاركية  –
(McTaggart, et, al, 2017.) 

وتعتبر البحوث اإلجرائية التشاركية جن الناس كائنات اجتماضية وتقدرىم امن السياقات 
ذات توجو قوي يسعى  –البحوث التشاركية  –السياسية واالقتصادية واالجتماضية، حيث ُتعتبر 

 & Reasonذات األىمية فيما يتعمق باألفراد ومجتمعاتيم والبيئة المحيطة )لمعالجة القاايا 
Bradbury, 2002 وتساضد البحوث اإلجرائية ضمى إضادة بنال قدرة األفراد ليكونوا فاضمين .)
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 ,MacDonaldمبدضين في العالم، بينما يكونون مشاركين نشطين في صنع قرارات ذات مغزى )
2012.) 

إلجرائي التشاركي يمكن لمناس جن يفيموا كيف تقع ممارساتيم ومن خالل البحث ا
االجتماضية والتربوية في ظروف مادية واجتماضية وتاريخية معينة جنتجتيا، من خالل التفاضل في 

 (.Kemmis, & McTaggart, 2008الحياة االجتماضية اليومية )

 :األسس التي تقوم عميها البحوث اإلجرائية 

ائي كبحث ضممي إلى مجموضة من األسس تتم ل بسالمة ضنوان يستند البحث اإلجر 
البحث واألصالة واالبتكار واألمانة العممية والتو يق العممي وسالمة ضرض المشكمة، وسالمة 
صياغة الفرايات وشمول ضرض الدراسات السابقة، وسالمة حجم العينة والبيانات وضمق 

ة واستيفال الجوانب الشكمية وحدا ة المراجع النتائج والتوصيات ودقة المغ سالمةالتحميل و 
 (.2008وارتباطيا بالبحث )الفراجي، 

وضمى المعمم الباحث جن يراضي بعض األسس ضند توظيف البحث اإلجرائي جىميا:جن 
المعمم ىو األجدر ضمى اقتراح الحمول لممشاكل التي تواجيو خالل ضممو، واختبار تمك الحمول في 

البحث يسعى لتقميص الفجوة بين النظرية والتطبيق، وجنو يجب ضمى المعمم  البيئة الواقعية، وجن
جن يعمل باستمرار ضمى تطوير ممارساتو التعميمية بشكل منيجي مدضوم بالبحث العممي، وجن 
البحث اإلجرائي يساضد ضمى نقد طرقو التدريسية والعمل ضمى تطويرىا، وجن البحث اإلجرائي 

ة ضمى مجال ضممو وجدواتو، مما يزيد من دافعيتو وانتمائو لمينتو، وجن المعمم ضمى السيطر يساضد 
 (.2018الممارسة البح ية المينية تزيد من  قة المعمم في قراراتو التعميمية )زامل، وآخرون، 

البحث اإلجرائي  –ويختمف البحث اإلجرائي التشاركي ضن البحث اإلجرائي، فيو 
حداث التغيير االجتماضي في  يقوم ضمى تمكين األفراد –التشاركي والجماضات ضمى حياتيم وا 

 (.2017بعض المستويات كالمدرسة جو المجتمع المحمي )الحريري، وآخرون، 

ويعتبر البحث اإلجرائي التشاركي في حد ذاتو ضممية اجتماضية وتعميمية تقوم ضمى البحث في 
ضادة بنائيا  ,Kemmis, & McTaggart) الممارسات االجتماضية من خالل إضادة صياغتيا وا 

2008.) 
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( إلى الحروف Participatory action researchوتم اختصار البحث اإلجرائي التشاركي )
(PAR لمتذكير بالعمميات األساسية التي يقوم ضمييا البحث اإلجرائي التشاركي وىي )
(Kemmis & McTaggart, 2008:) 

1. (lanning a changeP.وتعني التخطيط لمتغيير :) 
2. (ctingA.وتعني التصرف ومراقبة العمميات ونتيجة التغيير :) 
3. (eflectingR.وتعني التفكير في ىذه العمميات والنتائج،  م إضادة التم يل والمراقبة :) 

 :المقارنة بين البحث اإلجرائي والبحث األكاديمي 

 بعد تفصيل مفيوم البحث اإلجرائي يتاح وجود فرق بين البحث اإلجرائي والبحث 
( جوجو االختالف بين البحث 1العممي الُمعد ألغراض ضممية، وتستعرض الباح ة في الجدول )

الشنبري،  ،2012جبو ضواد، نوفل،  ،2010اإلجرائي والبحث العممي األكاديمي )العبيدي، 
 (:2006زيتون،  ،2015

 

 البحث األكاديمي البحث اإلجرائي وجه المقارنة
 المعرفة قابمة لمتعميم موقف محدد المعرفة تطبيق ضمى ىدف البحث

 بسيطة،وقميمة جسئمة البحث
تتكون من سمال رئيس، وضدد من 

 األسئمة الفرضية
فرايات 

 بسيطة،والوصول إلييا سيل البحث
معقدة، و الوصول إلى الفرايات 

 مناسبة يم ل تحدياً ال

 حدود الدراسة
في مجمميا بسيطة وتقتصر غالبًا 

 جمميا متنوضةفي م ضمى محيط الدراسة

مصطمحات 
 وااحة،ومتداولة الدراسة

متنوضة، ومعظميا غير متداول،  و  
 قد تحتاج لتعريفات إجرائية

 تصميم البحث
إجرالات مخففة قد تتغير ج نال 

 .الدراسة
يحتاج لابط شديد و إطار زمني 

 .ممتد
 غالبًا ما تكون ضشوائية الطالب جو من يعمل مع الباحث ضينة الدراسة

 تحكم صارم في اإلجرالات تغييرات ج نال إجرال التجربة ميم البحثتص
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 البحث األكاديمي البحث اإلجرائي وجه المقارنة

 جدوات الدراسة
بسيطة، و ال تستغرق وقتًا كبيرًا في 

 إضدادىا و غالبًا ما تكون جاىزة

يغمب ضمييا طابع التعقيد ،و تتطمب 
و قتًا و مجيودًا    إلضدادىا و 

 تقنينيا

ضادة  ما تكون بسيطة  و وااحة  البيانات
 تّد بآرال الباح ين كبيانات بح يةويع

ضادة ما تكون معقدة و ال يعتد بآرال 
 كبيانات بح ية -مطمقاً - الباح ين

إجرالات 
 الدراسة

بسيطة و مرنة بحسب ما يطرج من 
 مواقف ومشكالت

 معقدة ومحددة سمفاً 

جساليب 
 التحميل

تستعمل اختبارات إحصائية  معقدة  ضرض بيانات خام
 كيفيةوجساليب كمية و 

ال يسعى جصحابو لتعميم  نتائجو ،و  نتائج الدراسة
 إنما تبادليا بين الزمالل

تعميم نتائجو ضمى مجتمع الدراسة و 
 نشرة في ك ير من الحاالت

 ك يرة ومتنوضة قميمة و قد  ال تستخدم المراجع
وقت إجرال 

 الدراسة
 فترة زمنية طويمة فترة زمنية محدودة

 المنفذون
ينيون في نطاق معممون جو م
 مجتمعي محدد

باح ون متخصصون من ممسسات 
 جامعية متخصصة في البحث

 تمكد ضمى الداللة النظرية تمكد ضمى الداللة العممية تطبيق النتائج

ىي بحوث ذات طبيعة  –اإلجرائية  –( إلى جن البحوث الموقفية 2009وُيشير ضطية ) 
ي بدرجة جقل من الدقة والابط والتفصيل، وىي ال ضممية تطبيقية تستخدم البحث العممي التطبيق

تتطمب الدقة التي تتطمبيا البحوث األخرى من حيث المنيج وجسموب الابط واختيار العينة 
 والتحميل والمعالجة اإلحصائية. 

وتختمف البحوث اإلجرائية ضن البحوث التطبيقية في: ضدم التزاميا خطوات المنيج 
وتفصيمي، وتيتم بمواوع معين جو إيجاد حل لمشكمة، وال تيتم العممي وشروطو بشكل دقيقي 

بتعميم نتائجيا ضمى مواقف جخرى، وجفراد العينة في البحث اإلجرائي غالبًا ما يكونون جقل ضددًا 
 من جفراد البحوث األخرى، وقد يجري البحث اإلجرائي في غرفة الصف، ويقوم بو معمم واحد.
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 ركي:مجاالت البحث اإلجرائي التشا 

تتعدد المجاالت التي يستخدم فييا البحث اإلجرائي التشاركي، حيث يمكن استخدامو في 
معالجة مشكالت تربوية تتصل بالمنياج وطرائق التدريس وجساليب التعمم والكتاب المدرسي 

تتصل بمشاضر  والاعف في التحصيل والتواصل وجساليب التقويم ووسائمو، ومشكالت نفسية
 كالخوف والخجل واالنطوال والكذب والسرقة. الطمبة وسموكيم

ويمكن االستفادة كذلك من البحث اإلجرائي التشاركي في ضالج مشكالت اجتماضية: 
تتصل باليرب من المدرسة والعدوان وضالقة المدرسة بالبيئة االجتماضية و ضالقة الطمبة مع 

ة المدرسة ومرافقيا المعمم وضالقة الطمبة بعايم مع بعض، ومشكالت مادية تتصل ببيئ
)كالحديقة والمختبر والمكتبة(، إاافة إلى مشكالت إدارية وفنية تتعمق بعناصر العممية التربوية 

 (.2018)الييئة التدريسية، الييئة اإلدارية، الطمبة()زامل، وآخرون، 

المواد الدراسية واألىداف و ،  ومجاالت البحث اإلجرائي موجودة كذلك في طرق التدريس
وخصائص  ، ، ونوضية التفاضل بين المعمم والطالب وخاة وخصائص األطفال النمائيةالمت

وق ر ومراضاة الف ،المعممين وغيرىا من المجاالت. وكذلك في تطوير االستراتيجيات في التعميم
، ونمو المعممين  ، والتقويم الختامي ، وفي التقويم التراكمي وفي التعميم الرمزي ، الفردية

، واالتجاىات وتطوير مفيوم الذات والدافعية  والموجيين مينيًا، وفي تعديل السموكوالمديرين 
 (.2008)الكندي، 

 :مستويات البحوث اإلجرائية التشاركية 

ىناك  ال ة مستويات من البحوث اإلجرائية تبعا لألشخاص القائمين ضمييا )زامل، 
 (:2018وآخرون، 

، ضندما يشعر بمشكمة ما )إدارية جو حيث يقوم معمم بالبحث بنفسو في غرفة صفو
جرالات يقوم بتنفيذىا في صفو بيدف  تعميمية( حيث يتهمل جسباب المشكمة  م ياع آليات وا 
التغيير والتطوير، فيمكن جن تحل ىذه المشكمة، وقد تظير مشكالت جخرى بحاجة إلى تهمالت 

 وحمول جخرى.

مين: حيث يقوم جك ر من معمم جو يقوم بالبحث اإلجرائي مجموضة متعاونة من المعم
بإجرال البحث بطريقة تعاونية، بحيث توزع األدوار ضمى الباح ين تبعا لقدراتيم واىتماماتيم، وقد 
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تكون المشاركة من خالل تناول كل باحث بح ا منفصال وتكون بين ىذه األبحاث خيوط 
و دائرة جامعية جو مشتركة. جو معمم جو معممون يعممون لحساب اآلخرين: حيث يقوم باحث ج

مركز جبحاث بتوفير التخطيط والدضم والمشاركة والتمويل لمعمم ليقوم بالبحث لصالحيم، وىذا 
النوع من األبحاث يتيح الفرصة لتبادل الخبرات، ويساضد المعمم ضمى التهمل من خالل تقييم 

 الزماللوالباح ين لعممو.

يكون الباحث مشاركًا في العمل جو والمشاركة في البحث اإلجرائي التشاركي تعني جن 
الحياة في المجتمع المحمي، وذلك من خالل التواصل والمشاركة مع اآلخرين، والمحاد ات 
والنقاشات التي يسعى فييا الباح ون إلى اتفاق حول األفكار المقترحة لحل القاايا، والتفاىم 

 ,McTaggart, et, alالمتبادل لوجيات النظر وذلك في المدرسة جو المجتمع المحمي )
2017.) 

ويشترك الباح ون في البحث اإلجرائي التشاركي ضمى العمل معًا لمعالجة المخاوف الناشئة في 
 ,McTaggart, etممارساتيم، وذلك لفيم الطرق التي تمكنيم من ممارساتيم الفردية والجماضية )

al, 2017.) 

رائية التشاركية في الجدول اآلتي ويمكن توايح الفرق بين جك ر من مستوى لمبحوث اإلج 
(Ferrance, E.,2000:) 

نوع 
 البحث

 مستوى البحث اإلجرائي التشاركي

عم  مستوى  عم  مستوى الفرد
 المجموعة

عم  مستوى 
 المدرسة

عم  مستوى 
 اإلدارة

بؤرة 
 االهتمام

يركز ضمى مشكمة 
صفية مرتبطة 
بصف دراسي 

 واحد

يركز ضمى مشكمة 
صفية لصف 

د جو دراسي واح
يشترك فييا ضدة 

 صفوف

يركز ضمى مشكمة 
ضمى مستوى 

 المدرسة

يركز ضمى مشكمة 
ضمى مستوى 

 اإلدارة التعميمية

الدعم 
 المطموب

مدرب مرشد ذو 
خبرة، توفير 
تقنيات، مساضدات 
تتصل بتنظيم 

معممون، توفير 
وقت، توفير آلية 
 اتصال باإلداريين

ة، التزام المدرس
توفير ضناصر 
قيادية، توفير 
آليات تواصل 

التزام اإلدارة 
التعميمية، ميسر، 
مسجل، شركال 
 من خارج المدرسة
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نوع 
 البحث

 مستوى البحث اإلجرائي التشاركي

عم  مستوى  عم  مستوى الفرد
 المجموعة

عم  مستوى 
 المدرسة

عم  مستوى 
 اإلدارة

البيانات وتحميميا 
 وتفسيرىا

بشركال من خارج 
 المدرسة

جوانب 
 االستفادة

المنيج، التعميم، 
 التقويم

المنيج، التعميم، 
 التقويم، السياسات

إضادة النظر في 
البنية التنظيمية 

لممدرسة، 
السياسات، 

كة جوليال مشار 
األمور، تقويم 
 البرامج التعميمية.

تحديد المصادر، 
جنشطة التنمية 
المينية، اليياكل 

التنظيمية، 
 السياسات.

 :معايير/خلائص البحث اإلجرائي التشاركي 

يم ل البحث اإلجرائي التشاركي نمطًا من البحوث التطبيقية التي تمكن المعممين وغيرىم من 
يم وفحصو، ومواجية المشكالت التي تعترض ضمميم بيدف حميا. وليذا التربويين من دراسة جدائ

 (:2018النمط من البحوث العممية خصائص ميمة تميزه من غيره )زامل، وآخرون، 

جن تكون المشكمة المراد معالجتيا مشكمة حقيقية وواقعية ويتوقف ضمى حميا سيولة العمل  .1
 وتطويره  وزيادة فاضميتو.

 آل ار السمبية لممشكمة ويكون ميتما بإيجاد حل ليا.جن يشعر الممارس با .2
 جن تكون المشكمة قابمة لمحل وفي نطاق اإلمكانيات الفنية والمادية المتاحة. .3
جن يتمكن الممارس من تحديد جوانب محددة من المشكمة، وصياغتيا بدقة، حتى ال  .4

 تتشابك معجوانب جخرى.
ى جك ر من منيج، وطريقة لتنفيذ جن ياع الممارس خطة مرنة لحل المشكمة، ويتبن .5

ضادة تصميم األدوات من خالل التغذية الراجعة.  الخطة مع إمكانية التعديل وا 
 جن يتم حل المشكمة في وقت قصير نسبيا وفي حدود الوقت المتاح في المدرسة. .6
 جن تكون النتائج قابمة لمتطبيق الفوري من قبل الباحث نفسو. .7
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ئج من حيث ضدم القابمية لمتعميم الواسع بسبب محدودية جن يدرك الباحث محدودية النتا .8
 الفئةالمستيدفة وخصوصية المشكمة التي تعاني منيا.

ويتميز البحث اإلجرائي التشاركي في جن تكون المشكمة المراد معالجتيا حقيقية وواقعية، 
ع الممارس وجن يشعر الممارس باآل ار السمبية لممشكمة ويكون ميتمًا بإيجاد حل ليا، وجن يا

ضادة تصميم األدوات من خالل التغذية الراجعة،  خطة مرنة لحل المشكمة، مع إمكانية التعديل وا 
؛ ضودة 2007وجن يدرك الباحث محدودية النتائج من حيث ضدم القابمية لمتعميم الواسع )العمري، 

 (.2004وشير، 

انبحث اإلجرائً ( اٌ Kemmis,&McTaggart,2008كًا أشار)و

 بصفاث ويزاٌا عذٌذ، يُها:ٌتًٍز ً انتشارك

يعتبر ضممية اجتماضية تيدف إلى اكتشاف العالقة بين الفرد والناس اآلخرين، من خالل  .1
ضادة تشكيل األفراد.  فيم كيفية تشكيل التفاضل االجتماضي وا 

من خالل التشارك يطبق األفراد الدراسات ضمى جنفسيم، ومن خالل تمك العممية يختبر  .2
فقد يدرس  –فيميم ومياراتيم وقيميم ومعرفتيم الحالية التي تشكل جفعاليم  الناس كيفية

المعممون جنفسيم لموصول إلى فيم جفال لممارساتيم، وكيف تشكل ىذه المعرفة ضمميم 
 مع تالميذىم.

يتميز بهنو بحث ضممي تشاركي، تشاركي ألن العمل يكمل مع اآلخرين، وضممي ألن  .3
 (.2017اتصالية تواصمية فيما بينيم )الحريري، وآخرون،  الباح ين يعممون وفق ضممية

 وكذلك فإن البحوث اإلجرائية التشاركية تتميز بمجموضة من الخصائص ىي:

 :البحث اإلجرائي التشاركي عممية اجتماعية .1

العالقة بين الفرد والجماضة، إنو يعترف بهنو ال  ىاألبحاث اإلجرائية التشاركية تستكشف ضن مد
ريق بين التنشئة االجتماضية والفرد، بل يبحث في العالقة الممكنة بين األفراد وتنشئتيم يمكن التف

صالحيم كهفراد. –فرديًا وجماضيًا  –االجتماضية، وذلك ضندما يحاول األفراد   فيم كيفية تكوينيم وا 
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 البحث اإلجرائي التشاركي عممية تشاركية: .2

الناس في فحص معارفيم )الفيم والميارات والقيم( تعمل األبحاث العممية التشاركية ضمى إشراك 
والطرق التي يفسرون بيا جنفسيم وضمميم في العالم االجتماضي والمادي، كما جنو تشاركي بمعنى 
جنو ال يمكن لمناس إجرال البحوث اإلجرائية ضمى جنفسيم سوال بشكل فردي جو جماضي، إنو ليس 

 البحث الذي يتم ضمى اآلخرين.

 رائي التشاركي عممي وتعاوني: البحث اإلج .3

تعمل األبحاث اإلجرائية التشاركية ضمى إشراك الناس في فحص الممارسات االجتماضية التي 
تربطيم باآلخرين في التفاضل االجتماضي، حيث يعتبر ضممية استكشافية لكيفية تحسين تفاضالتيم 

 من خالل تغيير األفعال التي تشكميم.

 هو تحرير: البحثاإلجرائي التشاركي  .4

حيث تيدف األبحاث اإلجرائية التشاركية إلى مساضدة الناس ضمى استعادة القيود المفرواة ضمى 
اليياكل االجتماضية غير المنطقية وغير المنتجة وغير العادلة وغير المراية والتي تحد من 

فراد الطرق نموىم الذاتي وتقرير مصيرىم وتحررىم من ىذه القيود. إنو ضممية يستكشف فييا األ
التي يتم بيا تشكيل ممارساتيم وتقييدىا بواسطة ىياكل اجتماضية  قافية واقتصادية وسياسية جوسع 

 نطاقًا.

 البحثاإلجرائي التشاركي أمر بالغ األهمية:  .5

ييدف البحث اإلجرائي التشاركي إلى مساضدة الناس في التعافي من القيود التي تحد من 
طالق سراحيم لمت  فاضل من خالل لغتيم وجنماط ضمميم وضالقاتيم االجتماضية.تفاضميم، وا 

 البحث اإلجرائي التشاركي انعكاسي:  .6

ييدف البحث اإلجرائي التشاركي إلى مساضدة الناس ضمى استكشاف الواقع من ججل تغييره، إنو 
 ضممية متعمدة لتحويل ممارسات الناس من خالل دورات العمل الناقد والنقد الذاتي.

 جرائي التشاركي يهدف إل  تييير النظرية والتطبي:: البحث اإل .7

ال يعتبر البحث اإلجرائي التشاركي نظرية جو ممارسة بارزة في العالقة بين النظرية والتطبيق، 
بداَل من ذلك ييدف إلى توايح وتطوير كل منيما بالعالقة مع اآلخر من خالل التفكير النقدي 

 (. Kemmis, & McTaggart, 2008حول النظرية والتطبيق وضواقبيما )
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 خطوات البحث اإلجرائي التشاركي 

 ىناك خطوات جساسية لمبحث اإلجرائي يتوجب جن يقوم بيا المعمم وىي: 

: وىنا يسهل المعمم نفسو: ما الذي يجب تطويره جو إضداده؟ حيث ينتقي تعريف المشكمة .1
غبة صادقة إليجاد الحمول ليذه المعمم الباحث تمك المشكمة التي تمفت انتباىيم، وليم ر 

 المشكمة.
: جي ما توصل إليو اآلخرون بخصوص تمك مراجعة األدبيات والدراسات السابقة .2

يجاد  المشكمة جو المواوع، حيث يسعى المعمم الباحث لمتعمق في دراسة المشكمة وا 
 الحمول من خالل مراضاة األبحاث المتوفرة وذات ضالقة بالمواوع.

جي ما يتوقع الباحث جن يتوصل إليو، حيث يتحول من مجرد  :لياغة الفرضيات .3
 التسامل جو طرح األسئمة إلى صياغة التنبمات بخصوص ما قد حدث.

: جي اإلجرالات التي يتبعيا الباحث لتحقيق األىداف وزيادة رسم وتنفيل خطة الحل .4
 مصداقية النتائج.

حث لمحصول ضمى التغذية : جي األساليب التي سيستخدميا الباجمع وتحميل البيانات .5
 (.2005الراجعة حول ج ر الفعاليات، جو األنشطة مواوع الدراسة )براون، وبارسونز، 

( لتطوير الممارسات يصورىا ضمى جنيا حمقات كما في Lewinوىناك خطوات جولية لا )
 (:2001الشكل اآلتي )مكنيف، 
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 (Lewin( خطوات البحث اإلجرائي وفقًا لد )1شكل )

( ضمى جنو يمكن إظيار ىذه السمسمة كهنيا حمقة لولبية، من الفعل Lewinفكرة ) وتقوم 
التهممي تتطور من حمقات سابقة، بحيث يمكن تخيل ضدد من الحمقات ليدف إظيار ضممية 

 الممارسة التطويرية.

 طر: البحث في البحوث اإلجرائية التشاركية:

ث اإلجرائية التشاركية لكل قاية جو موقف يتم استخدام طرق مختمفة لجمع البيانات في البحو 
 ,Gillis & Jacksonمحدد، من خالل تعاون الباح ين إلنشال األدوات المناسبة لجمع البيانات )

2002; McNiff & Whitehead, 2006.) 
( جن جك ر الطرق جو األدوات شيوضًا في البحوث اإلجرائية MacDonald, 2012وقد جشار )

 التشاركية وىي:
 (: Focus groupsموعات البؤرية/المركزة )المج .1

( فردًا يشتركون في بعض الخصائص ذات الصمة بمشكمة 12 – 7ىي مجموضات مكونة من )
الدراسة، وتهخذ المجموضات المركزة شكل المقابالت الجماضية التي يمكن االستفادة منيا في 

ت لحل المشكمة قيد البحث التواصل بين المشاركين وتوليد جكبر قدر من األفكار والمعموما
(Marshall & Rossman, 2006 وُيستفاد من ىذه الطريقة التعرف ضمى جميع وجيات .)

 نظر المشاركين وتقييميا واستخالص جىم النتائج.
 

 (:participant observationالمالحظة بالمشاركة ) .2
نات وتستخدم بشكل نوع من المالحظة تعتبر طريقة بحث نوضية ومبتكرة ومصدر غني لجمع البيا

واسع في البحوث اإلجرائية التشاركية، حيث يوفر لمباحث إمكانية الوصول المتميز لمواوضات 
 (.Gillis & Jackson, 2002البحث ضن طريق تسجيل السموك اإلنساني الذاتي والمواوضي )

 (:Interviewsالمقابالت ) .3
المشاركين من وصف مواقفيم، وتعد ىي طريقة تستخدم في البحوث اإلجرائية التشاركية وتمكن 

جسموبًا نظريًا لجمع البيانات، وشكاًل جذابًا لالستفسار، وطريقة مناسبة لجمع البيانات، وتتيح 
لمباح ين الوصول إلى جفكار األشخاص وجفكارىم وذكرياتيم بكمماتيم الخاصة بداًل من كممات 

لممساضدة في الكشف ضن الباحث، ويستكشف الباحث من خالليا باعة مواوضات ضامة 
 (.Marshall & Rossman, 2006وجيات نظر المشارك )
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 ثانيًا: مجتمعات التعمم المهنية:

تشيد معظم دول العالم جيوًدا مستمرة إلصالح نظميا التعميمية، وتتجو النظرة صوب 
لطمبة، و المدرسة بوصفيا الوحدة األساسية لتنفيذ تغييرات فعالة بما يكفي لتحسين نواتج تعمم ا

ييتم التربويون بالمدارس من حيث التخطيط ، و البحث، و واع االستراتيجيات التي تجعميا 
قادرة ضمى التحسين، ومواكبة التغيرات المستمرة.وقد  بت فشل فكرة النظر إلى المدرسة كمنظمة 
المصنع، وبدال من ذلك فالمدرسة مجتمع حي ينمو فيو الجميع، طالبا ومعممون ، فنيون 

داريون ، رمسال ومرموسون   Professionalومن  م ظيرت فكرة مجتمعات التعمم المينية ) ,وا 
Learning Communities كنموذج واضد لمتحسين المدرسي في معظم دول العالم ، كما )

ظيرت جىمية قيادة ىذه المجتمعات لتحقيق التعمم المستمر والنجاح معا ولمجميع )الميدي، 
 (.2016وآخرون، 

( من Professional learning communitiesعد مجتمعات التعمم المينية )وت
جساليب التطوير الميني الحدي ة، حيث بدجت بالظيور في األدب التربوي في العقد األخير من 

(. وتركز تعريف المفيوم ضمى التعاون الجماضي من Leclerc, et al, 2012القرن العشرين )
جدال الطالب والتحسين المستمر لمعمميات المدرسية من خالل ججل استدامة التعمم وتحسين 

الجيود المشتركة بين المعممين واإلداريين وجوليال األمور و الطمبة جنفسيم، لمبحث معا ضن جفال 
الممارسات التربوية واختبارىا في فصوليم الدراسية ، وفحص نتائجيا )الميدي، وآخرون، 

2016.) 

 هنية:مفهوم مجتمعات التعمم الم 

ُتعتبر مجتمعات التعمم المينية مجموضة من الفرق جو جماضات العمل المسئولة ضن قيادة 
المعرفة والبحث والتقصي والتحميل واإلبداع والتطوير لتحسين ضمميات تعميم وتعمم الطمبة في 
المدارس، وباإلاافة إلى االىتمام بوجود جنشطة تعاونية وشبكة اتصاالت فعالة، فااًل ضن 

 (.Harris & Jones, 2017مشاركة في صنع القرارات وتحمل المسموليات )ال

وتعددت تعريفات مجتمعات التعمم المينية، تبعا الختالف  قافات المجتمعات، 
 وتستعرض الباح ة بعاًا منيا:
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مجموضة من المينيين التربويين يعممون معًا لتحقيق ىدف واحد وىو توفير  قافة واستمرارية  -
 (.Olivier, Hipp, &Huffman, 2003الطالب وجضاال المجتمع المدرسي )تعمم جميع 

ستراتيجية يستخدميا القائد إليجاد  قافة التعمم والتفكير والبحث والنمو الجماضي المستمر إ ىي -
 (.2006)حيدر، ومحمد، 

جماضة صغيرة نسبيًا يمكن جن تشمل طالبًا جو مدرسين، ممن لدييم إحساس وااح  -
 (.2007ىداف مشتركة، وفرصة لمتفاضل الشامل وجيًا لوجو )كوكس، بالعاوية، وج

"تنظيم مدرسي يتفق فيو جميع العاممين واألطراف المعنية ضمى تحقيق ىدف مشترك،  -
ويشاركون في ضمميات صنع القرار، وممارسة األنشطة القيادية المختمفة، ودضم فرص التعمم 

مفة فيما بينيم لتوفير بيئة متعاونة نشطة، الجماضي، ويتبادلون المعارف والخبرات المخت
 (.2009وتنمية قدرات متنوضة، وتحقيق التحسين المستمر" )راغب، 

ىي فرق من المعممين تجتمع بانتظام لمتعمم وتبادل األفكار لتحسين التدريس، ونشهت لتمبي  -
 (.Blitz, 2013تزايد االىتمام بتشجيع مشاركة المعممين في التطوير الميني )

موضة من األفراد يكونون فريقًا، ويتعاونون معًا لتحيقي التحسين المستمر، وذلك لتمبية مج -
 (.2014احتياجات المتعمم من خالل رمية مشتركة تركز ضمى المنيج )البربري، 

ىي مجموضة من األضاال تربط بينيم اىتمامات واتجاىات قاايا مشتركة، ويعممون بتعاون  -
يجابية، ويتسمون جميعيم  بخصائص ميمة ىي: التفكير اإلبداضي، والتعمم التعاوني والتعمم وا 

 (.2016مدى الحياة )شمو، 
التنظيم الذي يسعى فييا جميع جضاال المجتمع المدرسي إلى إيجاد واستدامة التعمم بينيم  -

من خالل توافر األبعاد الخمسة  آلتية: القيادة الداضمة والمشتركة، الرمية والقيم المشتركة، 
عمم التعاوني والتطبيق الجماضي، الممارسات الشخصية والمشتركة،والظروف الداضمة الت

 (.2016)الميدي، وآخرون، 
ىي "ممارسات مينية تقوم ضمى جسس منيجية بيدف بنال إطار مشترك من القيم والرمى  -

واألىداف التي تامن استمرار ضممية التطوير والتحسين في األدال الميني، من خالل العمل 
بروح الفريق الواحد بين جفراد المجتمع المدرسي، من ججل رفع مستوى التحصيل لمطالب 

 (.2018وتحقيق الجودة في التعميم" )الصالحية وبنت الياشم، 
"مجموضات ضمل تتشكل من المعممين وبدضم من اإلدارة المدرسية في المدارس، ويعممون  -

نجازىم العممي، سويًا في شكل فرق ضمل لتحقيق ىدف مشترك وىو تحس ين تعمم الطمبة وا 
وذلك من خالل مشاركتيم في الخبرات المينية وتجاربيم الشخصية والتهمل فييا وتبادل 
األفكار الجديدة، ومراقبة وتقويم الممارسات المينية لبعايم البعض، وتوظيف البحوث 
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: 2018ومي، لمواجية مشكالت وتحديات ضمميات التعميم والتعمم لمطمبة )إبراىيم، والشي
245.) 

ويتاح مما سبق جن مجتمعات التعمم المينية ىي ضبارة ضن مجموضات من المعممين 
حداث نمو  تعمل بشكل تشاركي لتحقيق جىداف محددة تتم ل في تحسين الممارسات التدريسية، وا 

 شامل وكامل لدى الطمبة.

 :أهداف مجتمعات التعمم المهنية 

ة خمق بيئة ضمل داضمة لمتعمم، وبنال بيئة تعاونية ومن جىداف مجتمعات التعمم الميني
(، وتكوين مناخ محفز 2007تتسم بالصداقة، ومساضدة األضاال لبعايم البعض )كوكس، 

لمعمل الجماضي والتغمب ضمى العزلة والفردية، وزيادة فرص نجاح العمل الجماضي التعاوني 
(Cummings, 2006 .) 

المينية تعمل ضمى تنمية المعارف والخبرات  إاافة إلى ذلك فإن مجتمعات التعمم
األكاديمية واالجتماضية والمينية ودمجيا معًا، وتنمية خبرات جضاال المجموضة في ميارات 

 (.2007التفكير اإلبداضي والقدرة ضمى البحث والتهمل، وتحقيق التحسين المستمر )التل، 

العاممين بالمدرسة من خالل وتيدف مجتمعات التعمم المينية إلى تعزيز التعاون بين 
إيجاد  قافة مينية تعاونية تساضد المعممين ليصبحوا جك ر فعالية في ضمميم مع الطمبة، والتركيز 
ضمى التعمم والنتائج، وااللتزام تجاه دضم الزمالل، والرغبة القوية في إضادة تشكيل  قافة 

ا ونقدىا، والتغذية الراجعة اليادفة إلى المدرسة،واالىتمام بالممارسات المينية والتهمل الذاتي فيي
 ,Verdدورية، واالندماج في برامج وجنشطة تعاونيةة بصفالتحسين ودضم االجتماضات 

2015)&Battersby.) 

 إلى:(.2006، حسب )شمووتيدف مجتمعات التعمم المينية 

بنال شبكة تواصل بين جفراد مجتمع التعمم الميني حول مواوع جو قاية محددة ذات  .1
اىتمامات مشتركة بينيم وواع إستراتيجية لحميا والتعامل معيا وتطويرىا بمساضدة 

 ومساىمة جميع جضاال الفريق.
 بنال رجس المال الفكري والبشري بالجامعة في إطار استراتيجي مدروس. .2
 توظيف خبرات األضاال واست مارىا في تطوير المجال الميني المحدد. .3
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 بالنسبة ألضاال الييئة التعميمية.نشر  قافة التعمم مدى الحياة  .4
نقل الخبرات والنتائج والممارسات االيجابية المكتسبة من المجتمعات لمطالب بتطبيقيا في  .5

 الفصول الدراسية.
حل المشكالت الشائكة والمشتركة بين جضاال المجتمع في مناخ تعاوني تربط بين جفراده  .6

 ضالقة المحبة وال قة.
ضنيا واستقرال المخاطر والمعوقات قبل وقوضيا والعمل ضمى التماس المشكالت والكشف  .7

 (.2016تذليميا وحميا )شمو، 

 ( إلى جن مجتمعات التعمم المينية تسعى لتحقيق:2012وُيشير ناصف )

:تتم ضممية اإلصالح من خالل التعميم نفسو، جو ما يسمى إصالح إلالح المدارس وتطويرها .1
صالح المدرسة مشروطة بتعمم الطالب المستمر، التعميم بالتعميم، ويكون تطوير الت عميم وا 

لرفع كفالتيم العممية والمينية، لذا يسعى المجتمع الميني نحو التغيير التعميمي والتطوير 
واإلصالح، ويتحقق ذلك ضند توفير بيئة تساضد ضمى التعمم من خالل اإلبداع والتجريب، كما 

ستمرار ضمميات التغيير وتعميميا ضمى مستوى جن لممجتمع الميني دورة كبيرة في تحديد ا
 المدرسة.

