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  مقدمة:

انحة العديد من المؤسسات الم من قبل  يتم التركيز ي هذا الوقت التاريخيفف ,توقيت نشر هذا الكتاب هو األفضل قد اليكون

ع ما يستطيع المتابعة، واألدلة، والحكم على األهداف، وكل ذلك بهدف تحسين واقعلى نتائج التعلم بطريقة تتطلب ألول مرة، و 

(   DFIDخرى مثل أجهات من ولكن  ,USAID من خالل ليس فقطالتركيز على معرفة القراءة والكتابة  يتمأن يفعله األطفال. 

ابة ( والحساب في ولى لتعلم القراءة والكتهم أيضا يركزون على السنوات األف( استراليا)،  AUSIADالمملكة المتحدة) وكذلك 

  أيضا ، هذه هى الشراكة العالمية من أجل التعليم.بالطبع و بعض الحاالت)، 

 هايجب أن يسألو التي  ، هي األسئلة كل العاملين في حقل التعليم أيضاهذا الدليل للمعلمين و  طرحهاي يمكن أن األسئلة التي

فعالة، ما الفرق الذى أحدثه تدريسي في تنمية الأساليبي التدريسية  لخالمن  هل يتعلم تالميذي :أال وهىاألسئلة تلك  ،نفسهمأل

سباب خارجة ألى ع طويلة جدا سيطر على المجال  نوع من التشاؤم  أو حتى إلقاء المسؤولية طالب. لفترةالمعلومات ومهارات 

هناك شك دون  عدم قدرة االطفال على التعلم.عن  ،االحتمال ةبعيدأسباب  وهى، ن وزارات بأكملهاعوحتى  ,رادة المعلمينعن إ

يمكن للمعلمين أن يقدموه لمساعدة تحصيل األطفال، ومع ذلك يفترض  صادية على األنظمة التي تقيد ماضغوط اجتماعية واقت

ام به في الواقع من خالل تطبيق يستطيع المعلمون والقادة في المجال التربوي القي الكثير مماالدليل ضمنا ودون خجل أن هناك 

  س واستدالالت واضحة  لتحدياتهم ، والعمل على معالجتها.يمقاي

  لوياس كروش

  ريق، الفريق العالمي ألفضل التطبيقاتمنسقة الف

  الشراكة العالمية من أجل التعليم
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  شكر وتقدير

يعتمد الدليل على وحدات تدريبية  .في مجال البحوث اإلجرائية.تم عمل هذا الدليل لتعزيز القدرات المهنية للتربويين العاملين   

  USAID/ESRA) المكونة من مشروع  PDI   ،Professional Development Infrastructureقام بتطويرها (

ير قدرات النطالق لتطو ا). هذا الدليل يعد بمثابة نقطة  IRA) بالتعاون مع المنظمة الدولية للقراءة ( 2008-2003بباكستان (

  ومهارات معلمي القراءة والكتابة في جميع أنحاء العالم من أجل تحسين نوعية التعليم.

العمليات تحت قيادة شكيل مالك مدير  Professional Development Infrastructure USAID/ESRAإن فريق عمل  

 Sandraالدولية بالمنظمة الدولية للقراءة ، وأيضا العديد من المتخصصين الذين أسهموا في هذا الدليل ، منهم : 

Hollingsworth  و ،Fatima Dar وأيضا ،William Brozo ريبية في كل من باكستان ، اللذين قاموا بتطوير نماذج تد

و  Gulshan Merchantيضا إلى أفي تطوير هذا النموذج. كل الشكر فادت أيضا تقديم تغذية راجعة ومعلومات أوعمان، و 

Zakia Sarwar تضمن كل من :  يذان قادا فريقا من التقنيين والذاللSadiqa Salahuddin  و ،Kendra Sisserson  ،

لمشاركين بحلقات العمل أيضا بالفضل لكل المعلمين ا ، وذلك لتطوير مواد تدريبية إضافية. وندينPhyllis Hildebrandtو 

  في باكستان وعمان الخاصة بالبحوث اإلجرائية
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  مقدمة

ن، أو يية في حل المشكالت، ونصائح اآلخر والقيادات التعليمية على الطرق التقليد األكفاء المعلمون ال يعتمد
ها بإجراء أبحاثهم الخاصة لتحديد المشاكل وحل ، القيادات التعليميةكذلك و ،  ونيقوملكنهم .  فقط الخبراءحتى توصيات 

البحث  و. هم أيضا يطورون كفاياتهم المهنيةالدراسية؛ من خالل هذه العملية  وتحليل المعلومات عن المدارس والفصول
  والجودة. والتدريس العالي الكفاءةالمهنية اإلجرائي هو إحدى األدوات الهامة للتنمية 

  :يسأل المعلمون الجيدون أنفسهمعادة ما 

  هل يتعلم طالبي؟

  هل طرق تدريسي فعالة؟

  ما الفرق الذي يحدثه تدريسي في تنمية معرفة ومهارات طالبي؟

تدريس الالية فعمتابعة مدى إن لتعليم. ضروري لضمان فعالية االتدريس  ممارسات  التقييم المستمر لمهارات
البحث اإلجرائي إحدى األدوات التي تساعد المعلم على معرفة فعلى معرفة كيفية المضى قدما في التدريس والتعلم.  يساعد

  أن ممارساته تأتي بالنتائج المرجوة. 

من و . تطلب تنوع التعليم لمواجهة احتياجات الطالب في الفصول الدراسيةع في الفصول الدراسية يو تزايد التنإن 
ن البحث خالل دراسة فعالية التدريس في الفصول الدراسية والتعرف على ماهو فعال، والتخلص مما هو غير فعال، يمكّ 

تلبية احتياجات  هو هذا الدليلمن هدف لذا فالاإلجرائي التربويين من تطوير التعليم لتلبية احتياجات الطالب المتنوعة. 
البحث اإلجرائي من خالل توفير مبادئ وتوجيهات خطوة خطوة في طريق تنفيذ التربويين الجديدة في التعرف على مميزات 

  بحوث إجرائية بهدف دراسة وصقل ممارسات تعلم القراءة والكتابة لتحسين أداء الطالب.

هدف البحث اإلجرائي هو إحداث تغيير إيجابي في الممارسات اليومية داخل الفصول الدراسية، المدرسة، أو 
التفاعل داخل فصولهم الدراسية. البحث اإلجرائي على التعلم المستمر و على المنطقة. وهو إلى حد كبير يشجع المعلمين 

الرغبة في النظرة النقدية للتدريس بهدف وهو  .ية الروتينيةخالل األعمال اليومللتأمالت التدريسية من  دمجهو أيضا 
  القرارات المستنيرة حول مايجب وما ال يجب تغييره. نهم من يتخذو تحسينه وتعزيزه بحيث يصبح المعلمون 
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  :على يساعد البحث اإلجرائي المعلمين

  .ربط المعرفة السابقة بالمعلومات الجديدة �
  .الفاشلة)التعلم من التجارب ( حتى  �

  (Fueyo & Koorland, 1997)طرح األسئلة والبحث عن إجابات منهجية 

يعطي كل معلم الفرصة  وهفالمدرسين األوائل، واإلداريين. يفيد البحث اإلجرائي في تحسين خبرة المعلمين، و 
تعلم. كما يؤدي إلى تحسن نوعية التعليم والتلتحسين ممارساته في الفصول المدرسية والمدارس، التي من شأنها سوف 

  تحسين جودة النظام التعليمي بصورة إيجابية.

سوف يكون التركيز على أولوية و "  في مجال التعليم األساسي،   USAIDالستراتيجية  البحث اإلجرائي دعمي
الدليل على يركز هذا س حيثبتدائية، السيما في القراءة" ضمان نتائج التعلم لألطفال في المراحل األولى من الصفوف اال

  للتربية الشاملة هي:  USAIDأهداف إن معلمي األطفال في الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية. 

 2015تحسين مهارات القراءة لمائة مليون طفل بالمراحل االبتدائية بحلول عام الهدف األول:  �
من ذوي المهارات لدعم  الهدف الثاني: تحسين قدرة برامج التنمية والقوى العاملة لتخريج قوى عاملة �

 . 2015األهداف اإلنمائية للدولة بحلول عام 
الهدف الثالث:  زيادة نكافؤ فرص الحصول على التعليم في حاالت األزمات والصراعات في بيئات  �

 . 2015المتعلمين وذلك لخمسة عشر مليون متعلما بحلول عام 

ه العوامل المرتبطة بالشراكة العالمية نحو االتجاه االستراتيجي للتعليم يضمن لعدد كبير من األطفال االلتحاق هذ
  أهداف الشراكة العالمية للتعليم كما يلي:إن بالمدارس والحصول على تعليم أفضل. 

 زيادة الدعم للدول النامية - 1
 تحسين نتائج التعلم وجودة التعليم - 2
 دعم تعلم الفتيات - 3

البحث اإلجرائي يؤيد النهج الذي يركز على النتائج التي أقرتها الشراكة العالمية من أجل التعليم من خالل ضمان 
استخدام البحث اإلجرائي يعزز إن التعرف على احتياجات المتعلمين وتلبيتها عن طريق وسائل تدريس مختلفة مستمرة . 

تطوير مهارات القراءة من خالل تحسين التعليم الذي لوذلك بإتاحة الفرصة للمعلمين  العالمية للتعليم   USAID من أهداف
  يركز على االحتياجات المختلفة للمتعلمين في أى مكان، بما في ذلك األماكن ذات األزمات والصراعات.

لنا إجراء البحث يساعد العاملين في مجال التدريس على فهم ماهية البحث اإلجرائي، ولماذا ينبغي  لدليلهذا ا
من الذي يقوم بإجراء البحث اإلجرائي، وما هي خطوات البحث اإلجرائي. ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى و اإلجرائي، 
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بإجراء مشاريع قائمة على البحث  واتطوير المعرفة والمهارات بحيث يستطيع كل من المسؤولين والمدربين والمعلمين أن يقوم
  إلى مساعدة المعلمين في القيام بما يلي: دليلداث تغييرات في مدارسهم. ويهدف هذا الاإلجرائي مما يؤدي إلى إح

 تعريف وشرح البحث اإلجرائي. �
للبحوث اإلجرائية لتطوير قدرة المعلمين على التدريس في مجال  التكراريةو  شرح وفهم الطبيعة المتداخلة �

 تعليم القراءة والكتابة.
 اإلجرائية.تقديم أمثلة عملية على البحوث  �
 تحديد القضايا البحثية في مدارسهم وفصولهم الدراسية. �
 تخطيط وتنفيذ مشاريع البحث اإلجرائي في مدارسهم وفصولهم الدراسية. �
 تقييم وتبادل النتائج  الخاصة بأبحاثهم مع زمالئهم. �
   ظرتعلم تطوير آليات اتخاذ القرارات التعليمية من خالل نقاط التأمل المستمرة لوجهة الن �

ستقدم أمثلة واقعية لمشاريع بحوث إجرائية ركزت على تعليم القراءة والكتابة في الفصول الدراسية المختلفة 
اإلمكانيات، بما في ذلك تلك الموجودة بمناطق النزاعات والصراعات، جنبا إلى جنب مع إتاحة متابعة التنفيذ خطوة 

  بخطوة.

البحوث اإلجرائية وكيفية االستفادة من أمثلة دراسات الحالة الناجحة سيدرك القراء مزايا وفوائد ومن خالل ذلك 
  لمشاريع البحوث اإلجرائية في البيئات التعليمية المتنوعة.

جرائية لمساعدة المعلمين على الفهم الواضح للبحوث اإلجرائية والمهارات إلسيتم شرح كيفية عمل البحوث اكذلك 
يمكنك دراسة مبادئ البحث اإلجرائي بالسرعة الخاصة بك، وسوف تسمح لك  إلى ذلك،سة. باإلضافة الالزمة إلجراء الدرا

  التمارين التفاعلية من ممارسة العمليات األساسية لتنفيذ البحث العملي.
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  تأمالت

  واجبك كمعلم؟ وما ه

  

  

  

  عندما يتم شئ بشكل خاطئ في درسك ، ماذا تفعل؟

  

  

  

  

  تعرفها من قبل عن البحث اإلجرائي. خصائصاكتب ثالثة 
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  لمحة تاريخية عن البحث اإلجرائي

)، الذي طور الفكرة Kurt Lewinين (لكن تعود فكرته إلى أعمال كورت ليفاليعد البحث اإلجرائي فكرة جديدة، و 
واإلجراءات في البحث. وتنعكس أعماله اليوم في  تغيير اإلعدادئة طبيعية من أجل ين االبحاث في بي. شجع ليف1940 عام

. (Lewin,1948)ير في التغيير الحظة، والتفكفكرة البحث اإلجرائي باعتبارها دورة مستمرة من التخطيط والعمل، والم
الينفصل االستقصاء فيه عن الفعل نفسه بغرض حل مشكلة  الذي  البحثن مصطلح " البحث اإلجرائي" لوصف صاغ ليفي

  ).McFarland & Stansell, 1993ث (البح

عن اعتقاده بأن إجراء وأعرب  لتعليمية,ن عن البحث اإلجرائي على تهيئة البيئة اطبق ستيفن كوري فكرة ليفي
حدى ممارسات التدريس من شأنه أن يؤدي إلى تغيير إيجابي في هذه الممارسات. " نحن مقتنعون بأن فحص دقيق إل

نتائج التدريس الخاصة بنا هى أكثر قابلية للتغيير وتحسين ممارساتنا من قراءتنا عن نتائج تدريس  أنو لدراسة ...ل الميل
  ) Corey,1953,p.70( .شخص آخر"

). وأصبح تصميم البحوث 1950دعم وممارسة البحث اإلجرائي أقل شعبية في الخمسينات (  أصبح لألسف،
ير حقيقة، فقط مجرد اإلجرائية وجمع المعلومات الكمية ممارسة شائعة وأصبح ينظر للبحوث اإلجرائية باعتبارها بحوث غ

ث بدأ المعلمون يرون أن العديد من )، عادت البحوث اإلجرائية مرة أخرى بشكل موسع حي1970نات (يعحدس. في السب
  المشاريع البحثية لم يكن لديها تطبيقات عملية داخل فصولهم. 

ركزت البحوث اإلجرائية على القضايا التي تخص وتشخص مشكالت المعلمين داخل فصولهم الدراسية 
اإلجرائي أداة قيمة وجزء ال صبح البحث أوالممارسات التعليمية الفعالة. و ومدارسهم، مع هدف أساسي وهو تطوير المعلم 

  من التطوير المهني للمعلم.  يتجزأ

األساسي هو التدريب  أن هدفه " يركز البحث اإلجرائي على مشاركة المعلمين في مشاكل فصولهم الدراسية كما
  )Borg,1965,p.313كتساب المعرفة العامة في مجال التعليم"  (اأثناء الخدمة وتطوير المعلم بدال من 

إلي التركيز علي اإلصالح الدراسي والفردية التي تمنح المعلمين  الفصول الدراسية أدى المعتمد على المحور
  .أحقية راسخة في البحث و التغيير في صفوفهم الدراسية
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  ماهو البحث اإلجرائي :

يعرف البحث اإلجرائي بالعديد من االسماء، بما في ذلك البحوث التشاركية، التحقق التعاوني، البحوث التحريرية، 
مجموعة من الناس تحدد  –التعلم العملي، البحث اإلجرائي السياقي، ولكن ببساطة، البحث اإلجرائي هو" التعلم بالممارسة" 

البحث اإلجرائي هو دراسة  تعاد المحاولة مرة أخرى.تقييم جهودهم، وٕاذا لم تكن مرضية، و مشكلة، وتقوم بإجراءات لحلها، 
  ممارسات الفرد من خالل تعاونية البحث ، والتفكير، والحوار.

جل مة في جمع وتحليل المعلومات من أن األبحاث هي مجموعة من الخطوات العملية المستخدإذا كنت تعتقد أ
أنت تعتقد أن البحث ( التحقيق) + اإلجراء ( التغيير) هو البحث في مشكلة أو موقف فضية، إذا زيادة فهمنا لموضوع أو ق

بهدف إحداث تغيير. عندما يكون هناك خطأ ما في درسك ، ماذا تفعل؟ إذا فكرت فيما تقوم به و إجراء تغيير، فأنت تقوم 
  ببحث إجرائى.

ألنواع اآلخرى من البحوث هو تركيزها على وجود المشاركين السمة األساسية التي تمييز البحوث اإلجرائية عن ا
من خالل تطبيق ما تعلموه عندما بصورة أفضل وأكثر طواعية  فاإلنسان يتعلم في الموضوع ليصبحوا باحثين فاعليين. 

   في العالم الواقعي، ويهدف إلى حل مشكالت حقيقية.اإلجرائي مشكلة. يتم البحث الموضوع أو ال يدرس بأنفسه

ومية هو يما يفصل هذا النوع من األبحاث عن الممارسات المهنية العامة، واالستشارات، أو حل المشكالت ال
التركيز على الدراسة الدقيقة للبيانات التي تم جمعها من البيئة الخاصة بهم. يدرس الباحث المشكلة بشكل منهجي ويتأكد 

  جمعها، ثم يشارك نتائج ذلك البحث. أن أى تغيير حدث تم بناءا على األدلة التي تممن 

يعتمد فإن البحث اإلجرائي مصطلح " البحث اإلجرائي" له العديد من التعريفات والتطبيقات، أن على الرغم من 
في البيئات التعليمية على البحث المنهجي من قبل العاملين بالمدرسة لجمع معلومات حول المشكالت اليومية الواقعية في 

تعلم واستخدام هذه المعلومات لتحسين تعلم الطالب وٕانجازه. " يسمح البحث اإلجرائي للتربويين أن يتعرفوا على وال التعليم 
 & Rawlinson)ممارساتهم التعليمية الخاصة باعتبارهم متابعين لمدى تتطور مستوى الطالب التعليمي" من المزيد 

Little, 2004)  

حول التعليم والتعلم من خالل بحوث الفصول الدراسية السائدة على توسيع دور المعلم تركز أبحاث المعلم 
م يهتم المعلمون الباحثون بمعرفة حالة محددة خاصة بفصولهم الدراسية أكثر من االهتماو . (Cooper, 1990)الممنهجة 

البحث العلمي، ولكن ليس  ومعاييرخرى، توجه البحوث اإلجرائية من خالل عمليات بمعرفة تطبيقات عامة. وبعبارة أ
ذلك هو عملية اكتساب للمعلومات وطلب للمعرفة،  ربوي. وبديل المجتمع الت بحوث أكبر تستهدف منه إجراءالمقصود 

  اإلجراءات التي يقوم بها الباحث. هاوالتي سوف تفيد

  سن وزيادة المعرفة"البحث اإلجرائي هو" تجريب وتأمل في األفكار والممارسات كوسيلة من وسائل التح
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(Kemmis & McTaggart, 1982)  .  

 اإلجراءات ما إذا كانت بعض لتحديد عن كثب إلجرائيةا بحوث من خالل المعلومات التي تم جمعها يتم فحص
والطالب. متطلبات البحث اإلجرائي تبحث في ، وأعضاء هيئة التدريس المدرسة في إيجابيةحداث تغييرات يمكن اتخاذها إل

  سواء أكان إجراء معين يمكن أن يحقق أهدافها. إذا لم يكن، يتم تعديل اإلجراءات وتستمر دورة البحث. 

  من المهم أن نتذكر ماال يندرج تحت البحث اإلجرائي:ففي حين أن هنك العديد من التعريفات للبحث اإلجرائي، 

علمون على القيام بها أثناء تفكيرهم في تدريسهم. البحث اإلجرائي هو مالتي يعتاد الشياء هو ليس من األ - 1
 ليها التأمالت الدقيقة.نهج وينطوي على جمع األدلة التي تستند إبحث مم

هو ليس فقط حل مشكالت. يشمل البحث اإلجرائي طرح المشكالت، وليس فقط حلها. فهو ال يبدأ من  - 2
ت غير قابلة للحل، بل بدافع من السعى لفهم العالم عن طريق تغيير ذلك وتعلم كيفية وجهة نظر المشكالت كمشكال

 تحسينه من آثار التغييرات التي أجريت.
معينين على العمل هو ليس بحث على أشخاص آخرين. البحث اإلجرائي هو بحث من قبل أشخاص  - 3

بحث اإلجرائي ال من أجل اآلخرين. المع و بما في ذلك كيفية العمل  الخاص بهم لمساعدتهم على تحسين ما يقومون به.
كموضوعات.  إنه يعامل األشخاص على نحو مستقل، كعوامل مسؤولة للذين يشاركون بنشاط في صنع يعامل األشخاص 

 تاريخهم من خالل معرفة ما يفعلونه. 
فقط فرضية االختبار أو استخدام  ليس هو األسلوب العلمي التطبيقي في التدريس. البحث اإلجرائي ليس - 4

البيانات للتوصل إلى نتائج. أنه معني بتغير الحاالت، وليس فقط تفسيرها. إنه يجذب الباحث إلى المشاهدة. البحث 
تعمل يعمل أو الباحث أو الباحثة اإلجرائي هو عملية متطورة بشكل منهجي لتغيير كل من الباحث والحاالت التى كان 

 )Henry & Kemmis, 1985( مقتبس من  لطبيعية والتاريخية لم يكن لها هذا الهدف.عليها. العلوم ا

  : الخصائص الرئيسية للبحوث اإلجرائية هى أنه عملي، تأملي، تكراريإن 

ن والمدارس، والمناطق سيكون لها فوائد مباشرة للمعلمي يدرس الباحثون المعلمون المسائل العملية التى �
 التعليمية.

