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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