: إن نجاح المدرسة في بنال مجتمع تعمم إيجاد بيئة مدرسية داعمة ومحفزة عم  التعمم .2
ميني مرىون بدرجة كبيرة بقدرتيا ضمى بنال بيئة تعاونية تتسم بالصداقة ومساضدة العاممين 

رة واحدة تعمل بانسجام، وتعمل في جو بعايم البعض، بحيث يتولد لدييم إحساس بهنيم جس
 يسوده ال قة والمساواة والتعاون والروح الودية.

: تعتمد مجتمعات التعمم ضمى مناخ ضمل جماضي يتسم تنمية الشعور بالشخلية الجماعية .3
بالتواصل المنفتح والمشاركة في صنع القرار والفيم المشترك، والعمل القائم ضمى الفرق 

يمدي إلى شعور الفرد بهنو ضاو في جماضة ، جو فرد في فريق، وتتحدد  التعاونية، كل ذلك
قيمتو بقدر ما يقوم بو مع جماضتو وفريق العمل الذي ينتمي إليو، ومن  م يتعمم الطالب جنيم 

 ال يمكن جن يكونوا مستقمين تماما بذاتيم  ، وال معتمدين تماما ضمى اآلخرين. 
: ال يقتصر مجتمع التعمم الميني ضمى تنمية اراتهمتنمية خبرات الطالب والمعممين ومه .4

الميارات والخبرات التعميمية وحدىا ولكنو إلى جانب ذلك ييدف إلى تنمية الخبرات 
االجتماضية واألكاديمية والمينية، ويتم دمج ىذه الخبرات معا، وتيدف كل البرامج التي تقدم 

رات الشخصية لدى المعمم والطالب في في مجتمع التعمم الميني إلى تنمية الميارات والخب
إطار الجماضة جو فريق العمل، وكذلك تنمية ميارات التفكير المعقدة، خاصة التفكير 
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اإلبداضي، ويتصل بيذا البعد جياا زيادة ميارات الطالب والمعممين في التعمم والبحث 
عينة، وجمع والتهمل، حيث يتعود الطالب ضمى ممارسة البحث العممي في دراسة مشكمة م

 المادة العممية من مصادرىا.
 :أهمية مجتمعات التعمم المهنية 

جصبحت مجتمعات التعمم المينية اتجاىًا ضالميًا إلصالح التعميم، وانتشرت انتشارًا واسعًا 
خالل العقدين الماايين، وجصبحت تم ل ظاىرة تربوية في ك ير من ممسسات التعميم، يتم فيو 

ن العالقات التي تتغمب ضمى حواجز ضدم ال قة والخوف واالنيزامية، لتحل ابتكار جنواع جديدة م
 ,Mooreمحميا ال قة والصراحة والحوار والتعاون والمساندة، لتكون بيئة العمل جك ر إنسانية )

2009.) 

و ركيزة جساسية في برامج ومشروضات  اً جساسي اً وجصبحت مجتمعات التعمم المينية محور 
والتنمية المينية لممعممين في جميع جنحال العالم، وذلك لته يرىا اإليجابي ضمى التطوير والتحسين 

تنمية قدراتيم وكفالاتيم، وزيادة التحصيل واإلنجاز العممي لمطمبة، والتركيز ضمى التعاون والرميا 
 (.Dogan, et al, 2017المشتركة )

مم المينية تم ر في وجشارت العديد من الدراسات إلى جن المشاركة في مجتمعات التع
الممارسات التدريسية، وتجعميا جك ر تمركزًا حول المتعمم، وتزيد من مستوى التحصيل الدراسي 
مع مرور الوقت؛ وجن نجاح ىذه المجتمعات يعتمد ضمى ممارسات تعميمية، منيا: تعزيز التفاضل 

ل الذاتي )الزايد، ضمر، ، و تنظيم التعاون، و تنويع خبرة المشاركين، وتصميم جنشطة تعزز التهم
2016.) 

وتتصف مجتمعات التعمم المينية بمزايا ضديدة منيا: تحسين مخرجات التعمم لدى جضاال 
المجموضة، وحل المشكالت في المجتمع ألنيا قائمة ضمى اىتمامات مشتركة، واستحداث خيارات 

مبية، واستقرال وحمول مبدضة حول المشكمة، وتعيين جفال الممارسات وتجنب األدالات الس
المشكالت المتوقعة والتخطيط لعالجيا، وتعزيز التطوير والتحسين المستمر الداضم لمتعمم مدى 

 (.2016الحياة ألضاال المجتمع )شمو، 

ولمجتمعات التعمم المينية ته ير فعال في تدضيم جخالقيات مينة التدريس لدى المعممين  
ااًل ضن تدضيميا لم قافة التنظيمية والمناخ المدرسي، وزيادة فعاليتيم وتحقيق رااىم الوظيفي، ف

ودمج المعممين في جنشطة ومشروضات تعاونية يزيد من وحدتيم والقاال ضمى العزلة بينيم من 
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مكاناتيم وطاقاتيم ضمى العمل لامان وجود بيئة مدرسية منتجة  تخصصات، وزيادة قدراتيم وا 
 (.Kalkan,2016وتحسين جودة ضممية التعميم والتعمم )

إلصالح التعميم وتطويره، وانتشرت انتشارا  اً وتم ل مجتمعات التعمم المينية اتجاىًا ضالمي
واسعة خالل العقدين الماايين، وصارت تم ل ظاىرة تربوية في ك ير من المجتمعات م ل 

صين، وغيرىا الواليات المتحدة األمريكية، والمممكة المتحدة، وكندا، وجستراليا، وفرنسا، وجلمانيا وال
 (.2012من الدول، بما في ذلك الدول ذات اإلدارة المركزية )ناصف، 

( إلى جن مجتمعات التعمم المينية ال تم ل مرتكزًا جساسيًا في 2015وُيشير مخموف ) 
النمو الميني لممعمم، بل يمكن لمطالب االستفادة من مجتمعات التعمم، حيث إنيا ُيمكن جن تعمل 

 ضمى:

حيث يتعمم الطالب في  -جو الحد منو -والتسرب الدراسي لدى الطالب منع الرسوب  .1
مجموضات، وبذلك فإن الطالب الذين يواجيون مخاطر، جو الذين يفتقدون الكفالة التعميمية، 
جو الذين يكون مستوى تحصيميم الدراسي جقل من المتوسط، يحققون نجاحًا جفال في 

 ية.النواحي األكاديمية واالجتماضية والشخص
توفر تعممًا جضمق وجك ر تكاماًل وجك ر تعقيدًا، مما يمدي إلى التطور الفكري لمطالب، حيث  .2

 تدريس المقررات جماضية جو في صورة حمقات دراسية.
تساضد ضمى تبادل وجيات النظر المختمفة وال قافات المتنوضة ومعرفة جفراد آخرين واحتراميم  .3

 وال.من قبل الطالب وىيئة التدريس ضمى الس
تعزيز قيم المواطنة لمطمبة من خالل المشاركة في انتخابات الفصل جو ضمى مستوى  .4

المدرسة، وح يم لممشاركة في برامج الخدمة العامة لممجتمع، وتقديم خدمات تعميمية وبيئية 
 (.2007نافعة )كوكس، 

النمو الجماضي تعد مجتمعات التعمم وسيمة مدير المدرسة لنشر  قافة التعمم والتفكير والبحث و  .5
 المستمر.

جنيا ليست طريقة ضمل جديدة، ولكنيا جحد جساليب القيادة، وطريقة جديدة لمتفكير تسمح  .6
لجميع العاممين بالمدرسة بالعمل كفريق، وتوزيع ميام القيادة وجدوارىا ضمييم، واتخاذ القرار 

 (.2015الجماضي )مخموف، 
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 :أسس بناء مجتمعات التعمم المهينة 

( جنو ال يوجد طريقة واحدة لبنال مجتمعات التعمم المينية، بل إنيا 2016شمو )وُتشير  
تختمف تبعًا لطبيعة المجتمع المراد تكوينو، وبالرغم من ذلك يوجد مجموضة من األسس التي 
يجب مراضاتيا ضند بنال مجتمع تعمم ميني، بحيث يقوم ضمى جسس جربعة ىي: رسالة مجتمع 

 ، والقيم التي تحكم ىذا المجتمع، واألىداف التي يسعى لتحقييا.التعمم، ورمية المجتمع

( إلى جن مجتمعات التعمم 2015وجشار البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالسعودية ) 
 المينية تقوم ضمى ضدد من المبادئ جو األسس التي تشكل ركائز مجتمع التعمم، وجىميا:

المشترك لرمية المدرسة واألىداف التي يسعى توفر الفيم تشارك الرؤية والقيم واألهداف: .1
 منسوبوىا لتحقيقيا، والقيم والقناضات واالتجاىات التي يحممونيا ويممنون بيا.

يقود التركيز ضمى تعمم الطالب إلى البحث ضن جفال التركيز عم  تعمم الطالب:  .2
لك ضمى الممارسات، واستخدام جميع الوسائل الممكنة لتيسير تعمم الطالب، وينطوي ذ

االنتقال من إدارة المدرسة لكراسات تحاير الدروس فقط، إلى االىتمام بسجل سير تعمم 
الطالب وممفات انجازىم و قرالة  نتائجيم التحصيمية، والتغير نحو التركيز ضمى القيم 
واالتجاىات، واالبتعاد ضن فكرة المعمم الفذ والمعمم البطل الذي يستطيع جن يغير الصف 

 االنتقال لفكرة المعمم القائد الذي يقود مجتمع تعمم الطالب بالتعاون مع زمالئو.لوحده ، و 
فعندما يدرك األفراد من خالل العمل المشترك جن محصمة ما تبني ثقافة التعاون:  .3

تعرفو المجموضة جكبر من معرفة جي فرد في المجموضة، يصبح السعي لالنتمال 
 نيًا، وليس واجبًا يصعب ضميو  جداله.لممجموضة حاجة شخصية لمفرد ومطمبًا مي

وتذكر الدراسات السابقة جن جول خطوة في بنال  قافة التعاون ىي بنال ال قة بين جفراد 
المجموضة، ومن  م واع معايير تقود العمل الجماضي ويمتزم بيا الجميع، والحرص ضمى مشاركة 

المسمولية المشتركة لمعممي  جميع المعممين في واحد جو جك ر من مجتمعات التعمم، وتشجيع
التخصص، وتشجيع المعممين ضمى العمل المشترك في التخطيط والتنفيذ والتقويم، و إيجاد بيئة 
آمنة ومشجعة ضمى استخدام وتطبيق جدوات واستراتيجيات جديدة، واالىتمام بته ير الممارسات 

القيادة المدرسية بالقرارات ضمى تعمم الطالب بداًل من االىتمام بالممارسات نفسيا، والتزام 
التشاركية، وتقييم جدال المجموضة بصفة مستمرة، وتقدير اإلنجاز بغض النظر ضن حجمو، وتقديم 

 التشجيع المستمر لممجموضة.
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ويعني ذلك اىتمام المدرسة ببيانات تعمم الطالب ودراستيا  التركيز عم  النتائج: .4
ن التعمم، كما يقتاي ذلك االبتعاد وتحويميا إلى معمومات ومعارف تساضد ضمى تحسي

ضن التعميمات والمتوسطات التي تغفل الواقع الفعمي لكل طالب بحد ذاتو، وىذا يتطمب 
 التعامل مع البيانات بشكل مواوضي وليس قيمي.

 :عنالر مجتمعات التعمم 

كشفت بعض الدراسات جن لمجتمعات التعمم المينية،  ال ة ضناصر جساسية: مجال 
المشترك، كتدريس العموم جو الرياايات؛ والبعد االجتماضي، حيث ينخرط األضاال في االىتمام 

جنشطة،ومناقشات، وتبادل معمومات، ومساضدة بعايم , و ال ًا: الممارسة ا، وتتامن الخبرات 
 ,Wenger, McDermott & Snyderواألدوات والتجارب التي ُتظير ممارساتيم المينية )

2002) 

 التعمم المينية حسب محور اىتماميا ضمى النحور اآلتي:  وتصنف مجتمعات 

 مجتمع يركز ضمى الطالب، يبحث في تعمم الطالب في جك ر من مادة دراسية. -
 مجتمع يركز ضمى المادة الدراسية، يبحث في تطوير جفال الممارسات لتعمم المادة. -
ارجيا )البرنامج مجتمع تربوي: يركز ضمى قاايا تطوير العمل التربوي في المدرسة وخ -

 (.2015الوطني لتطوير المدارس بالسعودية، 
 :مزايا مجتمعات التعمم المهنية 

يتصف مجتمع التعمم الميني الجيد بمجموضة من المواصفات التي تساىم في تحقيق  
ية م الجودة واألىداف المنشودة من بناله، وىي: صياغة رمية قوية لمتميز واالبداع، وجعل الر 

ضمل المجتمع، والتركيز ضمى األىداف قريبة وبعيدة المدى ضمى حد سوال، مرجعية لسير 
والتركيز ضمى دضم وا  رال تعمم الطالب، والعمل بروح الفريق، وتحقيق العمل التعاوني، والتطوير 
والنمو المستمر لألفراد والممسسة جنبا إلى جنب، والقدرة ضمى اتخاذ القرار الجماضي المتعمق، 

ل الممارسات المبنية ضمى نتائج ضممية قوية في مجال مجتمع التعمم المحدد، والبحث ضن جفا
 (.2016إاافة إلى االىتمام بميادين التعاون والعمل بيا في جرض الواقع )شمو، 

( إلى جن مجتمعات التعمم 2015وجشار البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالسعودية )
ستوى جضاال المجتمع وضمى مستوى المدرسة، جما ضمى المينية تتصف بالعديد من المزايا ضمى م

مستوى المجتمع المدرسي فتعمل ضمى زيادة سرضة استجابة المعممين لممستجدات، وتحديث 
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معارفيم باستمرار، وتعميق ممارسات التعميم من خالل تطبيق استراتيجيات محددة في مواقف 
الفجوة في األدال بين المشاركين، مختمفة، وتوليد افترااات جديدة لتطوير العمل، وجسر 

والتخمص من جسوار العزلة بين جصحاب التخصص الواحد، وزيادة الراى الوظيفي واإلبداع في 
المينة، وتوفير البيئة الداضمة و األسناد لممستجدين في العمل، والتعرف ضمى مفاىيم مختمفة 

 ات الواحدة.لممسهلة الواحدة، والتعرف إلى الممارسات المتنوضة في البيئ

وجما ضمى مستوى المدرسة فتعمل مجتمعات التعمم المينية ضمى مواجية التحديات التي  
تعوق ضمل المدرسة بفاضمية، ومعالجة المشكالت المستعصية والمزمنة، والتحول إلى ممسسة 

 تعمم ضالي النوضية، وتوفير مصادر جكبر وجك ر تنوضًا.

سمات رئيسة جىميا: وجود وجيات نظر وقيم وتتسم مجتمعات التعمم المينية بعدة 
مشتركة حول قدرة الطمبة ضمى التعمم وحول توفير الموارد المادية والبشرية المدرسية، ودور ىيئة 
العاممين بالمدرسة وجوليال األمور والمجتمع المحمي، والتركيز الوااح ضمى تعميم الطمبة بعمق 

ت فعالة حول المناىج الدراسية والتعميم وتنمية والبعد ضن السطحية، وتوفير حوارات ومناقشا
 (. Barton&Rhonda, 2012الطمبة، وتدضيم الممارسات والخبرات العامة )

وتتميز مجتمعات التعمم المينية المدرسية بالبحث المستمر ضن التحسين والتطوير من 
الذاتية ومعارفيا،  خالل تعزيز النمو واالبتكار، والبحث واالستقصال، كما جنيا تستخدم خبرتيا

وتستفيد من اآلخرين في تطوير وتحسين جدال الطمبة والمعممين ضمى حد سوال،بحيث يتم تهسيس 
 قافة المسمولية المشترك لمجميع، باإلاافة إلى إتاحة فرص التعمم جمامجميع األضاال 

صنع  واألطراف المعنية بالمدرسة،واتفاقيم حول تحقيق ىدف مشترك،ومشاركتيم في ضمميات
القرار، وممارسةاألنشطة القيادية، وتحمميم مسئولية مشتركةضن نتائج جضماليم، من خالل العمل 

 (.2016الجماضيالتعاوني الذي يعمل ضمى تنمية قدراتيم المتنوضة )الميدي، وآخرون، 

وجىم ما يميز المدرسية كمجتمع ميني لمتعمم ىو إتاحة فرص التعمم جمام كافة األضاال 
بيا، وسعييم نحو تحقيق جىداف مشتركة، ومشاركتيم في ضمميات اتخاذ القرار،  العاممين

وممارسة األنشطة القيادية، وتحمميم مسئولية مشتركة ضن نتائج جضماليم، ومن  م ينتج ضن ىذا 
 (.2009العمل الجماضي التعاوني تنمية قدراتيم، والتحسين المستمر لألدال المدرسي )راغب، 

فوائد لمجتمعات التعمم ( ضمى 2015ج الوطني لتطوير المدارس بالسعودية )البرنام وقد جكد
 المينية في العممية التعميمية التعممية:
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الممكية العامة لمخبرات والممارسات التعميمية، وضدم احتكار الخبرة الجيدة والممارسات  .1
 الفاضمة، فال يوجد ممكية خاصة جدوات واستراتيجيات التعميم والتعمم.

ة النمو الميني لممشاركين فييا، فالبحث واالستقصال التي تقوم ضميو ىذه سرض .2
المجتمعات، وتبادل الخبرات واألفكار، وتبادل األفكار، وتوفر التغذية الراجعة الفورية من 
الزمالل، وبيئة اإلسناد والدضم المتوفرة، تجعل من مجتمعات التعمم جسرع وسيمة لمنمو 

 ضمية.الميني وجك رىا جدوى وفا

اكتساب الميارات القيادية؛ ألن ضممية تبادل األدوار داخل المجموضة وحرية طرح األفكار  .3
واالطالع ضمى خبرات القياديين،والتفاضل مع جنماط متعددة من الشخصيات يتيح 

 لممشارك اكتساب الميارات القيادية العممية.

سموليات القيادية ضمى تسيم في تخفيف األضبال ضن مدير المدرسة، من حيث توزيع الم .4
منسوبي المدرسة مما يساضد ضمى تحفيزىم ضمى المبادرة الذاتية وجدال العمل بهقل قدر من 

 المتابعة، وجحيانا بدون متابعة ضمى اإلطالق.

إيجاد بيئة ضمل إيجابية في المدارس جو الفصول الدراسية تم ر ضمى تحسين السموك   .5
 .والتعمم في نفس الوقت

 ت التعمم المهنية:أبعاد مجتمعا 

( مجموضة من األبعاد لمجتمع التعمم الميني، وىي قائمة Hord, 2009حددت ىورد ) 
ضمى نموذج التعمم البنائي، وىي: القيادة التشاركية الداضمة، والرمية والقيم والقناضات المشتركة، 

ية توفر الوقت والتعمم الجمعي لدضم تعمم الطالب، وتشارك الممارسات والخبرات، وبنية تنظيم
والموارد الالزمة، وضالقات ضمل إيجابية مبنية ضمى ال قة واالىتمام واالحترام المتبادل. وتشكل 
الرمية والقيم واألىداف المشتركة داخل المدارس؛ المحرك األساس لعمل مجتمعات التعمم 

وطني لتطوير المينية، ويكون التعمم الميني ىو المنتج األىم ليذه المجتمعات )البرنامج ال
 (.2015المدارس بالسعودية، 

 ,Dogan, et alوتشتمل مجتمعات التعمم المينية ضمى خمسة جبعاد رئيسة، ىي )
2017:) 



39 
 

 Shared and Supportiveالُبعد األول: القيادة الداعمة والمشتركة ) -
Leadership:) 

منة وداضمة وىي القيادة التي تشرك المعممين في صنع القرارات المدرسية في بيئة آ
ومحفزة ضمى التعمم، وتتعامل مع المعممين بديمقراطية، وتتقاسم معيم السمطات والصالحيات من 
خالل اتباع نمط القيادة الموزضة، وتوفر ليم برامج التنمية المينية المستمرة، فاال ضن الدضم 

ن لتحسين تعمم المادي والبشري والفني ضند حاجتيم إليو، وتشجع الروح القيادية ضند المعممي
 (.Dogan, et al, 2017الطمبة )

 (:Shared Values and Visionالبعد الثاني: القيم والرؤية المشتركة ) -

ويركز البعد ضمى وجود رمى وقيم مشتركة توحد المشاركين في ىذه المجتمعات ضمى 
الموكمة  تحقيق جىداف محددة، كما تساضد ضمى االلتزام بهدال الميام واألضمال والمسئوليات

ألضاائيا، وااللتزام بتحسين األدال، فااًل ضن االضتماد ضمييا في السياسات والبرامج واألنشطة 
 (.Ansari et.al.,2012; Suwanwong,2016المدرسية المختمفة. )

 Collective Learning andالبعد الثالث: التعمم والتطبي: الجماعي ) -
Application:) 

ضمل متعاونة، ويتبادلون المعارف والميارات لموفال  حيث يعمل المعممون في فرق
باحتياجات الطمبة المتعددة وحل مشكالتيم المتنوضة، وتنمية الحوارات اليادفة والبنالة بينيم، 
والمشاركة في جبحاث جماضية، ويحممون بشكل تعاوني مصادر المعمومات والبيانات وجضمال 

 (.Bouchamma et.al, 2014عمميم )الطمبة لتحسين وتطوير ضمميات تعميميم وت

 (:Shared Personal Practiceالبعد الرابع: الممارسات الشخلية المشتركة ) -

وتركز الممارسات ضمى تشجيع الزيارات المتبادلة بين المعممين، وتقديم المالحظات 
لطمبة، وتوفير المتعمقة بالممارسات المينية فيما بينيم، وتبادل األفكار واالقتراحات لتحسين جدال ا

تاحة الفرص لألفراد والجماضات  الفرص المتنوضة لمتدريب والتوجيو لجميع المعممين بالمدرسة، وا 
 (.Balyer et.al., 2015التطبيق المعرفة ومشاركة نتائجيا مع غيرىم من العاممين بالمدرسة )
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 (:Supportive Conditionsالبعد الخامس: الظروف المساندة ) -

وف المساندة في العالقات والتنظيم م ل: بنال ال قة واالحترام المتبادل بين وتتامن الظر 
جميع جضاال تمك المجتمعات، وتحفيز اإلنجازات التي تم تحقيقيا، والمشاركة في إحداث 

وما تتامنيا من برامج ومشروضات، وتوفير الموارد المالية والبشرية  المدرسةالتغييرات في 
مدرسية جذابة ومشجعة ومحفزة وداضمة، ووجود جنظمة لالتصال تتيح  المختمفة، وتوفير بيئة

 .(Teague&Anfara, 2012)انتقال وتبادل المعمومات بسيولة بين كافة األضاال 

( الذي صممو كل من جوليفر، ىيب & PLC Assessmentويعد نموذج التقييم )
مجتمعات تعمم مينية، ( امن نماذج تقييم المدارس كOlivier, Hipp, &Huffmanىوفمان )

ويستخدم ىذا النموذج كهداة تشخيصية رسمية فاضمة لتحديد وقياس مستوى الممارسات المدرسية 
والصفية اليومية التي تسيم بنجاح في جعل المدرسة امن مجتمعات التعمم المينية إذا توافرت 

 (:Olivier, Hipp, &Huffman, 2003بيا األبعاد الستة التالية )

 (.& Supportive LeadershipShared) الداضمة والمشتركةالقيادة  .1
 (.Visions&Shared Valuesالقيم والرمى المشتركة ) .2
 (.ApplicationsCollective Learning&التعمم الجماضي وتطبيقاتو ) .3
 (.Shared Personal Practiceالممارسات الشخصية المشتركة ) .4
 (.Supportive Conditions/Relationshipsالظروف الداضمة العالقات ) .5
 (.Supportive Conditions/ Structuresالظروف الداضية الييكمة ) .6
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ويمكن توايح النموذج من خالل الجدول الذي يظير جبعاد مجتمعات التعمم المينية والمحاور 
 (:Dianne, et al, 2009: 11 -14األساسية لكل بعد من ىذه األبعاد )

 يةالمحاور األساس الُبعد م

 القيادة الداعمة والمشتركة 1

تعزيز ميارات القيادة وتنميتيا بين جضاال المجتمع  -
 المدرسي.

 مشاركة السمطة والمسمولية. -
 مشاركة صنع القرارات تعكس االلتزام الجماضي. -
 مشاركة المعارف. -

 القيم والرؤى المشتركة 2

 التركيز ضمى التعمم. -
 تبني قيم ومعايير مشتركة. -
 .توقعات ضالية -
 الرمية المشتركة توجو ضمميتي التعميم والتعمم. -

 التعمم الجماعي وتطبيقاته 3

 مشاركة المعمومات. -
البحث المتجدد ضن المعارف والميارات  -

 واالستراتيجيات.
العمل الجماضي )التخطيط، حل المشكالت، تحسين  -

 فرص التعمم(.

 الممارسات الشخلية المشتركة 4
 مالحظة األقران. -
 راجعة لتحسين الممارسات التعميمية.التغذية ال -
 مشاركة نتائج الممارسات التعميمية. -

 الظروف الداعمة العالقات 5
 الموارد البشرية. -
 الموارد المالية. -
 جنظمة االتصال. -

 الظروف الداعية الهيكمة 6

 الروابط. -
 ال قة واالحترام. -
 التنظيم واالحتفال. -
 مواجية التحديات. -
 قابل لمتغيير. -

 معات التعمم المهنية:أوعية مجت 

تهخذ مجتمعات التعمم جوضية مختمفة في تشكيميا، فيمكن جن تكون فريقًا لتقديم الدضم 
لمطالب الذين يواجيون تحديًا و التعمم والتحصيل، ويمكن جن تكون شبكة من المعممين المتميزين 
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المدرسة،  في ميارة محددة، ويمكن جن تكون من جضاال مجمس الشراكة المجتمعية لتطوير
ويمكن جن تكون شبكة من المشرفين التربويين والمعممين المشرفين لتوفير الدضم الفني لممعممين 

 الجدد. 

مجتمعات التعمم ( .الى ان  2015ويشير البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالسعودية ،)
 ضمميا من خالل ضدة جوضية منيا: تمارس 

ج مصممة ضمى جسس ومعايير مينية، ووفق ؛ يقدم الوضال برامالتدريب المباشرة .1
                                                                                                                                                                                                                                                               احتياجات تدريبية فعمية لممعممين والقيادات المدرسية، ومبنية بشكل ضممي محكم                                                    

 رمية التطوير في المدرسة، و يتواكب مع المستجدات التربوية.

ى دضوة مجموضة من المعممين يكون يقوم الوضال ضم ورش العمل وحمقات النقاش؛ .2
القاسم المشترك بينيم ميام ومسموليات جو اىتمامات مشتركة، والغرض من ورش العمل 
في الدرجة األولى إكساب المشاركين ميارات معينة، جما حمقات النقاش فتناول مناقشة 

 مجموضة من االختصاصيين فيمفاىيم تربوية حدي ة جو قاية تربوية.

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
إقامة ممتمر جو ندوة لمجموضة من االختصاصيين في المؤتمرات والندوات المتخللة:

 توى إدارة التربية والتعميم.مجال معين، ويمكن جن يقام الممتمر ضمى مس

ىي جداة يتم من خالليا ربط ممسسة تعميمية بقيادة ذات خبرة وذات  التوأمة المهنية؛ .4
تجارب ناجحة لتحقيق مستوى جكبر من الفائدة، وىذا ينطبق ضمى ربط المدرسة بوحدة 

 ت.تطوير المدارس في إدارة التربية والتعميم، وبالتالي يتم تبادل المعارف والخبرا

يقدم ىذا الوضال برامج جكاديمية تصمم من جيات متخصصة  ,البرامج األكاديمية .5
ضمى  –جياا  –بالجامعات والمعاىد وغيرىا من الممسسات العممية، ويمكن جن يتم 

مستوى إدارة التربية والتعميم جو المدرسة من خالل قيام مجموضة من المعممين 
 جخرى من المعممين جكاديمية. المتخصصين في مجال معين بتهىيل مجموضات

وىي شبكة مينية تربط بين مجموضة من المعممين جو مديري المدارس  الشبكات المهنية؛ .6
من خالل قنوات إلكترونية ووسائل االتصال األخرى، لتوفر ليم فرصة تبادل الخبرات 

 والتجارب ودضم بعايم بعاا وترسي  مفيوم مجتمع المعرفة.
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اكساب المعممين والقيادات المدرسية خبرات ضممية ومعرفية  البحوث اإلجرائية: بيدف .7
تحسن جدالىم، وذلك ضبر طرح جسئمة ضن الواع الراىن، والبحث ضن جساليب جديدة، 

 واختبار تمك األساليب، تم التهمل في النتائج.

مجموضات التخصص: تتشكل مجموضات التخصص بنال ضمى اىتمامات محددة سوال  .8
 ية جم كانت اىتمامات تربوية.جكانت اىتمامات ضمم

  التدريب باألقران : وُيسمى )جسموب الصديق الناقد(، حيث يعتمد ىذا الوضال ضمى مبدج
تبادل الخبرات والمعارف بين زميمين يشتركان في الميام والمسموليات والتخصص من 

ك خالل العمل التعاوني ضمى تطوير جدائيما وتحسين ممارساتيما المينية، ويتطمب ذل
االتفاق ضمى تحديد المجاالت المستيدفة بتبادل الخبرة وتصميم جدوات مالحظة 

 .لمممارسات المطبقة ضمى جرض الواقع 

 :إستراتيجية التخطيط الجيد لمجتمعات التعمم المهنية 

إن التخطيط الجيد لمجتمعات التعمم المينية يتامن الرسالة والرمية واألىداف والقيم، 
غوبة، والنتائج الواقعية واالستراتيجيات والقياس، ويستوجب التخطيط لمجتمعات ونواتج التعمم المر 

 (:2016التعمم المينية استخدام استراتيجيات منيا )شمو، 

التعاون بين جضاال مجتمع التعمم الميني حيث يقوم الميسر بمساضدة الفريق في تطوير  .1
ة واالستفسارات الالزمة حول جساليبيم الخاصة في التعاون، وكذلك تشجيعيم ضمى األسئم

 المواوع.
توفر مناخ يسوده ال قة بين جضاال المجتمع. ويتطمب ذلك المشاركة في تحديد الفتيات  .2

 الالزمة لتخطي الصعاب وتذليل المعوقات.
إضطال زمن كاف  لبنال المجتمع ولقال جفراده كفريق ضمل، والعمل ضمى تطوير مواوع  .3

 عاد، وحل مشكالتو، والتواصل مع اآلخرين بشهنو.المجتمع، وتطويره بمختمف األب
توسيع دائرة المجتمع بحيث يقبل إاافة جضاال آخرين من فئات جخرى خارجية جو  .4

داخمية بغرض إ رال المجتمع وتطويره. م ال إاافة إداريين إلى جضاال الييئة التعميمية 
لفصول الدراسية لمقرن المكونة لممجتمع لحل بعض المشكالت اإلدارية المتعمقة بتجييز ا

 الحادي والعشرون.
 النقد واختالف الراي البنال بين جفراد المجتمع في بعض المواايع م ل التقييم. .5
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االستعانة ببعض المستشارين ذوي الخبرات الواسعة من خارج األضاال لممساضدة في   .6
 حل المشكالت المعقدة وتذليل الصعوبات التي تقف جمام جضاال المجتمع.

 ت بناء المجتمعات المهنية لمتعمم:خطوا 

مجموضة من الخطوات المترابطة لبنال المجتمعات المينية التعمم، وىي كما جشار ىناك 
 (:2008ليا النبوي )

االلتزام: ويقصد بو السعي نحو تحقيق فيم واسع لمفيوم مجتمعات التعمم المينية، وجىمية  .1
إجماع حول الرمية والرسالة واألىداف  المفيوم في تطوير المستقبل، وكيفية الوصول إلى

 وتكوين التزام حقيقي بالعمل.

تحديد القيم واألىداف واألخالقيات: ويقصد بو تحديد وصياغة القيم واألىداف  .2
 واألخالقيات الموجية وصوال لفيم مشترك.

تحديد األولويات اإلستراتيجية: ويتم ذلك من خالل العمل في اتجاىين ىما: فريق البحث  .3
يق القيادة، ويتم الوصول إلى إجماع حول جولويات التطوير وواع األولويات وفر 

 اإلستراتيجية.

االتفاق ضمى السياسات والخطط والموارد الالزمة لألولويات اإلستراتيجية: ويتم تطوير  .4
 خطط لمتشغيل والتنسيق بين جيود تحسين المدرسية وغيرىا من المجتمعات.

جرال الموالمة والتعديالت وفق جذ الخطط المتفق ضميو التنفيذ: ويتم من خاللو تنفي .5 وا 
 ضمميات التنفيذ.

رقابة وتجديد التحسينات: ويحتاج إلى تنظيم جميع البيانات وتشغيميا ومراجعتيا وتطوير  .6
ضداد التقارير، وتطوير ميارات التفكير، والتفاضل مع الفرق القيادية.  ميارات البحث وا 

 هني:نمولج تطبيقي لمجتمع تعمم م 

تعرض الباح ة نموذجًا تطبيقيًا لمجتمعات التعمم المينية، وىو إحدى النماذج التي  
 (:2015ضرايا البرنامج الوطني لتطوير المدارس في المممكة العربية السعودية )
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  :تحديد المشكمة 

الحظ معممو الرياايات في إحدى المدارس تدني مستوى تحصيل الطالب في 
تالية ضمى الرغم من تحصيميم المرتفع في بقية المواد الدراسية، وضمى الرغم الرياايات لسنوات  مت

من القدرات المميزة لمعممي الرياايات المتعاقبين ضمى المدرسة فقرروا العمل معًا لمعرفة السبب 
من ججل إيجاد الحل الذي يمكنيم من تحسين تعمم طمبتيم لمادة الرياايات. اتفقوا ضمى دراسة 

ج تحصيل الطالب، وممفات إنجازاتيم ليحددوا المفاصل التي يبدج ضندىا االنحدار سجالت نتائ
ممشر تحصيل الطالب، بينت المعمومات التي جمعوىا من السجالت وجود ضدد من المفاىيم 

 الريااية التي يتوقف ضندىا الطالب وتمدي إلى تع ر تعمميم.