، يبدي وجهة نظره في فصولهتنطوي البحوث اإلجرائية على تأمالت الباحث المعلم الذاتية، الذي  �
 .التعليمية والمدرسة، والممارسات

بشكل مستمر من قبل المعلم.  ت واالهتمامات التي يتم اكتشافهاالبحث اإلجرائي هو تكرار لهذه المشكال �
  مالت، وجمع البيانات، والبحث. وتستمر هذه العملية ذهابا وعودة من خالل التأ
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  مبادئ البحث اإلجرائي:

لى استراتيجيات وأساليب تعلم لتحسين حالة ين، والموجهين، والمعلمين يسعون إاالعتقاد الشائع هو أن اإلداري  
  التعليم والتعلم في مدارسهم. يفترض أن المعلمين الذين يشاركون في البحث اإلجرائي:

هذه االستراتيجيات  يتم إدخال تحدث عندما التي من شأنها أن قبول التحديات / لتولي الفطرية لديهم القدرة �
 ؛الجديدة

يريدون ضمان تطويرهم المهني المستمر من خالل البحوث اإلجرائية الجارية في مؤسساتهم وفصولهم  �
 الدراسية؛

  .ة" التقليديةومتفهمين طبيعة عمل البحوث اإلجرائية، والتي تختلف عن " البحوث األكاديمي �

 Winterوقد أوضح  مايميز البحوث اإلجرائية عن األنواع اآلخرى من البحوث هو المبادئ التى تقود البحث.
هذه المبادئ الستة الرئيسية التي تساعد على الحكم على صحة البحوث اإلجرائية من خالل ربط القيم،  (1989)

  .والممارسة، والنظرية

 انتقادات تأملية - 1

النقد  مبدأ التحيزات.الخاصة، و  أفكارنا على بينة من ساعدنا على أن نصبحي والعمليات القضايا التفكير في
 واالهتمامات التي، واالفتراضات، التحيزاتو العمليات وٕاجراء تفسيرات واضحة ، و  المشكالتنفكر في  يكفل أن التأملي

التأمل للمراجعة العامة و  واستنتاجاتنا، وٕاجراءاتنا، نظرنا، ووجهات ، ومشاعرناأفكارنا النقد التأملي يفتح. أحكامنا شكلت
  .جديدة اجراءاتاحتمال وقوع  جنبا إلى جنب مع حججا جديدة يمكن أن تشكلاالستبيان، و  التأمل الذاتي واسطةفب الذاتي.

  ةانتقادات جدلي - 2

االنتقادات الجدلية هى مناقشة لتفسيرات مختلفة تعكس الممارسة من أجل فهم العالقات بين جميع أجزاء بيئتنا 
ستقرة أو المتعارضة بعضها لتركيز االهتمام على تلك العناصر الغير ملرؤية كيف يتناسب كل شئ معا. العناصر الرئيسة 

  ت إلحداث تغييرات.حتماالهو أكثر االالبعض 

 التعاونية البحوث - 3

للتحقق من صحة وجهات النظر. يتم أخذ رأى الجميع بعين االعتبار من أجل فهم  العمل المشترك للباحثين مهم
الوضع بشكل أفضل. هذا المبدأ يفترض أن أفكار كل شخص كبيرة، ليس فقط أفكار الباحث اإلجرائي. هذا يؤدي إلى 

  ن.ركياحثين المتشاوجود رؤى متناقضة بين وجهات نظر الب
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 المخاطرة - 4

الباحثين. في بعض األحيان فإنه ليس من السهل أن نسمع مناقشة  بين المخاوف عملية التغيير سببيمكن أن ت
مفتوحة لتفسيرات، وأفكار، وأحكام واحدة.  يجب على الباحثين اإلجرائيين أن يكونوا على استعداد للمجازفة من خالل تقبلهم 

 ومخاطر الفشل من أجل التعلمالنتقادات أفكارهم وتأمالتهم 

 التركيب البنائي - 5

تؤدي إلى ينبغي أن تتضمن تقارير العديد من األصوات التي تعكس مختلف اآلراء والتعليقات واالنتقادات التي 
 جمع البيانات في كل من التثليث استخدامإن البيانات وتوصيات التخاذ اجراءات ممكنة مختلفة.  تفسيرات مختلفة لألدلة و

بدال من أن ، الباحثين بين الزمالء المناقشات الجارية مثل هذا التقرير الجمع. وتشجع بنية يضمن نفسها البحوثحسابات و 
 .نهائياالستنتاج  يكون

 النظرية، الممارسة، التحول - 6

النظرية والممارسة ال تتعارضان مع البحث اإلجرائي.  فهى أجزاء مترابطة ومتكاملة لعملية تغيير البحوث 
إلجرائية. فحدوثهما يتم معا، وكالهما ضروري للتطوير. يهدف البحث اإلجرائي إلى وجود نظرية تفسيرية لتوضيح ا

تحليلها في دائرة البحث اإلجرائي المستمرة التي تبدل بين النظرية والتطبيق من  من خاللاإلجراءات. تطبيق النظرية يتم 
  ) Winter, 1989أجل عملية التحسين. ( مقتبس من 

  ملخص :     

 لسبل العمل المختلفة.  ونأعمالهم وينظر  تربويونفي البحث اإلجرائي، يدرس ويقييم ال �
 البحث اإلجرائي هو بحث للمشكالت وحلولها. �
إلى تغيير األوضاع، وليس  البحث اإلجرائييهدف بل البحث اإلجرائي ليس فقط افتراض وجمع بيانات.  �

 فقط تفسيرها.
 على مخاوف واهتمامات المعلمين واإلداريين يوما بعد يوم. يركز البحث اإلجرائي �
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  تأمالت

  ف البحث اإلجرائي؟عرّ 

  

  

  

  بالبحث اإلجرائي؟ اشرح لديك موقف أو حالة تريد دراستها هل
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  الدراسي  ىفصلالبحوث اإلجرائية في 

  ل البحوث اإلجرائية في فصلي الدراسي؟أن أفعّ  يجبلماذا 
البحث اإلجرائي هى أن المشكالت والقضايا التربوية من األفضل فكرة 

من  في مرحلة الفصول الدراسية والمدرسة ا والتحقق منها حيث يكون اإلجراءتحديده
 على هذا المستوى أولئك الذين يعملون وٕاشراك هذه اإلعدادات البحوث في خالل دمج

 بسرعة أكبر المشاكلحل و  الفورعلى  النتائج يمكن تطبيق حيث ،األنشطة البحثية في

(Guskey, 2000).  

 تحسين معارفهم الذين يسعون إلىهم  مدى الحياة نمتعلمو ال - جيدون  طالب هم أيضا المعلمون الجيدون
كما . تضيف البحوث لمعارفنا من خالل معالجة الثغرات وتوسيع نطاق ما نعرفه. يفيطوال مسارهم الوظ وممارساتهم

رؤى  اكتسابو تدريسهم، األفكار الجديدة المتعلقة ب اكتسابعلى  المعلمين من خالل مساعدة الممارسات ثو حسن البحت
 وجهات نظر مختلفةفي  لألشخاص التفكير مليا تتيحكذلك . غيرهم من المربين والتواصل مع، النهج التي تتبعها جديدة في

الفصول بمباشرة  على القضايا المتصلة للتركيز وسيلة اإلجرائيةالبحوث  تعطيكما اتخاذ قرارات مستنيرة. بشأن القضايا و 
  . للتعليم الجيد ورؤيتهم بين الممارسة تضييق الفجوة الذين يرغبون فيالمتعلمين و  المربينآراء  انها .أو المدرسة الدراسية

 الصلة المباشرة ذات المهنية من أشكال التنمية شكال وفري عنها المعلومات الناتجة وتطبيق نفسها البحوث
 .طويلة األمد بالمدرسة اتتغيير  كبيرة لخلق نطوي على إمكانياتا يهذ الطالب.للمعلمين و  لالحتياجات التعليمية والداعمة

وقابال  اجديد شيئا كل باحث يرى .عريض لجمهور النظري التعميم بدال من الممارسات اليومية في تلك التغييرات تحدث
  .من نوعه فريد سؤال هو يسأله / تسأله كان هو أو هيالذى  ألن السؤال الدراسية هفصول  داخل للتطبيق

أكثر وعيا أن يصبحوا طرق البحث و  المعرفة والمهارة في الفرصة الكتساب البحث اإلجرائي للمعلمين يتيح
الفرصة  لديهم لتصبح. هممدارسو  صفوفهم لتحسين من البيانات مصدرا غنيا أنه يعطي لهم التغيير. بخيارات وٕامكانيات

في البحوث  المعلمون المشاركون صبحوي. همطالبو  في صفوفهم التغييرات والتفكير في تعليمية جديدة ممارسات لتجربة
         (Oja & Pine, 1989, Street, 1986). ممارساتهم الخاصة في وتأمال أكثر انتقادا اإلجرائية

Lawrence Stenhoused في  ذكرRudduck (1988)  ،في نهاية المطاف، الذيهذا هو المعلم "أنه ،
التعليم عملية فهمهم ل يزداد البحث اإلجرائي الذين يمارسون المعلمون" فهم.ال ذلك من خالل المدرسة في العالم سوف يغير

يمكن . التعليمية والمناطق، المدارس، و في الفصول الدراسية على ما يحدث له تأثير كبيريكون  سوف ما يتعلمونه. والتعلم
  . معلمينتطوير الل الدعم المدرسيمبادرات تحسين و المناهج الدراسية للمدارس البرامج و  أن تشكل اإلجرائية للبحوث
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ولما ممارساتهم الصارم لفحص الدقيق وال لبحثا من خالل المعلمون ما تعلمه عن طريق هذه األمور كل تتأثر
 أنفسهم أكثر على في البحوث اإلجرائية المشاركون يعتمد المعلمون. اإلجرائية بحوثال التي تتطلب مدرستهم برامجليقدمونه 

  . (Strickland, 1989)المناهج وطرق التدريس  حول ما يعتقدون في الثقةكسب مزيد من القرار و  باعتبارهم صناع

 ما في معرفة أنفسهم علىيعتمدون أن  للمعلمين إنها تسمح في الميدان. صوت المعلمين تعطي البحوث اإلجرائية
ما يجب ل لنوجههم تربويينال المعلمين أو اإلداريين االعتماد على بدال من ،الدراسية همفصولفي  يجب أن يحدث يحدث وما

  .يةالتدريس همممارسات لقرارات حوللاتخاذهم معلوماتهم لدعم القدرة على قيادة  معارفهم و لديه البحث اإلجرائي  إن، القيام به

  بقوة وجهة النظر هذه : Stenhouseوقد دعم  

 ونحتاجيال  هم .األحكام المهنية في ونمستقل بالضرورة مه دونالجي نو المعلم
، مدراءال أو الباحثين على معتمدون مهنيا أنهم ليسوا .ما يجب القيام بهلهم  إلى أن يقال

قيلت من قبل  أفكار بتقبل ونرحبي ال ميعني أنه هذا ال .المشرفين أو المبدعين أو
 النصائح ونرفضي ال مكما أنه .أوقات أخرى في أو في أماكن أخرى نو خر آ

تستوعب  حتىستخدم فعليا بكثرة  تال األفكار أن ولكنهم يعرفون الدعم. أو، واالستشارات
  (Stenhouse, 1984) .الخاصة المعلمين الحكام خضعوت

الممارسة  حول الحدسية قراراتال بدال من ليكون على علم تسمح للمعلم ذات الصلةو  الصحيحة جمع األدلة
 يةالتدريس همممارسات عن ينمسؤولك ممن خالل وضعه المهنيلقرار ن لصانعيك المعلمين التحقق من صحة عملية  .الفعالة

. فإنه يسمح للمعلمين ليشعروا  بالسيطرة على أوضاعهم مع االلتزام وٕانجاز مسؤولياتهم الوطنية أو التطوير المهنيو 
في  الممارسات واختبار للتدريس الدراسة الذاتية في على االنخراط قادرة تربويينال استقاللية يجب أن يكونكذلك المحلية. 
  .فعالةمعرفة ما اذا كانت ل صفوفهم

االحتياجات الفردية  إلى رؤى محددة فإنهم يكتسبون ،اإلجرائية ثو في البح نالمعلمو  نخراطي عندما، وأخيرا
 أو جديدةاستراتيجيات  المعلمون اراخت سواء .في الفصول الدراسية يجدون صعوبة في تعلم الطالب الذين وخاصةطالب لل
لدعم  سابقا مخفية مسارات يمكن أن تكشف عن نفسه البحث اإلجرائي معين، عمليةطالب المحددة ل صعوبات التعلم سوادر 

  . فصول المعلم الدراسية في التعلم الفردي لألطفال تحسين

  :االفتراضات التالية على البحث اإلجرائي يستند 

  ؛ألنفسهم قد حددوها التي تكالالمش على حلبشكل أفضل  يعمل المعلمون واإلداريون �
 النظر في سبل ومن ثم عملهمتقييم لدراسة و ا هم علىيعشجت فعالية عند أكثر يصبح المعلمون واإلداريون �

  ؛بشكل مختلف العمل
  ؛التعاوني من خالل العمل بعضهم البعض يساعد المعلمون واإلداريون �



21 

 

  (Watts, 1985, p. 118). تطورهم المهني في المعلمين واإلداريين الزمالء يساعد العمل مع �
  ؟البحث اإلجرائي من محترفك كسبت ماذا   

  في المدارس؛ على التعلم مساعدة الطالب حول كيفية معرفة أفضل �
  ؛استراتيجيات مبتكرةتقييم ل فعالة طريقة �
  ؛أكثر احترافا أسلوبا �
  الخاص بك؛ العملب في الحياة المزيد من التمتع �
  أم ال؛ يساعد الطالب ما تقومون به معرفة ما إذا كان القدرة على �
  .مدرستك في مجال التعليمالتربويين في  بين تحسين االتصال �

استخدام فصولهم الدراسية و  حول معلومات صحيحةجمع للمعلمين ل كوسيلة البحث اإلجرائي التفكير في يمكنك
تبادل  بعد ذلك يستطيع المعلمون التعليمية. واألنشطة استراتيجيات التدريس حولهذه المعلومات التخاذ قرارات مستنيرة 

البحث  يتم استخدام واإلجراءات. المحددةأنشطة التعلم بااللتزام الداخلي فكارهم و أل الوصولجل من أ الطالب المعلومات مع
المشاكل  حل األساسي على تركيزها حيث الدراسات التجريبية ،مفتعلةمواقف  بدال من ،مواقف حقيقية في اإلجرائي
 بسرعة تغيرال يجب أن يتم حينما أو، في البحث األشخاص اشتراك ،المرونة تقتضي الظروف متى يتم استخدامه. الحقيقية

  );.www.web.net/robrien/papers/arfinal.html O’Brien, R( مقتبس من  .بشكل كلي أو

طرق  وهم يدرسون ٕانجازاو  لالهتمامأكثر إثارة  معمله بجعل معلمينلل الحياة المهنية جرائيةاإل بحوثتنشط ال
ون إلى ميلي اإلجرائية أعمال البحوث في الذين ينخرطون المعلمون .هاإجراء يقررونالتي تحسينات ال و تدريسهم الخاصة

 يشجع البحث اإلجرائي .تدريسهم من أجل تحسين واإلجراءات ممارساتهم والتأمل في الذاتيللتقييم  أكثر استعدادا واكونأن ي
  .التحصيل العلمي للطالب وتعزيز الممارسات التعليمية وتحسين ممارساتهم للتفكير في على العمل مع زمالئهم معلميينال
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  تأمالت

  ؟ كباحثبها  التي قد تعمل حاالتال ما

  

  

  

  

  ؟نوعية عملك طورت جرائية أن بحوث اإللليمكن  إلى أي مدى
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  ؟جرائيةاإل بحوثال من الذي يستخدم
  

 في بيئات اليومية للقضايا على وعي تام الذين هم والمعلمين، والمدرسين األوائل من قبل المسؤولين العملبحوث  جريتُ 
يرغبون  هم أولئك الذين النهج هذا يطبقون الذين المعلمون .التي تم تحديدها القضايا في المنهجي بحثالالقيام ب ونقرر يالتدريس و 
على الذين للقيام بذلك من قبل صناع القرار لهم أو قد وجهت الدعوة ،طالبال أو للطالب التعلم، ودعم ممارساتهم فهم في تحسين

في صف واحد، أو من قبل  فرد واحد من قبل اإلجرائيةالبحوث  مشاريع قد يتم إجراءبينة بالمشكلة التي تتطلب البحث اإلجرائي. 
 مع إحدى الجامعات أو بالتعاون،المدرسة بكاملهامنطقة  بأكملها، أو من قبل المدرسة قبلمن ، أو أكثر اثنين أو لمعلمينا فريق من

  . أو المؤسسات أخرى

اجراء  أثناء وبعد للتعاون هناك فوائد،معينة في فصول دراسية قضايا محددة عادة على البحث اإلجرائي يركز بينما
و  Greenwoodوفقا ل  .المشتركة القضايا من أجل حل الدعم المتبادلب يسمح في فرق عمل اإلجرائية بحوثال إجراء. البحث
Levin (1998, p. 4)  ،توليد المعارف ذات ، والمشاركة في التي يتعين بحثها المشاكلتحديد " العمل معا من أجل يمكن للفرق
من  ."تعلموه بناء على ما من اإلجراءات وتفسير النتائج، اإلجراءات، واتخاذ البحث االجتماعي تقنيات وتنفيذ، وتعلم بها الصلة
 البالغ الوحيد المعلم هو عن كون في كثير من األحيانالناجم  ' العزلةحاجز " يكسر ألنهالعمل معهم الزمالء و  العثور على المفيد

 يجاد أجوبة علىإل الموكلون ليسوا وحدهم فهم يعرفون أنهم، مشروع بحثي في ونالمعلم يتعاون عندما .في الفصول الدراسية
المخاوف  لمواجهة فرق أو في مجموعات ثنائية يعملون معا كمعلمين المهنية المناقشات يشجع البحث اإلجرائي .المواقف الصعبة

  .شابهم حلها بطريقةو  قضايا مماثلة للعثور على همفهم آفاق يوسع الزمالء العمل مع. المتبادلة

 نتائج وتقييم، عملية التنمية تقييمو ،في تحديد االحتياجات المعنية األخرىوالجهات  العاملين يساعد البحث اإلجرائي
ويشجع الحوار  .الجهات المعنية بين اإلجرائية بحوثال عملفي  ينتشر التعاون  .والتنفيذ، والتصميم، المحددة التعليمية التغييرات

، األعداد فيقوة سالمة و  هناكر البحوث اإلجرائية. يوتفس الممارسة المهنية ويجمع وجهات نظر متعددة للتخطيط والسلوك،حول 
  (Brozo, 2011)النتائج. عملية البحث و  ثرييمكن أن ت للفريق الجماعية الخبرةو 

 مستوياتو ، الفصول الدراسية عبر حل المشاكل ثقافة يعزز اإلجرائية لبحوثفي أجراء ا معا تعاونية مجموعة أداءإن 
 المجتمعات المدرسية البحوث في على اإلجرائية التعاونية بحوثال مشترك. وتركز لهدف اجتمعوا فريق كأعضاء المدارسفي الجودة

 على ةالتعاوني اإلجرائية للبحوث ويتمثل الهدف النهائي .مع الباحثين المساعدين تعمل كما المختلفة مع أعضاء هيئات التدريس
بين النظرية  سد الفجوة، كما يعمل على ذات جودة إعدادات في المعلمين وممارسات لقضايا،، والمشاكلا تمرس فهم تطوير

  (Stringer, 1996)والتطبيق. 
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كان  بحثها. كلما يتم المشكلة الذي في مباشرة هم األفراد الذين يشاركون في البحث اإلجرائي المتعاونون الشركاء
األفكار  في توضيحلمساعدة ا ،كلما كان بإمكانهماالبحثية االهتمامات الذين يعرفون عن المتعاونيين في البحث اإلجرائي عضاءاأل
 أو في مدرسةيعملون معا  معلموناستراتيجيات العمل.يمكن أن يكون فريق العمل المتعاون في البحث اإلجرائي و وضع خطط و 

  . تجمع بينهمقد يتضمنها المشروع أواهتمامات مشتركة  صفي مستوى ، أو فيأساتذة الجامعات المدراء أو مع معلمون يعملون

 أو واحد صفمستوى  يشاركه فيه اهتمام أومشكلة شائعة  عالجي أو قد فقط واحد مع محور جرائياإل البحثيتعامل 
، مما يؤدى إلى الحوار والتأمالت تسع دائرةوبالتالي ت ،بطرق مختلفة المشكلة الباحثونقد يتناول  .الفصول الدراسية العديد من

 هذه القضايا .بأكمله المجتمع المدرسي المشتركة في حول القضايا على مستوى المدرسة وتركز البحوث مشكلة.لل مختلفةحلول 
مع  بين الطالب التعليمية واسعة من االحتياجات انتشار أنماط من خالل مراقبة يتم تحديده منهجي تصاغ بشكلالتي تم تحديدها 

  .المدرسة من وعلى جميع المستويات، مرور الوقت

 موحدة،ال القراءة والكتابة في اختبارات طالبها إنجاز انخفاض مستوى قلقة بشأن قد تكون مدرسةعلى سبيل المثال، 
مع أولياء  التواصل، وتحسين على مستوى المدرسة برنامج لتعلم القراءة والكتابة، ووضع المتعسرين لمساعدة الطالب وٕايجاد الوقت

 لتحديد معا للعمل فرق يتم تشكيل، حيث في مجال البحث تدريسعضو هيئة  كل يشاركف عادلة. انضباط سياسة خلق أو، األمور
خطة  وصياغة مشتركةال مناقشة النتائجيتم  بعد ذلك البيانات. وجمع، الخطة، وٕانشاء وتفعيل سؤال البحث وصياغة مشكلة معينة

واسعة النجاح بالقضايا التي تم تبنيها من  ةيرتبط بشكل مباشر البحوث اإلجرائية المدرسي .البحث اإلجرائيمواصلة دورة جديدة ل
  أصبحت البحوث اإلجرائية جزءا من خطة تطوير المدرسة. عملياخالل المعلومات المتاحة بالمدرسة. 