  :الفرضية 

جن ىنالك خماًل ما تسمسل المفاىيم الموجودة في اول ما توصموا إليو، افترض المعممون 
في الكتب من حيث درجة الصعوبة، وضالقة ىذه المفاىيم بالخبرات الحياتية المهلوفة لمطمبة من 
ناحية، وقدراتيم ضمى التحميل والمحاكمة الريااية ومياراتيم في حل المسائل من ناحية جخرى، 

 افعيتيم نحو تعمم الرياايات.وجن ىذا الخمل يم ر ضمى اتجاىات الطالب و د

 :المعالجة 

قام المعمم المشرف، بتشجيع من مدير المدرسة، بتشكيل ضدة فرق من معممي الرياايات 
لتطوير جنشطة تعمم خاصة تركز ضمى مفاىيم محددة وربطيا بخبرات حياتية مهلوفة لمطالب، 

سابقة المجموضات الطالب، بحيث يتم تقديم ىذه األنشطة حسب المستوى الذي يالئم الخبرات ال
وذلك لسبر استيعابيم المفاىيم الرياايات، ومعرفة التحديات التي تم ر ضمى تعمميم. وكان فريق 
معممي الرياايات يجتمعون دوريا لمناقشة األنشطة التي يتم إنجازىا، لالتفاق ضمى محتواىا 

قرارىا، وصاروا يطبقون األنشطة المتفق ضمييا في الحصة الصفية ، لقياس تفاضل الطالب وا 
 ومدى تقدميم، وتغير اتجاىاتيم نحو الرياايات ودافعيتيم لتعمميا.

 :االستمرار في تحديد المشكمة 

مع الوقت تمكن فريق معممي الرياايات في تحديد المجاالت التي يجد الطالب صعوبة 
مسارات تعمم  في فيميا، و واعوا خارطة ليا حسب الصف والمرحمة العمرية،  م قاموا بتصميم

خاصة بكل مجموضة مترابطة من المفاىيم، واتفقوا ضمى استراتيجية تقديم دروس تتعمق بكل 
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مجموضة من المفاىيم بحارىا الطالب من كل الصفوف حسب تقييم المعممين المستوى الطالب، 
ب جو حسب تقييم الطالب لنفسو ورغبتو في اتقان مجموضة المفاىيم المطروحة، وىذا شجع الطال

 اإلقبال ضمى تعمم مفاىيم الرياايات بغض النظر ضن مستوى تحصيميم السابق.

 :النتيجة 

توصل فريق الرياايات، من خالل الممارسات التعاونية والنقاشات المستمرة حول 
النجاحات واإلخفاقات لبعض الدروس، إلى معرفة ما الذي يسير بشكل جيد وما الذي يتعذر 

ة تصميم دروس الرياايات مع االلتزام بنواتج التعمم في المنيج، بحيث تطبيقو؟ وتمكنوا من إضاد
يستطيع الطالب التقدم في تعمم الرياايات من النقطة التي يختارىا والمستوى الذي يكون قد 

 وصل إليو.

 :التأثير 

جذبت نجاحات الفريق اىتمام معممي المدرسة من التخصصات األخرى، وكذلك اىتمام 
في المدارس المجاورة. ولتطوير خبراتيم المشتركة اتفقوا مع اإلدارة ضمى  معممي الرياايات

طور المسمولية الجماضية ضن تعمم ير المواايع التي يدرسونيا وتغيير الصفوف جياا بما تطوي
الطالب ويقدم فرصة لمجميع الكتساب الخبرات العممية، وجياا توفير فرص متساوية لتعمم 

لمعممون الجدد واألقل خبرة يرافقون المعممين األك ر خبرة إلى الطالب المدرسة، وجصبح ا
 الصفوف ليتشربوا خبراتيم وطرق تفكيرىم وممارساتيم.
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 الدراسات السابقة

 أواًل: الدراسات التي اهتمت بمجتمعات التعمم المهنية:

 اطمعت الباح ة ضمى مجموضة من الدراسات السابقة التي تتمحور حول مجتمعات التعمم 
المينية ,وفي ما يهتي مجموضة من الدراسات العربية وألجنبية التي استفادت منيا الباح ة في 

 إضداد ىذه الرسالة :

( إلى تقصي دور صحائف التهمل والحوار التهممي في بنال الفرق 2019سعت دراسة الخالص )
سة المنيج) المختمط التآزرية  المينية لمطالبات المعممات في محافظة القدس.استخدمت ىذه الدرا

( الكمي والنوضي لممجموضة الواحدة وتطبيق المقياس القبمي والبعدي لممجموضة الواحدة وبحساب 
( طالبة معممة من 20(. وتكونت ضينة الدراسة من )paired t testالمتوسطات الحسابية و )

دراسي ال اني في الفصل ال تخصص تعميم المرحمة األساسية ورياض األطفال في جامعة القدس 
( وافقن 2019-2018( وفي الفصل الدراسي األول وال اني من العام )2018-2017من العام )

وصحائف التهمل  ،ووظفت في الدراسة استبانو حول الفرق التآزرية  ،ضمى االنخراط بالدراسة 
المينية وجمسات الحوار التهممي . وجظيرت النتائج جن الفروق في متوسطات الفرق التآزرية بين 

لدى الطالبات المعممات في جامعة القدس  تعزى لصحائف التهمل والحوار التهممي في المساضدة 
ضمى بنال الفرق التآزرية  بين الطمبة المعممين . و من  الطمبة المعممون جىمية صحائف التهمل 

لبات ودورىا في مساضدتيم ضمى مراجعة جضماليم ودور الحوار التهممي في زيادة وضي الطا
 المعممات نحو دورىن ومشاركتين لموصول الى العمل المنتج.

إلى تصميم  برنامج قائم ضمى مدخل مجتمعات  (2018سعودي)حيث ىدفت دراسة 
التعمم المينية لتنمية ميارات تدريس القواضد واالتجاه نحوىا لدى معممي المرحمة اإلضدادية. 

الواحدة، وطبقت الدراسة ضمى ضينة مكونة من واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذي المجموضة 
( معممًا لمغة العربية في المرحمة اإلضدادية بإدارة وسط القاىرة والسيدة زينب التعميمية. 15)

( جمسات. وكشفت النتائج ضن وجود فرق في القياسين القبمي 10وتكون البرنامج المقترح من )
 القياس البعدي، وبحجم ته ير مرتفع. والبعدي لمدى نمو ميارات تدريس القواضد لصالح

إلى تصميم برنامج مقترح لتيسير الممارسة التهممية في  (2018الزايد ) وىدفت دراسة
مجتمعات التعمم المينية، وبيان ته يره في تعمم المعممات، وتم اتباع منيجية دراسة الحالة بهساليب 

الممارسة التهممية، ونصوص  مختمطة، وتم مت جدوات الدراسة في جربع جدوات: استبانو
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( 16المحاد ات، ومقابالت مجموضة التركيز، والمقابالت الفردية. وتكونت ضينة الدراسة من )
معممة من إحدى المدارس ال انوية المشاركة في مدينة الرياض. وجسفرت النتائج ضن وجود ته ير 

لمعممات بهبعاده ال ال ة: الوضي إيجابي لمممارسة التهممية في مجتمعات التعمم المينية في تعمم ا
المعرفي،والممارسات الصفية، والمعتقدات التربوية. وكان من جىم العوامل الداضمة ليذا الته ير: 

وتجريب األفكار الجديدة، والتهمل والحوار  ، ارتباط البرنامج المقترح بالخبرة والسياق المدرسي
وبينت النتائج النوضية جن زيادة الوضي المعرفي  واالستقصال التشاركي باستخدام البيانات. ،حوليا

، واستجاباتين ىو المدخل الرئيس لمته ير في  ، وبدور المعممة، واحتياجات الطالبات بالممارسة
 تعمم المعممات.

إلى بحث إمكانية تطبيق مجتمعات  (2018اللالحية وبنت الهاشم)وىدفت دراسة 
حصيل الدراسي لمطالب وتكونت ضينة الدراسة من التعمم المينية ودورىا في رفع مستوى الت

ومعممة في مدارس الحمقة ال انية والحمقة ال ال ة بمحافظة شمال الباطنة. وتم مت  اً ( معمم127)
جداة الدراسة في استبانو تكونت من  الث محاور ىي: ممارسات تتعمق بالمعمم األول، ممارسات 

درسة. وكشفت النتائج ضن جن المحاور ال ال ة لمكشف تتعمق بالمعمم، ممارسات تتعمق بإدارة الم
ضن إمكانية تطبيق مجتمعات التعمم المينية كانت ضالية من وجية نظر جفراد ضينة الدراسة، 
وكشفت النتائج ضن وجود فروق لصالح المعمم بالحمقة ال ال ة، وضدم وجود فروق لمتغير النوع 

 سنوات الخبرة. االجتماضي، ولمتغير الممىل العممي، ومتغير

التعرف إلى دور مديري المدارس في بنال  (2018إبراهيم والشهومي )واستيدفت دراسة 
لدراسة امجتمعات التعمم المينية بسمطنة ضمان من وجية نظر مشرفي اإلدارة المدرسية. واتبعت 

في استبانة ( مشرفًا إداريًا، وتم مت جداة الدراسة 57المنيج الوصفي. وتكونت ضينة الدراسة من )
لمجتمعات التعمم المينية. وكشفت النتائج ضن جن دور مديري المدارس في بنال مجتمعات التعمم 
المينية جالت بدرجة كبيرة في محاور الدراسة ككل، وكشفت ضن ضدم وجود فروق ذات داللة 

 إحصائية تعزى لمتغير الجنس وسنوات الخبرة والممىل العممي.

إلى الكشف ضن تصورات معممي العموم لممرحمة األساسية  (2017زيد )وىدفت دراسة 
باليمن حول التطور الميني من خالل مجتمعات التعمم المينية، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي 

( معممًا لمعموم في جمانة العاصمة اليمنية، وتم مت 76التحميمي، وتكونت ضينة الدراسة من )
ي العموم في مجاالت الممارسة لمجتمعات التعمم المينية جدوات الدراسة في مقياس لتصورات معمم

في مجاالت: الدرس المبحوث، مجموضة األصدقال النقاد، الممارسة الشخصية والمشتركة، 
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المجموضات التعاونية. وكشفت النتائج جن متوسط تقديرات المعممين كانت مرتفعة، حيث جال 
صدقال النقاد،  م مجال الممارسة الشخصية مجال الدرس المبحوث في المقدمة، تاله مجال األ

 والمشتركة، وفي المرتبة األخيرة المجموضات التعاونية وبتقديرات ضالية لجميع المجاالت. 

الكشف ضن متطمبات تطبيق مجتمعات  (2017محمدين، وموس  )وىدفت دراسة  
ة المنيج الوصفي ضمى التعمم المينية بالمعاىد األزىرية من وجية نظر المعممين. واتبعت الدراس

( معممًا، وتم مت جداة الدراسة في استبانو لمجتمعات التعمم المينية، 702ضينة مكونة من )
، ىي: صياغة الرمية، وجود قيادة ةوجظيرت النتائج جن متطمبات التطبيق تندرج تحت محاور ست

تبادلة، التركيز داضمة، التعمم الجماضي المقصود، الظروف الداضمة، الممارسات الشخصية الم
 ضمى التعمم.

( دراسة ىدفت إلى استقصال دور ممف اإلنجاز اإللكتروني khales,2016ججرت  الخالص )
وشارك في ، )البورتفوليو( في تطوير ممارسات الطمبة المعممين  وتنمية مجتمعات التعمم المينية 

صص تعميم المرحمة ( من الطمبة المعممين في مساق استراتيجيات التدريس تخ24الدراسة )
ووظفت  ،واستخدمت الدراسة المنيج النوضي ، األساسية ورياض األطفال في جامعة القدس 

وتحميل ممف ، الباح ة جممة من األدوات تم مت في تحميل الكتابات التهممية لمطمبة المعممين 
اإللكتروني والمجموضات البمرية وحمقات النقاش . وبينت النتائج جن ممف اإلنجاز ، اإلنجاز 

، وسمح ليم في العمل معا  ،ساىم في بنال مجتمعات التعمم المينية بين الطمبة المعممين 
 وتطوير ممارساتيم في تعميم األطفال

التعرف إلى ته ير برنامج مجتمعات التعمم  (2016الزايد وعمر )واستيدفت دراسة 
لعمم، وممارسات تدريسيا،وتحديد المينية ضمى اإلنترنت في تحسين فيم معممات العموم لطبيعة ا

العوامل المم رة في فاضمية ىذا البرنامج. واتبعت المنيج النوضي بتصميم دراسة الحالة المعتمد 
(، ومقابالت شبو مغمقة، MOSQضمى جمع البيانات من مصادر ضدة: استبيان طبيعة العمم)

ممات ضموم من مدارس وتقارير التهمل الذاتي. طبقت الدراسة ضمى ضينة قصديو من ست مع
المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض. وجظيرت نتائج الدراسة فاضمية استخدام األسموب الصريح من 
خالل مجتمع التعمم الميني ضمى اإلنترنت في تحسين فيم المعممات لجوانب طبيعة العمم المتعمقة 

سين فيمين لممارسات بالمعرفة العممية، والطرق العممية لالستقصال، والمسعى العممي، وتح
تدريسيا. وبينت النتائج جن جك ر جوانب طبيعة العمم تطورا، ىي: العالقة بين النظريات والقوانين 
العممية، وتغير المعرفة العممية، وضدم وجود طريقة ضممية واحدة بخطوات محددة، وته ير الذاتية. 
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والتهمل، وضرض التجارب  وبرزت ضدة ضوامل ج رت في فاضمية البرنامج جىميا: المناقشة،
 التدريسية.

إلى الكشف ضن واقع توافر جبعاد  (2016المهدي و الحارثية و الرواحية)ىدفت دراسة 
مجتمعات التعمم المينية والممارسات القيادية الداضمة ليا في المدارس الحكومية، وتحديد الفروق 

المنيج الوصفي، وتكونت ضينة في ذلك طبقًا الختالف الجنسية )مصر/ضمان(. واتبعت الدراسة 
( معممًا من سمطنة 726( معممًا مصريًا، و)509( معممًا ومعممة، منيم )1235الدراسة من )

ضمان. وتم تطبيق مقياس جوليفر وآخرون بيدف تقدير المعممين لواقع توافر جبعاد مجتمعات 
ينية والممارسات القيادية التعمم المينية. وتوصمت الدراسة إلى توافر جبعاد مجتمعات التعمم الم

الداضمة ليا بدرجة مرتفعة طبقًا لتقدير العينة ككل. ووجود ته ير لجنسية المعمم ولصالح المعمم 
الُعماني، ووجود اختالف لته ير الجنس ولصالح اإلناث في تقدير درجة توافر األبعاد والممارسات 

 القيادية الداضمة ليا.

العالقة بين مجتمع التعمم الميني والييكل  (Kalkan, 2016كالكان )وحددت دراسة  
البيروقراطي وال قة التنظيمية وفقًا لتصورات المعممين الذين يعممون في مدارس التعميم االبتدائي. 

( معممًا يعممون في مدارس 805واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ضمى ضينة مكونة من )
نداج، كانكايا، غولباشي، كيسيورين، مامك، ينيمال، بورساكالر( التعميم االبتدائي في المناطق )الت

في جنقرة. وتم استخدام استبانة لمتعرف ضمى مجتمع التعمم الميني. وجشارت النتائج إلى وجود 
ضالقة بين مجتمع التعمم الميني والييكل البيروقراطي وال قة التنظيمية، وظير ال قة التنظيمية ىي 

العالقة بين مجتمع التعمم الميني والييكل البيروقراطي، ويشير وجود ىذه متغير وسيط جزئي في 
العالقة إلى جنو ينبغي النظر في الييكل البيروقراطي وال قة التنظيمية، ألن الجوانب الرسمية 

 وغير الرسمية لممنظمة ميمة الستدامة وتنمية مجتمعات التعمم الميني.

لتعرف ضمى األطر الفكرية لمجتمعات ا (2016ضحاوي وخاطر )واستيدفت دراسة 
التعمم المينية بالممسسات التعميمية ودورىا في دضم كفالة الممارسات المينية ألضاال المجتمع 
المدرسي. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي. وتناولت الدراسة دور فرق العمل في بنال مجتمعات 

لتحديات التنظيمية التي تم ل معوقًا لبنال من ا ضدداً التعمم المينية داخل المدارس، كما تناولت 
مجتمعات التعمم المينية بالمدارس، وانتيت الدراسة بتقديم مقترحات لتحسين المدارس المصرية 

 ضمى اول تطبيق وبنال مجتمعات التعمم المينية.
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إلى التعرف ضمى العوامل ( Chen, et al, 2016شين وزمالؤر)وىدفت دراسة 
عات التعمم المينية الفعالة بتايون، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الرئيسة لتطوير مجتم

( مدرسة. وجضدت الدراسة جربعة 34من ) اً ( معمم444ضمى ضينة ضشوائية طبقية مكونة من )
الممارسات و ضوامل رئيسة ىي: القيادة التشاركية الداضمة، والرمية المشتركة، التعاون الجماضي، 

. وتوصمت الدراسة إلى جن اً ( بند19ون االستبيان الخاص بيذه العوامل من )المشتركة، وتك
العوامل األربعة مم رة في مفيوم مجتمعات التعمم المينية الفعالة، كما جشارت النتائج إلى جن 
ضالقة التعاون الجماضي يرتبط ارتباطًا قويًا ومباشرًا بالممارسات المشتركة، وكانت ضاماًل وسيطًا 

 بين القيادة الداضمة والرمية والممارسات.ميمًا 

( 10( معممًا ومعممة من )251ضينة مكونة من ) (2015مخموف )واستيدفت دراسة 
مدارس ابتدائية بمحافظة صامطة وجبو ضريش، وصبيا و المسارحة والعاراة بالسعودية. وتم مت 

مشتركة، القيم والرمى المشتركة، جداة الدراسة في استبانة مكونة من جبعاد ىي: القيادة الداضمة وال
التعمم الجماضي وتطبيقاتو، الممارسات الشخصية المشتركة، الظروف الداضمة/العالقات، 
الظروف الداضمة/الييكمة. وجظيرت النتائج جن المجاالت الست تحقق بدرجة متوسطة لجميع 

رت النتائج ضدم وجود المجاالت ما ضدا مجال الظروف الداضمة/الييكمة تحقق بدرجة كبيرة. وجظي
فروق تعزى لمتغير الجنس. واقترحت الدراسة تصور لتطوير المدارس االبتدائية في اول نموذج 

 جوليفر ىيب &ىوفمان ألبعاد مجتمعات التعمم المينية.

ضن درجة  الكشف(Akerson, et al, 2012أكرسون وزمالؤر )وىدفت دراسة 
دريسيم بعد مشاركتيم في مجتمع الممارسة. واتبعت تامين الطالب المعممين لطبيعة العمم في ت

الدراسة المنيج النوضي ضمى ضينة مكونة من خمسة من معممي العموم لممرحمة االبتدائية ممن 
طبيعة العمم، ويشاركون في مجتمع الممارسة، حيث يمتقون مرتين شيريًا ج نال ل كامللدييم فيم 

لتبادل األفكار حول التدريس، وتقويم طبيعة العمم، تدريبيم الميداني، مع مرشدين من الجامعة 
وطرح األسئمة. ولجمع البيانات تم استخدام المالحظات الميدانية، وتسجيالت الصوت والفيديو. 

 جظيرت النتائج جن الطالب المعممين الخمسة كانوا قادرين ضمى التدريس الصريح لطبيعة العمم.

العالقة بين تصورات معممي  إلىالتعرف  دفتفي(Bertsch, 2012بيرتش )جما دراسة 
المدارس ال انوية لمدى دضم مديري المدارس لمجتمعات التعمم المينية، وتصوراتيم حول سموكيات 

ست  ، مناً معمم( 116قيادة المدير. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ضمى ضينة مكونة من )
المينية المعدل ألوليفر وآخرون  مدارس في منطقة واحدة، واستخدمت مقياس مجتمعات التعمم
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والمكونة من خمسة جبعاد ىي:القيادة المشتركة والداضمة،القيم والرمية المشتركة، التعمم والتطبيق 
الجماضي، الممارسة الشخصية المشتركة،والظروف الداضمة، وتوصمت إلى جن المعممين يقدرون 

يتمقون دضما من مدير المدرسة في جميع قيمة جبعاد مجتمعات التعمم المينية، كما جكدوا بهنيم 
األبعاد مع وجود دضم طفيف في الرمية والقيم المشتركة. وتوصمت الدراسة إلى جن البعد األك ر 
ظيورا في المدارس ىو بعد الظروف الداضمة وجقميا بعد الرمية المشتركة وبعد الممارسة 

 الشخصية والمشتركة.

إلى التعرف ضمى كيفية تنفيذ المدير  فسعت(Miller, 2012ميمر )جما دراسة 
من  اً ( مشارك14لمجتمعات التعمم المينية، واتبعت الدراسة المنيج النوضي ضمى ضينة مكونة من )

مدرال المدارس االبتدائية.وتم مت جدوات الدراسة في مقابالت مع مديري المدارس. وجشارت النتائج 
ل األفكار،والتفكير مع زمالئيم، تساضد ضمى إلى جن الفرص المنتظمة لمديري المدارس في تباد

تنفيذ مجتمعات التعمم المينية، كذلك يرى المشاركون جن ىناك سمات مطموبة لتطوير الميارات 
والقدرات القيادية منيا القدرة ضمى القيادة في الممارسات اليومية، وطبيعة التعاون،والقيادة 

 ب والمبادئ التوجييية لمقيادة الفعالة.المدرسية، والتمكين، والتركيز ضمى تعمم الطال

التعرف ضمى االستراتيجيات المستخدمة  (Bennett, 2010بينت )كما ىدفت دراسة 
من قبل مدربي ومعممي  الث مدارس ابتدائية لمحفاظ ضمى مجتمعات التعمم المينية. واتبعت 

ن. وتم مت األداة في و ال ة مدربي اً ( معمم37الدراسة المنيج الوصفي ضمى ضينة مكونة من )
استبانة واستبيان مفتوح. وتوصمت النتائج إلى وجود خمس مجاالت تساضد ضمى الحفاظ ضمى 
مجتمعات التعمم المينية وىي التعاون والظروف الداضمة والقيادة الداضمة والعالقات والتركيز ضمى 

 تعمم الطالب.
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 ئي:ثانيًا: الدراسات السابقة  التي اهتمت بالبحث اإلجرا

التعرف ضمى توصيف مقرر  (2019حسين وعطية وعمون )ىدفت دراسة كل  من 
البحث اإلجرائي ببرنامج بكالوريوس رياض األطفال بكمية التربية جامعة اإلمام ضبد الرحمن بن 
فيصل كهحد جىم المقررات التي تساضد المعمم ضمى إيجاد حمول ضممية لمشاكمو الصفية اليومية 

اراتو في التفكير الناقد، وج ر ذلك ضمى تحسين العممية التعميمية برياض ضن طريق تطوير مي
( طالبة بقسم رياض األطفال 170(. وتكونت ضينة الدراسة من )2030األطفال في اول رمية )

جامعة اإلمام ضبد الرحمن بن فيصل، وتم مت جدوات الدراسة في توصيف المقرر، -بكمية التربية
يم الطالبة في إنجازىا لمبحث اإلجرائي، جبحاث الطالبات، استبانة استفتال كتب المقرر، معايير تقي

رجي الطالبات، استبانة تقييم الطالبات لممقرر، تقرير المقرر الجماضي. وجسفرت النتائج ضن جىمية 
دراسة مقرر البحث اإلجرائي لطالبات كمية التربية لما لو من ج ر إيجابي في تحسين وتطوير 

 عميمية واالرتقال بيا.العممية الت

الكشف ضن مدى استيفال بحوث المعممين  (2018اليتامي وآخرون )وىدفت دراسة 
لمعايير البحث اإلجرائي، واتبعت الدراسة المنيج النوضي، حيث قام الباح ون بتصميم بطاقة 

( 12)لتحميل ضينة من البحوث التي ججراىا المعممون في التعميم العام بسمطنة ضمان، ومقابمة 
 .معمما باح ا لتعّرف وجية نظرىم في مدى إلماميم بخصائص البحث اإلجرائي ومنيجيتو

ا لاعف وتوصمت الدراسة إلى جن البحوث التي تم تحميميا ال ترقى إلى المستوى المقبول ضمميً 
التزاميا بمواصفات البحث اإلجرائي، رغم قناضة المعممين بسالمة بحو يم وتوافقيا مع معايير 

حث اإلجرائي ومنيجيتو، وىي قناضة تفاضمت في تكوينيا ضوامل ضدة، منيا دراستيم الجامعية، الب
والمواصفات التي واعتيا وزارة التربية والتعميم لبحوث المعممين، وتوجيو المشرفين الذين يستعين 

 بيم المعمم. 

مينية بيدف تقديم برنامج تدريبي قائم ضمى المعايير ال(2018سميم )وجالت دراسة 
العالمية الحدي ة لتنمية ميارات البحث اإلجرائي لدى الطالب المعممين شعبة الكيميال بكمية 
التربية. واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي ذو المجموضة الواحدة. وتكونت ضينة الدراسة من 

( 10ن )من الطالب المعممين. وتم مت جدوات الدراسة في برنامج تدريبي مكون م اً ( طالب41)
جمسات تدريبية، واختبار معرفة البحث اإلجرائي، وبطاقة مالحظة لمميارات األدائية. وكشفت 

البعدي في اختبار البحث اإلجرائي المعرفية و وجود فروق بين التطبيقين القبمي النتائج ضن 
 وبطاقة المالحظة األدائية لصالح التطبيق البعدي.
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ديد فعالية البحث اإلجرائي في تنمية ميارات دراسة ىدفت إلى تح (2017عمي )وججرى 
. في مصر التفكير التهممي والتحصيل في مادة العموم لدى تالميذ الصف ال اني اإلضدادي

( تمميذا من الصف ال اني اإلضدادي. 60واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ضمى ضينة مكونة من )
رائي في تنمية ميارات التفكير التهممي وكشفت النتائج ضن جدوى النموذج المقترح لمبحث اإلج

 والتحصيل الدراسي في العموم لدى تالميذ الصف ال اني اإلضدادي.

ضن درجة تقدير معممي المرحمة ال انوية  الكشف(2017عساف )واستيدفت دراسة 
بمحافظات غزة المتالكيم ميارات البحث التربوي اإلجرائي، وفي اول ذلك تقديم رمية مقترحة 

ومعممة  اً ( معمم384ىا. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ضمى ضينة مكونة من )لتطوير 
لممرحمة ال انوية بمحافظات غزة. وتم مت جداة الدراسة في استبانة لميارات البحث اإلجرائي. 
وكشفت النتائج ضن جن محاور االستبانة جالت جميعيا بدرجة متوسطة، وقدمت الدراسة مقترحًا 

ميارات البحث اإلجرائي تامن المحاور )اختيار مواوع البحث اإلجرائي، التخطيط  لتطوير
لعممية البحث، مراجعة األدبيات المتعمقة بالبحث، الميارات المنيجية، جمع وتحميل وتنظيم 

 البيانات والمعمومات، كتابة التقارير وتفسير النتائج(.

ئي مدضومًا بالفيسبوك في تنمية اإلجرا استخدام البحث(2017نلر )واستيدفت دراسة 
ميارات إدارة الصف والحل اإلبداضي لممشكالت الصفية لدى معممي العموم قبل الخدمة. واتبعت 

( معممين 9الدراسة المنيج شبو التجريبي لمجموضة تجريبية واحدة. وتكونت ضينة الدراسة من )
وتم مت جدوات القياس من بطاقة لمادة العموم يستخدمون البحث اإلجرائي مدضومًا بالفيسبوك، 

مالحظة ميارات إدارة الصف لمعممي العموم، واختبار الحل اإلبداضي لممشكالت الصفية. وتكون 
البرنامج التدريبي من ست جمسات. وكشفت النتائج جن البحث اإلجرائي المدضم بالفيسبوك ساىم 

 لدى المعممين. في تنمية ميارات إدارة الصف والحل اإلبداضي لممشكالت الصفية

إلى وصف وتقييم ميارة التسامل الشفوي )طرح  (2016ملطف  )ىدفت دراسة 
األسئمة(، وتطوير تمك الميارة لدى معممات الصف األول األساسي العامالت في مدارس 
الراوان، ومعرفة مدى مساىمة البحث اإلجرائي في تطوير تمك الميارة. واتبعت الدراسة منيجية 

ي، التي ركزت ضمى تقييم ميارة طرح األسئمة لدى المعممات،  م االنتقال إلى خطوة البحث اإلجرائ
إجرائية تركز ضمى تطويرىا، ومالحظة ج ر تمك المنيجية في تطوير تمك الميارة ضند المعممات. 

( معممات من 6( طالبًا وطالبة من الصف األول األساسي، و)180وتكونت ضينة الدراسة من )
. واضتمدت الدراسة في تحميميا لمبيانات ضمى رصد ضدد األسئمة في كل مرحمة مدارس الراوان
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من المراحل ال الث لألدال العام، وكان من نتائج الدراسة حدوث تطور ممحوظ وممموس في جدال 
 المعممات ضمى ميارة طرح األسئمة الشفوية امن محاور الدراسة الستة.

صميم برنامج تدريبي لتنمية ميارات البحث إلى ت (2016العتيبي )بينما ىدفت دراسة 
اإلجرائي لدى معممات الصفوف األولية قبل الخدمة. واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي القائم 

( طالبة معممة، وجضدت 39ضمى تصميم المجموضة التجريبية الواحدة. وتكونت ضينة الدراسة من )
النتائج  تطاقة مالحظة لقياس جدال الطالبات، وكشفالدراسة برنامجًا تدريبيًا واختبار تحصيمي وب

ضن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التطبيقين القبمي و البعدي في االختبار 
التحصيمي وبطاقة المالحظة ولصالح التطبيق البعدي في كال األداتين، مما يعني فاضمية 

 البرنامج في تنمية ميارات البحث اإلجرائي.

التعرف إلى درجة تمكن معممي العموم من معرفتيم  (2015الدغمي )ت دراسة واستيدف 
بميارات البحث اإلجرائي في محافظة المفرق باألردن. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي. وتكونت 

وف األساسية بمدارس مديرية التربية والتعميم ف( معممًا ومعممة لمص40ضينة الدراسة من )
ج ضن جن درجة تمكن معممي العموم من معرفتيم بميارات البحث اإلجرائي بالمفرق. وكشفت النتائ

كانت دون المقبول تربويًا، وجشارت النتائج إلى ضدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
لمجنس والخبرة جو التفاضل بينيما، وكانت درجة تمكن المعممين من ميارات البحث اإلجرائي 

 اعيفة.

استخدام البحث الكشف ضن (2015د وملطف  وطنطاوي )محمبينما سعت دراسة 
اإلجرائي في تعديل اتجاه المعممين نحو دمج المعوقين بمدارس الدمج الشامل بمدينة جسيوط. 

من مدرسة تطبق فييا نظام  اً ( معمم30واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ضمى ضينة مكونة من )
دراسة بمقياس االتجاىات نحو المعوقين، الدمج الشامل بمحافظة جسيوط. وتم مت جداوت ال

ومقابالت وتحميل الو ائق. وكشفت النتائج ضن جن استخدام البحث اإلجرائي ساىم في تعديل 
 اتجاىات المعممين نحو دمج المعوقين بمدارس الدمج الشامل.

دراسة بيدف التعرف إلى مدى توافر ميارات  (2015عبد القادر والعمري )وججرى  
رائي لدى المعممات األوائل بمدارس التعميم األساسي في محافظة ظفار. واتبعت البحث اإلج

( معممة جولى من خمس واليات.  86الدراسة المنيج الوصفي، وتكونت ضينة الدراسة من )
وتم مت جدوات الدراسة من قائمة ميارات البحث اإلجرائي )اختيار المشكمة وصياغتيا، جمع 

إضداد خطة إجرالات البحث، تنفيذ اإلجرالات، كتابة تقرير  المعمومات وصياغة الفروض،
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البحث(، واختبار لميارات البحث اإلجرائي، كشفت النتائج ضن ضدم توافر ميارات البحث 
%(، وكشفت ضن ضدم  70اإلجرائي لدى المعممات األوائل حيث جالت دون مستوى اإلتقان )

جدت فروق تعزى لمتغير البرامج التدريبية وجود فروق تعزى لمتغير الممىل العممي، بينما و 
 ولصالح المعممات المواتي حارن برامج تدريبية.

تصميم برنامج تدريبي لتنمية ميارات البحث  (2015الشنبري )واستيدفت دراسة 
اإلجرائي لدى معممي العموم بالمرحمة المتوسطة، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ضمى ضينة 

ًا لمعموم بالمرحمة المتوسطة بالمدارس التابعة لمكتب المظميف بإدارة التعميم ( معمم11مكونة من )
( ساضة تدريبية، وتم مت 15من ) اً مكون اً برنامج الباح ة محافظة القنفذة بالسعودية. وصممتل

جدوات الدراسة في اختبار لمميارات المعرفية وآخر لمميارات األدائية. وكشفت نتائج الدراسة وجود 
دالة إحصائيًا بين التطبيقين القبمي و البعدي ألداتي البحث لصالح التطبيق البعدي، كما فروق 

 دلت ضمى وجود حجم ج ر كبير لمبرنامج التدريبي.

تحسين األدال التدريسي لمعممي العموم قبل الخدمة ( 2013شاهين )واستيدفت دراسة 
 ة، واشتممت ضينة البحث ضمى خمسباستخدام البحث اإلجرائي. واتبعت الدراسة المنيج النوضي

شعبة ضموم. وقام فريق البحث بتحديد بعض المشكالت التي -طالب بالفرقة الرابعة تعميم جساسي
تطبيقي الستخدام البحث اليعاني منيا جضاال الفريق. وتم تجميع البيانات من خالل الدليل 
خدمة المشاركين في البحث، اإلجرائي التشاركي، والمقابالت الشخصية مع معممي العموم قبل 

وبطاقة مالحظة األدال التدريسي، ومفكرات الباح ة ومعممي العموم قبل الخدمة المشاركين في 
البحث. وجسفرت النتائج ضن تحسن األدال التدريسي لمعممي العموم قبل الخدمة، فنسبة الكسب 

ججمع فريق البحث ضمى جن  المعدل التي تم حسابيا كانت جكبر من النسبة التي حددىا بالك. وقد
البحث اإلجرائي ساىم في حل مشكالتيم وتحسين جدائيم التدريسي، وسوف يستخدمونو في 

 المستقبل.

تصميم برنامج لتنمية ميارات البحث اإلجرائي  (2013مرسال والجزار)واستيدفت دراسة 
دراسة المنيج الوصفي واالضتقادات حول التنمية المينية لدى الطالب معمم الرياايات. واتبعت ال

( طالبًا معممًا، وتم مت جدوات الدراسة من اختبار ميارات البحث 36ضمى ضينة مكونة من )
اإلجرائي في الجانبين المعرفي واألدائي، ومقياس اضتقادات. وكشفت نتائج الدراسة ضن فاضمية 

ة المعممين في تخصص البرنامج في تنمية ميارات البحث اإلجرائي المعرفية واألدائية لدى الطمب
 الرياايات، وكذلك معتقداتيم حول التنمية المينية.
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إلى بنال برنامج تدريبي لتنمية ميارات البحث (2012بخيت و القاعود )ىدفت دراسة 
اإلجرائي لدى ضينة من معممي الدراسات االجتماضية في مديرية تربية إربد األولى. واتبعت 

( معممًا من معممي الدراسات االجتماضية، 15ة مكونة من )الدراسة المنيج التجريبي ضمى ضين
%( من فقرات اختبار  100وتم مت جدوات الدراسة في اختبار مقالي مفتوح، وكشفت الدراسة جن )

مستوى معرفة معممي الدراسات االجتماضية بالبحث اإلجرائي ومياراتو, قد كانت دون مستوى 
فقرات االختبار في بنال البرنامج التدريبي المقترح القائم اإلتقان، األمر الذي جوجب تامين كافة 

ضمى ميارات البحث اإلجرائي لدى معممي الدراسات االجتماضية. كما جشارت نتائج الدراسة إلى 
وجود فرق جوىري بين المتوسطين الحسابيين الخاصين بمدى المعرفة بالبحث اإلجرائي ومياراتو 

 التطبيق البعدي مقارنة بالتطبيق القبمي.قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح 

إلى التعرف ضمى دور البحث اإلجرائي ( Goodnough, 2010)بينما ىدفت دراسة
دراسة حالة لمعممة واحدة من  –التعاوني في دضم تعمم المعمم، واتبعت الدراسة المنيج النوضي 

المشاركة في مشروع البحث  معممات العموم في المرحمة االبتدائية. وجواحت النتائج جن المعممة
اإلجرائي التعاوني جدركت العديد من جوانب معرفتيا المينية م ل )دور المعمم كمتقصي داخل 
الفصول الدراسية، والتعامل مع مختمف التالميذ، وتحسين جوانب ك يرة في ممارستيا في تدريس 

يد من المبادئ التي تشكل التنمية العموم(، وجن البحوث اإلجرائية التعاونية تقدم وسيمة لتعزيز العد
 المينية الفعالة لمعممي العموم. 

دور البحوث اإلجرائية في التنمية المينية ضمى تعرف ال (2010عمر ) وىدف دراسة
لمعممة رياض األطفال في مصر، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ضمى ضينة مكونة 

( 30وتم مت جداة الدراسة في استبانو مكونة من )( معممة من بيئات متعددة في مصر، 50من )
بندًا في ستة محاور. وقد جظيرت نتائج الدراسة إلى رفض ضينة الدراسة استئ ار الجامعات 
ومراكز البحوث التربوية بإجرال البحوث الخاصة بتمك المرحمة ضمى اضتبار جن معممات تمك 

ة، وجنين ىّن األجدر بالتصدي لمبحث حول المرحمة ىّن األجدر بتحديد مشكالت تمك البحوث بدق
تمك المشكالت، وجشارت النتائج كذلك إلى رغبة الغالبية العظمى من معممات رياض األطفال 
لمواصمة التعمم الذاتي ج نال الخدمة، ورغبتين في إجرال البحوث، وجن نسبة ضالية منين ال تدرك 

 الرتقال بالميارات التدريسية.جىمية البحوث اإلجرائية كهحد الميارات الارورية ل

 إل  القيام ببحث إجرائي (Cullen et al, 2010سيمين وآخرون) وىدفت دراسة
وصف كيفية تصميم جنشطة لمساضدة معممي الصف السادس لمقيام ببحث إجرائي في تدريس 
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سة نحو جفال، واتبعت الدرا ضمىطبيعة العمم، ومساضدتيم ضمى تقييم فيم طالبيم لطبيعة العمم 
( معممًا لمصف السادس األساسي. وتم مت جدوات 12المنيج النوضي، وتكونت ضينة الدراسة من )

الدراسة في )التقارير، المقابالت، االستبانات، قوائم المالحظة الصفية(، وجواحت نتائج الدراسة 
وتطوير جن البحث اإلجرائي يمكن جن يكون جداة قيمو إلشراك معممي الفصول الدراسية في البحث 

مشروع البحث اإلجرائي استمر في  وجن تدريس وتقييم طبيعة العمم مما يغير من كيفية تدريسيم،
 لتدريس العموم في المدارس. دةتعزيز تنمية المعممين كقا
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 التعقيب عم  الدراسات السابقة:

 :مايميلدراسات السابقة تبيَّن لمباحث امن خالل استعراض 

 (.2019( وحتى ضام )2009لتي ججريت فييا الدراسات من ضام )تراوحت الفترة الزمنية ا 
 :تباينت الدراسات في المنيج المستيدف وذلك حسب طبيعة الدراسة وجىدافيا، حيث 

اتبعت العديد من الدراسات المنيج الوصفي م ل دراسة كل من: )إبراىيم والشيومي،  -
 ،2016والرواحية،  الميدي والحار ية ،2017محمدين، وموسى،  ،2017زيد، ،2018

Kalkan, 2016،  ،2016احاوي وخاطر،Chen, et al, 2016.) 
 ،2018اتبعت العديد من الدراسات المنيج التجريبي م ل دراسة كل من: )سعودي،  -

 (.2016العتيبي،  ،2017نصر،  ،2017ضمي،  ،2018سميم، 
الخالص  ، 2019اتبعت العديد من الدراسات المنيج النوضي م ل دراسة ) الخالص  -

(khales,2016 شاىين )2016ضمر،  ،2013، Akerson, et al, 2012، Miller, 
 (.Goodnough, 2010 ،2013شاىين،  ،2018الغنامي وآخرون،  ،2012

  ،استيدفت العديد من الدراسات السابقة المرحمة األساسية، كما في دراسة كل من: )زيد
 ,Akerson, et al ،2015مخموف،  ،Kalkan, 2016 ،2015الدغمي،  ،2017
2012،Miller, 2012، Goodnough, 2010.) 

  ،استيدفت العديد من الدراسات السابقة المرحمة اإلضدادية، كما في دراسة كل من: )سعودي
 (.2017ضمي،  ،2018

  ،استيدفت العديد من الدراسات السابقة المرحمة ال انوية، كما في دراسة كل من: )الزايد
2018، Bertsch, 2012،  ،2017ضساف.) 

 ,و  (2019استيدفت بعض الدراسات الطمبة المعممين , كما في دراسة)الخالص
 (khales,2016الخالص)

  استخدمت العديد من الدراسات جداة االستبانة لرصد آرال المعممين والمعممات، ومن ىذه
ومي، إبراىيم، والشي ،2018الصالحية وبنت الياشم، ،2الدراسات )حسين وضطية وضمون، 

(، كما واستخدمت 2010ضمر،  ،2017ضساف،  ،2017محمدين، وموسى،  ،2018
الزايد،  ،2018العديد من الدراسات جداة المقابمة، ومن ىذه الدراسات )الغتامي، وآخرون، 

 ،2015محمد، ومصطفى، وطنطاوي،  ،Miller, 2012 ،2016الزايد، وضمر،  ،2018
 (.2013شاىين، 
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 رورة تنمية ميارات البحث اإلجرائي لدى المعممين، وتطبيق جوصت جميع الدراسات با
 مجتمعات التعمم المينية في المدارس.

 
 أوجه اتفا: الدراسة الحالية مع الدراسات والبحوث السابقة:

 بعد استعراض الدراسات السابقة، يتاح جن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة في:

ممين لممرحمة األساسية الدنيا لميارات البحث اإلجرائي جىمية دراسة مدى ممارسة المع .1
 ومجتمعات التعمم المينية.

 المنيج المستخدم في الدراسة وىو المنيج الوصفي ااألرتباطي. .2
جداة الدراسة المستخدمة وىي االستبانة لرصد آرال وتقديرات المعممين والمقابمة وتحميل بعض  .3

 األبحاث اإلجرائية .
 ية المستخدمة في رصد نتائج الدراسة.األساليب اإلحصائ .4

 أوجه اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات والبحوث السابقة:

 بعد استعراض الدراسات السابقة، يتاح جن الدراسة الحالية تختمف مع الدراسات السابقة في:

ي تتناول الدراسة مدى ممارسة المعممين لممرحمة األساسية الدنيا لميارات البحث اإلجرائ .1
 وضالقة ذلك بمجتمعات التعمم المينية.

واستخدام المنيج االرتباطي وكذلك استخدام جك ر من جداة وىي  األستبانو  المقابمة و تحميل  .2
 األبحاث اإلجرائية .

اشتماليا لسبع مجاالت كاآلتي: )الرمية والقيم المشتركة، المسمولية الجماضية، التعاون  .3
مم الميني، االنفتاح والشراكات، ال قة المتبادلة واالحترام المرتكز ضمى التعمم، تعزيز التع

 (.والدضم، تحسين الموارد واليياكل، القيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعمم المينية
 أوجه استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة:

 بعد استعراض الدراسات السابقة، َخُمَصت الباح ة إلى جنَّيا جفادت في:

ستفادة في كتابة اإلطار النظري الخاص بمجتمعات التعمم المينية وميارات البحث اال .1
 اإلجرائي.

 تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة. .2
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 بنال جداة الدراسة وىي االستبانة  الخاصة بمجتمعات التعمم المينية والبحث اإلجرائي. .3
 وات الدراسة.اختيار األساليب المناسبة لمتحقق من صدق و بات جد .4
 االستفادة من األساليب اإلحصائية المستخدمة. .5
 المساىمة في مناقشة النتائج وربطيا بالدراسات السابقة وتقديم التوصيات. .6
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 انفصم انثانث

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 انطرٌقت واإلجراءاث

ك التي اتبتعيا الباح ة في تنفيذ الدراسة، ومن ذل لإلجرالات  يتناول ىذا الفصل وصفًا مفصالً 
ضداد جداة  تعريف منيج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد ضينة الدراسة، وا 
الدراسة)االستبانة(، والتهكد من صدقيا و باتيا، وبيان إجرالات الدراسة، واألساليب اإلحصائية 

 ، وفيما يمي وصف ليذه اإلجرالات.التي استخدمت في معالجة النتائج

 

 يُهج انذراصت 1.  3

االرتباطي. ويعرف بهنو الوصفي  يق جىداف الدراسة قامت الباح ة باستخدام المنيج من ججل تحق

المنيج الذي يدرس ظاىرة جو حد ًا جو قاية موجودة حاليًا يمكن الحصول منيا ضمى معمومات 

 تجيب ضن جسئمة البحث دون تدخل من الباحث فييا. 

 
 يجتًع انذراصت  2.  3

والبالغ ، ممي المرحمة األساسية في مديرية تربية جنوب الخميلتهلف مجتمع الدراسة من جميع مع

 ت مكتب مديرية تربيةجنوب الخميل.وذلك حسب جحصائيا معممًا ومعممة(1179ضددىم )
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 عينة الدراسة 3.3

( معممًا ومعممة من معممي المرحمة األساسية في مديرية 178تكونت ضينة الدراسة من )

 العشوائية من مجتمع الدراسةالطبقية  العينةرىا باستخدام تربية جنوب الخميل ،وقد تم جختيا

 .الدراسة(: توزيع جفراد ضينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتيير

 28.7 51 ذكر الجنس

 71.3 127 جن ى

 24.7 44 سنوات 5جقل من  سنوات الخبرة

 24.7 44 سنوات 10 -5من 

 50.6 90 سنوات 10 جك ر من

 16.3 29 دبموم المؤهل العممي

 83.7 149 بكالوريوس فهضمى

 :ادوات الدراسة3.5

 أشتممت الدراسة عم  األدوات اآلتية :

 :األول : االستبانةاألداة 3.5.1

 منوجستبانة لمجتمعات التعمم المينية . استبانة لمبحث اإلجرائي التشاركيقامت الباح ة ببنال 

طالع ضمى األدب التربوي والدراسمت السابقة والمتعمقة بمارسة معممي المرحمة األساسي خالل األ
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لمبحث اإلجرائي التشاركي وضالقتو بمجتمعات التعمم المينية .تكونت األستبانة األولى  بصورتيا 

النيائية من محورين المحور األول يشمل ضمى المعمومات الشخصية ألفراد ضينة 

وسنوات الخبر,والممىل العممي( , وجما المحور ال اني فتكون من فقرات األستبانة الدراسة)ةالجنس, 

( فقرة .وقد تم تصميم المقياس ضمى جساس مقياس ليكرت الخماسي)الممحق 27وضددىا )

وتكونت االستبانة ال انية حول ممارست مجتمعات التعمم المينية من محورين األول اشتمل (2)رقم

د ضينة الدراسة )الجنس،وسنوات الخبر، والممىل العممي (، المحولر معمومات شخصية ألفرا

وىي )الرمية والقيم المشتركة ، ال اني تكون من مجاالت ممارسة مجنمعات التعمم المينية 

واألنفتاح والشركات ، وال قة المتبادلة  ،المسمولية الجماضية ،التعاون المرتكز ضمى التعمم 

الموارد واليياكل ، والقيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعمم المينية  والدضم ، وتحسينواألحترام 

 .(3) رقم ممحق(

 األول  لد: األداة 5.3

قامت الباح ة بتصميم االستبانة بصورتيا األولية، ومن  م تم التحقق من صدق جداة الدراسة 

وزضت  بعرايا ضمى المشرف ومجموضة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة، حيث

الباح ة االستبانة ضمى ضدد من المحكمين. حيث طمب منيم إبدال الرجي في فقرات االستبانة من 

اافة  حيث: مدى واوح لغة الفقرات وسالمتيا لغويًا، ومدى شمول الفقرات لمجانب المدروس، وا 

انة جي معمومات جو تعديالت جو فقرات يرونيا مناسبة، ووفق ىذه المالحظات تم إخراج االستب

 بصورتيا النيائية.
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لفقرات من ناحية جخرى تم التحقق من صدق األداة جياًا بحساب معامل االرتباط بيرسون 

واتاح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويدل االستبانة مع الدرجة الكمية لألداة، 

 قرات. والجداول التالية تبين ذلكتساق داخمي بين الفاضمى جن ىناك 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3ل )جدو 
 مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل 

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 ةاإلحصائي

1 0.317** 0.000 10 0.574** 0.000 19 0.512** 0.000 

2 0.331** 0.000 11 0.465** 0.000 20 0.454** 0.000 

3 0.550** 0.000 12 0.538** 0.000 21 0.493** 0.000 

4 0.583** 0.000 13 0.469** 0.000 22 0.563** 0.000 

5 0.506** 0.000 14 0.602** 0.000 23 0.489** 0.000 

6 0.445** 0.000 15 0.481** 0.000 24 0.484** 0.000 

7 0.409** 0.000 16 0.479** 0.000 25 0.429** 0.000 
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8 0.575** 0.000 17 0.479** 0.000 26 0.497** 0.000 

9 0.516** 0.000 18 0.607** 0.000 27 0.610** 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

مدى ممارسة ( لملفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.3جدول )
 مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 0.527** 0.000 17 0.655** 0.000 33 0.687** 0.000 

2 0.535** 0.000 18 0.634** 0.001 34 0.699** 0.000 

3 0.567** 0.000 19 0.626** 0.007 35 0.661** 0.000 

4 0.607** 0.000 20 0.665** 0.000 36 0.618** 0.000 

5 0.537** 0.000 21 0.508** 0.000 37 0.618** 0.000 

6 0.549** 0.000 22 0.655** 0.000 38 0.593** 0.000 

7 0.612** 0.000 23 0.680** 0.000 39 0.537** 0.000 

8 0.536** 0.000 24 0.609** 0.000 40 0.601** 0.000 
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9 0.558** 0.000 25 0.585** 0.000 41 0.624** 0.000 

10 0.554** 0.000 26 0.581** 0.000 42 0.640** 0.000 

11 0.663** 0.000 27 0.630** 0.000 43 0.674** 0.000 

12 0.573** 0.000 28 0.623** 0.000 44 0.690** 0.000 

13 0.654** 0.000 29 0.706** 0.000 45 0.644** 0.000 

14 0.529** 0.000 30 0.647** 0.000 46 0.649** 0.000 

15 0.679** 0.000 31 0.666** 0.000 47 0.670** 0.000 

16 0.700** 0.000 32 0.663** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 األداءثباث  6. 3

 من  بات األداة، من خالل حساب  بات الدرجة الكمية لمعامل ال بات بالتحقققامت الباح ة 

ممارسة معممي لمجاالت الدراسة حسب معادلة ال بات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية لمدى 

، (0.884)المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل

وىذه النتيجة  ،ممارسة مجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل( لمدى 0.965و)
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تشير الى تمتع ىذه االداة ب بات يفي بهغراض الدراسة. والجدول التالي يبين معامل ال بات 

 لممجاالت والدرجة الكمية.

 (: 4.3جدول )

 معامل الثبات المجاالت المحور

ممارسة 
مجتمعات التعمم 
المهنية في 
مديرية تربية 

 جنوب الخميل

 0.84 الرؤية والقيم المشتركة

 0.81 المسؤولية الجماعية

 0.79 التعاون المرتكز عم  التعمم

 0.88 تعزيز التعمم المهني

 0.82 االنفتاح والشراكات

 0.89 الثقة المتبادلة واالحترام والدعم

 0.84 تحسين الموارد والهياكل

القيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعمم 
 المهنية

0.87 

 0.96 الدرجة الكمية

 

 :انثاٍَت: انًقابهتاألداء 2.5.3

تم جضداد صحيفة المقابمة لمعرفة مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث األجرائي 

 . (4لممحق رقم)(جسئمة 8من )التشاركي وضالقتو بمجتمعات التعمم المينية. حيث تكونت المقابمة 
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وججريت المقابمة  ، ومعممة في مدارس مديرية تربية جنوب الخميل اً ( معمم20تمت المقابمة مع)

 بصورة فردية .

 لد: أداة المقابمة:3.5.3 

بعد جضداد صحيفة المقابمة بصورتيا األولية تم ضرايا ضمى مجموضة من المحكمين المختصين 

فهجرت الباح ة التعديالت المطموبة بحسب المالحظات  ،مالحظاتيم حولياوالذين بدورىم جبدوا ،

فهصبحت صحيفة  ،من حيث الصياغة المغوية وحذف بعض األسئمة  ، ىا المحكميناالتي جبد

 جسئمةممحق)( .( 8المقابمة جاىزة لمتطبيق ومكونة من )

 ثبات المقابمة: 

 تم إجرال  بات التحميل لممقابمة كم يمي:

قامت الباح ة بتدريب جحدى المعممات من زميالتيا في العمل لمقيام بين شخلي : الثبات 
وسجمت األجابات التي تم الحصول ضمييا من ،  م قامت بإجرال نفس المقابمة ، بإجرال المقابمة 
 ضينة الدراسة.

ويتحقق ضندما يتوصل الباحث نفسو إلى نتائج متقاربة ضند إضادة  الثبات الضمن شخلي :
 قابمة مع الشخص نفسو.الم

 م جضادت تحميميا في وقت الحق ، قامت الباح ة بتدوين إجابات المعممين والمعممات وتحميميا 
 مرة جخرى ومن  م ضممت ضمى مقارنة األجابات في الحالتين .

 (األداة الثالثة: تحميل الوثائ: )البحوث اإلجرائية التشاركية 3.5.3

 وىي:، وفق خطوات تحميل الو ائق  ،ائية حممت الباح ة بعض البحوث األجر 

 إضداد قائمة بالمعاير التي يجب توافرىا في البحوث اإلجرائية التشاركية . (1
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تحديد ىدف التحميل :ىدفت ضممية التحميل الى التعرف ضمى الدافع من ضمل  األبحاث   (2
 .التشاركية 

ن والمعممات في و ا المعممتحديد ضينة التحميل: األبحاث اإلجرائية التشاركية التي قام بي (3
   .مدارس المرحمة األساسية

فئات التحميل :اضتمدت الدراسة الحالية ضمى قائمة بمعاير في مجال  تحميل األبحاث  (4
 اإلجرائية .

 وحدة التحميل :تم  اتخاذ العبارات والكممة كوحدات تحميل  (5
 ثبات تحميل الوثائ: :

 ومشرفتيا البيانات التالية حممت الباح ة،لمعرفة  بات تحميل البيانات 

ضمى معنى وااح ودقيق لوحدات تحميل  مشرفتيا :تم األتفاق بين الباح ة والثبات بين شخلي 

 .تحمياًل لألبحاث اإلجرائية  ، وبعد ذلك ججرت الباح ة والمشرفة بشكل منفرد ، العبارة والكممة

التحميل مرتين بفارق زمني :قامت الباح ة بإجرال ضممية الثبات عبر الزمن )ضمن الشخلي(

 بين التحميمين األول وال اني.  ( يوماً 15)

 :متييرات الدراسة 7.3

 المتييرات المستقمة:

 .وجن ى  ،الجنس ولو مستويان: ذكر

وجك ر من  ،سنوات  10-5ومن   ،سنوات  5سنوات الخبرة وليا  ال ة مستويات :جقل من 

 سنوات.10

 فهضمى . ،وبكالوريوسوم الممىل العممي : ولو مستويان دبم
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 المتيير التابع :

وممارسة مجتمعات التعمم المينية ،ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي 

 في مدرية تربية جنوب الخميل .

 إجراءاث انذراصت  8.  3

 قامت الباح ة باإلجرالات اآلتية:

 مواوع.مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة حول ال -
 الحصول ضمى كتاب  موافقة من ضمادة الدراسات العميا إلجرال الدراسة . -
 الحصول ضمى كتاب تسييل ميم من التربية  لتطبيق األدوات في المدرسة. -
 .تيا األولية ور إضداد جدوات الدراسة بص -
 .ضرض جدوات الدراسة ضمى لجنة من المحكمين لمخروج بالصورة النيائية لألدوات  -
 .من  بات جدوات الدراسة  وصدقيا التحقق  -
 .جختيار العينة  -
 توزيع األسبانة وتفريغيا وتحميميا . -
 ضمل المقابمة مع معممي المدارس ,وتفريغيا وتحميميا. -
 .تحميل الألبحاث  -

قامت الباح ة بتطبيق األداة ضمى جفراد ضينة الدراسة، وبعد جن اكتممت ضممية تجميع االستبيانات 
بعد إجابتيم ضمييا بطريقة صحيحة، تبين لمباح ة جن ضدد االستبيانات المستردة من جفراد العينة 

 .ة( استبان178الصالحة والتي خاعت لمتحميل اإلحصائي: )

 انًعانجت اإلحصائٍت   8.  3

بعد جمع االستبيانات والتهكد من صالحيتيا لمتحميل تم ترميزىا )إضطائيا جرقامتا معينة(، وذلك 
ياناتيا إلى جياز الحاسوب اآللي إلجرال المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحميل تمييدا إلدخال ب

البيانات وفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج 
 -tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار )ت( )

test)( واختبار تحميل التباين األحادي ،One Way ANOVA ،ومعامل ارتباط بيرسون ،)
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(، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية Cronbach Alphaومعادلة ال بات كرونباخ جلفا )
(SPSS( )Statistical Package For Social Sciences.) 
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 الفلل الرابع
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 َتائج انذراصت

 تًهٍذ  1.  4

 

 مواوع الدراسة وىو "تامن ىذا الفصل ضراا لنتائج الدراسة التي توصمت إلييا الباح ة ضن ي
( لمبحث اإلجرائي التشاركي وعالقته بمجتمعات التعمم 4-1ممارسة معممي المرحمة األساسية )

" وبيان ج ر كل من المتغيرات من خالل استجابة جفراد  المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل
ضمييا. وحتى يتم تحديد وتحميل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول  ،العينة ضمى جداة الدراسة

 درجة متوسطات استجابة جفراد ضينة الدراسة تم اضتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 ممارسة البحث اإلجرائي التشاركي

 مدى متوسطها الحسابي

 مجتمعات التعمم المهنية

 فهقل 2.00 فهقل 2.33 منخفاة

 3.00-2.01 3.67-2.34 متوسطة

 فهضمى 3.01 فهضمى 3.68 ضالية
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 :نتائج أسئمة الدراسة  2.  4

 : انُتائج انًتعهقت بانضؤال األول  1.2.4

ما مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب 
 الخميل ؟ 

ت المعيارية لإلجابة ضن ىذا السمال قامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافا
مدى ممارسة معممي المرحمة  الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى فقرات االستبانة التي تعبر ضن

 (1.4والجدول رقم) لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل (4-1)األساسية
 . يظير نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةألفراد ضينة الدراسة

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمدى 1.4دول )ج
 ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.56 4.33 الصفية جتناقش مع زمالئي حول المشكالت 2

جشارك  خبرتي  السابقة حول المشكمة البح ية مع زمالئي في  3
 المدرسة.

 عالية 0.63 4.31

 عالية 0.69 4.25 جطمع مدير المدرسة ضمى نتائج البحث . 24

 عالية 0.52 4.19 ججمع البيانات ضن المشكالت الصفية التي تواجيني. 1

 عالية 0.69 4.16 حول البحث اإلجرائي.جتواصل مع جدارة المدرسة  9

 عالية 0.64 4.14 جتحاور مع زمالئي في اختيار الحل األم ل  لممشكمة الصفية. 13

 عالية 0.61 4.14 جحدد  مع زمالئي جفال الحمول لممشكمة   21

 عالية 0.62 4.11 جاع بدائل لمحمول المقترحة لممشكمة البح ية مواوع االىتمام 22

 عالية 0.66 4.09 ش مع زمالئي حول حمول المشكمة  التي تم صياغتيا.جتناق 19
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 عالية 0.69 4.09 جتعاون مع زمالئي في اتخاذ القرارات المالئمة. 23

 عالية 0.71 4.07 جشارك جوليال األمور في مناقشة مشكمة البحث. 4

 عالية 0.62 4.04 جواح طبيعة المشكمة البح ية لزمالئي 5

 عالية 0.66 4.04 مة حول طبيعة المشكمة  البح ية.جطرح جسئ 18

 عالية 0.67 4.02 جتعاون مع زمالئي في تطبيق الحمول التي تم صياغتيا . 20

 عالية 0.69 4.00 جتشارك مع زمالئي في  المدرسة في تحميل النتائج. 16

 عالية 0.66 3.98 جفسر النتائج التي تم التوصل إلييا بمشاركة زمالئي. 17

 عالية 0.72 3.98 ججري مقابالت مع جوليال األمور حول حمول لممشكمة البح ية. 26

جستطيع جن جكون مجموضات بح ية قادرة ضمى االنخراط في  25
 البحث .

 عالية 0.71 3.97

 عالية 0.70 3.96 ضند واع الخطة العالجية لممشكمة  البح ية جشارك زمالئي. 8

 عالية 0.71 3.94 البيانات ضن المشكمة البح ية. جتشارك مع زمالئي في جمع   15

 عالية 0.84 3.94 جشارك في ممتمرات وندوات حول البحث اإلجرائي. 27

 عالية 0.68 3.93 ضند واع  خطة لمبحث اإلجرائي جشارك زمالئي. 7

 عالية 0.79 3.90 جحار دورات تتعمق بالبحث اإلجرائي  10

 عالية 0.75 3.90 اح حمول لممشكمة البح يةجشارك جوليال األمور في اقتر  12

 عالية 0.79 3.89 جشترك في دورات تدريبية لتطوير جدائي البح ي  14

جضرض األدوات التي سوف استخدميا في البحث اإلجرائي  6
 ضمى زمالئي في المدرسة

 عالية 0.66 3.87

جتواصل مع زمالئي من خارج المدرسة لممساضدة في حل  11
 بح ية.المشكمة ال

 عالية 0.86 3.79

 عالية 0.34 4.03 الدرجة الكمية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر ضن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي 

( وانحراف 4.03لمتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل  جن ا
لمبحث  (4-1)( وىذا يدل ضمى جن مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية0.34)مقداره معياري 

 اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل  جال بدرجة ضالية. 

الية. وحصمت الفقرة ( جن جميع الفقرات جالت بدرجة ض1.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
(، ويمييا فقرة 4.33" ضمى جضمى متوسط حسابي ) أتناقش مع زمالئي حول المشكالت اللفية" 
" بمتوسط حسابي أشارك  خبرتي  السابقة حول المشكمة البحثية مع زمالئي في المدرسة" 
أتوالل مع زمالئي من خارج المدرسة لممساعدة في حل المشكمة (. وحصمت الفقرة " 4.31)

(، يمييا الفقرة " جضرض األدوات التي سوف استخدميا 3.79" ضمى جقل متوسط حسابي ) البحثية
 (.3.87في البحث اإلجرائي ضمى زمالئي في المدرسة " بمتوسط حسابي )

 

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني  2.2.4

مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية  (4-1معممي المرحمة األساسية) ةما مدى ممارس
 ؟  جنوب الخميل

لإلجابة ضن ىذا السمال قامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
مدى ممارسة مجتمعات  الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مجاالت االستبانة التي تعبر ضن

( يظير المتوسطات 2.4والجدول ) والمعممين لمينية في مديرية تربية جنوب الخميلالتعمم ا
 . الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد العينة  
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 2.4جدول )
 لمهنية في مديرية تربية جنوب الخميل والمعممينلمجاالت مدى ممارسة مجتمعات التعمم ا

المتوسط  المجاالت الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.64 2.60 المسؤولية الجماعية 2

 متوسطة 0.71 2.57 الثقة المتبادلة واالحترام والدعم 6

 متوسطة 0.68 2.51 التعاون المرتكز عم  التعمم 3

 متوسطة 0.65 2.51 المهنيتعزيز التعمم  4

 متوسطة 0.69 2.46 الرؤية والقيم المشتركة 1

 متوسطة 0.73 2.43 القيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعمم المهنية 8

 متوسطة 0.66 2.38 االنفتاح والشراكات 5

 متوسطة 0.63 2.34 تحسين الموارد والهياكل 7

 متوسطة 0.55 2.48 الدرجة الكمية

 

الذي يعبر ضن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4-2)من الجدول  يالحظ
الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مدى ممارسة مجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية 

 مقداره ( وانحراف معياري2.48جنوب الخميل والمعممين جن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)
جن مدى ممارسة مجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل  ( وىذا يدل ضمى0.55)

والمعممين جال بدرجة متوسطة. ولقد حصل مجال المسمولية الجماضية ضمى جضمى متوسط 
التعاون ، يميو مجال (، ويميو مجال ال قة المتبادلة واالحترام والدضم2.60حسابي ومقداره )

ل تعزيز التعمم الميني. ويميو مجال الرمية والقيم المشتركة، ومن المرتكز ضمى التعمم، ويميو مجا
 م مجال القيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعمم المينية، و م مجال االنفتاح والشراكات، ويميو 

 مجال تحسين الموارد واليياكل.
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راد ضينة الدراسة وقامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جف
( يعرض 3.4) والجدول مجال الرمية والقيم المشتركة ضمى فقرات االستبانة التي تعبر ضن

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد ضينة الدراسة

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد ضينة الدراسة لمجال3.4جدول )
 الرمية والقيم المشتركة

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تركز رمية المدرسة ضمى جودة التعمم لجميع  3
 الطمبة.

 متوسطة 0.98 2.62

تطور المدرسة رميتيا بما يتفق مع المستجدات  5
 التربوية.

 متوسطة 0.94 2.60

 متوسطة 0.92 2.56 لقيم المدرسية.تتخذ المدرسة القرارات التي توائم ا 6

 متوسطة 0.95 2.51 يمتزم جميع العاممين بالمدرسة بالرمية المشتركة. 4

 متوسطة 0.85 2.44 نشترك في نقاشات حول تعمم الطمبة  2

 متوسطة 0.89 2.07 نشترك في صياغة رمية المدرسة. 1

 متوسطة 0.69 2.46 الدرجة الكمية

الذي يعبر ضن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 3.4)يالحظ من الجدول 
الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مجال الرمية والقيم المشتركة جن المتوسط الحسابي لمدرجة 

( وىذا يدل ضمى جن مجال الرمية والقيم المشتركة جال 0.69( وانحراف معياري )2.46الكمية)
 .متوسطةبدرجة 

( جن جميع الفقرات جالت بدرجة متوسطة. وحصمت 3.4في الجدول رقم )كما وتشير النتائج 
"ضمى جضمى متوسط حسابي  تركز رؤية المدرسة عم  جودة التعمم لجميع الطمبةالفقرة " 

" بمتوسط  تطور المدرسة رؤيتها بما يتف: مع المستجدات التربوية(، ويمييا فقرة " 2.62)
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" ضمى جقل متوسط حسابي في لياغة رؤية المدرسة نشترك (. وحصمت الفقرة " 2.60حسابي )
 (.2.44" بمتوسط حسابي ) نشترك في نقاشات حول تعمم الطمبة(، يمييا الفقرة " 2.07)

وقامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد ضينة الدراسة 
( يظير نتائج 4.4والجدول رقم )لية الجماضية.مجال المسمو  ضمى فقرات االستبانة التي تعبر ضن

 .المتوسطات الحسابية واألنحراف المعياري لمعينة

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 4.4جدول )
 المسؤولية الجماعيةلمجال 

الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.83 2.73 ر بمسموليات التدريس المشتركة نشع 2

 متوسطة 0.88 2.68 نشعر بالمسمولية المشتركة ضمى مستوى المدرسة. 1

تدور نقاشاتنا الجماضية في المدرسة حول قاايا  3
 التعميم

 متوسطة 0.90 2.66

تستند المجموضات إلى البيانات لإلجابة ضن األسئمة  4
 المرتبطة بتقدم الطمبة.

 متوسطة 0.78 2.49

 متوسطة 0.86 2.44 نتحمل مسمولية تحميل بيانات تقيم الطمبة 5

 متوسطة 0.64 2.60 الدرجة الكمية

الذي يعبر ضن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4.4)يالحظ من الجدول 
حسابي لمدرجة الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مجال المسمولية الجماضية جن المتوسط ال

( وىذا يدل ضمى جن مجال المسمولية الجماضية 0.647) مقداره ( وانحراف معياري2.60الكمية)
 جالت بدرجة متوسطة.

( جن جميع الفقرات جالت بدرجة متوسطة. وحصمت 4.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
(، ويمييا فقرة 2.73ي )" ضمى جضمى متوسط حساب نشعر بمسؤوليات التدريس المشتركةالفقرة " 

(. وحصمت 2.68" بمتوسط حسابي ) نشعر بالمسؤولية المشتركة عم  مستوى المدرسة" 
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(، يمييا 2.44" ضمى جقل متوسط حسابي )نتحمل مسؤولية تحميل بيانات تقيم الطمبةالفقرة " 
"  بمتوسط  ةتستند المجموعات إل  البيانات لإلجابة عن األسئمة المرتبطة بتقدم الطمبالفقرة " 
 (.2.49حسابي )

وقامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد ضينة الدراسة 
  (5.4ويبين الجدول ).مجال التعاون المرتكز ضمى التعمم ضمى فقرات االستبانة التي تعبر ضن

 المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لمعينة.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 5.4جدول )
 مجال التعاون المرتكز عم  التعممل

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.95 2.66 يمتزم المعممون بالمدرسة بمبدج استمرارية التعمم. 4

تطوير الممارسات المينية في  نوظف نتائج التقويم في 2
 المدرسة.