من  الكثير تطلبا تولكنه المجتمع،للمدرسة و  جدا يمكن أن تكون مفيدةالتعليمية  منطقةال على نطاقاإلجرائية  البحوث
جميع من  وااللتزام التواصل قدرا كبيرا من تطلبفهى تالمدرسة.  على مستوى أو البحث الفردي منمزيد من الموارد أكثر التنظيم و 

بالفائدة يعود  حقيقي إصالح منهجي يمكن أن يؤدي إلى منطقة التعليميةال اإلجرائية على نطاق فعالية البحوث .أصحاب الشأن
حث اإلجرائي منفردا عندما يحاول بأيضا.عادة ما يقوم المعلم بال مزاياه على مشروع له العمل الفردي .معلمين وطالب على الجميع

 والممارسات الفصل الدراسي إدارة مع يتعاملوحل مشكلة خاصة بطريقة التعلم في فصله الدراسي. يمكن لمثل هؤالء المعلمين أن 
المعلم أو يقوم بالبحث كجزء من مساق جامعي  يقوم المدير بدعم. قد للتحصيل العلمي للطالب االحتياجات الخاصة أو، التعليمية

. على سبيل فصل الدراسيب االهتمامعن  عند البحث مالئمة اإلجرائية الفردية بحوثفيحصل على دعم من أستاذه الجامعي. ال
  : يريد المعلم -  المثال

  للطالب. الدافع لدى تزيد ممارسة معينة إذا كان أن يعرف �
  المنخفض. التحصيل قدرات متعددة على تجمع من قيمةال يكتشفأن  �
  السلوك. مشاكل يقلل لالنضباط النهج الجديد يحدد ما إذا كان أن �
  .التعلم العوائق التي تحول دونكيفية معالجة من الطالب و  أو أكثر لطالب محددة تعلممشكلة ل السبب أن يحدد �

ويمكن  .البحثياإلجرائي المشروع  عملخطة التركيز و  نقاط السيطرة على تسمح لمزيد من اإلجرائية الفردية البحوث
  كفاءة.وب على نطاق صغير اإلجرائية الفردية بحوثال إنجاز
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  ما يلي:فيوهى  التعاونية أو الفردية للبحوث هو أكثر مالءمةما إذا كان المشروع ل هناك عدة اعتبارات

  موضوع البحث ونطاقه �
  المعلومات المطلوبة �
  الموارد الالزمة �
  العمل المطلوب �
  الوقت المطلوب استثمار �
 (Brozo, 2011). المستفيدون من البحث والنتائج �

 أو على مستوى المدرسة كمشروع أو، فريق صغير مع، أو بشكل فردي اإلجرائية بحوثال إجراء سواء كان يتم، ومع ذلك
. سواء ما  (McNiff, 2002) التعليم  تزام بتطويرلهو اال اإلجرائية التعاونية بحوثال فإن اساس التعليمية،المناطق  على مستوى

التركيز على تطوير و  شخصيا لك يكون مهما ينبغي أن ،المدرسة بأكملهاب يتعلق فصلك الدراسي أو حول سؤالال إذا كان يتمحور
  التعلم الخاص بك.التدريس و طرق 

  

  تأمالت

 من خاللبحث إجرائي بمفردك أو  مشروعب تقومأن  كيمكن، هل تعتقد البحث اإلجرائيمشروع  عتبارات مالءمةال بالنظر
  ؟لماذاو ؟  تعاونية مجموعة عمل
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  في البحوث اإلجرائيةدور المدراء 
  

  دور المدراء في البحوث اإلجرائية 

اإلدارة التعليم و  خالل المزيد منمن  تحصيل الطالب وسيلة لتحسين البحث اإلجرائي هو
  .(Kemmis, 1981)للمدارس الفعالة

 بين عملية مشتركة لكنها، فقط  المعلمين مسؤولية ليس اإلصالح التعليمي أن نعرف أن للجميع من المهم
ألعضاء هيئة  جرائياإل والبحث للتعليم نموذجا او قدميأن  دراءمليمكن ل .وأولياء أمورهم، والطالب، المديرين والمعلمين

  .ة التعليميةيالقياد أساليبهم طويرلت ومراجعين ناقدين من خالل محاوالتهم باحثينو  متعلمين وا هم أنفسهمصبحبأن ي همتدريس

 يعاونيمكن للمدير أن  .خرىاأل المدارسعبر ، و  في مدارسهم مشاريع تعاونية يجدواأن  والمعلمين يمكن للمدراء
. على سبيل مدارسهم عبر يةإدار  بحوث مشاريع، والعمل على مماثلةالهتمامات اال ذوي الزمالء من خالل إيجاد علمالم

. العمل التغييراتمالحظة خطة و لوضع في مدارسهم، ثم العمل معا  ةشائععرف على المشكالت الالت دراء، يمكن للمالمثال
  أعضاء هيئة تدريسهم.فيها مع  المدراء الزمالء سوف يوفر الدعم الالزم التخاذ القرارات التي اليشارك 

مدير  دور زاإلجرائية سوف تدعم وتعز  لبحوثافي  المعلمين والمدراء بين إقامة شراكة فإنلى ذلك،باإلضافة إ
 يرسل، في البحوث اإلجرائية المعلمين بنشاط مع من خالل االنخراط لمبنى.ل مدير، وليس مجرد تعليمي كقائد المدرسة

، وأن المعلمين الذين يبحثون عن حلول تعليمية افضل للمدرسة هو الشاغل الرئيسي التعليم رسالة مفادها أنمدير المدرسة 
 المعلمين بشكل فعال مع للعمل البحث اإلجرائي يمكن للمسؤولين استخداممقبولة ومشرفة في المدرسة. يشاركون بأدوار 
في  راء أن تساهملمدااإلجرائية التي يقوم بها  للبحوث يمكن .في الفصول الدراسية بمدارسهم التعليم والتعلم لتحسين نوعية

  .مدرستهم على وٕادخال تحسينات على نحو أفضل، الممارسة المهنية، و الشخصيةتنميتهم 

 يمكن أن يكونوا بمثابة، و البحث اإلجرائي مشاريع لتولي معلميهم أن يحفزوا يمكن للمدراء أيضا، مدارسهم داخل
إذا لم يقم المدراء . للمعلمين العاملين على مشروع البحوث اإلجرائية، إن دعم وتعاون المدراء ألمر بالغ األهمية. معلميهم
  .لن تكون البحوث اإلجرائية للمعلمين فعالة، مدارسهم التعليم والتعلم في بدعم 
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  تأمالت

  

  للعاملين معه؟ االباحث مفيد –المدير كيف يكون 

  

  

  ؟المهنية  تنميته فييساعد  كون المدير باحثا كيف

  

  

  

  المدير عن الباحث التقليدي؟ –كيف يختلف الباحث 
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  ثقافة البحث

 تطوير ثقافة على المدراء قد يساعد. كباحثين، مدارسهم في ثقافة البحث رئيسيا في احتضان دورا يلعب المدراء
األفكار التغييرات و  تطوير وتنفيذ لتمكن من، من االمدراء فضال عن، عاملونيتمكن ال، لذا والتميز بها ،المدرسة في تعاونال

توفر شعورا  و ، التعليم والتعلم في عملية والمساعدة األفكارٕاعطاء من تلقي و  المعلمين التعاونية تمكن الممارسات الجديدة.
  متغيرة. دوار ومسؤولياتأل "بالملكية"

 تشاركية أن يكون مهمة يجب مدرسة أي في تحديد األهدافو بالملكية، تنمية الشعور المشاركين و  تحفيزإن 
 لمعلمينل األهداف المشتركة تحديدإن . محددة إلى أهداف االهتمامات المشتركة لترجمة فرصة المعلمين وهذا يعطي .للغاية

 وتعلم التطور المهني يضيف إلى هذاو  ،يةلمستقبلا هدافاأل تحديدمن  نهمتمك ،المدارس تطويرعملية  في المشاركين
  .المعلمين

 لنقاط القوةنزيه موضوعي الال تقييم النقديال تشجيع يجب على المدراء ،مدرستهم في تعاونال ثقافة لتطوير
 ،نزيهتقييم نقدي و  لضمان الموضوعية. للطالبالتحصيل العلمي  بهدف تحسين والعاملين األداء المدرسي والضعف في

، العاملين في المدرسة لدى الشعور بالملكية يطور هذارؤية. لل في وضع الخطوط العريضة فريق العمل المهم إشراك فمن
  مدرستهم. وأهداف لقيم في وضع الخطوط العريضةالمشاركة و  ،أعلى من االلتزام نحو مستويات يحفزهمو 

والية  التربية والتعليم تقدم إدارة .اإلجرائية بحوثلل أي مشروع لنجاح أمر حاسم تعليمية داعمة إن وجود بيئة
  :اإلجرائية للبحوث مية داعمةيتعل بيئة في تعزيزمساعدة المديرين اإلرشادات التالية ل فلوريدا

 أعمال الطلبة،دراسة وتحليل اإلجرائية التعاونية. ( للبحوث اليوم الدراسي فى ومتسقة كافية توفير فرص �
  )؛التعليمية في اتخاذ القرارات بيانات الطالب وتحليل، بشكل تعاوني التحاور

، تعلم الطالب، و البحث اإلجرائي بعملية شخص على دراية أو مدرب من خالل لمعلمينا دعمل بناء نظام �
 الممارسات التعليمية؛و 

  ؛والطالب ألعضاء هيئة التدريس عالية وضع توقعات �
ألعضاء هيئة  األخرى التعليمية والموارد، وأدوات التقييم، األدبيات المهنيةتضم  مهنية مكتبة  إنشاء �

  ؛التدريس
، على مدار السنة نتائجهاو  بحوثهم اإلجرائية لعرض ألعضاء هيئة التدريس جلسات تشاركية عدة تخطيط �

  و
  المدراء ومساعدوهم. بما في ذلك، على المشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس تشجيع �

 res.pdf-http://www.fldoe.org/ese/pdf/action ،Improving، 2012من االنترنت، مارس 
Student Learning through Classroom Action .Research: A Guide to Becoming an Action 
Researcher. Florida Department of Ed. pg.2  
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 والفشل. الخوفالنجاح، وليس على الثقة و  بيئة التعلم يجب أن تستند، وتحسين األداء التعلم المستمر لضمان
من ، والتفاوض، واألمن بين العاملين. الترابط التي تدعم المدرسة خلق ثقافة من الضروري، نتائج ناجحةضمان لبناء الثقة و 

 لتحفيز بسخاء التقدير وٕاعطاء كل عامل من العاملين  مساهمات التي تحترم السياسات يجب أن تنفذ ،أجل أن يحدث هذا
يجب أن يكون هناك نظام داعم للمعلمين الذين نجحوا  .الجيدة الممارسات التعليمية من تقديم أمثلة المعلمين وكذلك

 المعلمين من أعمال البحوث دعم فريق قد يتكونواستمروا كباحثين إجرائيين وذلك داخل مدارسهم ومناطقهم التعليمية. 
 بحوثال مشاريع إجراء أثناء لمعلمينل لدعما سيوفرون الذين أساتذة الجامعات أو، التعليمية منطقةال ، وهيئةساعدينالم
 اإلجرائية البحوثخطط عمل  الوصول إلى مصادر المعلمين من خالل مساعدة تقديم الدعم يمكن لهيئة .جرائيةاإل

 حول ما إذا كانت للمعلمين تقديم المشورة العمل يستطيع فريق .تطوير المدارس خطط مع للتأكد من توافقها ومراجعتها
 .Florida Dept. of Edمقتبس من  .المنطقة التعليمية أو المدرسة وسياساتموارد بالنظر إلى  قابلة للتنفيذ  خطتهم

http://www.fldoe.org/ese/pdf/action-res.pdf, 2012  

  

  تأمالت 

  مدرستك؟ فى ثقافة البحث يمكنك تأسيس كيف

  

  

  

  

  ؟لماذا؟ ممؤسساته فى تعاونالبحث وال خلق ثقافة في محوري المدراء دورأن  هل تعتقد
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  ئيةاإلجرا العملية البحثية
  

  :عبارةهذا الب اإلجرائيةالدولية  البحوث مشاريعل عرضها Sandra Hollingsworth (1997)بدأت 

واألساليب  هدافواأل النماذج هو أن، البحوثهذه  نبثق مني واحد نمط إذا كان هناك
  .على نطاق واسع تختلف في جميع أنحاء العالم ئيةاإلجرا بحوثالنتائج و 

(Hollingsworth et al., 1997, p.312)  
  

، وعمل، خطة :دورة لديها أربع خطواتك لعملية البحث اإلجرائي ابسيط انموذج Stephen Kemmisطور 
أن يندرج تحت يمكن  ؟"تعلمهم تحسين نوعيةعلى  طالبي يمكنني مساعدةكيف "الرئيسي هو: السؤال  .أملتو ، الحظةوم

  هذا السؤال األسئلة التالية: 

  ؟عملي في ياماتاهتم ما هو - 1
  ؟حيال ذلك ما الذي يجب أن أقوم به - 2
  ؟قمت بهما  بشأن إصدار حكم لي سيتيح ما هو الدليل الذي - 3
  ؟قمت به ما التحقق من صحة كيف يمكنني - 4

(Kemmis, 1981)  

 على خمس مراحلبين  عن طريق التمييز تفصيالأكثر  إلى حد ما انموذج Gerald Susman (1983)طور 
 ويلي .أكثر تفصيال لتشخيصيتم جمع البيانات و  المشكلة يتم التعرف على ،في البداية .بحوث مرحلة داخل كل أن تجرى

التغيير  حول نتائج يتم جمع البيانات .اتنفيذهويتم  واحدة إجرائيةخطة من  تظهروالتي  الحلول الممكنة العديد من طرح ذلك
 .آخر إجرائيبحث  دورةتبدأ المشكلة و  إعادة تقييم العمل. ثم يتم مدى نجاح لتحديد هذه النتائج وتفسرتحليلها،و  الذي حدث

  .يتم حل المشكلة حتى وتستمر هذه العملية

  ) O’Brien, R.; www.web.net/robrien/papers/arfinal.htmlمقتبس من (

 البحث اإلجرائي عمليةبدأ ت .السابقة هؤالء الباحثين على أفكار الدليلهذا  وصفها فيالتي تم  عمليةالوتستند 
المتعلقة  بهذا االهتمام. هذا االهتمام يؤدي إلى جمع المعلومات والمعارف  الخاص. المهني المجال في رغبةال أو الهتمامبا

يتم  ثم .المهني الخاص المجالتنفيذها ضمن يتم و  بحثهاخطة  ضعو تالحالية والجديدة، المعرفة استنادا إلى المعلومات و 
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، واإلداريين، مع الزمالء اإلجرائية بحوثال النتائج التي توصلت إليها مشاركةويجري  تحليلها.تنفيذها و و  خطةللبيانات  جمع
  .التخطيطو ، للتأملو ، لمراقبةل العمل الباحثون يواصل ،للبحث اإلجرائي عملية مستمرة في. الشأنغيرهم من أصحاب و 

بطرق مختلفة من قبل باحثين مختلفين، فإن الخطوات ه قد تم وصف خطوات البحوث اإلجرائية على الرغم من أن
   الدليل هى كالتالي : هذا التى يوضحها

  طرح السؤال.و  تحديد المشكلة •
  .وضع خطة عمل �
  الخطة. تنفيذ �
  .البيانات)جمع وتحليل ( عملال خطة دراسة �
  على ردود فعل. الحصولالنتائج و  تقرير �
  .تعديل الخطة �
  .مرة أخرى ، والدراسة المحاولة مرة أخرى �

   ؟البحث اإلجرائيمشروع  كم يستغرق

يتوقف  تحسن حدوث أومراقبة الالزمة لطول الفترة الزمنية و  .عدة أسابيع أو أشهر يستغرق البحث سوف ،عادة
 مشروعك المرحلة األولى من قد تكمل .وليس برنامجا، عملية مستمرة البحث اإلجرائي هوف .الخاص بك لبحثا هدف على

بشكل  هذه الخطوات الجديدة. ويمكن تكرار المعلومات خاللمن  وتبدأ بحث جديد، ه، وتقييمفي غضون بضعة أسابيع
  .التدريس في الفصول الدراسية في لتحسين المستمرل مشكلة تعلم أو أي حالة وتطبيقها على مستمر
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اإلجرائيدورة البحث   
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  تأمالت

  .صف دورة البحث اإلجرائي بكلمات من عندك

  

  

  

  دورة بدال من عملية في اتجاه واحد ؟ لماذا يعتبر البحث اإلجرائي 
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 ولكن أيضا توجيهات محددة فقط وفرت ال التيبحوث ال، مقدمة ألعمال الخاص بك جرائيةاإل بحوثالمشروع إن 
  :جرائيةاإل بحوثالهامة  أربع نقاط صفت، أوسعأسئلة طرح ل تجاوز ذلكت

  .في بحثي المركزي أنا الشخص �
  .حل ممكنل للوصولأمل  ولدى، قضية حقيقية حولو  حقيقي سؤالي �
  .نقطة محددة  من بدأت لقد �
  ).امهما كان صغير   أي تحسن -  (تذكر بعض التحسن تحقيق واسعى الى �

(McNiff, Lomax, & Whitehead, 1996, p. 37)  

البحث  أن يساعدك هذا على معرفة أن وينبغي. من النقاط الهامة في تلك القائمةأنا" كلمة " كثرة استخدام الحظ
يوما  المكان الذي نعيش فيه" غمارفي " يحدث اإلجرائي ستفساراال .صفك الحتياجات وموجه شخصي جدا اإلجرائي هو

 األفكار هذه القائمة من وينبغي أن تتضمن األحيان.في بعض  معجزاتو أمل، ، وخيبات باطاتٕاحو نجاحات، يوم،  بعد
  .كطالب على""ل"، وليس من أج" و "مع" شيء تفعله البحث اإلجرائي هو نإ ا.إضافي افهم المركزية

 وضع خطة وتساعدك على بالتفصيل جرائيةاإل لبحوثا خطواتكل خطوة من التالية  الفصول سوف تصف
  اهتمامك.لموضوع لبحث 

  
  طرح السؤال.و  تحديد المشكلة �

  .عملالوضع خطة  �

  الخطة. تنفيذ �

  .البيانات)جمع وتحليل ( عملال خطة دراسة �

  ردود فعل. ومعرفةالنتائج  تقرير �

  .تعديل الخطة �

  .مرة أخرى ، والدراسة المحاولة مرة أخرى �
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  تأمالت

  .مدرستك في كباحث هاتود أن تفعل كنت أشياء ةثالث اكتب
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  األسئلةطرح و  تحديد المشكلة

هذا هو اهتمامك  يجب ان يكون ؟"مهنتي في اهتماماتي "ماابدأ بهذا السؤال .  أين أبدأ؟""،  قد تسأل نفسك اآلن
على  اطالبك. يجب أن يكون اهتمامك أنك تستطيع عمل شئ حياله. يجب أال يكون معتمد وتعلمالذي يؤثر على تدريسك 

 التعليم الخاصة بك بعض جوانبيجب عليك تحديد القيم الشخصية و  لفت االنتباه إلىتاهتمام" أن كلمة " اآلخرين. الحظ
 المدرسة في الزمالء مع اهتماماتك مناقشة جدا من المفيد . طالبك ومرتبط بتعلم هو مهم بالنسبة لك ماب التي تتعلقو 
ذا كان هناك شخصين إ .العثور على اهتمامكفي  مساعدةبال الهتماماتهمالسماح و على اهتمامك  مساعدتك على التركيزل

أن هذا قد يكون و  اهتماماتك مع الطريق الصحيح على أنك يشير إلى  هذاأو أكثر لديهم نفس االهتمامات، فهذا أفضل! 
  كبر.األ تدريسال على مستوى مجتمع أو المدرسة عبر مشكلة مشتركة

 هنية. هذا يؤدي إلىمالممارسة ال بعض جوانبب االهتمام  من تبدأ و، المنحى تعكس ممارسةهو  البحث اإلجرائي
 تحديد .أفكارك صياغة تساعد على إجرائي مشروع بحثخطة رسمية ل كتابةل يمكن. للبحث على مسألة معينة التركيز
كنت قد  ممارسة واعدة في تجربة الرغبة مثل بيئتك المهنية، في خبراتكمن  قد تكون اإلجرائية بحوثلل االهتمامات مصادر

 قد تحتاج إلىتعلم الطالب، أو  الحاجة إلى تحسين مثل هاهكنت تواج صعوبة عن وقد تطرح سؤاال. سمعت عنها أو قرأت
  .تعليميمدخل كيفية االستخدام الفعال ل مثل، غير واضحة حالة  لتوضيح السعي

 التي قد تساعد تعليمك في التغييرات المحتملة حدد الحالة. أوصف المشكلة وت، وتحدد االهتمام بعد أن تحدد
استخدم اإلرشادات  .بحثي مفهوميكون لديها محددة و  ممارسات تعليميةب يتعلق يجب أن وصف المشكلة .على حل ذلك

  تساعدك على حصر نقاط تركيزك:ل التالية

  .مهنتك حول ذات االهتمام بعض العبارات اكتب �
  في زمن مناسب. هابشيء حيال تكون قادرا على القيام التي قد بالمهنة ةالموجود اتالهتمامل أمثلة وضح �
 ، والتغيراللغة المستخدمة تغييرفي  كما اهذ ويمكن تحديد. هترغب في تغيير  الذي اهتمامك  تحديد حاول �

  الخ.، العالقات االجتماعيةفي  ، والتغيراألنشطةفي 
  ؟لكشخصي  مصدر اهتمام لماذا هي. صف المشكلة �
  ؟سوف تقوم بها / اإلشرافية التي التنظيمية / التغييرات التعليمية ما �
  الخ، اسأل الطالب، أقرأ، الزمالء، تحدث مع لمعرفتها هذه المشكلة؟ القيام به حيال يمكنكالذي  ما �
  المشكلة؟هذه  لحل القدرات التي لديك ما �

 ممارسات تعليم وتعلمب عالقتهابيان ل المشكلة من خالل دراسة البحث اإلجرائي سؤال، صغ بعد ذلك       
ربط  على قادرا يجب أن تكوننتيجة لمشكلة قابلة للمالحظة ويمكن حلها إجرائيا. و  محدد ينبغي أن يكون السؤال .محددة
السؤال أكبر من قدراتك أو نفوذك.  / مشكلةال هل يجب أن تسأله لنفسك سؤال مهم .محددة يةتدريسممارسات ب السؤال
  (Hollingsworth, 2001-2005)   .وقتك وجهدك البحث يستحق نتيجة سيأتي التغيير الذي هلأسأل نفسك  أيضا
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 المدرسة. وتحسين ممارسات فهم بشأن باالهتمامات عالقته هو جرائيةاإل للبحوث مناسبالسؤال ما يجعل      
 بحثيةمشاريع  مقتبسة من والتعلم. هذه األسئلة التدريستهدف إلى تحسين   فعلية األسئلة التالية بخبرات تعليمية ترتبط

  :تدريسهم محددة حول لديهم اهتمامات معلمون  اضطلع بها فعلية إجرائية

  ؟أفكارهم الخاصة من تعلمعلى ال طالبي يمكنني مساعدة كيف �
  الفصل الدراسي؟ في ما يتعلمونه مع يعرفونه بالفعل ربط ما مساعدة الطالب على كيف يمكنني �
  ؟يةأكثر استقالل متعلمين على أن يصبحوا يطالب مساعدة يمكن كيف �
في الصف  بعضهم البعض تفاعال معلكي يكونوا أكثر  طالبي تساعد أن ةهل للمجموعات الصغير  �

  الدراسي؟
  فصولي الدراسية؟ في التعلم مزيد من تؤدي إلى الحائط)عروض ( مخططاتال هل �
  ؟في صفي الدراسي عالي مستوىعلى  أسئلة فهم الوصول إلى كيف يمكنني �
  (Kanu, Carson & Stansky, 1994)؟    في فصلي مدحال يمكنني استخدام متى وكيف �

 يعالج السؤال يجب أن على هذا السؤال. الذي يستند أو الموقف المشكلةصف ، يسؤال البحثال في صياغة
قد يكون  هعلى الرغم من أن ؟يحدث ثمة شيئ تعتقد أنلماذا تعلم طالبك. و  االهتمامات التى تتناول تعليم / المالحظات

  ، أقصر سؤالك البحثي على سؤال واحد. هذا السؤال يجب أن يكون:العديد من االهتمامات لديك

  من المستويات العليا وليس بنعم او ال �
  المصطلحات، مع تجنب بلغة شائعة مصاغ �
  موجز �
  مغزى ذو �
  (Ferrance, 2000)له إجابة مسبقة      �

التي إما أن  األسئلة مع البحث اإلجرائين المعلمو  أبد، يمعظم الوقت .قابل للتنفيذ سؤال سؤالك هو من أن تأكد
و يمكنك التحكم تغييره يمكن عن شيء و  تحقيقهيمكن  السؤال الذي نبدأ مع .اليمكن تحقيقهاأو  إلنجازها كبيرة جدا تكون

  .به

  :اإلجرائية بحوثال معالجتها من خالل التي تم من المشاكل األمثلة وهنا بعض

  .طالب ال يستطيعون القراءة �
  .طالب اليرون فائدة التدريبات �
  .أم ال يتعلمون طالبهم يعرفون ما إذا كان معلمون ال �
  للتعلم. مسؤولية المشتركةال يتحملون طالب ال �
  .ليست جيدة القراءة نحو الطالب اتجاهات �
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  .تكوينيتقييم  حاجة الىفي  صعوبات في القراءةلديهم قراء  �
 .واجباتهم المدرسية ال يستكملون طالب �
  .األكاديمية اللغةب معرفتهم بحاجة إلى زيادةجديدة عليهم فهم  طالب لغة التدريس �

 تدعم الجمل سوف وهذه. تود أن تصل إليهاالنتيجة التي  ماو  اهتماماتك يجب أن تفكر في، صياغة السؤال في
 :تفكيرك

  ... في مدرستي �
  ... تحسين أود �
  ... من ِقبل أنا في حيرة �
 ... عن الناس غير راضين بعض �
  ... بمعرفة مهتم حقا أنا �
  .... المزيد عن أريد أن أتعلم �
  ..... هى أجربها وأود أن فكرة �
  أعتقد أنه سيحدث فرقا وهو ... يئاهناك ش �
  هناك شيئا أود حقا تجربته ... �
  ... هيو  خاصةمهتم بها بصفة  انا، هناك بعض المناطق اآلن �

 / اهتمامك كتبا، فصلك الدراسي في اتٕاجراء تغيير و  معالجة يمكنك كتااهتمام بمجرد االنتهاء من تحديد
  بحثي. باعتبارها سؤال نجحت الخطة إذا تتوقع أن تراه ماالذي أذكر .سؤال البحث شكل في تكمشكل

  على سبيل المثال:

__________________ سيقوم الطالب إذا قمت بتغيير طريقة تدريسي كالتالي  �
  _________________ ؟

طالب ب القوم يللقيام بذلك ____________________س تدريسي إذا قمت بتغيير �
  _________________ ؟

 / االهتمام في تحسن طالبال سيظهر __إذا قمت بتجربة ذلك _________________________ �
  ؟ المشكلة

(Hollingsworth, 2001-2005)  
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 يلبي هذه أن السؤال لضمان قابال للتنفيذ.صالحا و  أن يكون السؤال يجب، لحل المشكلة خطتك اإلجرائية من أجل
  :كالتالى أسئلة توضيحية نفسك قد تسأل المعايير،

النص  فهمفي  صعوبةلديهم  طالبي من أن قلق أنا: مثال؟ تتحسن أريد أن مجاالت االهتمام التي  ما  .1
  .التفسيري

 المعلومات وفهم كتبهم المدرسية قراءة غير قادرين على: الطالب مثالالمشكلة؟  البحث في هذه أريدلماذا  .2
  .بشكل مستقل
 مأعل ,صفي ادعوه إلى داخل المدرسة خبير أبحث عن ,عين مدربأ , استشر: مثال؟ الحلول الممكنة ما .3

  .تفسيري نص كيفية قراءة ونموذجي بشكل واضح
 تعليم على سبيل المثال:؟ أسابيع ثمانية على مدى فترةمنه  التحقق يمكنني الممكنةالحلول  أي من هذه .4

  .تفسيري نص كيفية قراءة ونموذجي, بشكل واضح
، المالحظاتو ، الدوريات البحثية: مثال؟ كخط أساسي أجدها يمكن أن أو التي لديه األدلة ما هي أنواع .5

  الرسمية.غير  القراءة، وتقييمات وأوراق العملالتجارب و 
  صغيرة مجموعاتفي تعليم للنتيجة ك نتحست النص التفسيري فهمقراءة و : هل مثال. سؤال البحث صياغة .6

  (Brozo, 2011)           ؟في األسبوع مرتين دقيقة 20لمدة  لفترتين

  التحكم في المخرجات

  ؟مخرجاتال التحكم في هل يمكنني؟ مركز؟ بحثهيمكن   سؤالي له

  المثال:على سبيل 

  ؟"تعليم أبنائهمب غير مهتمين اآلباءيعد "لماذا: سؤال البحث .1

  ؟تعليم أبنائهمب مهتمينال اآلباء نريد لماذا؟ الحقيقية هي المشكلة ما .2

  .خارج المدرسة بشكل مستقلالطالب ال يقرأ : المشكلة .3

  ال ؟لتحقيق ذلك إلمكانياتا لدي هل؟ السؤال التى ذكر بها طريقةالالمشكلة ب حل: هل يمكنني خطةأ)  .4

بعد  ذو الصعوبات في القراءة الطالب لمساعدة كثر تقدمااأل طالبال: تعيين المشكلة الحقيقية حلل وضع خطة  )ب

 .المدرسة

يحتاج  الذيو  ذي الصعوبات طالبالمع  لقراءةل كثر تقدمااأل طالبالب تناستع أناإذا ": السؤال البحثي أعد صياغة .5

  ؟"على القراءةالطالبة الضعيفة  قدرة الضعيف أوالطالب  قدرةستتحسن هل ، القراءة علىتدريب ال الى مزيد من

(Hollingsworth, 2001-2005)  
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  التحكم في الوقت

  ؟معقولة  زمنية في فترة يمكن بحثه سؤالي له

  ؟ يالبحث كسؤال ما .1

  حلها؟ هذا السؤالالتي يعتزم  تعلم الطالب مشكلة ما .2

  ل الخطة ؟تفعيلديك ل المعايير التىما؟ خطتك للعملما السؤال؟ في ذكرت بالطريقة التي المشكلةهذه  يمكنك حلهل  .3

  ؟فيها يمكنك التحكمالتي ,و حل المشكلة لتخاذ اإلجراءات الالزمة خرى الاأل الطرق هىما  ،كانت اإلجابة سالبةإذا  .4

  ، على سبيل المثال:كسؤال بحثي صياغةالأعد  .5

    ؟"المشكلة) في تحسن إظهار( سيقوم الطالب ،..........هذا اإلجراء)  تاتخذ( أنا ......إذا "

(Hollingsworth, 2001-2005)  

  

طرح و ، حل ممكن تعكس، للبحث صالحة مشكلةتحديد  يجب عليكبحوثك الخاصة  ءبد ه عندأن وخالصة القول،
  :والخطوات هي. يمكن بحثه سؤال

  الحالة. أو وصف المشكلة .1
 )هذه المشكلة. يمكنك القيام به حيال شيء (خطة. المشكلةلحل  وضع خطة .2
 .بحثي سؤال إلى تكخطو  مشكلتك ليحو ت .3
 (Hollingsworth, 2001-2005)  .يبحث سؤالباعتبارها  نجحت الخطة إذا رىتتوقع أن ت ما تحديد .4
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  تأمالت

 .في الصفحة التالية " يبحثسؤال  صياغةكيفية " :البياني الرسم في باستخدام الخطوات يبحثسؤال  صياغة حاول
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  كيفية صياغة سؤال بحثي
  

  . التعرف على المشكلة
  ).��&د�ن مع أصدقاء عنهانتحدث أكثر (

  :مشكلةال

  ؟ المشكلة لماذا تحدث هذه
  )خطة العمل. حددت ("لماذا"

  حتماالت:اال د منبعدقائمة 
    )أ

    )ب
    )ت
    )ث
     )ج

يمكنك أن  والذي أفضل تخمين يمثلالذي  االحتمالاختر 
  .معقولةزمنية  في فترة تبحثه

جراءات التي يمكن لإل ذهنيعصف 
  .اتخاذها

  حتماالت:اال من قائمة بعدد
    )أ

    )ب
    )ت
    )ث
     )ج

ك يمكن، و  فترة زمنية معقولة في تبحثهيمكنك أن  اختر واحد
  . تحقيقه

خطتك إذا أنا ____________________ ( اكتب   اكتب سؤالك البحثي
البحثية)، ماذا سيحدث في __________________ ( اكتب 

  المشكلة).
(Hollingsworth, Khan, Khoso, & Qureshi, 2005)  
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  يبحثسؤال  صياغةكيفية : مثال
  

  . التعرف على المشكلة
  ).��&د�ن مع أصدقاء عنهانتحدث أكثر (

  ةمستقلالالقراءة  في بنشاطالطالب ال يشترك : المشكلة

  ؟ المشكلة لماذا تحدث هذه
  )خطة العمل. حددت ("لماذا"

  حتماالت:اال من قائمة بعدد
 نقص في المعرفة  )أ

 نقص الموارد  )ب
 عادات دراسية سيئة  )ت
 التوجد دوافع (بدال من لعب الكرة)  )ث
 عدم وجود دعم للقراءة في المنزل  )ج

تبحثه يمكنك  والذي أفضل تخمين الذي يمثل االحتمالاختر 
  .معقولةزمنية  في فترة

جراءات التي يمكن لإل عصف ذهني
  .اتخاذها

  حتماالت:اال د منقائمة بعد
 .كل يوم اآلباء استدعاء  )أ

أو القارئ  كمبيوترالعلى جهاز  قراءةبال السماح للطالب  )ب
 .اإللكتروني

 التعلم. عقد إعداد  )ت
 البديلة مواد القراءة توفير  )ث

ك يمكن، و  فترة زمنية معقولة في تبحثهيمكنك أن  اختر واحد
  . تحقيقه

ھل ، المستقلة على القراءة الطالب أ��', بأنني سوف عقد إذا قمت بعمل  اكتب سؤالك البحثي

  ؟ قراءةالفي  يقضونهسوف الذي الوقت  هذا من ��ز�د
(Hollingsworth, Khan, Khoso, & Qureshi, 2005)  
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  عملالوضع خطة 
  

 .الصدد؟ما الذي سأفعله بهذا " التالي هو كسؤالفإن  ، يالبحث كسؤالل هتماماالالتركيز و نقطة  بمجرد العثور على
 وساعدك ي أن من شأنه ما طالبك على هعرضت يمكن أن والذي نسبيا التغيير البسيط بعض إذا كان هناك اسأل نفسك

  .تعلمهم نوعية هم على تحسينساعدي

 ي اتجاهإل شير أيضات اإال أنه، المختلفة انبو جال منالكثير  الديه التعلم و المدى واسعة  رائعة هي كلمة" الجودة"
  .في الفصول الدراسية خبرة الطالب أو المعلم عمل جوهر تحسين

  البحث عن المعلومات

 الزيت في ( مثال : تغيير إجابة سؤالك كيفية من أجل معرفة مصادرل لرجوعل بحاجة فكر في المشكلة، قد تكون
  ، إلخ) ...ورقيةأشكال  وتشكيل، عمل الخبز، و السيارة

 .إلجابة سؤالكلمعلومات المطلوبة ل الوصولمن أجل  التي يمكن أن ترجع إليها الممكنة المصادر كل فكر في
  . كعمل خطةصياغة ل صادرلعديد من المل الرجوعتحتاج إلى  سوف، وبالمثل

 أن تكون على بحثكب االهتمام لدعم طلب المعرفة ينبغي .شيءأى  قبل تنفيذ معرفة المزيد سوف تحتاج إلى
 محور التركيز تساعدك على تحسين هذه المعرفة سوف اهتمامك. حولمعلومات إضافية  لجمع مدروسة عملية منهجية

 .خطتك لمساعدتك في المعلومات للحصول على هناك العديد من المصادر .البحث اإلجرائي خطة على صياغةالعمل و 
 مع طالبك التحدث .بديلنهج  بشأن قد تكون لديهم اقتراحات واالستماع إلى اهتماماتهمعن  التحقيق فيما يقوله اآلخرون

دراسة ، واألهم، تربويينال ءزمالال التشاور مع. تعلمهمفي  همنجاحو  الدراسية همفصولب همخبرت جودة في للتعرف على رأيهم
استشارة الزمالء واإلداريين عن المدخالت  البحث. محور الطالب حول الزمالء استشارة .التعليم والتعلم المهنية في األدبيات

 ؟كثلبح وهوفر ييمكن أن الذي  ما هو الدعم ممكن؟ يالبحث كسؤالأن  هل يعتقدون اهتمامك بهم.بواألفكار المتصلة 
(Brozo, 2011)  

للتحدث عن  المعرفةن لديهم مم الخبراء في هذا المجال من آراء مستنيرة سالتم المعلومات؟ بحثك عن تبدأ كيف
زارة التربية و أساتذة الجامعات، المدربين و  الحي أولمدرسة با، المعلمين / أقرانهم اآلخرين اهذ شملي. ويمكن أن اهتمامك
البريد  من خالل يمكن أن يحدث هؤالء الخبراءب االتصال .العاملين في مجال التعليم من وزارة الخارجية أووالتعليم 
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مواقع  العديد من اهتمامك. توفر معلومات عن من شأنها أن  شخصية مواقعلديهم  هؤالء الخبراء من العديد اإللكتروني.
  األخرى المتاحة أيضا االنترنت

 رئيسيةكلمة بحث أو ( معرفة القراءة والكتابة + إجرائيبحث  + معلم كتابة : ، حاولللبحث المعلومات لتوفير
  .في سؤالك) أخرى

الحوليات، والكتب و  المتخصصة دورياتالقراءة كذلك و  لك. مفيدةالالمعلومات  المهنية توفر األدبيات إن مراجعة
 تجاربهم. مهتما به أنت مجال الذيالفي  خروناآلفعله  ما وتحديد ئيةاإلجرا للبحوث فهمكز عز ي سوفكل هذا  ،تقاريرالو 

 تلفيخ ..ذلكهذه المصادر االعتماد علىيمكنك ٕالى أي مدى و  ئي،اإلجرا كثبحلمشروع  المعرفةو  الدقة تقدم سوف
  .الخاص بحثك مشروع مجال باختالف

  البيانات اإللكترونية

 حول معلوماتتحتوى على  كتببفصول  أو مقاالت التي يمكن أن توفر اإللكترونية هناك العديد من المصادر
  . EBSCO، و ProQuest  ،ERICهذه المصادر  منو  .كبحثموضوع 

  اإلجرائية للبحوث مصادر المعلومات

   .والطالب سجالت المدرسة

  .نو المسؤولالزمالء و 

  .المهنية التنمية ومقدم

  .اللغة اإلنجليزية) الوطني لمدرسي المجلس المنظمات المهنية( على سبيل المثال: المنظمة الدولية للقراءة، إنترنت مواقع

  .المهنية ياتاألدب

  

  

, 
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  معلوماتالتنظيم 

ساعدك ي وهذا سوف .لتنظيم المعلوماتسوف تحتاج معلومات، المصادر المحتملة لل تحديدبمجرد االنتهاء من 
على مل تتش لكل مصدر مالحظات كتابة يكون من المفيد وسوف .وقتك وجهدك يستحق مشروعك تحديد ما إذا كان على

  ما يلي:

  .)دوريةمقالة في المصدر ( �
� ا���ر�� �������ت �
�	ة) ��أو ا�
	ض (ا� ا���ف �����  !   