 متوسطة 0.79 2.51

نشكل فرق تعاونية في المدرسة لتحقيق األىداف   3
 المشتركة.

 متوسطة 0.89 2.49

ينخرط المعممون في المشاريع ضمى مستوى المدرسة  1
 بهكمميا.

 متوسطة 0.86 2.40

 متوسطة 0.68 2.51 الدرجة الكمية

الذي يعبر ضن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (5.4)يالحظ من الجدول 
الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مجال التعاون المرتكز ضمى التعمم جن المتوسط الحسابي 

( وىذا يدل ضمى جن مجال التعاون المرتكز 0.68) مقداره ( وانحراف معياري2.51لمدرجة الكمية)
 .متوسطةضمى التعمم جال بدرجة 

( جن جميع الفقرات جالت بدرجة متوسطة. وحصمت 5.4ا وتشير النتائج في الجدول رقم )كم
(، 2.66" ضمى جضمى متوسط حسابي ) يمتزم المعممون بالمدرسة بمبدأ استمرارية التعممالفقرة " 

" بمتوسط حسابي  نوظف نتائج التقويم في تطوير الممارسات المهنية في المدرسةويمييا فقرة " 
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" ضمى  ينخرط المعممون في المشاريع عم  مستوى المدرسة بأكممها. وحصمت الفقرة " (2.51)
  نشكل فر: تعاونية في المدرسة لتحقي: األهداف(، يمييا الفقرة " 2.40جقل متوسط حسابي )

 (.2.49" بمتوسط حسابي ) المشتركة

جابات جفراد ضينة الدراسة وقامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الست
( يظير 6.4والجدول) مجال تعزيز التعمم الميني ضمى فقرات االستبانة التي تعبر ضن

 .المتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية  األفراد العينة 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 6.4جدول )
 لتعمم المهنيتعزيز المجال 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.82 2.67 نطور ضممية تحديد االحتياجات لممدرسة بهكمميا. 2

 متوسطة 0.89 2.63 يتم االىتمام بنقل التعمم الجديد إلى الواقع العممي. 5

 متوسطة 0.92 2.58 يركز التطوير الميني لممعممين ضمى التعميم والتعمم. 8

يخاع المعممين لدورات تدريبية استنادًا إلى السجل  7
 التدريبي لممعمم.

 متوسطة 0.88 2.57

 متوسطة 0.93 2.56 نحدد االحتياجات باستمرار. 1

يتم التخطيط لمجموضة من الفرص لتمكين المعممين  4
 من التعمم لنقل التعمم الجديد إلى الممارسة.

 متوسطة 0.87 2.48

يتم تحديد احتياجات التعمم الميني لممعممين  3
 والموظفين بشكل كامل.

 متوسطة 0.85 2.36

تتوفر وحدة خاصة مسموليتيا التطوير الميني  6
 المستمر.

 متوسطة 0.91 2.28

 متوسطة 0.65 2.51 الدرجة الكمية
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عيارية الذي يعبر ضن المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم( 6.4)يالحظ من الجدول 
الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مجال تعزيز التعمم الميني جن المتوسط الحسابي لمدرجة 

( وىذا يدل ضمى جن مجال تعزيز التعمم الميني 0.65) مقداره ( وانحراف معياري2.51الكمية)
 .متوسطةجالت بدرجة 

ة متوسطة. وحصمت ( جن جميع الفقرات جالت بدرج6.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
(، 2.67ا " ضمى جضمى متوسط حسابي )نطور عممية تحديد االحتياجات لممدرسة بأكممهالفقرة " 

(. 2.63" بمتوسط حسابي ) يتم االهتمام بنقل التعمم الجديد إل  الواقع العمميويمييا فقرة " 
جقل متوسط  " ضمى تتوفر وحدة خالة مسؤوليتها التطوير المهني المستمروحصمت الفقرة " 

يتم تحديد احتياجات التعمم المهني لممعممين والموظفين بشكل (. يمييا الفقرة " 2.28حسابي )
 (.2.36) " بمتوسط حسابيكامل 

وقامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد ضينة الدراسة 
 . ( يظير النتائج7.4والجدول ) نفتاح والشراكاتاالمجال  ضمى فقرات االستبانة التي تعبر ضن

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد ضينة الدراسة لمجال 7.4جدول )
 االنفتاح والشراكات

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تتزايد فرص المشاركة في األنشطة والشراكات  3
 جية لدى المعممين.الخار 

 متوسطة 0.85 2.52

تيتم المدرسة ببنال روابط مع مدارس وممسسات  5
 خارجية ذات قيمة ومنتجة. 

 متوسطة 0.91 2.51

يعتبر المعممون المصادر الخارجية لتبادل األفكار  2
 واالستراتيجيات ذات قيمة.

 متوسطة 0.81 2.40

المدرسة ييتم المعممون بالنظر إلى ما ىو جبعد من  4
إلنتاج وتوليد معارف وجفكار جديدة تساضد في العممية 

 التدريسية.

 متوسطة 0.88 2.38
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ييتم المعممون بالعمل في األنشطة خارج المدرسة  1
 لتوليد األفكار واالستراتيجيات

 متوسطة 0.87 2.11

 متوسطة 0.66 2.38 الدرجة الكمية

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية الذي يعبر ضن المتوسط( (7.4يالحظ من الجدول 
الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مجال االنفتاح والشراكات جن المتوسط الحسابي لمدرجة 

( وىذا يدل ضمى جن مجال االنفتاح والشراكات جال 0.66) مقداره ( وانحراف معياري2.38الكمية)
 .متوسطةبدرجة 

ن جميع الفقرات جالت بدرجة متوسطة. وحصمت ( ج7.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
"ضمى جضمى  تتزايد فرص المشاركة في األنشطة والشراكات الخارجية لدى المعممينالفقرة " 

" تهتم المدرسة ببناء روابط مع مدارس ومؤسسات (، ويمييا فقرة 2.52متوسط حسابي )
يهتم المعممون بالعمل "  (. وحصمت الفقرة2.51" بمتوسط حسابي ) خارجية لات قيمة ومنتجة

(، 2.11" ضمى جقل متوسط حسابي ) في األنشطة خارج المدرسة لتوليد األفكار واالستراتيجيات
يهتم المعممون بالنظر إل  ما هو أبعد من المدرسة إلنتاج وتوليد معارف وأفكار يمييا الفقرة " 

 (.2.38" بمتوسط حسابي )جديدة تساعد في العممية التدريسية 

مت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد ضينة الدراسة وقا
( يظير 8.4والجدول ) ال قة المتبادلة واالحترام والدضممجال  ضمى فقرات االستبانة التي تعبر ضن

 .المتوسطات الحسابيو واالنحرافات المعيارية األفراد ضينة الدراسة
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 8.4جدول )
 لمجال الثقة المتبادلة واالحترام والدعم

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يتزايد االحترام المتبادل بين المعممين بزيادة الدضم  2
 المقدم.

 متوسطة 0.87 2.69

العالقات بين المدرسين التدقيق الصادق تدضم  6
 والمحترم لمبيانات وذلك لتحسين التدريس والتعمم.

 متوسطة 0.90 2.66

 متوسطة 0.90 2.63 تتميز ضالقات المعممين باالنفتاح والصدق والرضاية. 4

 متوسطة 0.93 2.61 يسود المجتمع المدرسي ال قة واالحترام. 5

ل مجموضات التعمم توجد  قة واحترام بين جضاا 3
 المينية.

 متوسطة 0.95 2.60

يوجد مستوى معتدل من ال قة المتبادلة بين المعممين  1
 ضمى مستوى المدرسة. 

 متوسطة 0.91 2.44

 متوسطة 0.93 2.43 يتم تكريم اإلنجازات المتميزة في المدرسة بانتظام. 7

 متوسطة 0.71 2.57 الدرجة الكمية

الذي يعبر ضن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 8.4)يالحظ من الجدول 
الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مجال ال قة المتبادلة واالحترام والدضم جن المتوسط الحسابي 

( وىذا يدل ضمى جن مجال ال قة المتبادلة 0.71) مقداره ( وانحراف معياري2.57لمدرجة الكمية)
 ة متوسطة.واالحترام والدضم جالت بدرج

( جن حميع الفقرات جالت بدرجة متوسطة. وحصمت 8.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
" ضمى جضمى متوسط حسابي يتزايد االحترام المتبادل بين المعممين بزيادة الدعم المقدم الفقرة " 

 انات وللكتدعم العالقات بين المدرسين التدقي: اللاد: والمحترم لمبي(، ويمييا فقرة " 2.69)
 يتم تكريم اإلنجازات(. وحصمت الفقرة " 2.66" بمتوسط حسابي ) لتحسين التدريس والتعمم
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 يوجد مستوى(، يمييا الفقرة " 2.43" ضمى جقل متوسط حسابي )المتميزة في المدرسة بانتظام
 (.2.44"  بمتوسط حسابي )معتدل من الثقة المتبادلة بين المعممين عم  مستوى المدرسة 

امت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد ضينة الدراسة وق
( يظير 9.4والجدول ) تحسين الموارد واليياكلمجال  ضمى فقرات االستبانة التي تعبر ضن

 .النتائج

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد ضينة 9.4جدول )
 تحسين الموارد واليياكلمجال سة لالدرا

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.85 2.47 يتم تنظيم البيانات من قبل المعممين. 7

يتم االىتمام بإجرال االتصاالت لدضم تطوير  2
 مجتمعات التعمم المينية.

 متوسطة 0.86 2.44

المعمومات ضبر  تدضم وسائل التواصل لنتقال 6
 المجتمع المدرسي بهسره.

 متوسطة 0.88 2.38

يوجد جنظمة وسياسات معمول بيا داخل المدرسة  1
 لدضم تطوير مجتمعات التعمم المينية.

 متوسطة 0.82 2.34

 متوسطة 0.85 2.34 يتم التعامل مع قاايا الموارد والييكمية  بدقة. 3

 متوسطة 0.92 2.31 ب المكاني.يسيل التعاون بين المعممين بسبب القر  5

 متوسطة 0.93 2.17 تتوفر الموارد المالية لمتطوير الميني. 4

 متوسطة 0.63 2.3499 الدرجة الكمية

الذي يعبر ضن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (9.4)يالحظ من الجدول 
ل جن المتوسط الحسابي لمدرجة الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مجال تحسين الموارد واليياك
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( وىذا يدل ضمى جن مجال تحسين الموارد واليياكل 0.63) مقداره ( وانحراف معياري2.34الكمية)
 جال بدرجة متوسطة.

( جن جميع الفقرات جالت بدرجة متوسطة. وحصمت 9.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
(، ويمييا فقرة " 2.47ضمى جضمى متوسط حسابي ) " يتم تنظيم البيانات من قبل المعممينالفقرة " 

" بمتوسط حسابي  يتم االهتمام بإجراء االتلاالت لدعم تطوير مجتمعات التعمم المهنية
" ضمى جقل متوسط حسابي تتوفر الموارد المالية لمتطوير المهني (. وحصمت الفقرة " 2.44)
" بمتوسط حسابي بب القرب المكاني يسهل التعاون بين المعممين بس(، يمييا الفقرة " 2.17)
(2.31.) 

وقامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جفراد ضينة الدراسة 
 القيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعمم المينيةمجال  ضمى فقرات االستبانة التي تعبر ضن

 .يظير النتائج (10.4والجدول)
 

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (10.4جدول )
 لمجال القيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعمم المهنية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.91 2.61 يشجع المدير الروح القيادية بين المعممين. 4

ممين مصادر بيانات متعددة يستخدم المع 5
 التخاذ قرارات حول التدريس والتعمم.

 متوسطة 0.91 2.56

ُيمكن لممعممين الوصول لمبيانات  2
 والمعمومات األساسية المتعمقة بالمدرسة.

 متوسطة 0.85 2.38

تتاح الفرصة لممعممين لممبادرة بإحداث  3
 التغيير اإليجابي.

 متوسطة 0.88 2.34

لمعممين في النقاشات الخاصة يتم اشراك ا 1
بصنع قرارات تتعمق بقاايا تعميم المرحمة 

 متوسطة 0.91 2.29
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 األساسية.

 متوسطة 0.73 2.4360 الدرجة الكمية

الذي يعبر ضن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (10.4)يالحظ من الجدول 
ركية لتطوير مجتمعات التعمم المينية جن الستجابات جفراد ضينة الدراسة ضمى مجال القيادة التشا

( وىذا يدل ضمى جن 0.73) مقداره ( وانحراف معياري2.43المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)
 .متوسطةمجال القيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعمم المينية جالت بدرجة 

متوسطة. وحصمت  ( جن جميع الفقرات جالت بدرجة10.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
(، ويمييا 2.61" ضمى جضمى متوسط حسابي ) يشجع المدير الروح القيادية بين المعممينالفقرة " 
" بمتوسط يستخدم المعممين ملادر بيانات متعددة التخال قرارات حول التدريس والتعمم فقرة " 

لنع قرارات يتم اشراك المعممين في النقاشات الخالة ب(. وحصمت الفقرة " 2.56حسابي )
تتاح (. يمييا الفقرة " 2.29" ضمى جقل متوسط حسابي ) تتعم: بقضايا تعميم المرحمة األساسية

 (.2.34" بمتوسط حسابي )الفرلة لممعممين لممبادرة بإحداث التييير اإليجابي 

 

 : انُتائج انًتعهقت بانضؤال انثانث  3.2.4

بحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية هل يختمف مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لم
 سنوات الخبرة، المؤهل العممي ؟ جنوب الخميل حسب متييرات الجنس،

 ولالجابة عن هلا السؤال تم تحويمه لمفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األول : 

( في مدى ممارسة معممي α≤0.05"ال توجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى الداللة)
مة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتيير المرح

 الجنس"

تم فحص الفراية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة جفراد ضينة 
الدراسة في مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية 

 .( يظير النتائج11.4والجدول )ب الخميل حسب متغير الجنس جنو 
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(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مدى ممارسة 11.4جدول )
معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل حسب 

 متيير الجنس

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.06 1.88 0.33 3.96 51 ذكر

 0.34 4.06 127 جن ى

(، 0.06(، ومستوى الداللة )1.88جن قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (11.4)يتبين من خالل الجدول 
ي في جي جنو ال توجد فروق في مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشارك

 وبذلك تم قبول الفراية األولى.  مديرية تربية جنوب الخميل تعزى لمتغير الجنس،

 نتائج الفرضية الثانية: 

( في مدى ممارسة معممي α≤0.05"التوجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى الداللة)
متيير المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى ل

 سنوات الخبرة "

فحص الفراية ال انية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة جفراد ضينة الدراسة ضمى مدى ل
لخميل يعزى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب ا

 .( يظير النتائج االفراد العينة12.4والجدول ) لمتغير سنوات الخبرة
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:12.4)جدول 
لمدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب 

 الخميل يعزى لمتيير سنوات الخبرة

المتوسط  العدد سنوات الخبرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.34 4.07 44 سنوات 5من  جقل

 0.42 4.00 44 سنوات 10 -5من 

 0.31 4.03 90 سنوات 10جك ر من 

( وجود فروق ظاىرية في مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية 12.4يالحظ من الجدول رقم )
لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتغير سنوات الخبرة، ولمعرفة 

( كما يظير في (One Way ANOVAلة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي دال
 (:13.4الجدول رقم )

 

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مدى ممارسة (13.4)جدول
معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى 

 تيير سنوات الخبرةلم

ملدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموضات

0.095 2 0.048 0.39 

 

0.67 

 
داخل 

 المجموضات
21.275 175 0.122 

 
 177 21.370 المجموع
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( وىي جكبر من مستوى 0.67لة )( ومستوى الدال0.39يالحظ جن قيمة ف لمدرجة الكمية) 
( جي جنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مدى ممارسة معممي المرحمة α≤0.05الداللة )

األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتغير سنوات الخبرة. 
 وبذلك تم قبول الفراية ال انية. 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

( في مدى ممارسة معممي α≤0.05وجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى الداللة)تال  "
المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتيير 

 المؤهل العممي "

تم فحص الفراية ال ال ة بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة جفراد ضينة 
الدراسة في مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية 

 . يظير نتائج افراد العينة (14.4والجدول) جنوب الخميل حسب لمتغير الممىل العممي

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مدى ممارسة 14.4جدول )
مة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل حسب معممي المرح

 متيير المؤهل العممي

المؤهل 
 العممي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.58 0.54 0.27 4.00 29 دبموم

بكالوريوس 
 فهضمى

149 4.04 0.36 

( 0.58(، ومستوى الداللة )0.54جن قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (14.4)يتبين من خالل الجدول 
جي جنو ال توجد فروق في مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في 

 مديرية تربية جنوب الخميل تعزى لمتغير الممىل العممي. وبذلك تم قبول الفراية ال ال ة. 
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 :الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال   3.2.4

هل يختمف مدى ممارسة مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل حسب 
 سنوات الخبرة، المؤهل العممي ؟ متييرات الجنس،

 ولالجابة عن هلا السؤال تم تحويمه لمفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األول : 

( في مدى ممارسة α≤0.05"ال توجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى الداللة)
 مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتيير الجنس"

تم فحص الفراية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة جفراد ضينة 
 الدراسة في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل حسب لمتغير

 . ( يظير نتائج جفراد العينة15.5والجدول ) الممىل العممي

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مدى ممارسة 15.4جدول )
 مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل حسب متيير الجنس

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 ريالمعيا

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

الرمية والقيم 
 المشتركة

 0.81 0.23 0.63 2.44 51 ذكر

 0.71 2.47 127 جن ى

المسمولية 
 الجماضية

 0.22 1.23 0.64 2.50 51 ذكر

 0.64 2.63 127 جن ى

التعاون المرتكز 
 ضمى التعمم

 0.88 0.14 0.66 2.50 51 ذكر

 0.69 2.52 127 جن ى

 0.084 1.73 0.60 2.38 51 ذكرتعمم تعزيز ال
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 0.67 2.57 127 جن ى الميني

 0.29 1.04 0.675 2.30 51 ذكر االنفتاح والشراكات

 0.66 2.41 127 جن ى

ال قة المتبادلة 
 واالحترام والدضم

 0.15 1.44 0.68 2.45 51 ذكر

 0.71 2.62 127 جن ى

تحسين الموارد 
 واليياكل

 0.33 0.96 0.59 2.27 51 ذكر

 0.65 2.37 127 جن ى

القيادة التشاركية 
لتطوير مجتمعات 

 التعمم المينية

 0.38 0.86 0.74 2.36 51 ذكر

 0.72 2.46 127 جن ى

 0.20 1.26 0.52 2.39 51 ذكر الدرجة الكمية

 0.55 2.51 127 جن ى

( 0.20(، ومستوى الداللة )1.26جن قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) ((15.5يتبين من خالل الجدول 
جي جنو ال توجد فروق في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل 

 تعزى لمتغير الجنس، وكذلك لممجاالت. وبذلك تم قبول الفراية األولى. 

 نتائج الفرضية الثانية: 

( في مدى ممارسة مجتمعات α≤0.05"التوجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى الداللة)
 التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتيير سنوات الخبرة "

فحص الفراية ال انية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة جفراد ضينة الدراسة ضمى مدى ل
 الخبرة ممارسة مجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتغير سنوات

 . ( يظير نتائج جفراد العينة4. 16والجدول)



93 
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:16.4)جدول 
لمدى ممارسة مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتيير سنوات 

 الخبرة

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

الرمية والقيم 
 المشتركة

 0.64 2.42 44 سنوات 5جقل من 

 0.74 2.39 44 سنوات 10 -5من 

 0.68 2.52 90 سنوات 10جك ر من 

المسمولية 
 الجماضية

 0.56 2.65 44 سنوات 5جقل من 

 0.65 2.49 44 سنوات 10 -5من 

 0.68 2.62 90 سنوات 10جك ر من 

المرتكز التعاون 
 ضمى التعمم

 0.68 2.48 44 سنوات 5جقل من 

 0.66 2.38 44 سنوات 10 -5من 

 0.69 2.60 90 سنوات 10جك ر من 

تعزيز التعمم 
 الميني

 0.57 2.55 44 سنوات 5جقل من 

 0.73 2.41 44 سنوات 10 -5من 

 0.66 2.54 90 سنوات 10جك ر من 

 0.55 2.41 44 سنوات 5جقل من  االنفتاح والشراكات

 0.65 2.26 44 سنوات 10 -5من 

 0.72 2.42 90 سنوات 10جك ر من 

 0.62 2.57 44 سنوات 5جقل من ال قة المتبادلة 
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 0.74 2.56 44 سنوات 10 -5من  واالحترام والدضم

 0.74 2.58 90 سنوات 10جك ر من 

تحسين الموارد 
 واليياكل

 0.53 2.40 44 سنوات 5جقل من 

 0.55 2.23 44 سنوات 10 -5من 

 0.71 2.37 90 سنوات 10جك ر من 

القيادة التشاركية 
لتطوير مجتمعات 

 التعمم المينية

 0.58 2.68 44 سنوات 5جقل من 

 0.71 2.24 44 سنوات 10 -5من 

 0.77 2.40 90 سنوات 10جك ر من 

 0.41 2.52 44 سنوات 5جقل من  الدرجة الكمية

 0.57 2.37 44 سنوات 10 -5من 

 0.59 2.50 90 سنوات 10جك ر من 

( وجود فروق ظاىرية في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المينية 16.4يالحظ من الجدول رقم )
في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتغير سنوات الخبرة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام 

 (:17.4ير في الجدول رقم )( كما يظOne Way ANOVAتحميل التباين األحادي )

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مدى ممارسة (17.4)جدول
 مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتيير سنوات الخبرة

مجموع  ملدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الرمية والقيم 
 المشتركة

بين 
 المجموضات

0.65 2 0.32 0.68 

 

0.50 

 
 0.47 175 83.73داخل 
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  المجموضات

 177 84.39 المجموع

المسمولية 
 الجماضية

بين 
 المجموضات

0.67 2 0.33 0.80 

 

0.44 

 
داخل 

 المجموضات
73.64 175 0.42 

 
 177 74.32 المجموع

التعاون المرتكز 
 ضمى التعمم

بين 
 المجموضات

1.48 2 0.74 1.58 

 

0.20 

 
داخل 

 المجموضات
82.33 175 0.47 

 
 177 83.82 المجموع

تعزيز التعمم 
 الميني

بين 
 المجموضات

0.61 2 0.30 0.70 

 

0.49 

 
داخل 

 المجموضات
76.24 175 0.43 

 
 177 76.85 المجموع

االنفتاح 
 لشراكاتوا

بين 
 المجموضات

0.78 2 0.39 0.88 

 

0.41 

 
داخل 

 المجموضات
77.96 175 0.44 

 
 177 78.75 المجموع
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ال قة المتبادلة 
 واالحترام والدضم

بين 
 المجموضات

0.00 2 0.00 0.00 

 

0.99 

 
داخل 

 المجموضات
90.14 175 0.51 

 
 177 90.15 المجموع

تحسين الموارد 
 لواليياك

بين 
 المجموضات

0.80 2 0.40 0.99 

 

0.37 

 
داخل 

 المجموضات
71.02 175 0.40 

 
 177 71.83 المجموع

القيادة التشاركية 
لتطوير 

مجتمعات التعمم 
 المينية

بين 
 المجموضات

4.49 2 2.24 4.34 

 

0.01 

 
داخل 

 المجموضات
90.63 175 0.51 

 
 177 95.13 المجموع

بين  ةالدرجة الكمي
 المجموضات

0.61 2 0.30 1.00 

 

0.36 

 
داخل 

 المجموضات
53.23 175 0.30 

 
 177 53.85 المجموع

( وىي جكبر من مستوى الداللة 0.36( ومستوى الداللة )1.0يالحظ جن قيمة ف لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05جي جنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مدى ممارسة مجتمعات التعمم ا ) لمينية في

مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتغير سنوات الخبرة، وكذلك لممجاالت ما ضدا مجال القيادة 



97 
 

التشاركية لتطوير مجتمعات التعميم المينية. وبذلك تم قبول الفراية ال انية. وتم فحص نتائج 
 :ىي كمايميو نتائج جفراد العينة ( يبين 18.4والجدول ) ( لبيان اتجاه الفروق LSDاختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSD(: نتائج اختبار )18.4الجدول )
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متيير سنوات الخبرة

الفرو: في   المتييرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

القيادة 
التشاركية 
لتطوير 

مجتمعات 
التعمم 
 المينية

 5جقل من 
 سنوات

 0.00 *0.44 سنوات 10 -5من 

 0.03 *0.27 سنوات 10جك ر من 

 -5من 
10 

 سنوات

 0.00 *0.44- سنوات 5جقل من 

 0.20 0.16- سنوات 10جك ر من 

جك ر من 
10 

 سنوات

 0.03 *0.27- سنوات 5جقل من 

 0.20 0.16 سنوات 10 -5من 

سنوات، وبين جقل  5الح جقل من سنوات لص 10-5سنوات ومن  5وكانت الفروق بين جقل من 
 سنوات. 5سنوات لصالح جقل من  10سنوات وجك ر من  5من 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

( في مدى ممارسة α≤0.05توجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى الداللة)ال  "
 مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتيير المؤهل العممي "

تم فحص الفراية ال ال ة بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة جفراد ضينة 
الدراسة في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل حسب لمتغير 

 . ( يبين نتائج جفراد العينة19.4والجدول) الممىل العممي
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لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مدى ممارسة  (: نتائج اختبار "ت"19.4جدول )
 مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل حسب متيير المؤهل العممي

المتوسط  العدد المؤهل العممي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

الرمية والقيم 
 المشتركة

 0.22 1.21 0.69 2.60 29 دبموم

بكالوريوس 
 فهضمى

149 2.43 0.68 

المسمولية 
 الجماضية

 0.75 0.31 0.68 2.63 29 دبموم

بكالوريوس 
 فهضمى

149 2.59 0.64 

التعاون المرتكز 
 ضمى التعمم

 0.82 0.21 0.67 2.49 29 دبموم

بكالوريوس 
 فهضمى

149 2.52 0.69 

تعزيز التعمم 
 الميني

 0.91 0.11 0.69 2.50 29 دبموم

بكالوريوس 
 فهضمى

149 2.51 0.65 

 0.64 0.46 0.62 2.33 29 دبموم االنفتاح والشراكات

بكالوريوس 
 فهضمى

149 2.39 0.67 

ال قة المتبادلة 
 واالحترام والدضم

 0.84 0.19 0.76 2.60 29 دبموم

بكالوريوس 
 فهضمى

149 2.57 0.70 
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تحسين الموارد 
 واليياكل

 0.752 0.316 0.65 2.38 29 دبموم

بكالوريوس 
 فهضمى

149 2.34 0.63 

القيادة التشاركية 
لتطوير مجتمعات 

 التعمم المينية

 0.65 0.45 0.76 2.37 29 دبموم

بكالوريوس 
 فهضمى

149 2.44 0.72 

 0.87 0.15 0.54 2.49 29 دبموم الدرجة الكمية

بكالوريوس 
 فهضمى

149 2.47 0.55 

(، 0.87(، ومستوى الداللة )0.15جن قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (19.4)ن خالل الجدول يتبين م
جي جنو ال توجد فروق في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل 

 تعزى لمتغير الممىل العممي، وكذلك لممجاالت. وبذلك تم قبول الفراية ال ال ة. 

 : تعمقة بالسؤال الخامسالنتائج الم  5.2.4

( لمبحث اإلجرائي التشاركي 4-1هل توجد عالقة بين ممارسة معممي المرحمة األساسية )
 ؟ ومجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل 

 لإلجابة ضن ىذا السمال تم تحويمو لفراية التالية:

( بين ممارسة معممي α≤0.05يوجد عالقة لات داللة احلائية عند مستوى الداللة )ال
( لمبحث اإلجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المهنية في مديرية 4-1المرحمة األساسية )
 تربية جنوب الخميل.

فحص الفراية بحساب معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية بين ممارسة معممي المرحمة ل
تعمم المينية في مديرية تربية جنوب ( لمبحث اإلجرائي التشاركي ومجتمعات ال4-1األساسية )

 . ( يظير النتائج20.4والجدول) الخميل
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(: معامل ارتباط بيرسون والداللة االحلائية لمعالقة بين ممارسة معممي 20.4جدول )
( لمبحث اإلجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المهنية في مديرية 4-1المرحمة األساسية )
 تربية جنوب الخميل

معامل  اتالمتيير 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

ممارسة معممي 
المرحمة 

األساسية 
لمبحث اإلجرائي 

 التشاركي

 0.71 0.02 الرؤية والقيم المشتركة

 0.27 0.08 المسؤولية الجماعية

 0.05 0.14 التعاون المرتكز عم  التعمم

 0.01 *0.18 تعزيز التعمم المهني

 0.55 0.04 االنفتاح والشراكات

 0.30 0.07 ثقة المتبادلة واالحترام والدعمال

 0.53 0.04 تحسين الموارد والهياكل

القيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعمم 
 المهنية

0.09 0.21 

 0.18 0.10 الدرجة الكمية لمجتمعات التعمم المهنية

(، 0.10) جن قيمة معامل ارتباط بيرسون لمدرجة الكمية (20.4 )يتبين من خالل الجدول
 (، جي جنو ال يوجد ضالقة ذات داللو إحصائية ضند مستوى الداللة0.18ومستوى الداللة )

(α≤0.05( بين ممارسة معممي المرحمة األساسية )لمبحث اإلجرائي التشاركي ومجتمعات 4-1 )
التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل. وكذلك لممجاالت ما ضدا مجال تعزيز التعمم 

لميني حيث تبين وجود ضالقة طردية مع ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي ا
 التشاركي.
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 تحميل المقابمة: 
 (Thematic)حممت الباح ة المقابالت التي ججريت مع ضشرين معممًا ومعممة تحميال  ماتياً 

 مواوضيا واستخرجت الباح ة المواوضات اآلتية :
 

 ألبحاث اإلجرائية :أواًل:المشاركة في ا
( 15( بهنيم يقومون في جبحاث إجرائية  تشاركيو، وجن ) %25) تو( معممين جي ما نسب5جشار )

 ( ال يقومون بعمل ىذا ألبحاث. %75)تو من المعممين جي نسب
تشاركا  في تحديد مشكمة الدراسة بينما تشارك  ال ة معممين في  معممين ا نينحيث تبين جن  

 ة لمطمبة حيث تناولت الخطة حل مشكمة صعوبة التعمم لدى الطمبة .واع خطة ضالجي
 اقتباسات من أقوال المعممين :

 مع زمالئك في المدرسة في األبحاث اإلجرائية ؟ شاركتت ىلالمعمم /ة األول: 
  . مة اعف القرالةفي بحث إجرائي مع زمالئي في بحث مشكنعم تشاركت  

ع المعمومات  ومن  م التشاور بيننا  وواع خطة لمعالج كيف؟ من خالل مالحظة المشكمة وجم
. 
 

 المعمم /ة الخامس :ىل تشاركت مع زمالئك في المدرسة في األبحاث اإلجرائية ؟
 

 نعم :لقد تشاركت 
تحديد نقاط الاعف والقوة لدى الطمبة من خالل ضمل اختبار تشخيصي ل كيف ؟تم من خال

 ومن  م جضداد خطة تطوير لمطالباتورصد لنقاط القوة والاعف لدى الطمبة 
 

ة  الرابعة ضشر:ىل تشاركت مع زمالئك في المدرسة في األبحاث اإلجرائية ؟وكيف؟من \المعمم
 السبب الرئيس لممشكمة ومن  م واع خطة لمعالج دخالل جمع البيانات ضن المشكمة, وتحدي

 
 ثانيًا: الدافع إلجراء األبحاث اإلجرائية.

( بهن الدافع ورال إجرال األبحاث التشاركية ىو حل مشكالت %40ي بنسبة )( معممين  ج(8بين  
 يواجييا الطمبة م ل التفاضل الصفي ومشكمة التحصيل.  

( جن الدافع من ورال ججرال األبحاث التشاركية ىو %25( معممين جي بنسبة )5بينما جشار )
جن الدافع ىو تنمية حب ( %5تحسين مستوى الطمبة. في حين جشار معمم واحد جي بنسبة )
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( جن الدافع ىو االستفادة من خبرات %10الوطن لدى الطمبة. وجشار معممين جي بنسبة )
 جن الدافع ىو دراسة سموك الطمبة.  %30)( معممون جي بنسبة ) 6اآلخرين، بينما جشار )

 اقتباسات من أقوال المعممين: 
 ائية؟المعمم األول:ما الذي يدفعك إلجرال األبحاث اإلجر 

 مالحظة وجود مشكمة لدى الطمبة تحتاج لتكا ف جيود مجموضة من المعممين لحل تمك المشكمة.
 