  طالبهم) و  معلمي المرحلة االبتدائية ثنين منال الفصول الدراسية حالةدراسات صلة (الذات  البيانات إجراءات جمع �

  (Brozo, 2011)  )حتياجات الطالبال على الوصول في مجموعات صغيرة تعليمالساعد النتائج ( �

  معلوماتالتنظيم ل مثال

 تعليم القراءة" .ةالنموذجي القراءة  المتباينةالمجموعات الصغيرة و  تعليم القراءة بداية"  .Tyner, B كتاب،المنشأ: 
   Newark, DE: International Reading Association, 2004). 16-1 (ص مجموعات صغيرة في

  .المبتدئين للقراء الموجهة مفيد تعليم القراءةل صغيرةالمجموعة ال تحديد ما إذا كانت :هدفال

مجموعة صغيرة  مع محاولةال و حالة، ومقابلة المدرسين اآلخرين،استعراض دراسات ال :البيانات إجراءات جمع
  .الدراسية كمن الطالب في فصول

الذين  األطفال أسرع من القراءة واتعلم صغيرةالمجموعة ال تعليم في الطالب المشاركين :االستنتاجات / النتائج
  .المجموعة بأكملها فيوا متعل

ث بحالمشروع بلربط او للعالقة بين المصادر  مخططلتنظيم المعلومات التي تم جمعها، قد يكون من المفيد وضع 
  .المقترح جرائياإل
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 مثال لرسم تخطيطي

 

  المعلوماتتلخيص 

. لبحوثك المختلفةمنظم  ملخص إنشاء سؤالك البحثي، سيكون من المفيد المعلومات حولنظمت و  جمعت بعد أن
  :على سبيل المثال

  .روائىالغير  النص فهم يواجهون صعوبة في المبتدئين القراءبعض : البحث اهتمام

 :مصادر المعلومات

  النص التفسيري حول استخدام ورش العمل من التنمية المهنية مواد  �
  اإلنترنت مواقع �

 www.reading.orgالجمعية الدولية للقراءة   •
  www.ncte.org اللغة اإلنجليزية الوطني لمدرسي المجلس •

  .تغذية مرتجعةو  للحصول على معلومات ماكلولين مورينل مرسل عبر البريد اإللكتروني: رأي الخبراء �
 .األدبيات المهنية �

  morcia S. Freeman  ،1997تفسيري بقلم لا ستماعاأل تطويراستمع لهذا : ب : اكت

ا��%�رحا1 را$)ا�"�ث�روع
ا��و 4
ا�%راءة

 .Marcia S ا��"راء رأى

Freeman


 ��6 �و&��"  ا� ���
 :ا��1ر�ت 


  ، ��%راءة ا�دو��
www.reading.org


���6و&��"ا��1ر�ت


أ�ر���� �س ������%راءةا�

،ا(:��9

www.readingrecovery.org

ا���ب ا����4
ا�����
�واد
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   Maureen McLaughlin ،2010الصفوف االبتدائية بقلم  الموجه في الفهمب: اكت

 Roger Aو  Rosemary G. Palmerقصصي في الصفوف االبتدائية،" المقالة من مجلة : "نماذج لالستخدام 

.Stewart،  

  Readings From The Reading Teacher, 2006: تعليم القراءة والكتابةابتكارات في مجال و  قضايا 

  اإلرشادية االستفسار رحلة: خطة الدرس: في غير الروائي
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/adventuresnonfiction-guided-
inquiry-183.html 

 ما يكفي من المعلومات ينبغي أن توفر، ولكن طويلة الخطة تكون ال يجب أن موجز خطة عملك.الملخص اليدعم 
  :على سبيل المثال عمليا. ةخطة عملك ممكن كانتما إذا   قرارك لمساعدتك على اتخاذ

 طالب المرحلة االبتدائية لتدريس العديد من االستراتيجيات المتوافرة تقدم التنمية المهنية مواد
 و االستراتيجيةو الموجهة و  اإلرشادات الواضحة وتناقش .غير الروائية قراءة النصوص كيفية

في  McLaughlinالموجهة بقلم  النصوص ومجموعة متنوعة من، للمشاركة العديد من الفرص
  الصفوف االبتدائية الموجه في الفهمكتابها 

   The ReadWriteThinkموقع  
www.readwritethink.org  ، مجموعات صغيرة لتعليم خطط الدروس العديد منيوفر 

علومات حل مللمزيد من ال .يةروائالغير  قراءة النصوص كيفية في إرشادات واضحة مع القراءة
  .Marcia S. Freemanكترونية خالل الرسالة االلهذه االستراتيجية من 

، بحثك في المشكلة لتنقيح. تنقيحإلى  تحتاج األصلية تكخط قد ترى أن، كمعلومات تلخيص بمجرد االنتهاء من
  :على سبيل المثال .وصلت إليهات المعلومات التي على ابناء أعد صياغته األصلي، ثم سؤالك تذكر

  .روائىالغير  النص فهم يواجهون صعوبة في المبتدئين القراءبعض : البحث مشكلة

 القراء ساعدي النص بنية في إرشادات واضحة توفير: هل مصادر المعلومات واستنادا إلى ةالمنقح البحث مشكلة
  ؟يروائالغير  نصال فهم على المبتدئيين
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  تطوير خطة العمل 

خطة عمل  وضع إلى حتاجتالبحث،  التركيز في نقاط وتنقيح معلومات إضافية،، وجمع البحث اهتمام تحديد بعد
 .والجدول الزمنيٕاجراءات التقييم، المتاحة، و ، واالستراتيجيات، والموارد لمشاركينا مواصفات عملالخطة  تضمنت .وتنفيذها

  على هذه األسئلة: بحثكخطة تجيب ، ينبغي أن كبحث هدفو  يتوضيحالسؤالك عن طريق 

  ؟البحث سيجري أين �

  ؟في البحث من سيشارك �

  ؟مع المشاركين ماذا سيحدث �

  ؟باإلجراءاتتسلسل الخاص كيف سيسير الو ، البحث إجراء كيف سيتم �

  ؟مع مرور الوقت أمور أخرى تتغير أو تتكشف أن وكيف يمكن، ثالبح متى سيتم إجراء �

  :على سبيل المثال. كل سؤال نفسك تسأل عندما ان محددكو  فكر جيدا

  ؟البحث سيجري أين �

  مستوى الصف.على حي، المدرسة، الفصول الدراسية، ال: ئياإلجرابحث لمكان ا تحديد

 ؟البحثفي  من سيشارك �

 صفوف أو صف واحد من الطالب هل سيكون. ئياإلجرا ثبحال محور األفراد الذين هم دقةعلى وجه ال دحد
نخفض مذوي التحصيل ال الطالب ( ين مسبقامحدد طالبأو  الفصول الدراسية هذه من جميع الطالب سيكونهل  متعددة؟

  )؟من قبل المعلم متم تحديده و الذين ليس لديهم دافعية، والطالب في الصف الواحد

  ؟مع المشاركين ماذا سيحدث �

 تالميذ الصف األولسيتم تدريس "، على سبيل المثال ث.البح كجزء من نو المشارك هواجهيسوف  ما تحديد
  ."روائيال النص لفهم التفسيريةالقراءة  استراتيجيات

  ؟ البحث إجراء كيف سيتم �

تالميذ  سيتم تدريس"، على سبيل المثال. مع المشاركين جرىيس ذيال البحث من أجل إنجازه ما يجب تحديد
 دقيقة 20لمدة  مالخاصة به القراءة مستويات في الصغيرة مجموعاتهم في لروائيةا النصوص كيفية استخدام الصف األول

  ."كل يوم
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  ؟ ثالبح متى سيتم إجراء

بداية  مواعيد الجدول الزمني يحدد ينبغي أن. جرائيالبحث اإل جميع مراحل إلجراء موعد أو جدول زمني إنشاء
 أسابيع تسعةال في الدراسة سوف تبدأ، على سبيل المثال " بشكل متكرر. هذا النشاط سيحدث وكيف كل نشاط ونهاية
  ." لطالب المشاركينلكل يوم  مجموعة صغيرة سيكون التعليم في أسابيع. بعد تسعة وتنتهي المدرسة من الثانية

  األسئلة: اسأل نفسك هذه. كسيكون رد فعل وكيف العقبات توقعت، عليك أن عملكخطة  في تطوير

  ؟خطتك مع تعارضي يمكن أن ذاما �
  ؟هذه العقبات لتجنب ماذا ستفعل �
  .مشكالتال تساعد في حل قد والتي كفي مجال تدريس التغييرات المحتملة تحديد �
  ؟قوم بهاسوف تالتي  اإلشرافية / التنظيمية / التعليمية ما هي التغييرات �
  الخ.)، الطالب سؤالقراءة، ال، و الزمالء، والتحدث مع التعرف عليها( هذه المشكلة؟ القيام به حيال يمكنكالذي  ما �
 الحصول علىأو /  المشكلة حل هايمكن خطة عملك أن كيف يمكنك أن تعرف المشكلة؟ حلل لديك التي النظم ما �

  ؟أفضل النتائج

  :هذه النقاط، ولكن أوال، انظر في خطتك لتنفيذ أنت تقريبا على استعداد

  للتنفيذ؟ كون قاباليبما فيه الكفاية ل محددا البحثي كسؤال يبدو هل �
  ؟في الواقع ضبطهباحث يمكن لل على ما يركز هل �
  ؟للتغلب على العقبات وسيلة هذه الخطة تتضمنهل  �
 ؟سؤال البحث على يجيب الدراسة أسلوبهل  �
 واقعي؟هل الجدول الزمني  �
 الوضع الحالي؟ األسباب التي أدت إلى هي ما �
 .أي إجراء يتخذ من قبل بشكل مباشر تأثريسوف  الذيمن  تحديد �
المشاركة النشطة  يعني مثاليال جرائياإل ثبحال (الحظ أن. شاركييمكن أن  ، والذيساعدييمكن أن  الذيمن  تحديد �

 )والتفكير. مسيرة العمل في ونتأثر ي أولئك الذين من جانب
 المشروع. نفيذالمتوفرة لديك لتالمواد) (الوقت و  صادرتحديد الم �

. على الطريق الصحيح كمشروع للحفاظ على جدول زمني لمساعدتك في تطوير ثكبح المالحظات من استخدام
  هي: وضعها بالجدولتريد  األشياء التي سوف بعض

  .التي سيتم تنفيذها المواد إيجاد �
  .التنفيذيالجدول الزمني  �
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  .جمع البيانات تصميم أدوات �
  .جمع البيانات نقاط �
  .تحليل البيانات نقاط �
  .التعديل خطةنقاط  التأمل / �
  (Peckover, 2012).   كتابة ما يصل من نتائج / ملخص �

  .تعليمية مختلفة اتإجراء تجرب من خاللها سوفوضع خطة عمل  ل انت مستعد، اآلن

  .سؤال بحثي شكل في مشكلتكأو  / هدفك أكتب �
  .خطوات معينة حدد �
  ؟خطتك تنفيذ أثناء قد تنشأ ما هي العقبات التي �
  .للدورة األولى جدول زمنيحدد  �

  

  جدولك اليومي تأمل في
  بحثك اإلجرائي؟ للعمل في مشروع يومي تخصيص وقت كيف يمكنك

  
  
  

  ؟لماذا؟ أكبر التحديات يخلقيمكن أن  الذيو  خطةالب الموجودالجانب  مافي رأيك ،  ئياإلجرا كثبح لمشروع فكرتك على ابناء
  
  
  
  
  
  التحديات؟ للتغلب على هذه هيمكنك أن تفعل الذيما
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  عملخطة نشاء إل مثال

   .بشكل مستقل في القراءة اكافي االطالب وقتال يقضي  :مشكلة تعليمية
  .في كتب شيقةممارسة القراءة كل يوم ل وقتتخصيص المحتمل : التغيير 
 لقراءةا أثناء أكثر ثقة الطالبسوف يكون هل ، ناجحة قراءةممارسة  تقديمل طريقة تدريسيإذا قمت بتغيير : "البحثسؤال 

  ؟بشكل مستقل
  ؟صعوباتال لتجنب ماذا ستفعل؟ خطتك مع تعارضي ذا يمكن أنماالمتوقعة: الصعوبات 

  

  خطة العملقائمة مرجعية ل

أو ، الباحث من قبل يضبط يمكن أنهناك شئ هل "؟ تنفيذهعلى  قادر " لتكونبما يكفي ز مرك سؤال البحث ___هل 1س

محددة قابلة للقياس  نتائج للوصول إلى أبسط هناك طرق كونتأن  يمكنهل  لم يكن كذلك، إذا؟ أو المسؤول، الباحثينفريق 

  ؟كتعلمو  / تعليمك سياقفى 

 الخطوات التي يمكن اتخاذها ما لم يكن كذلك، إذا؟ عمليةبطريقة  التي تم تحديدها مشكلةلصدي لتت خطةال هل ____2س

  عمليا؟

 إذا؟ فعالةو  ةعملي صعوبات بطريقةال سبل التغلب على هذه مامعالجتها؟ التي تم تحديدها و  المتوقعة صعوباتال ما____ 3س

  الذي يمكن عمله؟ ما لم يكن كذلك،

  ال؟ مأ فعالة خطةال ما اذا كانت دليل على إلعطاء بيانات كافيةال إجراءات جمع له ____4س

  .اقتراحاتقدم  لم يكن كذلك، إذا؟ زمني واقعيال الجدول له ____5س

  ؟أخرى دافاه أي هناك هل ____6س

(Hollingsworth, 2001-2005)  
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 البيانات وجمع خطةال تنفيذ
  

أو  ،مدخلك الجديد ما إذا كان تقييم كيف سيتم إلى التفكير في ولكن تحتاج أوال،  تكخط تنفيذل واآلن حان الوقت
ما الذي تتوقع رؤيته؟ السؤال األول الذي يجب أن تسأله لنفسك هو : "كيف  .موضوع البحث المشكلة أو حليس بحثكخطة 

 حول ما إصدار حكمستمكنني من ما هي األدلة التي هو:" " تالياليمكنني أن أعرف ما إذا أحدثت فرقا أم ال؟" السؤال 
  ؟"قمت به

 في بعض التحسنهناك  كونيأو يمكن أن  ،تكون أنت من وضعها أو من قبل الطالب البياناتهذه  إيجاديمكن 
شيء  من خالل ناتدريس ننظر إلى يجعلنا ألنهفعال ال ئيجرااإل االستفسار ا يبدأنه .البيئة الصفية في أو كتابيةأعمالهم ال
يتم  في البيئة التي المعلومات الموجودة جزاء منأ أنهابالبيانات  ويمكن تعريف .اكرتناذمن  نسبيا تينودود عينين آخر غير

مسألة  بشأنالفهم ز المعرفة و يتعز ل والبيانات التفسيرات جمع تهدف إلى التي بياناتال لتوفير قاعدة منهجية بطرق جمعها
  (Lankshear and Knobel, 2004) .أو مشكلة بحثية

التي  البيانات وكم نوع حول ةحذر  اتخاذ قرارات يجب على الباحثينسئلة البحث، موثوق بها أل إجابات لتحديد
عملية  البيانات هي جمععملية  .البحث اإلجرائيطبيعة و  سؤال البحث يعتمد على مناسبةبيانات  ما يعتبر .سيتم جمعها

  الخطة. حول البيانات عن طريق جمع بحثكخطة  نتائجل توثيق

 تحديد أنواع .تكخط نفذت قبل أن أن تتأكد من وجودهاو  جمع البيانات استراتيجيات في تحتاج إلى التفكير 
هنا تكمن . لسؤالك البحثيمناسبة و دقيقة، و  ،استنتاجات ذات مغزى تؤدي إلى هلو  جمعها التي تحتاج إلى البيانات

 وفريمن شأنه أن و  اليوميروتينك  في هتفعل يذال . ماةالعادي كتدريسعملية  في عادة التي تجمعها البيانات االستفادة من
  ؟ك اإلجرائيثبح شروعبم المعلومات ذات الصلة

في  سير العملية التعليميةمالحظة  يةنامكإ ية وحول كيف و طرح أسئلة التفكير بشكل نقدي يجب على الباحثين 
     األسئلة التالية:أنفسهم  يسألوأن و  بياناتاللجمع  بشكل طبيعي أو المدرسة الفصول الدراسية

  ؟على سؤال البحث من أجل اإلجابة هالجمع التي أحتاج البيانات أنواع ما �
  ؟ البيانات التي احتاجها لجمع ستراتيجياتالا ما �
  ؟يالبحث كسؤال في اإلجابة على التي تم جمعها ةمختلفال البيانات مصادر تساعد كيف �

خطوة لل نتيجة ما يحدث ليوتسج ةراقبمو . لجمع األدلة التي سوف تستخدمها وسائلصف الو و  ريفكالتإن 
كل هذا ٕابداء الرأي، و صفك مراقبة و  كتمراقب تطلب منهمأن  أو المعلمين اآلخرين، والتحدث مع التعاونو  ،ىاألول ئيةاإلجرا
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مقابلة و  ،أدائهمفي  التغييرات التي سوف تظهر للطالب محددة مهام تصميمأيضا لبحثك.  اإضافي امنظور  قدميسوف 
في  تهممقابلو  ،ذوي التحصيل المنخفضبعض الجيد و ال ذوي األداء الطالب اختيار بعضو  ،الذين تم اختيارهم الطالب

 وتحليل استعراضها بحيث يمكنك المقابالت لتسجيل شريط فيديو أو شريط صوتي استخدامو  ،بشكل فردي مجموعة أو
  (Brozo, 2011) المقابالت. المعلومات المقدمة من

  الكمية والنوعيةالبيانات 

 التي يمكن قياسها للبيانات البيانات الكمية تشير .البيانات الكمية والنوعية ةمختلفال البيانات سوف تشمل مصادر
 :البيانات الكمية، البحث اإلجرائي تشملي يمكن أن في الفصول الدراسية. الخوالتكلفة، واألعمار،  الطول، مثل األرقام،ب

مع  تعاملت، من ناحية أخرى، البيانات النوعية .حضور الطلبة أو معدالت، النضباطاالطالب، و  ر، أعمادرجات االختبار
سيكون  الوصف، فإن صفك تصف كنت إذا ؛على سبيل المثالف .عدديا ال تقاس ها، ولكن تهامالحظ نايمكنف ،الوصف
  .البيانات الكمية  عن إعطاء مختلفا

  لديهم نسبة حضور عالية.  %75على لوحة الشرف،  %60بنات،  10ولد، و 15 :طالب 25 :الكم = الكمية

بشكل قراءة لل متحمس، مواظب، مدرسية إيجابية، وروح صرف بشكل جيديت، تفائلم ،دودالجودة: و  = النوعية
  .مستقل

  مصادر البيانات

هناك العديد من ف .في الفصول الدراسية يحدث أفضل لما يوفر فهما مصادر متعددةالمعلومات من  جمع
هذه  .تأملية دوريات أو مفكرات لشك مكتوبة في ذكريات بما في ذلك، علمالمباحث المتاحة لل لجمع البيانات المصادر
  .كتخط تنفيذ أثناء راءاآلوالمشاعر و ل افع، وردود األاألفكارتسجيل توفر وسيلة ل بياناتمن ال قويةال المصادر

مصدرا أنها توفر  إال، كافة اإلجراءات ال تسجل الصور ان في حين تنفيذ.لل سجلك الصور ريتوف أيضا ويمكن
  لجمع البيانات. آخر مصدر غني هو عمل الطالبف الحدث. تأملل
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  للبحوث مصادر البيانات

  متطلبات  مالحظات  أدوات
  اآلباء والمعلمين، ومع الطالب مقابالت  المالحظات الميدانية  من اعداد المعلم اختبارات

  مجموعات التركيز  لسرديةا السجالت  مقننةاختبارات 

  االستبيانات / الدراسات االستقصائية  قوائم المراجعة  كتابيةمهام 

  مقاييس االتجاهات  تسجيالت الفيديو  مشاريع
  التقييم الذاتي  التسجيالت الصوتية  سجالت الطالب

        خطط دروس  

      مالحظات اجتماعات وجداول عمل

      انجاز الطالبملفات 

 التقرير،حضور، وبطاقات ، و سجالت
  تقارير االختبار

    

(Adapted from Brozo, 2011)  

تم مع الطالب والمعلمين واإلداريين، أو اآلباء. يمكنك االحتفاظ بسجالت تالمقابالت ومجموعات النقاش يمكن أن 
 تكون سوفألنها  سرديةال السجالت الممارسات الصفية.، والتفاعالت، والمهارات، أو صادرالمالحظة أو قوائم مرجعية للم

 ينمن قبل المعلم مكتوبةال دوريات التأمليةال كونتكما س، همتفاعلو  سلوك الطالب رسمية بشأنال مذكراتال كذلك ، مفيدة
، واالجتماعات، والمقابالت، لدروسل تسجيالت الفيديو أو السمعية تضمن التسجيالت سوف أيضا .يندارياإل أو، والطالب
 من قبل الطالبتقييم الذاتي ويمكن لل .نتائجك عرضتأن  تكون مستعدا عندماتوثيق لا دقةطريقة سهلة ل التخطيط وجلسات

  ك. نتائج إلى معلومات قيمة إضافة مينالمعلو 

  البيانات ثباتو  صحة

 أدوات إذا تم استخدام وخاصة الكمية، البحوثأعمال  هام جدا في هذا البيانات. ثبات أوتساق ال الثبات شيري
 حالة محددة البحث اإلجرائي هو ألن، ولكن النتائجتعميم البحوث و  تكرار يوفر إمكانية االتساق .لجمع البيانات موحدة
له عن شئ  كنت تبحث ما إذا تقرر التيهى الجودة، و  يه صحةالالهدف. هو  بالضرورة ليس النتائج تعميمف، عموما
 تثليث يمكن بياناتال سالمة لزيادة . ثفي مجال البح بياناتك يتم جمعهما دقة والمغزى مالإلى صحة الشير ت .داللة

  (Brozo, 2011)   والتعاون. األعضاء،، والتحقق من البيانات

خذ للبحث.  هحددت ىالذ االهتمام أومشكلة لل أنسب ما هو، اختر جمع واستخدام البيانات عند اتخاذ قرار بشأن
 .قة وصحيحةموث  تحديد ما إذا كانتو أيضا الحصول عليها واستخدامها أم ال.  عتبار ما إذا كانت البيانات سهلفي اال
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 تنظيم البياناتوأخيرا عليك ب .بسهولة تحليلها بحيث يمكنك تم جمعها البيانات التي تنظيم كيف سيتم تقررعليك أن ثم 
  .ضوعاتوالمو ، والسلوكيات االتجاهاتتحديد  تمكنك من الطريقة التيب

  
  

  تأمالت    
أو  مدرستك فى جرائياإل ثلبححدد ما يتناسب مع ا .في الصفحة السابقة الرسم البيانيب المعروضة بياناتال مصادر تأمل

  .الدراسية كفصول
  
  
  

  .أضفها إلى المخطط ؟البحثي كسؤال على تجيب تعتقد أنه يمكن أنالتي  البيانات األخرى ما مصادر
  
  
  
 

 

  التثليث طريقة   

 ليصبحوا خبراء من الوقت والطاقة يأخذ قدرا كبيرا ذلكو  .البياناتعملية جمع  أثناء يواجه الباحثون مسألة الجودة
 البيانات صحيحة جمع في أساليبهميتأكدوا من أن  ن أنيالباحث علمينلملكيف يمكن  .األدوات تطويرالبحث و  منهجية في
، ببساطة .النتائج التي توصلنا إليها تحسين نوعية تساعدنا على قد التثليث تقنية، ولكن مثالي ليس هناك حل ،؟ةواقعيو 
متوازنة  جمع البيانات يساعد على ضمان التثليث النتائج. فيالثقة  زيادةل متعددة من البيانات جمع أنواع هو عملية تثليثال
الكمية  البياناتأن يستخدم مع  ثيثلللت يمكن .مصادر البيانات واحدة من أي في عدم دقة أو ضعف أييعوض عن و 

  .البحثيةالنتائج  صحة لزيادة والنوعية

 نظروجهات من خالل دمج ثالث  التوثيق صحة لزيادةحقيقة] الالتثليث هو عملية التحقق [التدقيق بحثا عن  
المصادر، المشاركين و  مختلف من المعلومات جمع يتضمن البيانات تثليث .المعلوماتمختلفة من أنواع ثالثة و  مختلفة

 عبر وهذا يعني أيضا. (Banister, Burman, Parker, Taylor & Tindall, 1994) المشروع مراحل مختلفة منمن و 
أوقات  متعددة في عن طريق وسائل من مصادر مختلفة واقعيةالو  محددةالبيانات ال عناصر مدى اتساق التحقق من

  .  (Guba & Lincoln 1989)مختلفة
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 ."الظاهرة نفسها في دراسة المنهجياتمزيج من بأنه ") التثليث على نطاق واسع Denzin )1978وقد عرف 
أنها  التثليث فعالية .مشاريعهمب المتعلقة أنواع مختلفة من البيانات من خالل جمع أحكامهم دقة اإلجرائيون الباحثونن يحسّ 

  وتعوض نقاط الضعف تلك بنقاط القوة في الطرق اآلخرى. على حدة جمع البياناتطريقة ل كل في نقاط الضعف تفترض

 مما يساعد على، ظاهرة أي لرصد مستقلة على األقل طرق ثالثة استخدام أنه التثليث يعرف، وبشكل أكثر تحديدا
  :الفوائد التالية التثليث يوفر الجودة. ضمان

  .جمع البيانات أدوات النقص في يعوض عن أنه �
  النتائج. في الثقة، فإنه يزيد نفس النتائج تقنيات متعددة تعطي عندما �
 األسئلة. متابعة زيادة، فإنه يمكن نفس النتائج عطيتأن  مصادر متعددة تفشل عندما �

  
  دراسة الخطة:ل البيانات جمع

  وثق ما الذي تتوقع أن تراه
  نتائج             مالحظات                                                                                  

  
  مقابالت

  
  
لمعرفة __________ سوف أالحظ ___________ في هذا الوقت: ____________ و ___________  - 1

 سوف أسجل مالحظاتي في _________________.
 لمعرفة__________ سوف أجمع____________ في هذا الوقت: ____________ و ___________. - 2
إليجاد _________ سوف أقوم بمقابلة هؤالء الطالب ________________ في هذا الوقت ________ و  - 3

 سوف أضع مالحظاتي حول ما قالوا في مفكرتي التأملية.____________ 

Sandra Hollingsworth الشرطية والمعرفة، اإلجرائية والمعرفة التقريرية المعرفة تثليث كيفية توضحا 
 المعرفة ، أماما تعلمته هىالتقريرية  المعرفة أن قد تعتقداإلجرائية.  للبحوث البيانات للتحقق من صحة وسيلة مباعتباره
هذه األنواع الثالثة  تثليث .ما تعلمته متى يجب استخداممعرفة هى  الشرطية والمعرفة، ما تعلمته ماستخداهى ف اإلجرائية

هذه األنواع  بين العالقة Sandra Hollingsworth. وقد وضحت النوعية كبياناتمصداقية و  صحة زيدي المعرفة من
  . (Hollingsworth S. and DarF., 2004)المعرفة في الرسم البياني التالي الثالثة من
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  نموذج التثليث
  واإلجرائية والشرطيةالمعرفة التقريرية 

  )النوعية البيانات مصداقيةيحسن (
  )1(أعرف / أحفظ

  .)ما تعلمت قراءة : أستطيع قريريةالتالمعرفة (
  والمعيار) ذات المرجعيةالقاعدة ( االختبارات المقننة

  روايات الشفهية ،ردود مكتوبة، ستبياناتوا استقصاءات
  

  

  
  )3( مناقشة / توضيح                                                                                           )2(أداء / فعل    
    متى يجب                : أنا أعرف الشرطيةالمعرفة يمكنني                                                                      ( اإلجرائية:المعرفة (
  )شيء آخر. ليس ما تعلمت استخدام.)                                                                            ما تعلمت استخدام 

  مقابالت ( فردية/ مجموعات)                                                                 نماذج التقييماألداء و  مالحظات
  تسجيالت ( سمعية/فيديو)                                                                         التطويرية المراجعةقوائم 

  سجالت سردية للتفاعل                                                                      الرصد الذاتي قوائم مراجعة
  لقاءات المعلم / الطالب                                                                                سرديةال السجالت

(Hollingsworth, 2001-2005)  
  
  

  : William Brozoرأى آخر عن تثليث البيانات عرضه 

  التثليث
  

  ما الذي أراه؟
  مالحظة

  
  
  

  ما الذي يخبرني به أداء طالبي؟                                                 ما الذي يخبرني به طالبي؟    
               تقييم ، اختبارات                                                               مقابالت، يوميات                                        
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    .األدب دروس على ئيإجرامشروع بحثي البيانات ل تثليث يوضح هذا المثال
  

  األدب دروس في ئيةاإلجرا للبحوث البيانات تثليث: مثال
  

  مجموعة واحدة مذكرات مالحظة
  مشاركينطالب  خمس من 
  رواية على األدب درسفي  

  
  

   
  خمسة طالب مع مقابالت                                                                     اختبار فهم الرواية نهاية  
  قراءتهم يوميات وتحليل          لتوثيق التحصيل المتعلق                                                            

  األدب درسبالمشاركة في 
  
  

   ) Brozo, 2011( مقتبس من 
  

   األعضاء فحص

يمكن أن  .مقابلتهم أو متجري مالحظته أولئك الذين من والتفسيرات المالحظات التحقق من صحة هو عملية
. التفسيرات يصوغالبيانات و   إجراء باحث ما ينظمعند في وقت الحق أو جمع البياناتفيه  في الوقت الذي يتم يحدث هذا

  :على سبيل المثال

  تعني _________________؟عندما قلت ذلك، هل كنت  �
  عندما رأيتك ________________، ما الذي كنت تحاول أن _____________؟ �

  تعاونال

ويمكن أن . اإلجرائيالبحث  في جميع مراحل عملية التى جمعت البيانات التحقق من صحةمن باحث يسمح لل 
  :ما يلي البيانات للتحقق من صحة تساؤالت تشمل

  األصلي؟ هدفناهل مازلنا مركزين على 

  ؟سؤالنا نإلجابة عاالمعلومات التي نحتاجها و  طريقة جمع البيانات وفرتهل 
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  ؟ توقعتههل رأيت ما  �
  (Brozo, 2011)   رأيك أنت؟ ما___________. أعتقد أن هذا يعني  �

  مثال: جدول لمسودة مالحظات 

  ما الذي رأيته  الوقت 
  مالحظات

  يكأما ر 
  تحليل

9:30 – 9:45  
  

10:45 – 11:15  

الطالب يشعرون بخجل شديد 
إلعطاء تغدية مرتجعة لآلخرين 

  حول كتابتهم
يبدو أن هناك تحسن في كتاباتهم 

  نتيجة التغذية المرتجعة

قد احتاج إلى لعب دور لتوضيح 
  كيفية أعطاء تغذية مرتجعة

تحسين الكتابة يعمل التجمع على 
 فقط إذا شرحت لهم كيفية القيام

  ذلكب
  

  المالحظة الصفيةالمشارك في  دليل
  .الطالب معالشريك الثاني و  المعلم ما يفعلهأحدكم  يراقب، في مجموعات ثنائية

  .الدرس أثناء أو الطالب المعلم ةراقبم مالحظاتتدوين 
  ما الذي كان قويا في الدرس؟

  ما الذي تقترحه لمساعدة المعلم؟
(Hollingsworth S. and Dar F., 2004)  

  
  

   المقابلة تقنيات

 Glesneأشار   جراءات ووجهات النظر.لإلو تساعد المقابالت في الحصول على فهم واضح ألفكار اآلخرين، 
(1992, p64) تعطي المقابلة فرصة لمعرفة المزيد عن تلك األمور التي اليمكن رؤيتها.  إلى أن البيانات النوعية  

كما هو  .مقابلةال من خالل في مجموعات صغيرة أو بشكل فردي إما الطالب من يمكن الحصول على معلومات
 السؤالموجهة نحو واضحة و  واالحتفاظ بها قبل الموعد المحدد أسئلة المقابلة أن تكتب، فمن المهم االستبيانات الحال مع

كذلك ، تهمحاصر ل وايعاقب لن أنهمإلى الطالب  طمأنةمن المهم ، نفسها . خالل عملية المقابلةلإلجابة عنه سعىت الذي
  المقابالت استخدام مساوئمن أهم  لك. أفكارهم مدى أهمية والتأكيد على، الجيد مهارات االستماع توظيفالتأكيد على 

كما  .الطالب في مجموعات صغيرة مقابالت معال ُأجريت إذا عامل الوقتمن  يمكن الحدو لكن  .طويالتستغرق وقتا  أنها
  .بصراحة همخياراتو  الحقيقية عن مشاعرهم الطالب أن يعبر كثير من األحيانفي  أنه من الصعب
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أكبر قدر  مساعدتك في الحصول علىل المقابلة التالية مؤشرات Hollingsworth  )(2001-2005 يقترح 
  : المقابالتخالل  من المعلوماتممكن من 

  المقابالت الفردية
 .رسميةالغير  اتمحادثمن الالقليل  مع بشكل غير رسمي، ابدأ - 1
 .ال القراءة لهم هم:"معالتحدث " حتى تتمكن من أسئلتك أعرف - 2
 .العمق والتفصيل قدر أكبر من للحصول على "لماذا"بأسئلة  اسأل - 3
 .القيم والمعتقدات للحصول على" جبي" ب سأل أسئلةا - 4
 .إجابات صريحة على" للحصول .... رأيك في "ما اطرح أسئلة - 5
 والمعلومات. األحداث تذكرل مساعدة أسئلة أذكر - 6
 .رؤية جديدة قد تسفر عن المقارنة أسئلة - 7
 .قام به ما أو مقابلة القيام بهالأجريت معه لمن  يمكن ما صستخلت السلوك / تجربةالأسئلة  - 8
 .نفسه / نفسها أجريت معه مقابلةمن  يصف معرفة كيف تساعد على الديموغرافية األسئلة - 9

 معلومات قيمةاألسئلة المفتوحة يمكن أن تعطى  -10
                  (Hollingsworth, 2001-2005)  

 من خالل اموضوع نقاشالمجموعة  تستكشف .مقابالت المجموعةعلى  هو التركيز الفرديةمقابالت لا بديل
 لذيا الحوار من يدير المناقشة يعزز. للفصلين كممثل مختارين مشارك 10-6 من المجموعة وتتألف. جماعيةال مناقشةال

   .فرديةالمقابالت ال أو ستبياناالخالل  ظهرت المعلومات التي لم برزيشأنه أن  من

  

  تأمالت
  ؟ئيةاإلجرا للبحوث البيانات الكمية والنوعية لجمع مختلفةالخمس طرق ال ما هي

  
  
  
  

  .ثلبحا بياناتجمع ل وضع خطة، ئياإلجرا كمشروع بحثلأسئلة  حدد
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  :ناجحة نقاش مجموعةل جلسة عمل إلجراء التالية م المبادئ التوجيهيةاستخد

  لنقاشمقابالت مجموعة ا

 جمع طالب مجموعة النقاش معا، ثم جهز شريط تسجيل أو مسجل رقمي.ا - 1
 مجموعة من األسئلة المفتوحة أو موضوعات للنقاش أعد - 2
 ذكر طالبك أن األسئلة يجب أن تناقش بشكل جماعي وليس فردي - 3
 حدد زمن معين - 4
  بحثك من خالل مقابالت الطالب حول : جمع بياناتا
  .ما الذي يعجبهم أو ال يعجبهم في طريقة التدريس الجديدة �
  .ن المحتوىعالمزيد  على تعلم التدريس أسلوب همساعد هل �
  المدرسة. / الموضوعب أكثر اهتماما طريقة التدريس همجعلت هل �
  أقرانهم. مع مكيفية عمله ختالف فيال طريقة التدريس هل أدت  �
 .تعلمهم دليل على لتكون بمثابة تنفيذ خطة العمل قبل وبعد أعمال الطالب نسخ من اجمع �
  

  تقنيات المالحظة 
وفقا  مالحظةلاأجهزة تسجيل اإلجراءات و  عن كثب. يمكن أن تختلف الطالبالمعلمين و  لالطالع على سلوك وسيلة  المالحظة

 محددة مالحظة أداة إذا تم تصميم على معلومات أفضل ويتم الحصول، في بعض األحيان طرحيالسؤال الذي نوع ل
   واستخدامها.

  :من خالل المالحظة المعلوماتجمع ل يةأساسهناك أربع طرق 
جمع الصفية و  التفاعالت لمراقبة على نحو فعال) استخدامها ستطيع، وياألدواتب الذي لديه دراية( أحد الزمالء اسأل •

  .المعلومات الالزمة
  ستكون دليل جيد. األشرطة الصوتيةالمعلم ، للطالب و  السلوك اللفظي في حالة لدرسل صوتيالتسجيل بال قم �
هو تسجيل الفيديو سيكون ،  غير اللفظية لسلوكياتخاصة باعندما تكون المالحظة.الفيديوالدرس بتسجيل ب قم �

  فضل.األ
  ؟ماذا يعني ذلك؟ نالحظ ماذا. لمالحظاتلعمودين  استخدام �

حفظها  التي يمكن األدلة ألنها توفر لجمع البيانات هو مصدر جيد تسجيل الفيديو أو يالصوتالتسجيل 
  :مفيدان هما معيارانهناك ، مسجلةأو  مالحظة ، سواءظاتكمالحمن  لتسجيل المعلومات .ومراجعتها

   التقييم مقياس

  .الشخص سمات من أو جوانب الشيء، من لعدد محدود وصف نوعي يظهر 
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  ةيجعقائمة مر 

 العمل أو إدراج ال، أو نعمبعن طريق التحقق  البنود أو عدم وجودوجود  يشيربنود.  من أعدت قائمة هي 
يساعد على ضمان المالحظات و  تسجيلل منهجي جهاز بسيط هذا .رقمال أو، نوعال أو،البنود عددإلى  قد يشير أو المناسب

  .النقاش لمجموعةة يجعقائمة مر ل مثال التالي .المالحظة فعل أو موضوع جوانب هامة من يتم تسجيلأن 

  نقاشالمجموعة قائمة مرجعية ل
  

  : تظهر المشاركة والتفاعل مؤشرات
  الطالب: _____________             اليوم: _______________

  ال  نعم  
  شارك في المناقشة
  عمل بشكل تعاوني

  اكمل النشاط
  كان مقبوال من قبل الزمالء
  يشعر بالرضا عن نفسه

  أداءه يتحسن

..............  

..............  

..............  

..............  

..............  

..............  

..............  

..............  

..............  

..............  

..............  

..............  

  
                                          

(Hollingsworth, 2001-2005)  

  

  مالحظات باستخدام عمودين مسودة مثال: 
  الوقت

10:30 – 10:45  
  
  

10:45 – 11:15  

  ما الذي رأيته
  شارك الطالب في الدرس بصورة جدية

  
  

 يصدرونمجموعة واحدة من الطالب 
  لم يتمكنوا من إكمال عملهم.و ضوضاء. 