 المعمم التاسع: ما الذي يدفعك إلجرال األبحاث اإلجرائية؟
 تبادل وجيات النظر والخبرات بين المعممين حول مواوضات تربوية تيم الطالب والمنياج  
 

 يدفعك إلجرال  األبحاث اإلجرائية؟المعمم/ة التاسع ضشر: ما الذي 
 من ججل تنمية حب الوطن لدى الطمبة من خالل غرس القيم الوطنية   
 

  ال ًا: األبحاث  اإلجرائية التشاركية من وجية نظر المعممين
جن  األبحاث اإلجرائية مفيدة  إلى( من المعممين %70( من المعممين جي ما نسبة )14جشار ) 

 ن الباقي من المعممين  وجد جنيا تخفف ضن المعمم وتوفر الوقت والجيد. لممعمم والطالب  وج
 

 اقتباسات من أقوال المعممين:
 المعمم/ة األول :  ما رجيك في األبحاث اإلجرائية التشاركية؟ 
جرى جنيا مفيدة في مجال ضممي  حيث  تساضد ضمى تبادل وجيات النظر والتي تفيد في توليد  

 .جفكر جديدة 
 مم /ة الخامس:ما رجيك  في األبحاث اإلجرائية التشاركية؟المع 
 وبث روح التعاون بين المعممين  ةضمى نقاط الاعف والقوة لدى الطمبتساضد ضمى االتفاق   
 المعمم /ة العشرون: ما رجيك في األبحاث اإلجرائية التشاركية؟ 

 البيئة المدرسية.يعتبر ىذا النوع من األبحاث مجدية وتساضد ضمى حل المشكالت في 
 رابعًا: أهم اللعوبات التي تواجه المعممين عند عمل أبحاث إجرائية تشاركية

 
جن الوقت ىو من جك ر  إلى (  من المعممين (%85( من المعممين جي ما نسبة 17جشار ) 

اغط  ركي  وجشار  باقي  المعممين  إلىالصعوبات التي تواجو المعممين في ضمل جبحاث تشا
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وجنيا تحتاج إلى مجيود وطبيعة المادة الدراسية من الصعوبات التي تواجو ،  المدرسي البرنامج
 .المعمم في ضمل األبحاث اإلجرائية

 
 اقتباسات من أراء المعممين :

 .المعمم/ة ال اني: ما الصعوبات التي تواجو المعممين ضند ضمل جبحاث إجرائية تشاركية؟
  .دم توفر المصادر التي تساضد ضمى توفر المعموماتوض، ىو ايق الوقت  من ابرز الصعوبات

 
 .الصعوبات التي تواجو المعممين ضند ضمل جبحاث إجرائية تشاركية؟ االمعمم /ةالسابع :م

من الصعوبات  التي تواجيني اغط البرنامج المدرسي الذي ال يتيح لي جن جضمل م ل ىذه 
 .حاث   وتعارض الحصص بين المعمميناألب
 

 ال امن ضشر:ما لصعوبات  التي تواجو المعممين ضند ضمل جبحاث إجرائية؟المعمم/ة 
من جىم الصعوبات وقت المعمم وان ىذا النوع يحتاج إلى مجيود  إلنجاز البحوث  والوقت ال 

 يساضد ضمى إجرال ىذه البحوث 
 

 تحميل مقابمة المعممين حول مجتمعات التعمم المهنية:
 
( معمما 20بالت التي ججرتيا مع معممي المرحمة األساسية وضددىم )قامت الباح ة بتحميل  المقا 

وذلك بتفريغ المقابالت والقرالة  المتمعنة ليا ,وضميو  (،Thematic)ومعممة تحمياًل   يماتياً 
 خرجت الباح ة بالتحميل لممواوضات  التالي :

 
 أواًل: وجود رؤية مشتركة في المدرسة: 

( إلى وجود رمية وجىداف مشتركة في المدرسة، %100بنسبة) ومعممة  جي اً ( معمم20جشار )
 حيث يجمس المعممون معا ويتواصمون ويناقشون جىداف المدرسة. 

 
 اقتباسات من جقوال بعض المعممين:

 المعمم/ة  ال اني:ىل لديكم رمية وجىداف مشتركة في المدرسة؟
وبيئة  ،الجودة  يضال يميمنتج تعم جيجاد حيث تيدف إلى نعم يوجد رمية وجىداف مشتركة 

 .يجاد جيل مبدعجتربوية مشوقة و 
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 المعمم /ة العاشر: ىل لديكم رمية وجىداف مشتركة  في المدرسة ؟ 
ومشاركة مجتمعية  ،جكيد يوجد رمية وجىداف مشتركة جنشال جيل مبدع  وممتزم بدينو محبًا لوطنو

 فاضمة  .
 
 مشتركة في المدرسة؟المعمم /ة السابع ضشر: ىل لديكم رمية وجىداف  
 وجيل مفكر ومبدع يتحمل المسمولية  .  ،تسعى إلى جيجاد جيل منتمي إلى دينو ووطنو 
 

 ثانيًا: مجاالت العمل التشاركية: 
( 4( جنيم يعممون معا في لجان مدرسية، وجشار) %60(معمما ومعممة جي ما نسبة)12جشار )

الت التي تواجو الطمبة داخل المدرسة. لمشكا( يعممون معا في حل %20معممين جي ما نسبة)
( جنيم يعممون معا في واع الخطط المدرسية %25جي ما نسبة) معممين ج نين( 5وجشار )

 ( جنيم يعممون معا امن مبادرات .%10,واشار معممين جي بنسبة )
 

 اقتباسات من أقوال المعممين :
 

 زمالل في المدرسة؟المعمم/ة األول: ما ىي الحاالت التي تعممون فييا معًا ك
 المدرسية   ةجان ال قافية جو اإلذاضمال الجان المدرسة سو مال لنعمل في المدرسة معا من خال
 ولجان واع الخطط المدرسية .

 
 المعمم/ة  التاسع: ما ىي الحاالت التي تعممون فييا معا كزمالل في المدرسة ؟

ة داخل المدرسة سوال كانت تعميمية  من خالل التعاون معا في حل المشكالت التي تواجو الطمب
 جو مشكالت سموكية 

 
 المعمم /ة ال الث ضشر:ما ىي الحاالت التي تعممون بيا معا كزمالل في المدرسة ؟

العمل امن لجان مدرسية ,وواع جوراق ضمل مشتركة معا ,ومناقشة مواايع تيم  لمن خال
 الطالب.
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 ثالثًا: البواعث وراء العمل التشاركي:
 

( بهنو يتم تشجيعيم ضمى العمل التشاركي  وتقديم %85ومعممة جي  بنسبة ) اً ( معمم17) جشار
( بعدم (%15( معممين جي ما نسبة 3ليم كل ما يمزم لمعمل معا من قبل إدارة المدرسة، وجشار )

 حصوليم ضمى تشجيع لمعمل التشاركي وال يتم دضميم من قبل إدارة المدرسة.
 

 جي مدى يتم تشجيعكم ضمى العمل الشاركي في المدرسة؟  المعمم /ة ال اني: إلى
 الحوافز لمعمل التشاركي . إلى جوسع مدى من خالل توفير

 
 المعمم /ة السادس:إلى جي مدى يتم تشجيعكم ضمى العمل التشاركي في المدرسة ؟

 ال يوجد تشجيع ضمى العمل التشاركي  في مدرستي .
 

 يتم تشجيعكم ضمى العمل التشاركي في المدرسة؟المعمم/ة الحادي ضشر:  إلى جي مدي 
 

 يتم في مدرستي تشجيع ضمى العمل معا بشكل كبير وتوفير كل مايمزم لمعمل سوياً 
 

 رابعًا: سبل بنال مجتمعات التعمم المينية من وجية نظر المعممين:
م ميني  %( جنيم يحتاجون لمدضم المادي  لبنال مجتمعات تعم35(  معممين  جي بنسبة )7جشار)

( معممين جي بنسبة 6كي يتمكنوا من تنفيذ األنشطة والبرامج التي يخططونيا معا، بينما جشار)
%( جنيم يحتاجون لعقد دورات تدريبية مشتركة تساضدىم ضمى العمل التشاركي وتخطيط 30)

وتخفيف  مشاريع مشتركة وتنفيذىا، بينما نجد جن الباقين كانوا بحاجة إلى توفير الوقت  والحوافز 
 األضبال 

 اقتباسات من أقوال  المعممين :
 المعمم /ة األول:برجيك كيف يمكن مساضدة المعممين ضمى بنال مجتمع تعممي ؟  

 يمكن من خالل  ضقد دورات تدريبية لممعممين   و توجيو  المعممين نحو العمل التعاوني 
 

 نال مجتمع تعممي ؟المعمم /ة ال امن : برجيك كيف يمكن مساضدة المعممين ضمى ب
 وجود قدوة  وتقديم الدضم المادي والمعنوي لممعممين داخل المدرسة  نضقد دورات تدريب لممعممي 
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 المعمم / ة السابع ضشر : برجيك كيف يمكن مساضدة المعممين ضمى بنال مجتمع تعممي ؟

م الدضم المادي ضمل األبحاث ,التعاون الفعال بين المعممين ,تقدي لضقد دورات تدريبية حو  
 ألزمة لوتوفير  الوسائل واألدوات ا

 
 ثانيًا: نتائج تحميل مقابالت المعممين والمعممات:

 ( معممًا ومعممة، حيث تامنت المقابمة النقاط اآلتية:20قامت الباح ة بمقابمة )
 السؤال األول: هل تشارك في بحوث إجرائية تشاركية:

( من 15ركون في جبحاث إجرائية تشاركية، وجن )( يشت%25( معممي جي ما نسبة )5جشار )
( ال يقومون بالمشاركة في ىذه األبحاث.حيث تبين جن معممان تشاركا %75المعممين جي نسبة )

في تحديد مشكمة الدراسة، بينما تشارك  ال ة معممي في واع خطة ضالجية لمطمبة حيث تناولت 
 الخطة حل مشكمة صعوبة التعمم لدى الطمبة.

نعم شاركت في بحث إجرائي مع زمالئي في بحث مشكمة ضعف ال المعمم األول ] حيث ق
القراءة، وللك من خالل مالحظة المشكمة وجمع المعمومات ومن ثم التشاور بيننا ووضع خطة 

لقد تشاركت أنا ومجموعة من المعممين في بحث إجرائي [.وقال المعمم الخامس ] لمعالج 
الضعف والقوة لدى الطمبة من خالل عمل اختبار تشخيلي تشاركي، وقمنا بتحديد نقاط 

[.بينما قال المعمم ورلد لنقاط القوة والضعف لدى الطمبة ومن ثم أعداد خطة لتطوي الطمبة
تشاركت مع زمالئي في المدرسة في األبحاث اإلجرائية؟ من خالل جمع البيانات الرابع ضشر ] 

 [. , ومن ثم وضع خطة لمعالجعن المشكمة، وتحديد السبب الرئيس لممشكمة
 

 :الدافع إلجراء األبحاث اإلجرائيةالسؤال الثاني: ما 
( بهن الدافع ورال إجرال األبحاث التشاركية ىو حل مشكالت %40( معممي جي بنسبة )(8بيَّن 

صفية يواجييا المعمم والمعممة  م ل التفاضل الصفي لمطالب ومشكمة التحصيل لدى الطمبة، 
( جن الدافع من ورال ججرال األبحاث التشاركية ىو %25( معممي جي بنسبة )5)بينما جشار 

( جن الدافع ىو تنمية حب %5تحسين مستوى الطمبة. في حين جشار معمم واحد جي بنسبة )
( جن الدافع ىو االستفادة من خبرات %10الوطن لدى الطمبة. وجشار )معممين( جي بنسبة )

 جن الدافع ىو دراسة سموك الطمبة.  %30)ومعممة  جي بنسبة ) ( معمم6اآلخرين، بينما جشار )
تبادل وجهات النظر والخبرات بين المعممين حيث ججاب المعمم التاسع ضن السمال بقولو ] 

وججاب المعمم الخامس ضشر ] والمعممات حول موضوعات تربوية تهم الطالب والمنهاج[.
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من أجل تنمية حب  اب المعمم التاسع ضشر ][.وججتحسين مستوى الطمبة في التحليل الدراسي
 [.الوطن لدى الطمبة من خالل غرس القيم الوطنية

 
 السؤال الثالث: ما أهمية األبحاث اإلجرائية التشاركية من وجهة نظر المعممين؟

( من المعممين والمعممات يرون جن األبحاث %70( من المعممين جي ما نسبة )14جشار )
%( وجد جنيا  30( من المعممين والمعممات جي ما نسبة )6مم والطالب وجن)اإلجرائية مفيدة لممع

 تخفف ضن المعمم والمعممة  وتوفر الوقت والجيد. 
أرى أنها مفيدة في مجال عممي حيث تساعد عم  تبادل حيث ججاب المعمم/ة األول بقولو ]

تساعد عم  س بقولو ][.وججاب المعمم/ة الخاموجهات النظر والتي تفيد في توليد أفكر جديدة
[.جما المعمم/ة االتفا: عم  نقاط الضعف والقوة لدى الطمبة وبث روح التعاون بين المعممين

يعتبر هلا النوع من األبحاث مجديٍ ويساعد عم  حل المشكالت في  العشرون فهجاب بقولو ]
 [.البيئة المدرسية

 عمل أبحاث إجرائية تشاركية؟ السؤال الرابع: ما أهم اللعوبات التي تواجه المعممين عند
( منيم يرون جن الوقت ىو من جك ر (%85( من المعممين والمعممات جي ما نسبة 17جشار ) 

الصعوبات التي تواجو المعممين  والمعممات  في ضمل جبحاث تشارك، وجشار باقي المعممين إلى 
سية من الصعوبات التي اغط البرنامج المدرسي، وجنيا تحتاج إلى مجيود وطبيعة المادة الدرا

 تواجو المعمم في ضمل األبحاث اإلجرائية.
أبرز اللعوبات هي ضي: الوقت، وعدم توفر الملادر حيث ججاب المعمم /ة ال اني بقولو ] 
من اللعوبات التي  [.بينما ججاب المعمم/ة السابع بقولو ]التي تساعد عم  توفر المعمومات

ال يتيح لي أن أعمل مثل هلر األبحاث وتعارض  تواجهني ضيط البرنامج المدرسي اللي
من أهم اللعوبات: وقت المعمم وأن [.وججاب المعمم/ة ال امن ضشر ] الحلص بين المعممين

 [.هلا النوع يحتاج إل  مجهود إلنجاز البحوث، والوقت ال يساعد عم  إجراء هلر البحوث
ل جىمية البحث اإلجرائي التشاركي في وتتفق نتيجة المقابمة مع تقديرات جفراد ضينة الدراسة حو 

ضالج المشكالت الصفية المختمفة، وكذلك حول اشتراكيم في النقاشات حول المشكالت الصفية، 
والمشاركة بالخبرات السابقة مع الزمالل في المدرسة، وجمع البيانات ضن المشكالت الصفية التي 

ل مقترحة لممشكالت الصفية من خالل تواجو المعممين بالتشارك، وجنو يتم تطوير بدائل وحمو 
 .ى طرق العالج والتوصيات المقترحةواع خطط لمبحث اإلجرائي وتنفيذىا والتوصل إل
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 تحميل الوثائ: )األبحاث اإلجرائية التشاركية(
 قامت الباح ة بتحميل ضددًا من األبحاث اإلجرائية التشاركية  كما يمي: 
 
 البحث الرابع ل الثالبحث ا البحث ال اني البحث األول 

مشكمة 
 البحث

صعوبات التعمم لدى 
الطالبات، حيث تكونت 
مشكمة البحث بين  
معممات المبحث  من 
خالل مالحظة وجود 
صعوبة في ميارتي 

 القرال والكتابة

مشكمة البحث 
حيث سعت ىذه 
الدراسة لمتعرف 
ضمى العالقة بين 
المدير والمعممين 
في مدرسة ذكور 
 الرازي األساسية 

تكونت مشكمة 
األبحاث بين ضدد 
من المعممين  

لتعرف ضمى ا
طبيعة العالقة 
بين المدير 

 والمعمم .
 
 

حيث تم مت 
مشكمة البحث 
تدني مستويات 
التحصيل لدى 
طمبة الصف 
الرابع في 

 االختبارات
تكونت مشكمة 
البحث بين 
المعممة والمرشدة 
النفسية في 

 المدرسة 
 

مشكمة تدني 
القرالة سعت 

لدراسة  ىذه ا
إلى التشجيع 
ضمى قرالة 
الكتب ونشرىا 

بين الطالبات   
لدى طمبة 

المرحمة 
 األساسي 

تكونت مشكمة  
البحث بين 

معممات 
 المدرسة

 

اإلجرالات 
 )المعالجة(

في البداية تم مالحظة 
صعوبة في ميارة 
القرالة والكتابة لدى 
طالبات الصف  ال اني 

 األساسي 
تم رصد جسمال  

مواتي لديين الطالبات ال
صعوبات تعمم , في 
ربط بين الحروف 

االطالع ضمى 
دراسات سابقة 
تخص ىذا 
المواوع ,  
واع اإلطار 
النظري ليذه 
الدراسة,ومن  م 
ججرال مقابالت 
مع المدير 

الحظت معممة 
المساق جن 
الطالبات يشعرن 
بنوع من القمق 
والخوف من 
االختبار حيث 
تمت مالحظة 
الطالبات في 
االضمال الصفية 

الترويج لمفكرة 
في المدرسة,من 
 م جمع الكتب  
,  تخصيص 

لممكتبة مكان 
داخل الصف 
وبعده ضمل 
مكتبة متنقمة 
بين الصفوف 
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وطريقة لفظيا  وربط 
الحروف مع بعايا 
البعض لتكوين كممة,و 
الخمط بين الحروف 
,وجود جخطال في 
التيجي ,ومن  م رصد 
ىذه الصعوبات  
والعمل ضمى ضالجيا  
من خالل اإلجرالات 

 اآلتية  :
 اإلجرالات : 

من خالل ضمل اختبار 
تشخيصي شفيي 

كتابي  لطالبات و 
لتحديد صعوبات 

 التعمم.
وذلك من  خالل ضمل 
اختبار شفيي لقرالة  
الحروف والمقاطع , 
واختبار لكتابة الحروف 

 والمقاطع 
استخدام استراتجيات  

لعالج نقاط الاعف 
وتعزيز نقاط القوة لدى 
الطالبات . ومن  م 
ضمل وسائل تعميمية 
تفاضمية لمقاال ضمى 
ىذه الصعوبات 

تخدام الصمصال و,اس

 والمعممين
 

وذلك من خالل 
جيجاد االتصال 
والتواصل بين 
المعممين والدارة 
وكذالك جشراك 
المعممين في 
صنع القرارات 

 ادل واالحترام المتب
 وتكريم جيودىم 

 

 و جوراق العمل ,
ضقد لقالات مع 
جوليال جمور 
الطمبة لمناقشة 

 القاية 
 

وفي مرافق 
المدرسة 

 المختمفة . 
دراسة الفكرة 
من حيث 
التكمفة وآلية 
التنفيذ والتسويق 
وضرايا ضمى 

 الجميع 
اختيار كتب 
متنوضة ومشوقة 
تخدم كافة 

 المباحث .
ضمل برنامج  

داخل المدرسة 
لزيارة الصفوف 

 بشكل دوري
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 و قطع الميجو  
األدورات 
 المستخدمة

 االختبار 
 المالحظة 

   

إتقان القرال وكتابة  النتائج
الحروف من قبل جميع 
 لطالبات المستيدفات 

إتقان قرالة وكتابة 
المقاطع ,قدرة الطالبات 
ضمى التعبير الشفوي 

 ضمى صورة معطاة 
 
ساىمت في تحسين  

ممارسة المعممين نحو 
ضالج الصعوبات التي 
تواجييم في المرحمة 

ساسية  ومن  م األ
تحسن تعمم الطمبة 
واستخدام كافة الطرق 
واألساليب التي 
ساضدت ضمى تحقق 

 اليدف

حققت الدراسة  
اليدف الذي 
سعت من اجمو 
وىي جيجاد ضالقة 
جخوة وزمالة 
وصداقة بين 
المعممين جي 
ضالقة جسرية 
 اجتماضية متميزة 

 
ساىمت ىذه 
الدراسة  الى 
توفر االنسجام 
والتوافق بين 

لمعممين والتفاىم ا
والتعاون 

وانعكاس ج ره  
ضمى البيئة 

 المدرسية
 

بعد تدوين 
المالحظات و 
التحدث إلى 
جوليال األمور  
المواوع وطمب 
المساضدة من 
األىل وجدت 
المعمم جن ما 
سعت إلى تحقيقو 
قدتم بصورة جيد 
حيث خف القمق 
من االختبار  في 
ىذه المرحمة 

 ليتمكن 
طمبة من القدوم 

االختبارات نحو 
في المراحل 
العمرية المتقدمة 

 دون خوف
 

نجد جنيا ساىمت 
في تحسن 
ممارسة المعمم 

والمتعمم  
والتخفيف من 
القمق والتوتر لدى 

ترغيب الطمبة 
في ضممية 

 القرالة  
ساىمت ىذا 
البحث من 
خالل تحسين 
ضممية القرالة 

وتحسين 
حصيل  مستوى ت
 الطمبة 
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الطمبة من 
االختبار واضتباره 

 مجرد ورقة .
 

معممات الصف  المشاركة 
 ( 2وضددىن )

   

 
يظير من تحميل األبحاث اإلجرئية التشاركية جن ضدد األبحاث اإلجرائية التشاركية قميل حيث لم 

وجن ىذه األبحاث تفاوتت في مشكمة البحث فمنيا ما يتعمق بصعوبات  ،يتجاوز الخمسة جبحاث
ومنيا ما كان لدراسة العالقة بين المديرة والمعممين   ،الحروف التعمم م ل القرالة والتمييز بين

ونشر فكرة القرالة في  ،ومنيا ما يتعمق بدراسة تدني مستوى  تحصيل الطمبة ،والمعممين معا
 والمالحظة. ،والمقابمة ،المدرسة. ووظفت الدراسات جممة من األدوات تم مت في االختبارات

.ومن خالل ،ة فمنيا طريقة المعب، والتم يل، واأللعاب التعميميةوتباينت طريقة المعالجة لممشكم
استخدام بعض االستراتيجيات م ل..استراتيجية حل المشكالت والتعمم النشط...... كذلك من 
يجاد ال قة بين المعممين والمدير   خالل تعزيز العالقات داخل المدرسة من خالل االحترام وا 

معممين في صنع القرارات من خالل زيارات العمل والزيارات وكذلك إشراك ال ،والمعممين معا
 وتعزيز القرالة، والشراكة مع األىل. ،االجتماضية

وجما نتائج الدراسات فهظيرت جن ىنالك تحسنا في تحصيل الطمبة وتفاضميم وتعمميم، وزيادة في 
لمشكالت التي مشاركة المعممين. مما يظير جىمية األبحاث التشاركية في المساضدة في حل ا

 يواجييا المعممون في الصفوف والمدرسة. 
وحول ضممية التشارك بينت نتائج تحميل الو ائق جن ىنالك مشاركة فعمية في ضمل األبحاث 

 .حيث ضمل المعممون معا معممًا (  15اإلجرائية لدى ) 
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 انفصم انخايش

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 :يُاقشت انُتائج وانتىصٍاث

ًا في الفصل الخامس النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، ومناقشة ىذه النتائج تبع يعرض
ألسئمة الدراسة، كما وتقدم الدراسة في النتائج التي توصمت إلييا مجموضة من التوصيات 

 والمقترحات بيدف االرتقال بالعممية التعميمية.

 

 :َتائج انذراصت 5.1
 مرتبة حسب جسئمة الدراسة كاآلتي:تستعرض الباح ة مناقشة نتائج الدراسة 

 :األولمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال . 5.1.1

ما مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي حيث نصَّ السمال األول ضمى:
ولإلجابة ضن السمال قامت الباح ة باستخراج التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل؟ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد مستوى الموافقة ضمى كل فقرة من فقرات 
 البحث اإلجرائي.استبانة 

( جن تقديرات المعممين والمعممات 4.1وكشفت نتائج اإلجابة ضن ىذا السمال التي يبينيا جدول )
( لممارساتيم لمبحث اإلجرائي التشاركي كانت ضالية لجميع 4 – 1لمرحمة التعميم األساسية )

 حول)أتناقش مع زمالئي ( لممارسة 4.33الممارسات، حيث بمغ جضمى متوسط حسابي )
أتوالل مع زمالئي من ( لممارسة )3.79(، وبمغ جدنى متوسط حسابي )المشكالت اللفية

 –الممارسة األضمى واألدنى  –، وكالىما خارج المدرسة لممساعدة في حل المشكمة البحثية(
 .عاليةكانتا بدرجة 

( كانت ضالية 4 – 1وُتشير النتائج إلى جن ممارسة المعممين والمعممات لمرحمة التعميم األساسي )
( وىذا يعني جن المعممين والمعممات يدركون 4.0385حيث بمغ المتوسط الحسابي اإلجمالي )
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جىمية البحث اإلجرائي التشاركي في تطوير العممية التعميمية، وجنيم يمجهون إلى التشارك مع 
لمعمل ضمى حل الطالب(  –اإلدارة المدرسية  –جوليال األمور  –األطراف ذات العالقة )الزمالل 

المشكالت التعميمية التي تواجييم ج نال التدريس. وتوحي النتائج كذلك باضتماد المعممين 
( ضمى البحث اإلجرائي التشاركي في مناقشة 4 – 1والمعممات لمرحمة التعميم األساسي )

شراك المعممين وذوي العالقة في تحميل النتائج وتفسيرىا  .المشكالت الصفية وسبل حميا، وا 
 

وُتشير ىذه النتيجة إلى وجود قناضة لدى جفراد ضينة الدراسة بهىمية البحث اإلجرائي التشاركي في 
حداث تغيير ذو معنى ودائم في  تمكين المعممين والمعممات من تحسين ممارساتيم التعميمية، وا 

ذات  تعمم الطالب من خاللو، وجنو يعمل ضمى زيادة وتحسين التواصل مع العديد من األطراف
العالقة بالعممية التعميمية، والكشف ضن االستراتيجيات التدريسية األنسب لممواقف التعميمية 

 (.2008المختمفة، وىذا يتفق مع ما جشارت إليو )الفراجي، 
 

، ومستوى الدافعية ةوقد تعزى ىذه النتيجة إلى وجود اتجاىات إيجابية نحو إجرال البحوث اإلجرائي
لى طبيعة ، و رال ىذه البحوث، وكذلك خبراتيم البح ية في ىذا المجالنحو إج ى المعممينلد ا 

البحث اإلجرائي القائمة ضمى اختيار المشكمة جواًل والنابعة من الميدان التربوي، وبالتالي فإن جميع 
جفراد العينة لدييم نفس الشعور بالمشكالت التربوية التي يواجيونيا ج نال ضمميم في الميدان. 

البحث اإلجرائي التشاركي من األساليب الجديدة والحدي ة بالنسبة لممعممين، وىذا وّلد  وكذلك كون
لدى المعممين والمعممات قناضات بجدوى ىذا األسموب في ضالج المشكالت التربوية المستجدة 

 في المدرسة جو الغرفة الصفية.
مين فييا من المعممين والمعممات وقد ُيعزى ذلك إلى اىتمام مديريات التربية والتعميم بتدريب العام

ضمى ميارات البحث اإلجرائي التشاركي، وتتيح ليم جوقات لمقيام بالبحث اإلجرائي، وتوفير 
ىذا االرتفاع  جفراد ضينة الدراسة بعض لدىالمصادر والمراجع الالزمة لعممية البحث، مما جوجد 

 في ميارات البحث اإلجرائي التشاركي.
 

( التي جشارت إلى جن البحث اإلجرائي التشاركي 2008مع دراسة )جبو جبين، وتتفق ىذه النتيجة 
يتيح لممعمم الفرصة لفحص جدائو كميني بيدف تحسينو وتطويره من خالل التعرف ضمى 
المشكالت التي يواجييا، ويعطي دافعية قوية لمتفكير والعمل والرغبة المستمرة لموصول إلى نتائج 

لمعمم مينيًا لتزداد معرفتو بالتخصص وبطرائق التدريس، وىذا ما محددة، ويسيم في تطوير ا
 جشار إليو المعممون والمعممات من خالل تقديراتيم المرتفعة.
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إلى جن درجة تقدير  التي جشارت (2017وتختمف النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة ضساف )

التربوي اإلجرائي كانت معممي المرحمة ال انوية بمحافظات غزة المتالكيم ميارات البحث 
( التي جشارت إلى جن درجة تمكن 2015متوسطة. وكذلك تختمف مع نتيجة دراسة الدغمي )

معممي العموم بمحافظة المفرق باألردن من معرفتيم بميارات البحث اإلجرائي كانت دون المقبول 
جن ميارات  ( التي جشارت إلى2015تربويًا. وكذلك تختمف مع دراسة ضبد القادر والعمري )

 %(. 70البحث اإلجرائي لدى المعممات األوائل في محافظة ظفار جالت دون مستوى االتقان )
 

كما تم تلنيف وتحميل ما تم جمعه من بيانات ومالحظات من خالل تحميل بعض البحوث 
( معممًا 20اإلجرائية التشاركية، ومقابمة مجموعة من المعممين والمعممات بمغ عددهم )

 وكانت النتائج كاآلتي: ومعممة،
 

 أواًل: نتائج تحميل البحوث اإلجرائية التشاركية:

 ( جبحاث إجرائية تشاركية:4قامت الباح ة بتحميل )

 البحث اإلجرائي التشاركي األول:

تم مت مشكمة الدراسة في صعوبات التعمم لدى الطالبات، وتم اإلحساس بمشكمة الدراسة من 
غة العربية بوجود صعوبة في ميارتي القرالة والكتابة لدى طالبات خالل اتفاق معممات مادة الم

 الصف ال اني األساسي. 
وتم رصد جسمال الطالبات المواتي لديين صعوبات تعمم، في ربط بين الحروف وطريقة لفظيا 
وربط الحروف مع بعايا البعض لتكوين كممة، والخمط بين الحروف، ووجود جخطال في 

 ىذه الصعوبات والعمل ضمى ضالجيا. التيجي، ومن  م رصد
واتبعت المعممات اإلجرالات اآلتية لعالج المشكمة قيد الدراسة، حيث جضدت المعممات اختبار 
تشخيصي شفيي وكتابي لطالبات لتحديد صعوبات التعمم، وذلك من خالل ضمل اختبار شفيي 

ت المعممات باستخدام لقرالة الحروف والمقاطع، واختبار لكتابة الحروف والمقاطع. وقام
استراتيجيات تدريسية لعالج نقاط الاعف وتعزيز نقاط القوة لدى الطالبات، وضمل وسائل 

 تعميمية تفاضمية لمعالجة ىذه الصعوبات واستخدام الصمصال وقطع الميجو.
وتم مت جدوات الدراسة في اختبار وبطاقة مالحظة، وكشفت النتائج ضن إتقان جميع الطالبات 

تقان قرالة وكتابة المقاطع، قدرة الطالبات ضمى التعبير الشفوي ضمى  لقرالة وكتابة الحروف، وا 
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صورة معطاة، وساىمت في تحسين ممارسة المعممين نحو ضالج الصعوبات التي تواجييم في 
المرحمة األساسية ومن  م تحسين تعمم الطمبة واستخدام كافة الطرق واألساليب التي ساضدت ضمى 

 ف.تحقق اليد
 

 البحث اإلجرائي التشاركي الثاني:
 

تم مت مشكمة الدراسة في التعرف ضمى طبيعة العالقة بين المدير والمعمم، وتم االتفاق بين 
مجموضة من المعممات في المدرسة، وقامت المعممات باالطالع ضمى دراسات سابقة تخص 

جدوات الدراسة المتم مة في المواوع، وكتابة اإلطار النظري الخاص بالدراسة، ومن  م إضداد 
إجرال مقابالت مع المدير والمعممين، وذلك من خالل إيجاد قنوات اتصال بين المعممين واإلدارة، 

شراك المعممين في صنع القرارات واالحترام المتبادل وتكريم جيودىم.  في وساىمت الدراسة وا 
في توفير ة اجتماضية متميز، و إيجاد ضالقة جخوة وزمالة وصداقة بين المعممين، وضالقات جسري

 االنسجام والتوافق بين المعممين والتفاىم والتعاون وانعكاس ج ره ضمى البيئة المدرسية.
 

 البحث اإلجرائي التشاركي الثالث:
 

تم مت مشكمة البحث في تدني مستويات التحصيل لدى طمبة الصف الرابع في االختبارات، 
النفسية في المدرسة، والحظت معممة المساق جن الطالبات وشاركت في البحث المعممة والمرشدة 

يشعرن بنوع من القمق والخوف من االختبار حيث تمت مالحظة الطالبات في االضمال الصفية 
وجوراق العمل، وضقد لقالات مع جوليال جمور الطمبة لمناقشة القاية، واالستماع إلييم حول 

 سموكيات جبنائيم في البيت.
الحظات والتحدث إلى جوليال األمور، وطمب المساضدة من األىل وجدت المعممة بعد تدوين الم

جن ما سعت إلى تحقيقو قدتم بصورة جيدة، حيث خف القمق من االختبار في ىذه المرحمة 
ليتمكن الطمبة من تقديم االختبارات في المراحل العمرية المتقدمة دون خوف، وساىمت الدراسة 

والمتعمم والتخفيف من القمق والتوتر لدى الطمبة من االختبار واضتباره  في تحسين ممارسة المعمم
 مجرد ورقة.
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 البحث اإلجرائي التشاركي الرابع:
 

تم مت مشكمة في تدني مستوى القرالة لدى طمبة الصف الرابع األساسي، وسعت الدراسة إلى 
وشاركت في البحث مجموضة من التشجيع ضمى قرالة الكتب ونشرىا بين طمبة المرحمة األساسية. 

معممات المدرسة لمادة المغة العربية، وتم مت إجرالات الدراسة في الترويج لمفكرة في المدرسة، 
ومن  م جمع الكتب وتخصيص مكان لممكتبة داخل الصف وبعده ضمل مكتبة متنقمة بين 

وآلية التنفيذ والتسويق الصفوف وفي مرافق المدرسة المختمفة، وتم دراسة الفكرة من حيث التكمفة 
وضرايا ضمى الجميع، واختيار كتب متنوضة ومشوقة تخدم كافة المباحث، وضمل برنامج داخل 
المدرسة لزيارة الصفوف بشكل دوري وترغيب الطمبة في ضممية القرالة. وساىم ىذا البحث في 

 تحسين ضممية القرالة، وتحسين مستوى تحصيل الطمبة.
 

 حاث اإلجرائية التشاركية:تعقيب عم  تحميل األب
 

يظير من تحميل األبحاث اإلجرائية التشاركية األربعة جن ضدد األبحاث اإلجرائية التشاركية قميل 
حيث لم يتجاوز الخمسة جبحاث، وجن ىذه األبحاث تفاوتت في مشكمة البحث فمنيا ما كان 

،وتدني مستوى تحصيل مشكالت صفية م ل صعوبات التعمم م ل القرالة والتمييز بين الحروف
الطمبة، ونشر فكرة القرالة في المدرسة. ومنيا ما ىو مشكالت مدرسية م ل: العالقة بين المديرة 
والمعممين، والمعممين معًا، ووظفت الدراسات جممة من األدوات تم مت في االختبارات، والمقابمة، 

 والمالحظة.
ب، والتم يل، واأللعاب التعميمية، ومن خالل وتباينت طريقة المعالجة لممشكمة فمنيا طريقة المع

استخدام بعض االستراتيجيات م ل: استراتيجية حل المشكالت والتعمم النشط، ومن خالل تعزيز 
يجاد ال قة بين المعممين والمدير والمعممين معًا،  العالقات داخل المدرسة من خالل االحترام وا 

الل زيارات العمل والزيارات االجتماضية، وتعزيز وكذلك إشراك المعممين في صنع القرارات من خ
 القرالة، والشراكة مع األىل.