  ما رأيك
 يبدو التعاوني العمل الجماعي أسلوب

  .بشكل جيد ���لأنه 
  
  

 ممن هذه المجموعة في هناك طالب
حدث ا وسوف. مت انتباهيتشت سهلي

اثنين  لتشمل هذه المجموعة في تغيير
  .ماالمه يكملونالذين  من الطالب

(Hollingsworth, 2001-2005  
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  جمع البيانات مخطط
  .ما الذي يحدث وما رايك فيه في عمودين تدوين المالحظات

  تأمالت / تحليالت  الذي رأيته)مالحظات (ما   الوقت
  (ما رأيك)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(Hollingsworth, 2001-2005)  
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  النتائج والتغذية المرتجعةتقرير 
  

 النتائج. ارصدالمعلومات، و  حللنظرة فاحصة، و  لقأالبيانات، بعد جمع  ؟بعدوماذا  :تحليل وتفسير البيانات
الزمالء مع الطالب و  ابحثالبحث.  إلجابة على سؤالل واألداءأنماط السلوك الموضوعات و  للعثور على فحص البياناتا
قابلة للقياس الن بسهولة رأيك حول بعض البيانات كو قد تسوف تجد أنك . البيانات هتقول ون مع مايتفق وامعرفة ما اذا كانل

وقوائم المراجعة،  ستقصاءات واالستبياناتاال، مثل في جدول أو شكل رسم بياني  الكمي. يمكن تسجيل بيانات أخرى
تحليل هو الالمفتاح إلحداث تغيير كبير في الممارسة العملية سيكون ك، جميع بياناتيتم جمع  أن بمجرد. االختبارونتائج 

  التي تم جمعها. البياناتفي  أملالتو 

  الممارسة التأملية   

 فرصتك البحث اإلجرائي هو تقرير .الممارسة التأملية هو معلما عظيما أن تصبحو  البسيطالتدريس  بين الفرق
تحسين كوسيلة ل الممارسات أفكار والتأمل فيمحاولة الخروج " البحث اإلجرائي هو .النتائجالبحث و  بيانات للتفكير في

  (Kemmis & McTaggart, 1982) زيادة المعرفة."و 

 عندمادماغي.  نشاط ليست مجرد التأمل طريقةاعتماد واضحة و  ليس مسألة لمرءلالمهني  عملال دراسة
تلك  حدىتحيث ت .كمعلمين أنفسنا الصورة التي نحفظها عن ندرسنحن ف، طريقة تدريسنا نقوم بدراسة

عدم  مشاعر واجهنقد  و يةلعملية التعليما مخاوف خاللربما و  لؤ تسا و لكن هناك ،النفس الصور
  (Dadds 1993: 287) .االكتئاب حتىو السلبية، والقلق و  االستقرار

 لنتائج التيعلى ا المشروع حصلي إذا لم الذي سيحدث ما ., مثلدائما ةسهلت ليسوهى  الممارسة التأملية
 الفعال التأمل أمر بالغ األهمية. مفتاح التأمل أيا كانت النتيجة،عتريك مشاعر قلق وٕاحباط. تقد  Daddsكما قال  ؟هاتوقعت

  .غير متوقعة أو واقعة حدث معين رد فعل على أو مستمر التأمل الخاصة. قد يكون ممارساتك تتأمل هو أنك

الممارسة  من . الهدف المباشراهتمامك أو تكمشكل حول السؤال المطروح تتأملأنت ، ئياإلجرا البحث في حالة 
يدعمونك  الزمالء الذين مناقشتها معتتم  عندما الممارسة التأملية ومما يعزز .المهنية أو التنمية الذاتية هو التأملية

   .فهم أفضل التوصل إلى ، ولكنالموضوع حل كونتقد ال  التأملفي  نهايةال . نقطةون االهتمام معكتبادليو 
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  ممارسة تأمليةكجيد ال التدريس

  
  

دوافع الو  األهدافيجب أن تكون  .خاصةال هتطبيقات يرصدأن  ئياإلجراباحث على الالبيانات،  استخراج عند
الخاصة  كتأمالت توضيح ستساعدك على  ألسئلة أمثلة وفيما يلي.  (McNiff 2002)تأمالت الالحقة واضحة الو 
   :ممارساتكل

  المناقشات الصفية؟  فيعلى المشاركة  طالبي أشجعهل  �
  ؟تعلم الطالب تثبط تشجع أو الفصول الدراسية في المحيط المادي عناصر هل �
  ؟سيادر لا التخطيط أثناء أساليب التدريس متنوعة منم مجموعة استخدهل  �
  ؟المتعلمينبين  الفروق الستيعاب في الفصل الدراسي ماذا أفعل �
  ؟الدراسي يفصل في صفيةال مسائل اإلدارة كيف يمكنني التعامل مع �
  ؟التأملية اتالممارس هى ما �
  ؟في الفصل الدراسي الممارسة التأمليةفيه  استخدمت الموقف الذي ما �
  ؟ئيجيد والبحث اإلجراالتعليم بالالممارسة التأملية ترتبط كيف  �

ئي اإلجراالبحث ؤال ستعلق بتالخاص  كوٕاعداد تقرير  جرائياإلبحثي ال كاألسئلة التي تستخدم للتأمل في مشروع
التحصيل  أو زيادةافع، و ، والدمشاركة الطالب مثل، أملللت شيء محدد في فكر ها.تجمع البيانات التيو ه وضعت الذي

  .العلمي للطالب

  :كبيانات عند تحليل واجب مراعاتهاأشياء 

  المشكلة؟ الجديد كفيل بحل كنهج تقييم ما إذا كان كيف سيتم �
  أن ترى؟ ماذا تتوقع �

'�ل 
)�در�س(

��د�ل���ل
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  ؟الجديد كنهجل استجابات الطالب كانت ماذا �
  (Peer Coaching)مدرسين آخرين  معتحدث شاهد و  �
 .البحث إلجابة على أسئلةل أداءو سلوك أنماط مواضيع و  لعثور علىلالبيانات  أقرأ �
 .تفسير البيانات يوافقون علىمعرفة ما اذا كانوا لالزمالء مع الطالب و  تناقش �
 ؟البحث أو لمشكلةل ساسيةاأل فكرةال مراجعةتخبرنا به  الذي ما �
 وكيف؟ ستعرض عليه النتائجمن الذي  �
  (Hollingsworth, 2001-2005)ما الذي فاجأك؟ ما التفسيرات البديلة؟    �

  من خالل صديق ناقد وجهة نظر ثانيةالحصول على 

  أكثرأو ، شخص آخر بسرعة ترىس، عمله مع مرور الوقت في مستمر معلم باحث عمل أي في تبحث إذا كنت
  (Hubbard and Power, 1999)عندما يواجه المشروع صعوبات.  الطمأنينة يوفرون

.  Brownبجامعة  the Annenberg Institute for School Reformجاء مصطلح " الصديق الناقد" من 
في  النقد .القيادةٕاعادة النظر في و ، الممارسة التأملية، وتشجيع الزمالة تطوير عالقات على النقاد األصدقاء وتركز عملية

  . او ضروريا هام امفتاحسياق البحث اإلجرائي يعني 

وتنقيح عملية التدريس، أو التشاور حول  مع الصديق الناقد يسهل التأمل من خالل مالحظات األقرانالعمل 
���ل و .بشكل إيجابىأو إدارتها عليها االقتراحات للتغلب  ويقدمونسرية، بالقضايا  النقادصدقاء األبادل تي قضية أو مشكلة.

   معا للتغلب على العقبات والحواجز التي قد تحد من اتخاذ إجراءات فعالة.  النقادصدقاء ا<

  http://depts.washington.edu/ccph/pdf_files/ CriticalFriends.pdfمقتبس من االنترنت 

فقط أثناء  ال يشاركوالصديق الناقد اشتمال البحث اإلجرائي على الصديق الناقد.  Grundy (1995)عززت  
. اوليس عدو  معاوناالبد من التأكيد على أن الصديق الناقد التعاون.، والتفسيرات، ولكن أيضا في دعم األسئلة، واالفتراضات

. الصديق الناقد هو الشخص الذي نثق به وأيضا ممن لكالهما ةضرور  البعض ابعضهم دعم والرغبة في االحترام المتبادل
 .اإلجرائيةالطبيعة التعاونية للبحوث بهذه النقطة تذكرنا لفحص. طبيعة عملهم باتسمح لهم 

حالة ليمكن لهذا الصديق الناقد تقديم نظرة غير متحيزة  المالحظة. أثناء مراقب موضوعي يساعدكأن  ومن المفيد
 على والتركيز األدلة تأمل يساعدك علىقد هذا الصديق  .ت عنكغابتكون الدراسية وكشف المعلومات التي قد  كفصول
معا، وذلك ألن  ن بها، تحتاج إلى توضيح الكيفية التي ستعمالناقدعندما تعمل مع صديق  األجوبة. دون إعطائك تكخط

   تطلب التزاما حقيقيا.تعالقة الصديق الناقد 
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سم، االكان  أيامماثلة الالخاصة. هتجارب سؤالك من خالل عرضالصديق الناقد الجيد سوف يطرح األسئلة، وليس 
تقديم حلول على لصديق الناقد يقتصر دور ا ال يجبرك على الدفاع عن أفعالك. الذي حدالإلى  كنتقدال ي الناقدصديق ال

ألسباب اثم لحصول على أمثلة ملموسة، ايطلب منك يجب أن  لمشاكلك، ولكن لالستماع إلى الحلول الخاصة بك.
وضعت  هناك عوامل أخرى لم تكن قد تبالسؤال عما إذا كان مدارككتوسيع  سيساعدك عن طريق الناقد صديقال .دوافعالو 

  في االعتبار. 

  التقارير  

 نظرك ةوجه المصادقة على للحصول على مع اآلخرين تقاسمها هو اإلجرائي كبحثأهم مرحلة من مراحل تذكر، 
  ؟قصتك  اآلخرين كيف ستشاركببحثك اإلجرائي. الخاصة  كلتفسيرات نظر مختلفة اتوجهأيضا و 

صف كيفية  .البيانات لتلك ك، وتفسير وبياناتك، وعملك، بحثكيلخص  ،امهما كان قصير إعداد تقرير مكتوب، 
   .يةما حدث، ما الذي فاجأك، وماذا يعني ذلك للدروس المستقبل بها شرحت بطريقةتنظيم التقرير  مع مراعاة خطتكتنفيذ 

لتقديم اقتراحات للمضي أبعد من ذلك، وتقديم و جتمع مع معلمين آخرين لدعوتهم للتعليق على تقريرك، ثم ا
ربما هذه هي الخطوة األكثر تحديا، ولكن يمكنك أن ترى كيف أن هذا النوع من مراجعة النظراء  .لبياناتكتفسيرات إضافية 
  . اإلجرائي كن جهود بحثيحس أن في المدارس يمكن

ماذا يعني ذلك  ك اإلجرائي.االستنتاجات واآلثار المترتبة على البحث يساعدك على التفكير من خالل بحثكتابة 
هي به حيال ذلك؟ ما  ما الذي سوف تقوم ك؟طريقة تعليمتخبرك عن التي ما هي أدلتك ؟ التعليمية كممارساتلبالنسبة لك و 

  التالية؟ كخطوات

حضور في الك واإلداريين وأولياء األمور و الجماهير المحتملة زمالء أن تشمل يمكنرك نتائجك؟ مع من سوف تشا
  من الذي يريد ان يسمع نتائج بحثك؟ قم بعرض تقديمي يناسب جمهورك. .الدورياتالمؤتمرات، أو حتى قراء 

بعض استراتيجيات الكتابة التي  Winter (1989) قترحقد او . سوف يتم أيضا صقل أهدافكك، اعداد تقرير خالل 
  ك:تقارير أن تساعدك على التحضير إلعداد  من شأنها

  أفكار العصف الذهني؛ �
  البحث عن األنماط واألفكار المتكررة؛ �
  االحتفاظ بسجل للتأمالت؛ �
  ؛عن هدفك كتابة رسالة �
  (Winter, 1989). ورقة تأملي عن البحثكتابة  �
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احكي قصة. حدد من سوف تخبره وكيف. خذ بعض  وصفيا قدر اإلمكان.حاول هنا أن تكون ما الذي وجدته؟ 
  ك:نفسك عند التحضير لتقرير ل هاأن تسأليجب هناك العديد من األسئلة الصور. 

  هل هناك شخص تعاون معك في مشروعك؟ إذا كان األمر كذلك، من وكيف؟ �
  واجهتك وكيف تغلبت عليها؟، ما هي التحديات / القيود التي ثناء قيامك بعملية تنفيذ خطة بحثكأ �
  ماذا كانت توقعاتك / أهدافك لبحثك اإلجرائي؟ �
  هل تحققت؟ اشرح �
  هل تغير سؤالك البحثي خالل المشروع؟ اشرح. �
  شرح.ا؟ هإلى تعديل تضطر اهل اكملت خطة عملك وفقا لجدول زمني، أم أنك  �
  ما الذي كنت تقوم به عندما كنت تعطي مهامك؟ �
  المهام؟ماذا كانت نتائج هذه  �
  بسؤالك البحثي؟ تبطر ما النتائج التي توصلت إليها وت �
  من قبل؟ هاأنك لم تدرك التي اكتشفتما االحتماالت  �
  ما الذي فاجأك؟ �
  البيانات؟ ما شكل �
  تقوله البيانات حول ما يحدث في صفك؟ ما الذي �
  كيف انظم، الخص، واقوم بإيصال البيانات؟ �
  ما هي بعض التفسيرات البديلة؟ �
  يبدو السؤال اآلن؟كيف  �
  ما التغييرات التي الحظتها على تدريسك في نهاية مشروع بحثك اإلجرائي؟ �
  ما الذي تعلمته عن الطالب وتعلمهم خالل مشروعك البحثي؟ ما الذي يمكنك قوله؟ �
  كيف سيغير هذا من تدريسي مستقبال؟ �
  ما الذي تعلمته عن نفسك خالل مشروعك البحثي؟ �
  يمكن أن نستخلصها من البيانات؟ ما هي االستنتاجات التي �
  ؟ماهو تصور المشكلة أو التغيير اآلن �
  أو لماذا ال؟نعم هل ترغب في مواصلة البحث اإلجرائي في فصلك / المدرسة؟ لماذا  �
 كيف يمكنني إعادة النظر في المشكلة للحصول على مزيد من المعلومات؟ �

                 (Hollingsworth, 2001-2005)  

والنظر في  الخاصة كيمكنك التعبير عن تأمالت وأفكارك. بياناتكساعدك على التفكير في ت كعن بحث الكتابة
 هى ما وتحديدة المشكلسوف تساعدك على توضيح  وتقديم التقارير، و المشاركة ،التأمالت صفك.ب يةالمستقبل كممارسات

  . الخطوة التالية
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  البياناتبناء على  العمل
  
  

  مرة أخرىدراسة الو ، مرة أخرى ةحاولالم، تعديل الخطة: البياناتبناء على  العمل

سوف تحتاج إلى لبيانات وتحليلها، وبمجرد االنتهاء من جمع ا. ئيةاإلجرا البحوث هي قلب والتأمل جراءاإل دائرة
تغيير آخر ودراسة  الخطة إلحداثهل تحتاج إلى تعديل  هل لديك خطة تحقق النتائج المرجوة؟ العمل على هذه المعلومات.

، إذا كان األمر كذلك، تأكد من تغيير متغير واحد فقط ألنه إذا تم إجراء تغييرات كثيرة جدا في وقت واحد هذا التغيير؟
سوف تستمر في جمع وتحليل عند تعديل الخطة، ك. مسؤول عن نتائجال هو يرمغسوف يكون من الصعب معرفة أي 

  البيانات.

إنه ال ينتهي (كما يفعل حل  والتأمل. البحثصيلة البحث اإلجرائي من خالل من المهم أن نتذكر أن ح
  .وتأمل فعل في دوامة ه يستمرولكن واحد ودورة البحثالالمشكالت) مع التخطيط 

ما هي األسئلة التي . السابقةأو الدورات لدورة تأمالت االثانية والالحقة على  اإلجرائيسوف تستند دورات البحث  
، ضع تعاونية ذو طبيعةألن البحث اإلجرائي  كيف يمكنك أن تخطط إلجراء تحسينات إضافية؟ قبل البيانات؟طرحت من 

كيف سيتم التخطيط لدورة البحث اإلجرائي  .اإلجرائيفي إشراك اآلخرين في عملية البحث  في االعتبار كيفية االستمرار
  ؟وجمع البيانات كنتائج عمل الحظةكيف سيتم م ؟ ما الذي ستفعله حقيقةً  ؟ةالثاني

  

  تأمالت

  مميزات)؟ال(ما هي  الماذا البحث اإلجرائي دوري

  

  أو لماذا ال؟ نعم إذا لم يكن ذا طبيعة دورية؟ لماذافعاال البحث اإلجرائي  يكونهل س

  

  ولماذا؟ من هذه العناصر أكثر دوريةشرح أي امن غيرها؟ إذا كان األمر كذلك،  ةبعض العناصر أكثر دوريهل 
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  معا الخطوات وضع
  

تذكر، على الرغم من أن  .معا الخطوات لوضع، فقد حان الوقت البحث اإلجرائي عملية اآلن بعد أن درست
  :هذا الدليل تي اعتمدهات األساسية الهذه هي الخطواف، العملية بشكل مختلف قليال ونصفيقد  مختلفينباحثين 

  طرح سؤاال.حدد المشكلة وا �
  ضع خطة عمل �
  نفذ الخطة �
  درس الخطة أثناء التنفيذ ( اجمع وحلل البيانات) ا �
  اكتب النتائج واحصل على تغذية مرتجعة �
  عدل الخطة �
  حاول مرة أخرى، وأدرس مرة أخرى �

 سؤال أهم ماما هو سؤالك؟ إذا كانت هناك أسئلة متعددة،  د المشكلة وأطرح سؤاال.حدلمراجعة الخطوات، أوال، 
  ؟ الدراسي كللتنفيذ وسوف يؤثر على التعليم والتعلم في فصل قابل ؟ أي سؤاللدراسته

 سؤالك؟ لإلجابة عنكيف سيتم استخدام هذه البيانات  وضع خطة عمل. وتشمل كيف سيتم جمع البيانات.، التالي
  ذها. يتنفهل أنت مستعد لبمجرد أن تحدد خطتك، المدة التي ستستغرقها هذه الخطة؟ما  من سيشارك في خطتك؟

نفذت الخطة، اجمع وادرس بياناتك. فكر في الكيفية التي سوف تنظم بها معلوماتك. حلل بياناتك لتعرف متى 
كيف يمكنك تنفيذ هذه االستراتيجيات والحلول التي اكتشفتها من خالل بياناتك؟  اإلجابة على سؤالك البحثي. ما كيف تم

  تدريسك؟  االستراتيجيات لتصبح جزءا من روتين

هى عرض نتائجك: كيف ستشارك النتائج مع اآلخرين؟ هل ستشارك هذه المعلومات بطريقة مسة الخطوة الخا
هناك طرق عديدة لمشاركة  ما حدث وتوضيح أفكارك.أن تكتب تقريرك من أجل التأمل فيفمن المهم رسمية أو غير رسمية؟ 

أمثلة من تقارير مشاريع على ويمكن االطالع  ذلك مقالة مكتوبة أو عرض شفوي أو الوسائط المتعددة. يتضمن، كتقرير 
  كذلك في المالحق. و داخل فصول هذا الدليل اإلجرائيةالبحوث 

هل أين يمكنك الذهاب من هنا؟  لذلك فإن الخطوة التالية هي التخطيط للخطوات القادمة.البحث اإلجرائي دوريا، 
الخطة، حاول مرة أخرى،  عدل ترغب في تأكيد التغييرات؟هل  ؟اجديد ابحثي سؤاالطرح  اإلجرائيهذا المشروع البحثي 

  ذلك مرة أخرى. ادرسو 
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  نموذج خطة  

   .المشكلةالتعرف على المشكلة وطرح سؤال البحث عن السبب في حدوث : 1خطوة 

  الطالب.  تحصيل تحسين ممارسة تدريس معرفة القراءة والكتابة لتحسين

  .: وضع خطة العمل2خطوة 

كيفية رفع أداء الطالب في القراءة. قراءة مقاالت الدوريات والكتب المهنية؛ التحدث إلى   معرفةالبحث عن 
  مدرسي الدعم وأعضاء التطوير المهني.

  .: تنفيذ الخطة3خطوة 

تنفيذ مدخل تعليمي جديد باستخدام منهجية التدريس. قارن مشاركة الطالب مع فئة أخرى ال تستخدم هذا 
  األسلوب.

  .الخطة أثناء التنفيذ دراسة: 4خطوة 

مقابالت الطالب، والقراءة  و، لبحثت ما قبل / ما بعد اجمع مصادر متعددة من البيانات. استخدام استطالعا
  والفهم.

  .والتغذية المرتجعةتقرير النتائج والمفاجآت : 5خطوة 

تحديد أسباب اتجاهات الطلبة من نتائج. توثيق التغيير في اتجاهات الطالب، ال تحليل البيانات وتقديم تقرير عن
المقابالت، المقارنة بين الدرجات الجديدة للقراءة والفهم بدرجات ما قبل تنفيذ الخطة. تبادل نتائج. إنشاء عرض تقديمي 

المعلمين والمدربين، أو  و قيادات،مكتوب أو عرض تقديمي بالوسائط مع الجداول والرسوم البيانية لتقديمها إلى الزمالء
  اريين.اإلد

  .: تعديل الخطة6خطوة 

مراجعة وتنقيح الخطة الخاصة بك. بناء على نتائج مشروع بحثك اإلجرائي، ما الذي يمكنك القيام به لزيادة 
   القراءة بشكل مستقل؟باهتمام الطالب 

  .مشكلة المعدلةالدورة مع المواصلة : 7خطوة 
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الجيد يمكن أن يصبح أفضل دائما. والهدف من  . التدريسمتداخل وتأملي بطبيعتهبحث البحث اإلجرائي هو 
  الخطوات المذكورة في دورة البحث اإلجرائي أن تتكرر.
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  بدء العمل
  

. قدم الخاص اإلجرائي كبحث مشروعبدء األدوات الالزمة ل، لديك البحث اإلجرائيعملية فوائد  اآلن بعد أن درست
مشروع في االعتبار قبل إجراء التى يجب أن توضع بعض األسئلة لمقترحات  Stranskyو Carsonو  Kanuمن  كل

  بحثك: 

  ؟ مجموعة البحث اإلجرائي هعمل عليتاألساس المنطقي الكامن وراء محاولة خلق التغيير الذي  ما  �
(في اإلجابة عن هذا السؤال،  ي هذا المجال؟دخال تحسينات علإل صعوباتمكانيات والاإلعن  ماذا تراه �

نضع في اعتبارنا القيود المؤسسية ونقاط القوة. نضع في االعتبار بنود مثل العاملين، والتمويل، والوقت، والفائدة، واألولوية 
  في هذه المسألة لجميع األطراف المعنية.)