وجما نتائج الدراسات فهظيرت جن ىنالك تحسنًا في تحصيل الطمبة وتفاضميم وتعمميم، وزيادة في 
مشاركة المعممين. مما يظير جىمية األبحاث التشاركية في المساضدة في حل المشكالت التي 

مون في الصفوف والمدرسة.وحول ضممية التشارك فبينت نتائج تحميل الو ائق جن يواجييا المعم
( معممًا، حيث ضمل المعممون معًا جو 15ىنالك مشاركة فعمية في ضمل األبحاث اإلجرائية لدى )

 المعممون واإلدارة، والمعممون.
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بحوث اإلجرائية وُتشير ضممية تحميل البحوث اإلجرائية التشاركية إلى وجود اعف في ضدد ال

التشاركية التي تم إجرامىا في مدارس مديرية الخميل، وكذلك الحظت الباح ة وجود اعف لدى 
المعممات الباح ات في اكتساب خطوات البحث اإلجرائي التشاركي، وجن تطبيق البحث اإلجرائي 

 التشاركي جخذ الطابع التقميدي وليس البحث اإلجرائي التشاركي. 
تيجة إلى حاجة المعممين والمعممات إلى ورشات ضمل تدريبية حول خطوات إجرال وُتشير ىذه الن

البحوث اإلجرائية التشاركية لعالج المشكالت المدرسية والصفية التي تواجو المعممين والمعممات 
 في الميدان.
 : يُاقشت انُتائج انًتعهقت بانضؤال انثاًَ 5.1.1

 
مجتمعات ل4-1) ) عممي المرحمة األساسيةم ما مدى ممارسةحيث نصَّ السمال ال اني ضمى:

ولإلجابة ضن السمال قامت الباح ة ؟والمعممينالتعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل 
باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد مستوى الموافقة ضمى كل مجال 

 وفقرة من استبانة مجتمعات التعمم المينية.
( إلى جن درجة ممارسة مجتمعات التعمم المينية لدى 4.2نتائج المبينة في الجدول )وجشارت ال

( كانت بدرجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط 4 – 1المعممين والمعممات لمرحمة التعميم األساسي )
(، وُتشير النتيجة إلى جن اشتراك المعممين والمعممات 0.551( وانحراف معياري )2.48الكمي )

التعمم المينية لم ترَق إلى المستوى المطموب، وجن قابمية المعممين والمعممات  في مجتمعات
 لممشاركة في مجتمعات التعمم المينية كانت اعيفة.

وجال ترتيب جبعاد مجتمعات التعمم المينية بعد استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
والمعممات ضمى الترتيب اآلتي: جال مجال المعيارية الستجابات جفراد ضينة الدراسة من المعممين 

( وانحراف معياري 2.467الرمية والقيم المشتركة في الترتيب األول بمتوسط حسابي )
( 2.600(، وفي المرتبة ال انية جال مجال المسمولية الجماضية بمتوسط حسابي )0.690)

ضمى التعمم بمتوسط  (، وفي المرتبة ال ال ة مجال التعاون المرتكز0.648وانحراف معياري )
(، وفي المرتبة الرابعة  جال مجال تعزيز التعمم 0.688( وانحراف معياري )2.516حسابي )

(، وفي المرتبة الخامسة جال 0.659( وانحراف معياري )2.5169الميني بمتوسط حسابي )
ة (، وفي المرتب0.667( وانحراف معياري )2.384مجال االنفتاح والشراكات بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري 2.578السادسة جال مجال ال قة المتبادلة واالحترام والدضم بمتوسط حسابي )
( 2.35(، وفي المرتبة السابعة جال مجال تحسين الموارد واليياكل بمتوسط حسابي )0.714)
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(، وجخيرًا في المرتبة ال امن جال مجال القيادة التشاركية لتطوير 0.637وانحراف معياري )
 (.0.733( وانحراف معياري )2.436معات التعمم المينية بمتوسط حسابي )مجت
 

وتظير النتائج السابقة اىتمام جفراد ضينة الدراسة من المعممين والمعممات بوجود رمية وقيم 
مشتركة في مجتمعات التعمم المينية وىذا برز بحصوليا ضمى الترتيب األول، وجن القيادة 

ت التعمم المينية لم تكن من اىتمام المعممين والمعممات في مجتمعات التشاركية لتطوير مجتمعا
 التعمم المينية.

 
جن  ( التي جشارت إلى2016الميدي و الحار ية و الرواحية )ىذه النتيجة مع دراسة  تختمف و 

واقع توافر جبعاد مجتمعات التعمم المينية في المدارس الحكومية بجميورية مصر العربية وسمطنة 
( التي جشارت إلى جن متطمبات تطبيق 2017كانت مرتفعة. وكذلك دراسة محمدين ) ضمان

مجتمعات التعمم المينية بالمعاىد األزىرية توفرت بدرجة اعيفة من وجية نظر المعممين 
( التي كشفت ضن جن تقديرات مديري 2018دراسة إبراىيم و الشيومي ) وتختمفوالمعممات. 

 لتعمم المينية بسمطنة ضمان كانت كبيرة.المدارس في بنال مجتمعات ا
 

 ولمزيد من التعم: يتم مناقشة أبعاد مجتمعات التعمم المهنية كما يأتي:
في المرتبة األولى بدرجة متوسطة لمدرجة الكمية ولجميع  مجال الرؤية والقيم المشتركةجال 

راسة من المعممين والمعممات فقرات المجال الدالة ضميو، وُتشير النتيجة إلى اىتمام جفراد ضينة الد
بارورة وجود رمية وقيم مشتركة بين مجتمعات التعمم المينية، ويظير ذلك من خالل تقديرات 
 ةالمعممين والمعممات التي جشارت إلى وجود رمية لممدرسة تمكد ضمى جودة التعمم، وجن المدرس

معممات يشتركون في النقاشات تطور رميتيا بما يتفق مع المستجدات التربوية، وجن المعممين وال
 حول تعمم الطمبة وحول صياغة رمية المدرسة.

في المرتبة ال انية بدرجة موافقة متوسطة، وكذلك لمفقرات الدالة  مجال المسؤولية الجماعيةجال 
ضمى ىذا المجال بدرجة موافقة متوسطة، وذلك حسب تقديرات جفراد ضينة الدراسة من المعممين 

ى ىذه النتيجة إلى اضتبار المعممين والمعممات جن مينة التدريس ىي مسمولية والمعممات، وتعز 
كبيرة قبل جن تكون مينة، وبالتالي يترتب ضمى ىذه المسمولية ميام ك يرة تقع ضمى ضاتق 
المعممين والمعممات، ويتطمب ذلك جن يكون المعمم والمعممة ضمى تعاون وتشارك مستمر ضمى 

 وى الزمالل بيدف االرتقال بالعممية التعميمية.وضمى مست ةمستوى المدرس
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في المرتبة ال ال ة بدرجة متوسطة لمدرجة الكمية ولجميع فقرات  مجال التعاون المرتكز عم  التعمم
المجال الدالة ضميو، ويعزى اىتمام المعممين والمعممات بمجال التعاون المرتكز ضمى التعمم 

كة تر عمم، واالنخراط في جنشطة تعاونية لتحيق األىداف المشلارورة االلتزام بمبدج استمرارية الت
ضمى مستوى المدرسة جو ضمى مستوى المديرية، وتوظيف ذلك في تطوير الممارسات المينية في 
المدرسة. كما وتعزى ىذه النتيجة إلى جن طبيعة مينة التدريس قائمة ضمى التعاون بين المعمم 

لتعميمية، مما وّلد لدى المعممين والمعممات قناضات حول وبين األطراف ذات الصمة بالعممية ا
 االرتكاز ضمى التعمم في جي جنشطة تعاونية تعميمية.

في المرتبة الرابعة بدرجة متوسطة لمدرجة الكمية ولجميع فقرات  مجال تعزيز التعمم المهنيوجال 
بح ون ضن تطوير جدائيم المجال الدالة ضميو، وتعزى ىذه النتيجة إلى جن المعممين والمعممات ي

الميني باستمرار، سعيًا إلى التطوير الذاتي والتطوير التعميمي، وىذا وّلد لدييم قناضات بارورة 
تعزيز التعمم الميني من خالل االىتمام بنقل التعمم الجديد إلى الواقع العممي، وتحديد االحتياجات 

خاصة لمتطوير الميني المستمر في  لممدرسة ولمعممية التعميمية بشكل مستمر، وتوفير وحدة
 المدرسة. 

في المرتبة الخامسة، بدرجة متوسطة لمدرجة الكمية ولجميع  مجال االنفتاح والشراكاتوجال 
فقرات المجال الدالة ضميو، ويمكن جن تعزى ىذه النتيجة إلى العممية التعميمية تتطمب جن يكون 

كاديمية قناضة تامة بارورة االنفتاح ضمى لدى الييئات اإلدارية في المدرسة والييئات األ
الممسسات الخارجية م ل مجالس جوليال األمور والمجتمع الميني والممسسات ذات الصمة 
بالعممية التعميمية، ونسج شراكات بين المدرسة وبين ىذه الممسسات سعيًا لموصول إلى جفال 

وىذا من شهنو اإلفادة في زيادة فرص الممارسات التي تدضم ضممية التعميم والتعمم في المدرسة. 
نتاج معارف وجفكار جديدة تساضد في العممية  األنشطة والشراكات لدى المعممين، وتوليد وا 
التدريسية، واالىتمام بالعمل في األنشطة خارج المدرسة وداخميا، مما وّلد لدى المعممين 

 ن بالعممية التعميمية.والمعممات قناضات بارورة االنفتاح وبنال شراكات مع ذوي الشه

في المرتبة السادسة وبدرجة متوسطة لمدرجة مجال الثقة المتبادلة واالحترام و الدعم بينما جال 
الكمية ولمفقرات الدالة ضمى المجال، وتعزى ىذه النتيجة إلى جن من جسس نجاح العممية التعميمية 

لمعممين والمعممات  والييئة اإلدارية وجود احترام متبادل بين المعممين والمعممات جنفسيم وبين ا
في المدرسة، وبين المعممين والمعممات وذوي الشهن بالعممية التعميمية، وجن العممية التعميمية 
يجب جن تقوم ضمى ال قة المتبادلة،  قة الييئة اإلدارية بالمعممين والمعممات في تحقيق جىداف 
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ية جيًا كانت، وجن طبيعة المعمم شعوره بالسعادة المدرسة، ووجود  قة بين مجتمعات التعمم المين
 والراا إذا شعر باالحترام والتقدير وال قة، ولذلك جالت تقديرات جفراد العينة موافقة ضمى ذلك.

في المرتبة السابعة، بدرجة متوسطة لمدرجة الكمية ولجميع  مجال تحسين الموارد والهياكلوجال 
ذا الترتيب المتهخر إلى جن تحسين الموارد واليياكل في فقرات المجال الدالة ضميو، ويعزى ى

المدارس من مسمولية الييئات اإلدارية فييا، وجن الموارد المتاحة في المدرسة تخاع لعممية 
تحسين وتطوير من ِقَبل مديريات التربية والتعميم، وبالتالي فإن تقديرات المعممين والمعممات 

 الت األخرى.جالت بصورة متدنية مقارنة بالمجا

في المرتبة ال امنة واألخيرة،  مجال القيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعمم المهنيةوجال 
بدرجة متوسطة لمدرجة الكمية ولجميع فقرات المجال الدالة ضميو، وتعزى ىذه النتيجة إلى اضتبار 

في المدارس، ومن المعممين والمعممات جن مسمولية القيادة تقع ضمى ضاتق الييئات اإلدارية 
مسمولية مدير المدرسة إ ارة التشجيع بين المعممين والمعممات في تطوير مجتمعات التعمم 
المينية، وجن إشراك المعممين والمعممات  في النقاشات الخاصة بصنع قرارات تتعمق بقاايا تعميم 

 المرحمة األساسية من مسمولية مدير المدرسة.

( ودراسة الميدي و الحار ية و الرواحية 2018إبراىيم و الشيومي )وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 
( ودراسة 2015(، ودراسة مخموف )2017( ودراسة زايد )2018( ودراسة الزايد )2016)
(Bertsch, 2012( ودراسة )Bennett, 2010 التي جشارت إلى جن تقديرات ضينة الدراسة )

 سطة وكبيرة.حول مجتمعات التعمم المينية كانت ما بين متو 

كما تم تحميل ما تم جمعه من بيانات ومالحظات من خالل مقابمة مجموعة من المعممين 
 والمعممات:

( 20حيث قامت الباح ة بتحميل المقابالت التي ججرتيا مع معممي المرحمة األساسية وضددىم )
المتمعنة ليا، وضميو ، وذلك بتفريغ المقابالت والقرالة (Thematic)معمما ومعممة تحمياًل  يماتياً 

 خرجت الباح ة بما يهتي:

 السؤال األول: هل توجد رؤية وأهداف مشتركة في المدرسة؟

( إلى وجود رمية وجىداف مشتركة في المدرسة، %100ومعممة جي بنسبة ) اً ( معمم20جشار )
 والمعممات معا ويتواصمون ويناقشون جىداف المدرسة.  ونحيث يجمس المعمم
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نعم يوجد رؤية وأهداف مشتركة، حيث تهدف إل  تحقي: منتج عمم/ة ال اني ] حيث ججاب الم 
أكيد [.وججاب المعمم /ةالعاشر ] تعميمي عاِل الجودة وبيئة تربوية مشوقة وا يجاد جيل مبدع 

يوجد رؤية وأهداف مشتركة، إنشاء جيل مبدع وممتزم بدينه محبًا لوطنه، ومشاركة مجتمعية 
تسع  إل  أيجاد جيل منتمي إل  دينه ووطنه، وجيل السابع ضشر ]  [.وججاب المعمم/ةفاعمة

 [.مفكر ومبدع يتحمل المسؤولية

 السؤال الثاني: ما مجاالت العمل التشاركية؟

جربعة ( جنيم يعممون معُا في لجان مدرسية، وجشار %60( معمما ومعممة جي ما نسبة )12جشار )
لمشكالت التي تواجو الطمبة داخل المدرسة. ا( يعممون معًا في حل %20) توما نسب معممين
( جنيم يعممون معا في واع الخطط المدرسية، وجشار %25جي ما نسبة ) خمسة معممونوجشار 

 ( جنيم يعممون معا امن مبادرات.%10) تونسب ما جي ج نان من المعممين

سواء المجان نعمل في المدرسة معًا من خالل المجان المدرسية، حيث ججاب المعمم األول ] 
نعمل من  [.وججاب المعمم التاسع ]الثقافية أو اإللاعة المدرسية ولجان وضع الخطط المدرسية

خالل التعاون معا في حل المشكالت التي تواجه الطمبة داخل المدرسة سواء كانت تعميمية أو 
ن نعمل من خالل العمل ضمن لجا[.بينما ججاب المعمم/ة  ال الث ضشر ] مشكالت سموكية

 [.مدرسية، ووضع أورا: عمل مشتركة معا، ومناقشة مواضيع تهم الطمبة

 السؤال الثالث: ما مدى تشجيعكم عم  العمل التشاركي في المدرسة؟

( بهنو يتم تشجيعيم ضمى العمل التشاركي وتقديم كل %85ومعممة جي بنسبة ) اً ( معمم17جشار )
( بعدم (%15 توجي ما نسب  ال ة معممينجشار لمعمل معا من قبل إدارة المدرسة، و  ليم ما يمزم

 حصوليم ضمى تشجيع لمعمل التشاركي وال يتم دضميم من قبل إدارة المدرسة.

[. إل  أوسع مدى من خالل توفير الحوافز لمعمل التشاركي حيث ججاب المعمم/ة ال اني ] 
[. وججاب المعمم ال يوجد تشجيع عم  العمل التشاركي في مدرستيوججاب المعمم/ة السادس  ] 

يتم في مدرستي التشجيع عم  العمل معًا بشكل كبير وتوفير كل ما يمزم لمعمل الحادي ضشر ] 
 [.سوياً 

 السؤال الرابع: ما ُسبل بناء مجتمعات التعمم المهنية؟

%( جنيم يحتاجون لمدضم المادي لبنال مجتمعات تعمم ميني 35جي بنسبة ) سبعة معممين جشار 
جي بنسبة   ستة معممينتنفيذ األنشطة والبرامج التي يخططونيا معا، بينما جشار  كي يتمكنوا من
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%( جنيم يحتاجون لعقد دورات تدريبية مشتركة تساضدىم ضمى العمل التشاركي وتخطيط 30)
مشاريع مشتركة وتنفيذىا، بينما نجد جن الباقين كانوا بحاجة إلى توفير الوقت والحوافز وتخفيف 

 األضبال.

يمكن للك من خالل عقد دورات تدريبية لممعممين وتوجيه المعممين ججاب المعمم األول ] حيث 
يمكن للك من خالل عقد دورات تدريب لممعممين، [. وججاب المعمم ال امن ] نحو العمل التعاوني

[، وججاب المعمم/ة السابع وجود قدوة، تقديم الدعم المادي والمعنوي لممعممين داخل المدرسة
من خالل عقد دورات تدريبية حول عمل األبحاث اإلجرائية، التعاون الفعال بين  ضشر ]

 [.المعممين، تقديم الدعم المادي وتوفير الوسائل واألدوات األزمة

ويتاح من تحميل مقابالت المعممين والمعممات وجود توافق بين آرال المعممين الذين تم مقابمتيم 
المعممين والمعممات حول جىمية مجتمعات التعمم المينية في  مع تقديرات جفراد ضينة الدراسة من

دضم العممية التعميمية، ومعالجة المشكالت المدرسية والصفية التي تواجو المعممين والمعممات 
 (.4 – 1لمرحمة التعميم األساسي )

 : يُاقشت انُتائج انًتعهقت بانضؤال انثانث 5.1.1
 

مف مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث هل يختحيث نصَّ السمال ال الث ضمى:
سنوات الخبرة،  اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل حسب متييرات الجنس،

 ولإلجابة ضن ىذا السمال تم اختبار الفرايات اآلتية:المؤهل العممي؟

 : يُاقشت َتائج انفرضٍت األونى 5.1.1.1
 

"ال توجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى اآلتية:اختبرت الباح ة الفراية الصفرية 
(في مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في α≤0.05الداللة)

واستخدمت الباح ة الختبار صحة ىذه مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتيير الجنس".
جنو ال توجد فروق في مدى ممارسة  الفراية اختبار )ت( لعينتين مستقمتين، وجظيرت النتائج

معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل تعزى لمتغير 
 الجنس.

( باختالف جنسيم 4 – 1وتعزى ىذه النتيجة إلى جن المعممين والمعممات لممرحمة األساسية )
ي التربوي ج نال الدراسة في كميات التربية، يخاعون لنفس المعرفة العممية في مجال البحث العمم
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وكذلك فإن مديريات التربية والتعميم حين تعقد دورات تدريبية لممعممين حول البحث التربوي 
نما تكون متاحة لممعممين والمعممات، وىذا  اإلجرائي جو غيره ال تست ني جحدًا حسب جنسو، وا 

 ات تنفيذه متساوية لدى المعممين والمعممات.يعني جن معرفتيم بالبحث اإلجرائي وجىميتو وخطو 

لدييم نفس  اً جم إنا  اً وكذلك قد ُتعزى النتيجة إلى جن المعممين والمعممات سوال كانوا ذكور 
المشكالت الصفية التي يواجيونيا ج نال تدريس طالبيم، ولدييم نفس الرغبة في البحث ضن حمول 

ممعمم ذاتو وتطوير مستوى طالبيم في المادة ليذه المشكالت بيدف تطوير األدال التدريس ل
 العممية، وليذا فإن تقديراتيم كانت متساوية حول ممارستيم لميارات البحث اإلجرائي التشاركي.

( التي جشارت إلى ضدم وجود فروق ذات داللة 2015وتتفق النتيجة مع نتيجة دراسة الدغمي )
 رساتيم لميارات البحث اإلجرائي.إحصائية تعزى لمجنس في تقديراتيم لمعرفتيم ومما

 : يُاقشت َتائج انفرضٍت انثاٍَت 5.1.1.1
"ال  توجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى اختبرت الباح ة الفراية الصفرية اآلتية:

(في مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في α≤0.05الداللة)
واستخدمت الباح ة الختبار صحة ىذه عزى لمتيير سنوات الخبرة".مديرية تربية جنوب الخميل ي

الفراية اختبار تحميل التباين األحادي، وجظيرت النتائج جنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في 
مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل 

 يعزى لمتغير سنوات الخبرة.

وتعزى ىذه النتيجة إلى جن المعممين باختالف سنوات الخبرة التي مارسوىا لدييم المعرفة الالزمة 
( سنوات تكون معرفتو 5لتطبيق البحث اإلجرائي التشاركي، فالمعمم الذي تقل خبرتو ضن )

ى بالبحث التربوي وخاصة اإلجرائي التشاركي حدي ة نظرًا لتخرجو حدي ًا من الجامعة، إاافة إل
خاوضو لدورات تدريبية قبل الخدمة من ِقَبل مديرية التربية والتعميم، وكذلك المعمم الذي تتراوح 

( سنوات فإنو جصبح لديو معرفة كافية حول البحث اإلجرائي وكيفية 10 – 5خبراتو ما بين )
بية تطبيقو نظرًا لتعراو لنفس المحتوى التدريبي الذي تقدمو إما الجامعات جو مديريات التر 

 سنوات(. 10والتعميم، وىذا ينطبق ضمى المعممين ذوي الخبرة المرتفعة )جك ر من 

وقد ترجع النتيجة إلى حالة التفاضل بين المعممين والمعممات، فتوزيع المعممين والمعممات ضمى 
نما دمج بين ىذه  المدارس ال يتم تبعًا لمجنس فقط جو الممىل فقط جو سنوات الخبرة فقط، وا 

رات، وبالتالي فإنو يوجد ج ر متوقع لمتفاضل بين المعممين في الخبرات ال ال ة المختمفة، المتغي
وىذا يعني جن المعمم حديث العمل يمكن جن يفيد باقي المعممين بالخبرة الحدي ة التي اكتسبيا من 
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متوسطة الجامعة، والمعمم صاحب الخبرة الكبيرة يمكن جن يفيد المعمم صاحب الخبرة القميمة جو ال
 حول المشكالت الصفية وسبل التعامل معيا، وطرق البحث ضن حمول ليذه المشكالت الصفية.

( التي جشارت إلى ضدم وجود فروق ذات داللة 2015وتتفق النتيجة مع نتيجة دراسة الدغمي )
 إحصائية تعزى لسنوات الخبرة في تقديراتيم لمعرفتيم وممارساتيم لميارات البحث اإلجرائي.

 : يُاقشت َتائج انفرضٍت انثانثت.  5.1.1.1
توجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى ال "اختبرت الباح ة الفراية الصفرية اآلتية:

(في مدى ممارسة معممي المرحمة ألساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في α≤0.05الداللة)
ت الباح ة الختبار صحة واستخدم مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتيير المؤهل العممي".

ىذه الفراية اختبار )ت( لعينتين مستقمتين، وجظيرت النتائج جنو ال توجد فروق في مدى ممارسة 
معممي المرحمة األساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل تعزى لمتغير 

 الممىل العممي.

اختالف ممىالتيم العممية  يواجيون نفس وتعزى ىذه النتيجة إلى المعممين والمعممات ضمى 
المشكالت الصفية ج نال تدريس طالبيم، وبالتالي يتشّكل لدييم نفس األسباب الباض ة لتوظيف 
البحث اإلجرائي التشاركي في العمل ضمى حل ىذه المشكالت من خالل التشارك مع بعض جو 

 مع جطراف ذات ضالقة.

ة والتعميم تكون حريصة ضمى معالجة المشكالت المدرسية وقد تعزى كذلك إلى جن مديريات التربي
والصفية بصورة كمية سوال كان المعمم يحمل ممىل دبموم جو بكالوريوس جو ممىل دراسات ضميا، 
ولذلك تعمل ضمى تدريب كل المعممين والمعممات ضمى آلية البحث ضن حمول ليذه المشكالت. 

إدارة مدرسية واحدة، ومع  معف ممىالتيم يتعاممون المعممات ضمى اختال و وكذلك فإن المعممين
مديرية تربية واحدة، ومع مشرفيين تربويين لدييم نفس التوجييات التي تعبر ضن السياسة 
التعميمية، وليذا تتفق تقديرات المعممين والمعممات من جصحاب الممىالت الدنيا والعميا في 

 ممارستيم لمبحث اإلجرائي التشاركي.  

( التي جشارت إلى ضدم وجود فروق 2015لنتيجة مع نتيجة دراسة ضبد القادر والعمري )وتتفق ا
 تعزى لمتغير الممىل العممي في تقديراتيم لممارسة ميارات البحث اإلجرائي.
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 : يُاقشت انُتائج انًتعهقت بانضؤال انرابع. 5.1.2
 

عمم المهنية في مديرية هل يختمف مدى ممارسة مجتمعات التحيث نصَّ السمال الرابع ضمى:
ولإلجابة ضن ىذا سنوات الخبرة، المؤهل العممي؟  تربية جنوب الخميل حسب متييرات الجنس،

 ر الفرايات اآلتية:السمال تم اختبا

 : مناقشة نتائج الفرضية األول .5.1.2
"ال توجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى اختبرت الباح ة الفراية الصفرية اآلتية:

(في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل α≥0.05داللة)ال
واستخدمت الباح ة الختبار صحة ىذه الفراية اختبار )ت( لعينتين يعزى لمتيير الجنس".

مستقمتين، وجظيرت النتائج جنو ال توجد فروق في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المينية في 
 الخميل تعزى لمتغير الجنس. مديرية تربية جنوب

وتعزى ىذه النتيجة إلى جن المعممين والمعممات يعممون في مناخ تعميمي وتنظيمي واحد، ولدييم 
 قافة تنظيمية متقاربة، ويوجو ضمميم مجموضة واحدة من الموائح والتشريعات والقوانين والقرارات 

اتفقت جياا مع النتيجة في ضدم  ( التي2015الوزارية، وىذا ما جشارت إليو دراسة مخموف )
 وجود فروق تعزى لمتغير الجنس في تقديرات المعممين ألبعاد مجمعات التعمم المينية.

وقد تعزى ىذه النتيجة إلى جن المعممين والمعممات لدييم نفس الرمى والقيم المشتركة التي يسعى 
عممية التعميمية، وجنيم ممتزمون كل منيم إلى تحقيقيا، وجنيم يتحممون مسمولية جماضية إلنجاح ال

جميعا بالتعاون المرتكز ضمى التعمم، من خالل توفير ال قة المتبادلة واالحترام والدضم بين 
المعممين وجميع األطراف ذات العالقة بالعممية التعميمية. لذلك جالت تقديرات المعممين 

 والمعممات متقاربة حول مجتمعات التعمم المينية.

( التي جشارت إلى ضدم وجود فروق تعزى 2018يجة دراسة إبراىيم و الشيومي )وتتفق مع نت
لمتغير الجنس في تقديرات مشرفي اإلدارة المدرسية حول جبعاد مجمعات التعمم المينية. ودراسة 

( التي جشارت إلى ضدم وجود فروق لمتغير النوع االجتماضي 2018الصالحية وبنت  الياشم)
 تعمم المينية ودورىا في رفع مستوى التحصيل.حول تطبيق مجتمعات ال

( التي جشارت إلى وجود فروق تعزى 2016وتختمف مع دراسة الميدي و الحار ية و الرواحية)
 لمتغير الجنس في تقديرات المعممين ألبعاد مجمعات التعمم المينية ولصالح اإلناث.
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 : يُاقشت َتائج انفرضٍت انثاٍَت 5.1.1.1
"ال توجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى لفراية الصفرية اآلتية:اختبرت الباح ة ا

(في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل α≤0.05الداللة)
واستخدمت الباح ة الختبار صحة ىذه الفراية اختبار تحميل  يعزى لمتيير سنوات الخبرة".

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مدى ممارسة مجتمعات التعمم التباين األحادي، وجظيرت النتائج
المينية في مديرية تربية جنوب الخميل يعزى لمتغير سنوات الخبرة،وكذلك لممجاالت ما ضدا 

 مجال القيادة التشاركية لتطوير مجتمعات التعميم المينية

ات الخبرة لدييم يقومون وتعزى ىذه النتيجة إلى جن جميع المعممين والمعممات ضمى اختالف سنو 
بنفس األدوار التعميمية المينية المرتبطة بعممية التدريس، ولدييم نفس الميام والمسموليات 
والواجبات الوظيفية، وضمييم تقع مسمولية تطوير األدال التدريس لذاتيم وتطوير ضممية التعميم 

 وتعمم الطمبة. 

( التي جشارت إلى ضدم وجود فروق تعزى 2018وتتفق مع نتيجة دراسة إبراىيم و الشيومي )
لمتغير الجنس في تقديرات مشرفي اإلدارة المدرسية حول جبعاد مجمعات التعمم المينية. ودراسة 

فروق لمتغير النوع االجتماضي حول   ( التي جشارت إلى ضدم2018الصالحية وبنت الياشم)
 يل.تطبيق مجتمعات التعمم المينية ودورىا في رفع مستوى التحص

 : يُاقشت َتائج انفرضٍت انثانثت. 5.1.1
توجد فرو: لات دالله إحلائية عند مستوى ال "اختبرت الباح ة الفراية الصفرية اآلتية:

(في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل α≤0.05الداللة)
صحة ىذه الفراية اختبار )ت( واستخدمت الباح ة الختبار  يعزى لمتيير المؤهل العممي".

لعينتين مستقمتين، وجظيرت النتائج جنو ال توجد فروق في مدى ممارسة مجتمعات التعمم المينية 
 في مديرية تربية جنوب الخميل تعزى لمتغير الممىل العممي.

وتعزى ىذه النتيجة إلى جن جميع المعممين والمعممات ضمى اختالف ممىالتيم التعميمية يخاعون 
برامج تدريبية لتنمية جدوارىم المينية بصورة مستمرة ومتشابية وتراضي احتياجاتيم المينية، وجنيم ل

ممتزمون بما يصدر ضن الجيات اإلدارية والفنية واألكاديمية العميا بنفس التوجييات والتعميمات 
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قيفية جو المعرفية ومنيا ما يتعمق بمجتمعات التعمم المينية، وكذلك فإنيم يتمقون نفس النشرات الت 
ذات العالقة بمجتمعات التعمم المينية، وليذا جالت تقديراتيم متقاربة ضمى الرغم من اختالف 

 الممىل العممي لدييم.

( التي جشارت إلى ضدم وجود فروق تعزى 2018وتتفق مع نتيجة دراسة إبراىيم والشيومي )
بعاد مجمعات التعمم المينية. ودراسة لمتغير الجنس في تقديرات مشرفي اإلدارة المدرسية حول ج

( التي جشارت إلى ضدم فروق لمتغير النوع االجتماضي حول 2018الصالحية وبنت الياشم)
 .والممىل العممي  تطبيق مجتمعات التعمم المينية ودورىا في رفع مستوى التحصيل

 : يُاقشتانُتائج انًتعهقت بانضؤال انخايش 5.1.2
-1هل توجد عالقة بين ممارسة معممي المرحمة األساسية )ضمى:حيث نصَّ السمال الخامس 

 ( لمبحث اإلجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل؟4
يوجد عالقة لات داللة احلائية عند اللإلجابة ضن ىذا السمال اختبرت الباح ة الفراية اآلتية:

( لمبحث اإلجرائي 4-1معممي المرحمة األساسية )( بين ممارسة α≥0.05مستوى الداللة )
واستخدمت الباح ة الختبار التشاركي ومجتمعات التعمم المهنية في مديرية تربية جنوب الخميل.

صحة ىذه الفراية معامل ارتباط بيرسون لبحث العالقة بين البحث اإلجرائي التشاركي 
جد ضالقة ذات داللو إحصائية بين ممارسة جنو ال يو  ومجتمعات التعمم المينية. وجظيرت النتائج

( لمبحث اإلجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المينية في مديرية 4-1معممي المرحمة األساسية )
 تربية جنوب الخميل، ما ضدا مجال تعزيز التعمم الميني.

رائية وقد تعزى ىذه النتيجة إلى جن المعممين والمعممات الذين يقومون بإجرال األبحاث اإلج
التشاركية يميمون إلى حل مشكالتيم الصفية باستمرار ودون الحاجة إلى مجتمعات التعمم 
المينية، فبعض المشكالت الصفية تحدث تتطمب العمل بصورة تشاركية داخل المدرسة وبين 

 المعممين جنفسيم جو المعمم لوحدة ويكتفي بالتشارك مع الزمالل من خالل االستشارة فقط.
د ضالقة بين تعزيز التعمم الميني والبحث اإلجرائي التشاركي لدى جفراد ضينة الدراسة وتعزى وجو 

إلى الرغبة الذاتية لدى المعممين والمعممات في االرتقال بالذات وخاصة فيما يتعمق بمجال العمل 
وىو مينة التدريس، وبالتالي يحرص المعممين والمعممات  ضمى االرتقال بهنفسيم من خالل 

ة ميارات البحث اإلجرائي التشاركي، والتهمل في ممارساتيم التدريسية والبحث ضن جىم ممارس
 وجنسب الطرائق التدريسية التي تساضدىم ضمى تحقيق جىدافيم التدريسية.
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 :اصتُتاجاث انذراصت 5.2

 يمكن استخالص النتائج اآلتية من الدراسة:

كي لدى المعممين والمعممات لمرحمة مستوى ممارسة ميارات البحث اإلجرائي التشار جال  .1
كما جال في نتائج  مرتفعاً ديرية تربية جنوب الخميل ( في م4 – 1التعميم األساسي )

 االستبانة.
مستوى ممارسة مجتمعات التعمم المينية لدى المعممين والمعممات لمرحمة التعميم جال  .2

 ( في مديرية تربية جنوب الخميل متوسطًا.4 – 1األساسي )
(في مدى ممارسة α≥0.05وجد فروق ذات داللو إحصائية ضند مستوى الداللة )ال ت .3

معممي المرحمةاألساسية لمبحث اإلجرائي التشاركي في مديرية تربية جنوب الخميل تعزى 
 لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة والممىل العممي.

مارسة (في مدى مα≥0.05ال توجد فروق ذات داللو إحصائية ضند مستوى الداللة ) .4
مجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات 

 الخبرة والممىل العممي.
( 4-1ال يوجد ضالقة ذات داللو إحصائية بين ممارسة معممي المرحمة األساسية ) .5

ما لمبحث اإلجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المينية في مديرية تربية جنوب الخميل، 
 ضدا مجال تعزيز التعمم الميني.

 
ذا تهممنا نتائج الدراسة نجد جن ما ضبر ضنو المعممون في اإلستبانة يختمف ضن الواقع الحقيقي،  وا 
حيث ضبر المعممون في االستبانة ضن ممارساتيم لمبحث االجرائي التشاركي، في حين جن نتائج 

ية ضددىا قميل، ويفاي ذلك إلى تعرف تحميل األبحاث اإلجرائية بينت جن األبحاث التشارك
التناقض بين ما يقال في المحافل التربوية، وبين الواقع التربوي المعاش. كما بينت النتائج 
الحاجة إلى وجود مجتمع تعممي في المدارس، ليتشاركوا الرمى واألفكار واألىداف واألبحاث 

 اإلجرائية. 
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 :الدراسة ومقترحاتتوليات  5.2

نتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية، وفي اول محدداتيا توصي الباح ة بما في اول ال
 يهتي:

إضداد دليل توايحي لميارات البحث اإلجرائي التشاركي، مع طرح ضدة نماذج لمشكالت  .1
 بح ية تعميمية في مواد دراسية مختمفة، بحيث يكون مرجعًا ودلياًل لممعممين والمعممات.

معممين والمعممات اتجاىات إيجابية نحو البحث اإلجرائي التشاركي السعي نحو إكساب ال .2
ومجتمعات التعمم المينية بشتى األساليب الممكنة من اجل زيادة دافعيتيم نحو تطبيق 
البحث اإلجرائي واالشتراك في مجتمعات التعمم المينية، مما يزيد من كفالة وجودة 

 العممية التعميمية.
والمراجع التربوية ذات العالقة بالبحث اإلجرائي التشاركي  إمداد المدارس بالمصادر .3

ومجتمعات التعمم المينية، التي يمكن جن تساضد المعممين والمعممات ضمى ضالج 
 المشكالت التربوية الحاد ة في الميدان.

تاحة الفرصة ليم لمعمل واالشتراك  .4 العمل ضمى تخفيف العبل المدرسي ضمى المعممين، وا 
إلجرائية التشاركية، ومعالجة تعارض الحصص بين المعممين المشتركين في األبحاث ا

 في البحث.
اىتمام الجيات المسئولة في وزارة التربية والتعميم بإضداد برامج تدريبية ومينية لممعممين  .5

والمعممات بحيث تكون جساليب ومداخل مجتمعات التعمم المينية محورًا رئيسيًا في ىذه 
 البرامج.

دارات المدرسية والمعممين بإشراك الميتمين والمستفيدين والمشاركين في العممية اىتمام اإل .6
التعميمية في ضمميات صنع القرار واتخاذ القرارات المدرسية، سوال كانوا جفراد جو جماضات 
تتم ل في مجالس المواد الدراسية، ومجالس جوليال األمور، ومجالس اإلدارات، والمجان 

 اضتبارىا مجتمعات تعمم مينية.والفرق المدرسية ب
إفادة مدرال المدارس و المشرفيين التربويين بمتابعة ضمل مجتمعات التعمم المينية في  .7

رشاد   المدارس، والمشاركة في تقويميا،  وتقييم كافة جشكال الدضم ليا من نصح  وا 
 وتوجيو.
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، وحاور الممتمرات تشجيع المعممين والمعممات ضمى القيام بالبحوث اإلجرائية التشاركية .8
واأليام الدراسية التي تعقدىا مديريات التربية والتعميم جو كميات التربية بالجامعات 

 الفمسطينية، وتقرر منح جوائز لمباح ين األك ر فعالية في ىذا المجال.
ضقد زيارات دورية لممدارس التي تطبق مجتمعات التعمم المينية بصورة فاضمة لالستفادة  .9

 .وممارستيا وجنظمة ضممياخبراتيا  من
( ضمى مساقات تتناول ميارات 4 – 1تامين برامج إضداد معمم المرحمة األساسية ) ارورة .10

البحث اإلجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم المينية، ليصبح المعمم ضمى ضمم ومعرفة كافية قبل 
 االنتقال لعممية التدريب والتنفيذ في الميدان التربوي.

 

 :حات الدراسةمقتر  5.2
 في اول نتائج الدراسة وتوصياتيا تقترح الباح ة:

استخدام منيجية البحث اإلجرائي في تطوير األدال التدريسي لمعممي المرحمة األساسية  .1
(1 – 4.) 

االحتياجات التدريبية في اول المعايير العالمية  ضمى  بحث فاضمية برنامج تدريبي قائم .2
 – 1البحث اإلجرائي التشاركي لمعممي المرحمة األساسية )إلضداد المعمم لتنمية ميارات 

4.) 
دراسة العالقة بين امتالك المعممين لميارات البحث اإلجرائي التشاركي وتحصيل طالبيم  .3

 الدراسي.
حول متطمبات بنال مجتمعات التعمم المينية في البيئة المدرسية  معمقة إجرال دراسة  .4

 الفمسطينية، وسبل نجاحيا.
ىم التجارب المدرسية في مجال البحث اإلجرائي التشاركي ومجتمعات التعمم دراسة ج .5

 المينية في المدارس الفمسطينية.
 دضم وتحفيز جيود المعممين. .6
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– 560. 

تأثٌر الممارسة التأملٌة فً مجتمعات التعلم المهنٌة فً (. 2104)الزاٌد، زٌنب  

 .35 – 11، 22ع  ،رسالة التربٌة وعلم النفس. الثانوٌة تعلم معلمات المرحلة

تأثٌر مجتمعات التعلم المهنٌة على (. 2102الزاٌد، زٌنب؛ عمر، سوزان ) 

المجلة  .وممارسات تدرٌسها العلوم لطبٌعة العلم اإلنترنت فً فهم معلمات

  .022 – 025، 0عدد  ،02مجلد  األردنٌة فً العلوم التربوٌة،

(. تصورات معلمً العلوم للمرحلة األساسٌة للتطور 2103زٌد، عبد هللا )

مؤتمر التمٌز فً تعلٌم وتعلم العلوم المهنً من خالل مجتمعات التعلم المهنٌة. 

 .00/1/2103 – 5، آفاق مستقبلٌة –والرٌاضٌات الثانً: التطور المهنً 

. جامعة دليل البحث اإلجرائي(. 2018) .دويكات، خالد ،جبو معيمق، محمد ،زامل، مجدي
 القدس المفتوحة، كمية العموم التربوية، رام اهلل، فمسطين.

. القاىرة، ضالم تلميم البحوث الكيفية ومعالجة بياناتها إلكترونياً (. 2006) .زيتون، كمال
  .الكتب

برنامج قائم على مدخل مجتمعات التعلم المهنٌة (. 2104)سعودي، عالء الدٌن 

. المرحلة اإلعدادٌةمعلمً مهارات تدرٌس القواعد واالتجاه نحوها لدى  لتنمٌة

 – 43، 051ع  ،الجمعٌة المصرٌة للقراءة والمعرفة، مجلة القراءة والمعرفة

002.  

تدرٌبً قائم على المعاٌٌر المهنٌة العالمٌة  برنامج(. 2104)سلٌم، شٌماء عبدالسالم 

بكلٌة  الحدٌثة لتنمٌةمهارات البحث اإلجرائً لدى الطالب المعلمٌن شعبة الكٌمٌاء
 .40 – 23، 3ع  ،20ج ، مالمجلة المصرٌة للتربٌة العلمٌة .التربٌة

التنمٌة المهنٌة لمعلم العلوم قبل الخدمة باستخدام البحث (. 2100شاهٌن، نجاة )

، 2ج  ،21ع ، دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم النفس. دراسة حالة اإلجرائً:

200 – 222. 

. جامعة األميرة نورة بنت مجتمعات التعمم المهنية –(. ورشة ضمل 2016) .شمو، محاسن
 .2016مارس  30 – 29ضبد الرحمن، مبادرة سفيرات التميز والجودة، 
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اإلجرائي لدى  بي في تنمية مهارات البحثأثر برنامج تدري (.2015).الشنبري، خالد
. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة جم معممي العموم بالمرحمة المتوسطة

 القرى، السعودية.

. مسقط، وزارة التربية البحث اإلجرائي )القيم، والتطبيقات((. 2008) .الشياب، قيس حمد
 والتعميم.

(. تطبيق مجتمعات التعمم 2018) .الياشم، نور حياتي الصالحية، فاطمة بنت محمد وبنت
دراسات عربية في التربية وعمم المينية ودورىا في رفع مستوى التحصيل الدراسي لمطالب. 

 .472-447، ص ص97، عالنفس

البحوث اإلجرائية أسموب منهجي لمعالجة بعض (. 2006).احاوي، بيومي محمد 
ة كمية التربية ببور سعيد، جامعة قناة السويس، مج .مقال منشور في مجمالقضايا التربوية

 .16- 9، 1، ع 1

التنمية المهنية لممعممين مدخاًل جديد نحو (. 2009) .حسن، سالمة ،احاوي، بيومي
 . القاىرة:دار الفكر العربي.إلالح التعميم

بناء مجتمعات التعلم المهنٌة لتحسٌن  (.2102؛ خاطر، محمد)ضحاوي، بٌومً 

 .240 – 221، 5ع  ،0س ، مجلة اإلدارة التربوٌة. لمصرٌةالمدارس ا

دار (. إضداد المعمم وتدريبة. األردن: 2005).وحوالة، سيير محمد  ،ضبد السميع، مصطفي
 الفكر.

(. واقع استخدام معممي المغة العربية لممارسات البحث 2010) .العبيدي، خالد بن خاطر
 – 22، 108مصر، ع -مجمة القراءة والمعرفة اإلجرائي فيتطوير جدال تالميذىم المغوي.

55. 

مدى توافر مهارات البحث . (2101العمري، طفول) ،، عبدالقادر محمدعبد القادر

فً محافظة ظفار سلطنة  اإلجرائً لدى المعلمات االوائل بمدارس التعلٌم األساسً
 .022 – 005، 010ع  ،22مج ، مجلة كلٌة التربٌة. عمان
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فاعلٌة برنامج تدرٌبً مقترح فً تنمٌة مهارات البحث (. 2102العتٌبً، سارة ) 

. دراسات عربٌة فً التربٌة اإلجرائً لدى معلمات الصفوف األولٌة قبل الخدمة
  .012 – 34، 25وعلم النفس، ع 

 المرحلة الثانوٌة بمحافظات غزة معلمًدرجة تقدٌر (. 2103)عساف، محمود 

 ،عالم التربٌة. لتطوٌرها ورؤٌة مقترحة جرائًالتربوي اإلالمتالكهم مهارات البحث 
 .02 – 0، 13ع  ،04س 

البحوث اإلجرائٌة كاستراتٌجٌة مقترحة للتنمٌة المهنٌة لمعلمة  .(2101عمر، حسام )

 .010 – 21، 2، ج 0، ع مجلة العلوم التربوٌةفً مصر.  رٌاض األطفال

وأدواته ووسائمه مناهجه  –البحث العممي في التربية (. 2009) .ضطية، محسن
 . ضمان، دار المناىج لمنشر والتوزيع.اإلحلائية

طري: إل  تمهين المعمم وتطوير -بحوث العمل(. 2007) .ضطيفة، حمدي جبو الفتوح
 . القاىرة: دار النشر لمجامعات.المؤسسةالتربوية

كز . رام اهلل، مر البحث اإلجرائي رؤية لمتطوير والنمو المهني(. 2007).العمري، ضطية 
  القطان لمبحث والتطوير التربوي.

البحث اإلجرائً فً تنمٌة مهارات التفكٌر  استخدامفعالٌة (. 2103علً، جمال )

غٌر  ر. رسالة ماجستٌالدراسً لدى تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة التأملً والتحصٌل
 منشورة، كلٌة التربٌة، جامعة المنصورة، مصر.

حوث اإلجرائية مدخاًل لتحسين العممية التربوية في (. الب2004، رندة )شير ،ضودة، رحمة
. الممتمر التربوي األول "التربية في فمسطين وتغيرات العصر"، كمية ضوء المتييرات الحديثة

 التربية، الجامعة اإلسالمية.

(. درجة اىمية تطوير ادال 2017الغامدي، سعيد بن محمد والغامدي، ضمي بن محمد )
عميم العام فى المممكة العربية السعودية فى اول ابعاد مجتمعات التعمم القيادة المدرسية بالت

  .382-329، ص ص112، ع28جامعة بنيا، مج-مجمة كمية التربيةالمينية. 

. (2104الحجرى، راشد)؛ الحسٌنً، سلٌمان؛ البوسعٌدي، ٌحًٌ،الغتامً، سلٌمان

. نوعٌة دراسة تحلٌلٌة اإلجرائً ومعاٌٌره:مدى تقٌد بحوث المعلمٌن بمنهجٌة البحث 
 .021 – 015، 0ع  ،3مج . ةالمجلة التربوٌة الدولٌة المتخصص
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، 40، ع 6، س مجمة التطوير التربوي(. البحث اإلجرائي. 2008) .الفراجي، ىادي جحمد
28 – 32. 

، ع 6. س مجمة التطوير التربوي(. مجاالت البحث االجرائي. 2008) .الكندي، ناصر
40 ،33 – 35. 

. سمسمة ( مقدمة لمجتمعات تعمم في إطار الهيئة التدريسية2007) .ممتون كوكس،
 (، الرياض، مكتبة العبيكان.26اتجاىات في التعميم والتعمم )

فاعمية برنامج قائم عم  استراتيجيات أولمبياد (. 2015) .الشين، سمر ضبد الفتاح
. دراسات لتعمم المهنيالرياضيات في تحسين معتقدات الكفاءة اللاتية وتقدير مجتمع ا

 .208-185، ص ص66ضربية في التربية وضمم النفس، ع

(. 2007).ضالم، بدوي ابراىيم  ،الفقي، اسماضيل محمد ،محمد، مصطفى ضبد السميع
 .دار الفكر لمنشر والتوزيعاإلجرائي بين النظرية والتطبيق. ضّمان،  البحث

اإلجرائً استخدام البحث . (2101طنطاوي، أحمد ) ،مصطفى، علً، محمد، هناء 

. الدمج الشامل بمدٌنة أسٌوط المعلمٌن نحو دمج المعوقٌن بمدارس اتجاهتعدٌل  فً
 .244 – 225، 50ع  ،01س ، الثقافة والتنمٌة مجلة

متطلبات تطبٌق مجتمعات التعلم . (2103موسى، أحمد )؛ محمدٌن، حشمت

ج  ،032 ، عة التربٌةمجل. المهنٌة بالمعاهداألزهرٌة من وجهة نظر المعلمٌن

0 ،02 – 32. 

مجتمعات التعلم المهنٌة كمدخل لتطوٌر  (.2101)مخلوف، أسماء محمد 

. ضوء نموذج أولٌفٌر، هٌب وهوفمان فًاالبتدائٌة بمنطقة جازان  المدارس

 .201 – 012، 0ج  ،021ع  ،مجلة التربٌة

ن البحوث اإلجرائية إدراك المعممين لمعالقة بي(. 2002) .مدبولي، محمد ضبد الخالق
  .219 – 187، 1، ع 8ميدانية. دراسات تربوية واجتماضية، مج  : دراسةوالنمو المهني

برنامج لتنمٌة مهارات البحث اإلجرائً . (2100الجزار، فاطمة ) ؛مرسال، إكرامً

، مجلة كلٌة التربٌة. التنمٌة المهنٌة لدى الطالب معلم الرٌاضٌات واالعتقادات حول

 .000 – 43، 2 ع ،20ج م
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 ./https://www.meemapps.comمرجعك لمصطمحات األضمال، موقع إلكتروني: 

مجمة (. مقترحات لممعممين لمقيام بالبحوث اإلجرائية. 2008).المشيداني، سكرين ابراىيم 
  .42 – 39، 40، ع 6 سمطنة ضمان، س-، وزارة التربية والتعميمالتطويرالتربوي

استخدام منهجٌة البحث اإلجرائً فً تطوٌر مهارة  (.2102)تغرٌد ، مصطفى

كلٌة رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، . األول األساسً التساؤل عند معلمات الصف
 .الجامعة األردنٌة، الدراسات العلٌا

. رام در وهبة(البحث اإلجرائي من أجل التطور المهني )ترجمة نا(. 2001).مكنيف، جين 
 اهلل، مركز القطان لمبحث والتطوير التربوي.

واقع توافر أبعاد . (2102الرواحٌة، بدرٌة )؛ الحارثً، عائشة؛ المهدي، ٌاسر 

المدارس الحكومٌة  مجتمعات التعلم المهنٌة والممارسات القٌادٌة الداعمة لها فً
، وٌة والنفسٌةمجلة الدراسات الترب. بجمهورٌة مصر العربٌة وسلطنة عمان

 .245 – 230، 2ع  ،01مج 

دالالث انخبراء ويًارصاث  –. انبحث انعهًً انتربىي (7002) .المهدي، مجدي

 .إلسكندريةانباحثٍٍ. دار انجايعت انجذٌذة، ا

فعانٍةةت برَةةايج يقتةةري نتةةذرٌ  يعهًةةاث رٌةةا   .(7000عبااد الوم ااد )مناا م موماا    

 تقةةةذٌى فةةةًوانتقةةةىٌى انًضةةةتخذيت  ٍةةة وانتُفعهةةةى بعةةةا يهةةةاراث انتخطةةةٍ   األطفةةةال

، ال ااااة غ ااااش من اااا ر  رساااا لة  اهاااا را  .األَشةةةةطت انقصصةةةةٍت ألطفةةةةال انروضةةةةت

 .، مصشالهشب ة،ج معة أس  ط

(. مجتمعات التعمم كمدخل إلصالح مدارس التعميم العام فيمصر 2012) .ناصف، محمد
 .269 – 258، 4، ع 48، جامعة طنطا، مج مجمة كمية التربيةدراسة تحميمية.  –

مدخل لالضتماد األكاديمي لممدارس: دراسة  –(. مجتمعات التعمم 2007) .النبوي، جمين
مقارنة في الواليات المتحدة األمريكية واليابان وىون كونج وكوريا ومدى إمكانية اإلفادة منيا 

 ، جامعة الممك سعود.41، العدد مجمة التربية والتنميةفي مصر. 

 فًمدعوما بالفٌسبوك  اإلجرائًاستخدام البحث (. 2103)نصر، رٌحاب أحمد  

قبل  العلوم معلمًللمشكالت الصفٌة لدى  اإلبداعًإدارة الصف والحل  تنمٌة مهارات
 .022 – 30، 01ع  ،21مج  ،المجلة المصرٌة للتربٌة العلمٌة. الخدمة

https://www.meemapps.com/
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 :قائًت بأصًاء انضادة انًحكًٍٍ(:1يهحق )
 

 االسم ولقب الرقم 
 

 مكان العمل المؤهل العممي 

 د.إبراىيم ضرمان 1
 

 في المناىج   دكتوراة
 وجساليب التدريس

 جامعة القدس

 د.ضفيف زيدان ج. 2
 

ي المناىج دكتوراه ف
 وجساليب التدريس 

 جامعة القدس 

 د.خالد كتمو  3
 

دكتوراه في المناىج 
 وجساليب التدريس

 جامعة القدس المفتوحة 

د.ضبد الناصر  4
 السويطي

 

قسم -كمية التربية دكتوراة
 ضمم النفس

 جامعة الخميل

5  
د.محمد ضبد الفتاح 

 شاىين

دكتوراه في المناىج 
 وألساليب التدريس

 القدس المفتوحة جامعة

 د.مرفت موسى الشريف 6
 

دكتوراه مناىج وجساليب 
 تدريس العموم 

 التربية والتعميم

 د.سعيد ضوض 7
 

 جامعة القدس  في التربية الخاصة دكتوراة

 د.محسن ضدس 8
 

دكتوراه في المناىج 
 وجساليب التدريس

 جامعة القدس

د . ميسون جالل  9
 التميمي 

 

 امعة الخميل ج دكتوراه في المناىج

 د.غسان سرحان 10
 

في المناىج  دكتوراة
 وجساليب التدريس

 جامعة القدس
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 (2ملحق)          
 

 جامعة القدس         

 
 كلٌة الدراسات العلٌا

 
 
 

 أخً المعلم/أختً المعلمة
 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته,وبعد:

(للبحث اإلجرائً 4-1:ممارسة معلمً المرحلة األساسٌة )ن تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوا

وذلك استكمال الخلٌل, فً مدٌرٌة تربٌة جنوبالتشاركً وعالقته بمجتمعات التعلم المهنٌة 
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً أسالٌب لتدرٌس من عمادة الدراسات العلٌا فً 

 جامعة القدس.
 

المعلومات :األول ٌشمل على  المحورتبانه  مكونة من محورٌن قامت الباحثة بإعداد اس     
الثانً فٌتعلق بممارسة معلمً المرحلة األساسٌة المحور  ,وأما الشخصٌةألفراد عٌنة الدراسة

(للبحث اإلجرائً التشاركً,لذا أرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة على فقرات هذه 0-2)

فً العمود المناسب أمام كل فقرة علما,بأن البٌانات (xالستبانه بموضوعٌة وذلك بوضع أشارة)  

 التً سٌتم الحصول علٌها ستحاط بالسرٌة التامة,و ستستخدم ألغراض البحث فقط.

 
 شكرا لحسن تعاونكم

 
 الباحثة :سهٌر سلٌمان السوٌطً                     

 

 
 

 وعامة. المحور األول:معلومات شخصٌة
 

 مربع اإلجابة الذي تراه /ترٌنه مناسباً: (فً داخلxالرجاء وضع أشارة )

 
 



147 
 

 أنثى ذكر الجنس: 
 

 
 ( سنوات11(              اكثرمن)11-5( سنوات             من )5اقل من)           سنوات الخبرة:

 

 
 بكالورٌوس          دراسات علٌا               المؤهل العلمً:        دبلوم  

 

( أمام  الدرجة التً ترها مناسبة xزي  المعلم/ة ضع أشارة )المحور الثانً :عزٌ

 مما ٌأتً من مقٌاس

(للبحث اإلجرائً التشاركً فً مدٌرٌة  2-0ممارسة معلمً المرحلة األساسٌة )

 تربٌة جنوب الخلٌل

جوافق  البحث اإلجرائي التشاركي الرقم
 بشدة

جضارض  جضارض محايد موافق
 بشدة

كالت الصفية التي ججمع البيانات ضن المش 1
 تواجيني.

     

 جتناقش مع زمالئي حول المشكالت الصفية 2
 

     

جشارك  خبرتي  السابقة حول المشكمة  3
 البح ية مع زمالئي في المدرسة.

     

جشارك جوليال األمور في مناقشة مشكمة  4
 البحث.

     

 جواح طبيعة المشكمة البح ية لزمالئي 5
 

     

وات التي سوف استخدميا في جضرض األد 6
 البحث اإلجرائي ضمى زمالئي في المدرسة.

     

ضند واع  خطة لمبحث اإلجرائي جشارك  7
 زمالئي.

     

ضند واع الخطة العالجية لممشكمة  البح ية  8
 جشارك زمالئي.

     

 

 

3
2 
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 المدرسة حول البحث اإلجرائي.جدارة جتواصل مع  9
 

     

 لبحث اإلجرائي جحار دورات تتعمق با 10
 

     

جتواصل مع زمالئي من خارج المدرسة لممساضدة  11
 في حل المشكمة البح ية.

     

جشارك جوليال األمور في اقتراح حمول لممشكمة  12
 البح ية

     

جتحاور مع زمالئي في اختيار الحل األم ل   13
 لممشكمة الصفية.

     

 ائي البح ي جشترك في دورات تدريبية لتطوير جد 14
 

     

جتشارك مع زمالئي في جمع  البيانات ضن  15
 المشكمة البح ية. 

     

جتشارك مع زمالئي في  المدرسة في تحميل  16
 النتائج.

 

     

 جفسر النتائج التي تم التوصل إلييا بمشاركة  17
 زمالئي.

     

 جطرح جسئمة حول طبيعة المشكمة  البح ية. 18
 

     

قش مع زمالئي حول حمول المشكمة  التي تم جتنا 19
 صياغتيا.

     

جتعاون مع زمالئي في تطبيق الحمول التي تم  20
 صياغتيا .

     

 جحدد  مع زمالئي جفال الحمول لممشكمة 21
 

     

جاع بدائل لمحمول المقترحة لممشكمة البح ية  22
 مواوع االىتمام
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 لقرارات المالئمة.جتعاون مع زمالئي في اتخاذ ا 23
 

     

 . جطمع مدير المدرسة ضمى نتائج البحث 24
 

     

جستطيع جن جكون مجموضات بح ية قادرة ضمى  25
 االنخراط في البحث .

     

ججري مقابالت مع جوليال األمور حول حمول  26
 .لممشكمة البح ية

     

جشارك في ممتمرات وندوات حول البحث  27
 اإلجرائي.

     

 
 

 شكرا لتعاونكم
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 جامعة القدس

 

 كلٌة الدراسات العلٌا(: 3ملحق) 

 أخً المعلم /أختً المعلمة 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ,وبعد:

( للبحث اإلجرائً التشاركً وعالقته 4-1ممارسة معلمً المرحلة األساسٌة )تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان :

, وذلك استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً رٌة تربٌة جنوب الخلٌلٌة فً مدبمجتمعات التعلم المهنٌ
 أسالٌب التدرٌس من عمادة الدراسات العلٌا فً جامعة القدس. 

المعلومات الشخصٌة األفراد قامت الباحثة بإعداد استبانه مكونة من محورٌن المحور األول ٌشمل على 
لذا أرجو من , بمجتمعات التعلم المهنٌة بأبعاد ٌتعلقور الثانً وأما المحالعٌنة الدراسٌة,

( فً العمود المناسب أمام كل فقرة xحضرتكم التكرم باإلجابة على فقرات هذه االستبانه  بموضوعٌة وذلك بوضع أشارة )

 . طعلما ,بأن البٌانات التً سٌتم الحصول علٌها ستحاط بالسرٌة التامة ,وستستخدم ألغراض البحث فق

 

 شكرا لحسن تعاونكم                           

 

 الباحثة :سهٌر سلٌمان السوٌطً            

 المحور األول :معلومات شخصٌة وعامة.

 ( فً داخل مربع اإلجابة الذي تراه /ترٌنه مناسبا.xالرجاء وضع أشارة)

 أنثى  ذكرالجنس:        

 (سنوات10(            أكثرمن )5-10سنوات           من )(5أقل من )سنوات الخبرة :          

 

 المؤهل العلمً :             دبلوم                 بكالورٌوس             دراسات علٌا
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 مجتمعات التعلم المهنٌة

 التعرٌف اإلجرائً:

دوري ومننتظم لتبنادل الخبنرات، (، تلتقنً بشنكل 2 – 0هً مجموعات تعاونٌة منن معلمنً المرحلنة األساسنٌة للصنفوف )

وتبنً ممارسات تدرٌسٌة فاعلة، والقٌام ببحوث استقصائٌة حول نتنائج التالمٌنذ، والصنعوبات التنً تنواجههم والمسناعدات 
 التً ٌمكن تقدٌمها لهم لتحقٌق أفضل تعلم ممكن.

 

 (:Rubricsقواعد التقدٌر )

 الولف التقدير الكمي التقدير الكيفي

 أمبتد
Starting out 

1 
الحصول ضمى المعمومات والبدل في استخدام األفكار 
حول مجتمعات التعمم المينية، واالشتراك في النقاش 

 والتخطيط.
 متطور

Developing 2 والبنال وفقًا لمخطوات األولى،  تتجريب االستراتيجيا
 وااللتزام بيذه الممارسات.

 عمي:
Deepening 3  بالفائدة الحقيقية، تحقيق درجة من االتقان والشعور

 ووجود خبرة وقدرة والتزام لمقيام بالعمل بشكل جيد.

 مستمر
Sustaining 4 

ضادة تقييم الجودة، وجعل  إدخال تطويرات جديدة، وا 
(PLC طريقة ضمل جساسية، وتصبح الممارسة متجذرة )

 ضمق في  قافة الممسسة.
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 أبعاد مجتمعات التعلم المهنٌة:

 ٌة والقٌم المشتركةالرؤالُبعد األول: 

 المؤشرات #
 التقدير

 مستمر عمي: متطور مبتدأ
     نشترك في صياغة رمية المدرسة. 1
     نشترك في نقاشات حول تعمم الطمبة  2

تركز رمية المدرسة ضمى جودة التعمم لجميع  4
 الطمبة.

    

     يمتزم جميع العاممين بالمدرسة بالرمية المشتركة. 5

المدرسة رميتيا بما يتفق مع المستجدات  تطور 6
 التربوية.

    

     تتخذ المدرسة القرارات التي توائم القيم المدرسية. 7
 المسؤولٌة الجماعٌة: الثانًالُبعد 

 المؤشرات #
 التقدير

 مستمر عمي: متطور مبتدأ

نشعر بالمسمولية المشتركة ضمى مستوى  1
 المدرسة.

    

     التدريس المشتركة  نشعر بمسموليات 2

تدور نقاشاتنا الجماضية في المدرسة حول قاايا  3
 التعميم

    

تستند المجموضات إلى البيانات لإلجابة ضن  4
 األسئمة المرتبطة بتقدم الطمبة.

    

     نتحمل مسمولية تحميل بيانات تقيم الطمبة 5
 ثالثاً: التعاون المرتكز على التعلم

 المؤشرات #
 قديرالت

 مستمر عمي: متطور مبتدأ

ينخرط المعممون في المشاريع ضمى مستوى  1
 المدرسة بهكمميا.

    

    نوظف نتائج التقويم في تطوير الممارسات  2
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 المينية في المدرسة.

3 
 نشكل فرق تعاونية في المدرسة لتحقيق األىداف

 
 المشتركة. 

    

 رارية التعمم.يمتزم المعممون بالمدرسة بمبدج استم 4
 

    
 

 رابعاً: تعزٌز التعلم المهنً

 المؤشرات #
 التقدير

 مستمر عمي: متطور مبتدأ

 نحدد االحتياجات باستمرار. 1
 

    

 نطور ضممية تحديد االحتياجات لممدرسة بهكمميا. 2
 

    

يتم تحديد احتياجات التعمم الميني لممعممين  3
 والموظفين بشكل كامل.

    

4 
م التخطيط لمجموضة من الفرص لتمكين يت

المعممين من التعمم لنقل التعمم الجديد إلى 
 الممارسة.

    

5 
يتم االىتمام بنقل التعمم الجديد إلى الواقع 

 العممي.
 

    

تتوفر وحدة خاصة مسموليتيا التطوير الميني  6
 المستمر.

 
    

يخاع المعممين لدورات تدريبية استنادًا إلى  7
 ل التدريبي لممعمم.السج

    

يركز التطوير الميني لممعممين ضمى التعميم  8
 والتعمم.
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 خامساً: االنفتاح والشراكات

 المؤشرات #
 التقدير

 مستمر عمي: متطور مبتدأ

ييتم المعممون بالعمل في األنشطة خارج المدرسة  1
 لتوليد األفكار واالستراتيجيات.

    

المصادر الخارجية لتبادل يعتبر المعممون  2
 األفكار واالستراتيجيات ذات قيمة.

    

تتزايد فرص المشاركة في األنشطة والشراكات  3
 الخارجية لدى المعممين.

    

4 
ييتم المعممون بالنظر إلى ما ىو جبعد من 
المدرسة إلنتاج وتوليد معارف وجفكار جديدة 

 تساضد في العممية التدريسية.
    

لمدرسة ببنال روابط مع مدارس وممسسات تيتم ا 5
 خارجية ذات قيمة ومنتجة. 

    
 سادساً: الثقة المتبادلة واالحترام والدعم 

 المؤشرات #
 التقدير

 مستمر عمي: متطور مبتدأ

يوجد مستوى معتدل من ال قة المتبادلة بين  1
 المعممين ضمى مستوى المدرسة. 

    

بين المعممين بزيادة الدضم  يتزايد االحترام المتبادل 2
 المقدم.

 
    

توجد  قة واحترام بين جضاال مجموضات التعمم  3
 المينية.

 
    

تتميز ضالقات المعممين باالنفتاح والصدق  4
 والرضاية.

 
    

 يسود المجتمع المدرسي ال قة واالحترام. 5
 
    

تدضم العالقات بين المدرسين التدقيق الصادق  6
 لمبيانات وذلك لتحسين التدريس والتعمم.والمحترم 
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يتم تكريم اإلنجازات المتميزة في المدرسة  7
 بانتظام.

 
    

 سابعاً: تحسٌن الموارد والهٌاكل

 المؤشرات #
 التقدير

 مستمر عمي: متطور مبتدأ

يوجد جنظمة وسياسات معمول بيا داخل المدرسة  1
 لدضم تطوير مجتمعات التعمم المينية.

    

يتم االىتمام بإجرال االتصاالت لدضم تطوير  2
 مجتمعات التعمم المينية.

    

 يتم التعامل مع قاايا الموارد والييكمية  بدقة. 3
 
    

 تتوفر الموارد المالية لمتطوير الميني. 4
 
    

يسيل التعاون بين المعممين بسبب القرب  5
 المكاني.

 
    

ال المعمومات ضبر تدضم وسائل التواصل لنتق 6
 المجتمع المدرسي بهسره.

    

 يتم تنظيم البيانات من قبل المعممين. 7
 
    

 

 ثامناً:القٌادة التشاركٌة لتطوٌر مجتمعات التعلم المهنٌة

 

 المؤشرات #
 التقدير

 مستمر عمي: متطور مبتدأ

يتم اشراك المعممين في النقاشات الخاصة بصنع  1
 تعميم المرحمة األساسية. قرارات تتعمق بقاايا

    

ُيمكن لممعممين الوصول لمبيانات والمعمومات  2
 األساسية المتعمقة بالمدرسة.

    

     تتاح الفرصة 3
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  لممعممين لممبادرة بإحداث التغيير اإليجابي. 
 
 

 يشجع المدير الروح القيادية بين المعممين. 4
 

    

ددة التخاذ يستخدم المعممين مصادر بيانات متع 5
 قرارات حول التدريس والتعمم.

    
 

 

 شكرا لحسن تعاونكم
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 أسئلة المقابلة(:4ملحق )

 
ممارسة معلمً المرحلة األساسٌة للبحث اإلجرائً التشاركً وعالقته بمجتمعات 

 التعلم المهنٌة فً مدٌرٌة تربٌة جنوب الخلٌل
 

 البحث اإلجرائً التشاركً
 

 األول:هل تشاركت مع زمالئك فً المدرسة فً األبحاث اإلجرائٌة ؟السؤال 
 

    ................................................................................. 
  

 وكٌف؟
 

...................................................................................... 
 

............................................................................................. 
 

.......................................................................................... 
 

............................................................................................ 
 

 السؤال الثانً:ما الذي ٌدفعك ألجراء األبحاث إلجرائٌة ؟
 

............................................................................................. 
 

............................................................................................. 
 

............................................................................................. 
 

............................................................................................. 
 

 السؤال الثالث: ما رأٌك فً األبحاث اإلجرائٌة التشاركٌة؟
 

............................................................................................. 
 

............................................................................................. 
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............................................................................................. 
 
 

السؤال الرابع :ما الصعوبات التً تواجه المعلمٌن عند عمل أبحاث  إجرائٌة 
 تشاركٌه ؟

 
.................................................................................. 

 
............................................................................................ 

 
............................................................................................. 

 
.......................................................................................... 

 
 
 

 أسئلة تتعلق بمجتمعات التعلم المهنٌة 
 

 ال األول:هل ٌوجد  لدٌكم رؤٌة وأهداف  مشتركة فً المدرسة ؟السؤ
 

.......................................................................................... 
 

.......................................................................................... 
 

............................................................................................. 
 

............................................................................................. 
 
 

 السؤال الثانً :ما هً الحاالت التً تعملون فٌها معا كزمالء فً المدرسة ؟
 

............................................................................................. 
 

............................................................................................. 
 

............................................................................................. 
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............................................................................................. 
 

 السؤال الثالث :إلى أي مدى ٌتم تشجٌعكم للعمل التشاركً فً المدرسة ؟
............................................................................................. 
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