وفرق الدعم، الخ.) يحتاج مع من ستعمل على هذه المشكلة؟ (الزمالء والعاملين والطالب وأولياء األمور  �
إلى ما بعد  تمتد اصعوبات ألنه اإلجرائية إدارة مشاريع البحوثفي بعض األحيان تواجه من النظر،  الكثيرهذا السؤال 

وسوء قد يؤدي هذا الوضع إلى صعوبات و . المشروع األصليلم يكونوا جزءا في تطوير  االخطة الفعلية وتشمل أشخاص
   فهم.

  ويشارك أعضاء الفريق اآلخر تصورك الخاص لموضوع البحث؟ إلى أي درجة يفهم �
  كيف سيتم تحقيق ذلك؟ تناقش مجموعة البحث اإلجرائي خالل المراحل المختلفة للمشروع ومع من ت �
  اإلجرائي؟ مشروع البحثكيف سيتم توثيق  �
قائد الذي ال سيسيطر عليه أم اتعاونييكون حقا سوهل ؟ اإلجرائي مشروع البحثمن سيملك أو سيراقب  �

  كون أكبر من غيره من أعضاء جماعة التأثير؟سي
  في مثل هذه الحاالت، ما األدوار والمسؤوليات التي يجب العمل بها؟ �
خدم نموذجا توافقيا، كنموذج توصل إلى قرارات رئيسية؟ هل ستستكيف يمكن لمجموعة البحث اإلجرائي ال �

  قواعد األغلبية، أو أن تتأثر باألكثر نفوذا؟
القضايا األخالقية التي قد تواجه الفريق؟ (على سبيل المثال، قضايا التعامل مع السرية وتعليمات  ما �

  المعلمين األخالقية)؟ كيف سيتم معالجة هذه القضايا األخالقية؟
  كيف سيتم نشر نتائج البحوث وتبادلها مع الزمالء / المؤسسات األخرى؟ �

  (Kanu, Carson & Stransky, 1994)مقتبس من 

  اإلجرائي: كوهنا عشر استراتيجيات لبدء بحث

  بداية صغيرة. إنشاء فريق صغير للتعاون في مشكلة واحدة تم تحديدها بالفعل. .1
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يجب عدم تعيين مجاالت محددة من البحث لمشاريع البحوث اإلجرائية. الباحثون المعلمون يكونون أكثر  .2
  التزاما لو انهم يعملون على المشكلة التي يحددونها.

على استعداد لتقديم الدعم من أجل التغيير. إذا كنت في نهاية المطاف ال تخطط لتغيير على األقل ن ك .3
  .إجرائيبحث اآلخرين المشاركة في  منطلب تأو  ال تشاركو الدراسية،  كفصولأو مؤسستك 

تضعها ب في مجموعات بحثية عندما يكون ذلك ممكنا. ألن لديهم رؤى فريدة من نوعها قد ال الطال ضم .4
  في اعتبارك.
ادمج منهجيات مختلطة. حاول العثور على اثنين أو ثالث طرق لجمع البيانات عن موضوعك أو  .5

  (مجموعات النقاش، والدراسات االستقصائية، والمالحظات، والمقابالت الفردية، الخ). مشكلتك.
والتوصيات، والممارسة،  إجراءات متاحة لمواصلة التقييم،أن هناك  كن متاكد من. خطة طويلة األجل .6
  في طبيعته. دورة إعادة التقييم. تذكر أن البحث اإلجرائي تكويني، وليس تلخيصيوالتأمل، و 

لتعاون بين لونموذج  ،فرصة للنموبو  ،المعلمين الباحثين بالفردية وهذا سيزودتنويع فرق البحث اإلجرائي.  .7
  الثقافات لبقية المجتمع المدرسي.

جرائية. إذا كان التنوع والمساواة يمثل األولوية، يجب أن يعطي الباحثون تخصيص وقت للبحوث اإل .8
هم مؤقتا من واجبات توصلوا إليها. قد يعني هذا اعفاؤ  المعلمون الوقت للتخطيط وٕاجراء أبحاثهم ومشاركة النتائج التي

  أخرى.
الفريق بتقييم المناهج التركيز في مشاريع البحث اإلجرائي بإحكام. بدال من تقييم المنهج كله، يقوم  .9

  الثقافة المدرسية. أبعاد بعد واحد منم يقي، قد ككل الدراسية لتعلم القراءة والكتابة. بدال من تقييم ثقافة المدرسة
  ومن األهمية بمكان أن تبدأ البحث اإلجرائي بفهم صريح للسياق المتعلق بالتنوع والمساواة في مدرستك.  .10

    (Brozo, 2011)  

يساعد البحث  في ضوء ما نتعلمه. اتنا وتغييرهاسات الشائعة في الحياة أننا كثيرا ما نفكر في ممارسومن الممار 
تم اإلجرائي الممارسين والجهات المعنية األخرى في تحديد االحتياجات، وتقييم عملية التنمية، وتقييم نتائج التغييرات التي 

لممارسات. يقدم ام وتطبيق أفضل نمو في فهلاللمعلمين  والتأمل اإلجرائيالبحث تيح ي .هايذنفتو ، هاتصميم، و هاديتحد
ؤدي إلى تحسين التعليم ال يتجزأ من التنمية المهنية مما يجزءا التي تعد ، وفرص العمل يةستمرار االالبحث اإلجرائي 

  والتعلم.

واالستعداد ، مشاريع البحث اإلجرائي تؤثر على مهارات التفكير، والشعور بالكفاءة
، يتعلم ة التغيير. من خالل البحث اإلجرائىتجاه نحو عمليللمشاركة والتواصل و اال

زمالئهم، ويمكنهم تحديد سبل التحسين باستمرار. و عن أنفسهم، وعن الطالب، المعلمون 
(Ferrance, 2000)  
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  ملحق أ
  مختلفة تدريس أمثلة من البحوث اإلجرائية الصفية باستخدام استراتيجيات 

ن كيفية عمل البحوث و استخدامها لرصد تعلم الطلبة باستخدام اتبيلتدريس متعددة استراتيجيات وهنا استعراض 
  استراتيجيات متعددة في مختلف الحاالت.

  معالجة االختالفات في أساليب التعلم

 يبقي آخرون هادئون. الحظت المعلمة أنه عند مراجعة اختبار، يستجيب بعض الطالب بسرعة، بينما المشكلة:

  افترضت المعلمة أن بعض الطالب يحتاج لفترة أطول للتفكير في األسئلة.

إذا قمت بتغيير ممارستي للقيام بدورتين ألسئلة المراجعة، دورة سريعة حيث يتم تقديم  سؤال البحث وخطة العمل:
ول للحل" حيث على الطالب االنتظار دقيقة األسئلة واألجوبة في شكل سريع متالحق، والدورة الثانية تسمى "وقت الوص

  واحدة كاملة قبل الرد، هل سيشارك عدد أكبر من الطالب في المراجعة؟

  تتحقق المعلمة من عدد المرات التي يشارك فيها كل طالب بالرد. جمع البيانات:

  الطالب الذين كانوا هادئين بدأوا يشاركون. النتائج:

  المرتجعةأنواع مختلفة من التغذية 

  .اليتقدمون في تحصيلهمالحظ المعلم أن الطالب  المشكلة:

إذا قمت بتغيير نوع التغذية الراجعة والتي أعطيها عادة للطالب من السلبية إلى  سؤال البحث وخطة العمل:
  د للتحسن؟، فهل سيبذلون المزيد من الجهيكملوا بها مهامهماإليجابية وتوجيههم إلى الطرق المختلفة التي يمكن أن 

  الخطة. تنفيذبعد و  قبل والمهام نتائج االختباراتل مقارنة المعلم :جمع البيانات

  .همؤ أدا تحسن معظم الطالب النتائج:

  ختياراالحرية 

  بالقراءة. ظهروا اهتماماي لم أن الطالب المعلم ىشك :المشكلة
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  اهتمامهم؟هل سيتحسن  ،تهقراء في ونرغبي ما اختيارب للطالب تسمحإذا  :وخطة العمل سؤال البحث

  احتفاظ الطالب بسجالت ويوميات للقراءة كأدلة. جمع البيانات:

من قائمة في اظهار المزيد من االهتمام بالقراءة عندما قدمت لهم مواد قرائية تم اختيارها بدأ الطالب في  النتائج:
  .القرائية اهتماماتهم

  الحد من القلق

  بعض الطالب كانوا يظهرون القلق وعدم الثقة خالل الدروس. المشكلة:

تدريسي بوضع الخطوط العريضة وخطة الدرس على السبورة طريقة إذا قمت بتغيير  سؤال البحث وخطة العمل:
  قبل أن أبدأ الدرس، فهل هذا سيقلل من قلق الطالب؟

  هذه اليوميات شعورا متزايدا من الهدوء. عكستحيث عكست يوميات الطالب القرائية مشاعرهم.  جمع البيانات:

  يقة نتائج مع بعض الطالب، ولكن البعض اآلخر في حاجة الى تدخل مختلف.ر احرزت هذه الط النتائج:

  خجولةالطالب ال

  ن جدا، ليس لديهم الرغبة في المشاركة في الدروس الصفية.خجولي: الحظت المعلمة أن بعض الطالب المشكلة

  قمت بتغيير بنية أساليب المناقشة، هل سيشارك هؤالء الطالب أكثر من ذلك؟: إذا سؤال البحث

قررت المعلمة وضع الطالب في مجموعات صغيرة لمناقشة مضمون الدرس قبل المناقشة في خطة العمل: 
  .محيرةبالتخمينات والتساؤالت ال كذلك رحبتكما ترحب "باإلجابات الصحيحة"  مجموعة كبيرة. أيضا قللت المنافسة، و

  ت مقابالت مع الطالب.أجر أيضا و  مشاركة الطالب، : دونت المعلمة المالحظات حولجمع البيانات

  ن بالمشاركة أكثر.بدأ الطالب الخجولو النتائج: 

  التحفيز على التعلم

  : الحظ المعلم أن الطالب ليست لديهم دوافع للمشاركة في دراسة التاريخ.المشكلة

هل استخدام الحكايات الشخصية أو أمثلة العالم الحقيقي الحالي حول المفاهيم التي  :وخطة العمل سؤال البحث
  للطالب؟ إثارة الهتمام كانوا يدرسونها (مثل الصراعات وتسوية المنازعات) من شأنه أن يجعل الدرس أكثر
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  األكثر ارتباطا. :احتفظ طالبه بيوميات حول ما كانوا يتعلمونه من الدروس التقليدية والدروسجمع البيانات

  التعلم تحسن.النتائج: 

  استخدام العقود 

  .المنزلي للواجبالمخصصة  القراءة تكمللم  ةواحد ةطالب: المشكلة

هل استخدام عقد مع الطالبة يرفع معدل إنجاز الواجبات المنزلية؟ في األيام التي  :وخطة العمل سؤال البحث
  أنجزت فيها واجباتها، أمكنها المشاركة في األلعاب خالل وقت الفراغ.

  :احتفظ المعلم بسجالت توضح كم الواجبات المنزلية التي تم انجازها قبل العقد وبعده.جمع البيانات

  الواجبات المنزلية التي انجزتها الطالبة.ازدياد كم النتائج: 

  هيكلة الفصول الدراسية

  .يجد المعلم صعوبة في إشراك الطالب في المناقشات الصفية: المشكلة

هل تغيير ترتيب الجلوس يشجع المزيد من الطالب إلى المشاركة في المناقشات؟ نقل  :وخطة العمل سؤال البحث
لوصول لالطالب من الصف الواحد، وتم ترتيب جلوسهم كي يتواجهوا في دائرة كبيرة مع المعلم كجزء من الدائرة للمناقشة. 

أنه مع زيادة المشاركة، ستكون هناك  أسئلة تحفيزية. وقد افترض 10إلى  8مناقشات تفاعلية، كان عليه أن يضع من ل
  حاجة ألسئلة أقل.

  :احتفظ المعلم بمالحظات على مشاركة الطالب وعدد األسئلة..جمع البيانات

عندما استعرض البيانات، وجد أنه يحتاج فقط إلى استخدام ثالثة أسئلة تحفيزية لبدء فترة مناقشة مدتها النتائج: 
  (Hollingsworth, 2001-2005)   ب أثناء إجراء المناقشات.دقيقة. وقد احتفظ بذلك الترتي 20
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  ب األدوات والمصادرملحق 
  ورقة عمل البحث اإلجرائي

  التاريخ _________________    ___              االسم ____________________________

  ، مالحظاتك.صف مشكلتك، بحثك .1
  ؟ كيف كانت استجابتك؟ذا الحظتما  .أ

  أن تفعل حيال ذلك؟ ما هي التغييرات التي يمكن أن تحدثها في تعليمك؟ ماذا يمكنك  .ب
  في حالة نجاح خطتك، أي نوع من التغييرات يحتمل تحقيقها؟  .ت
  ما هي العقبات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ خطتك؟  .ث
  حول مشكلتك وخطتك إلى سؤال بحثي. .2
  ________________؟ب__ كيف سيقوم الطالب إذا قمت بتغيير تدريسي إلى _____________  .أ

  اكتب الخطوط العريضة لخطتك الخاصة .3
  أعد قائمة بالخطوات واإلجراءات المحددة في خطتك إلجابة سؤال البحث.  .أ

اكتب الخطوط العريضة لطريقة الدراسة. (ما هي البيانات المثلثة التي سوف تجمعها للحصول على مزيد  .4
  ؟ سوف يحدث تغيير إيجابي لبحثمن األفكار عن سؤالك ) أو معرفة ما إذا كان ا

  إنتاج مكتوب  .أ
  مالحظات أداء  .ب
  مقابالت شفهية  .ت
  متى سوف تقوم بذلك؟ حدد جدوال زمنيا. (العمل قبل الموعد المحدد.) .5
  وضح بإيجاز كيف ستقوم بتحليل وتقديم تقرير عن نتيجة مشروع البحث اإلجرائي. .6
الحظتها؟ ما الذي يمكن أن تقوم به بشكل  ماذا وجدت؟ ما المراحل الحرجة، المفاجآت، أو المفارقات التي  .أ

  مختلف في المرة القادمة؟
 كتابيا،عرض تقديمي، الخ...)  اكيف ستستعرض ما تعلمته؟ (على سبيل المثال، تقرير   .ب

           (Hollingsworth, 2001-2005)  
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  الصفية إجراء البحوث

I.  السؤال مشكلةال لدراسيةاالفصول /  

  ؟إجراء مثل هذه البحوثحقا على  سوف تعمل هل لآلخرين؟ و بالنسبة لك امهم يعد إجراء البحوث  لماذا

  خطةال :م التعل تغييرإمكانياتك ل

  .كن محددا .الخ، والزمالء، القراءات من خذ بعين االعتبار األفكار

II. جديدةالتعليمية ال تكخط طريقة دراسة  

  األدلة تثليث البيانات؛ جمع

  األداء مالحظات

  

  

  

    
  انتاج كتابي     مقابالت شفهية                                                                          

  

  تحليل وتفسير البيانات

  .وقصص، مفاجآت، ابحث عن موضوعات

III. الخالصة  

  تعليمك. التي أحدثتها في طريقة التغييرات بسبب أسوأ أصبحت ربما أو المشكلة، أولم تتغير تغيرت اشرح كيف

(Hollingsworth, 2001-2005)  
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  خطة ملخص البحث اإلجرائي

  الحالة. أو وصف المشكلة .1

 ما هي التغييرات؟ مشكلةال (كيف ستتحكم في. ايمكنك القيام به حياله وماذا ممارساتك التعليمية اطرح أسئلة حول
  )هذه المشكلة؟ المساعدة في حلمن  يمكنك مما في تدريسكالتي ستحدثها 

  خطوات.  في لحل المشكلة خطة ضع .2

  __________________________________________________ .1خطوة 

  __________________________________________________ .2خطوة 

  __________________________________________________ .3خطوة 

  __________________________________________________ .4خطوة 

  __________________________________________________ .5خطوة 

  توقع العقبات التي قد تواجهها في استكمال خطتك ، و كيفية التغلب عليها. .3

  سؤال بحثي.صغ ما سوف تتوقع رؤيته إذا نجحت الخطة في 

   ب_________________________؟" _____________ كيف سيقوم الطالب"إذا أنا ________________

  ما هي البيانات التي ستجمعها لدراسة الخطة اإلجرائية؟ .4

  ما الذي سوف تالحظه ومتى ؟                 أوراق مالحظة في عموديين؟  .أ
  ما الذي سوف تشمله ومتى تستخدمها؟                                     قوائم ؟  .ب
  العمل؟ ما نوعه ومتى؟                                 الطالب ؟  .ت
  ما الذي سوف تسأله ومتى؟                           مقابالت ؟  .ث
 ما الذي سوف تكتبه ومتى ؟                   يومياتك الخاصة ؟   .ج
 ما هو الجدول الزمني إلجراء خطتك وجمع بياناتك ؟  .5
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  ما الذي سوف تفعله ؟   الوقت

    1خطوة 

  
    2خطوة 

  
    3خطوة 

  
    4خطوة 

  
    5خطوة 

  
  

        (Hollingsworth, 2011-2005)  

  

 القائمة المرجعية للتغذية المرتجعة للبحث اإلجرائي

في  التحكم لباحثل يمكن شيء ل هناك ه"؟  اإلجابة عليه على ا" قادر  بما يكفي لتكون اركز م السؤال البحثي يبدوهل  .1

  ؟متغيراته التحكم فيويمكن  أكثر بساطة لجعله تعديله يمكن كيف لم يكن كذلك، إذا؟ في الواقع متغيراته

  هل تبدو خطة معالجة المشكلة معقولة؟ إذا لم تكن كذلك، قدم اقتراحات. .2

  هل تم تحديد العقبات المتوقعة؟ هل فكرت في سبل التغلب عليها؟ .3

  أم ال؟ ستجيب على السؤال البحثيهل إجراءات جمع البيانات كافية إلعطاء دليل على ما اذا كانت الخطة  .4

  .كهل الجدول الزمني واقعي؟ إذا لم يكن كذلك، قدم اقتراحات .5

 ماذا تقترح أيضا ؟ .6

   (Hollingsworth, 2001-2005)  
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  التقييم الذاتي للمعلم

  مرات:ال عّدداولت البحث اإلجرائي في فصلي، لقد ح .1

  أخرى ___________   (  )            4             (  )  3       (  )         2    (  )           1

  استخدمت البحوث اإلجرائية لمساعدتي في حل مشكلة فصلي الدراسي التي كنت اواجهها. .2

  فق بشدة  (  )ال أوا            أوافق بشدة  (  )             أوافق (  )            ال أوافق (  )    

استخدمت البحوث اإلجرائية لمعرفة ما إذا كان القيام بتجربة  طريقة جديدة في فصلي سيساعد على  .3
  تحسين تعلم الطالب.

  (  )أوافق بشدة أوافق بشدة  (  )             أوافق (  )            ال أوافق (  )                ال 

  مما كانت عليه من قبل بسبب البحوث اإلجرائية تدريسي أفضلطريقة  .4

  فق بشدة  (  )أوافق (  )                ال أو  أوافق بشدة  (  )             أوافق (  )            ال

  يتعلم الطالب أكثر مما كانوا عليه من قبل بسبب البحوث اإلجرائية .5

  فق بشدة  (  )أوافق (  )                ال أو  الأوافق بشدة  (  )             أوافق (  )            

لمعرفة ما إذا كان الطالب  ةث اإلجرائيو البح إجراءأشعر بمزيد من الثقة كمعلم ألنني أعرف كيفية  .6
  يتعلمون من دروسي

  فق بشدة  (  )أوافق (  )                ال أو  أوافق بشدة  (  )             أوافق (  )            ال

  نا على استعداد إلجراء البحوث اإلجرائية على أساس منتظم اآلن ألنها (اختار كل ما ينطبق):أ .7

  تعلم أفضل للطالب (   )   (   )            تؤدى ل تحسن تدريسي (    )          تحسن الثقة فى نفسى

  اخطط الستخدام البحوث اإلجرائية في المستقبل. .8

  فق بشدة  (  )أوافق (  )                ال أو  وافق (  )            الأوافق بشدة  (  )             أ
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  ت   قاموس المصطلحاتملحق 
Action Research - :فعالية من أجل تحسينمن قبل المعلمين) ( منتظمة دراسةهو  البحث اإلجرائي 

  البيانات ذات الصلة. جمع وتحليل المشكلة ومن ثم أو السؤال تحديد يتضمن الخاصة ؛ ممارساتهم

Accountability - :القياس النوعي والكمي لتحصيل الطالب طبقا لألهداف؛و ذلك إلمكانية  المساءلة
  قياسه. التحقق من فعالية آداء المعلمين و 

Action plan  - :محدد إعداد المعلم بعناية لكل األشياء التي يحتاج إلى القيام بها لتحقيق هدف خطة العمل.  

Application - :استخدام فكرة أو أسلوب أو قانون إلخ ...، لحالة معينة أو لغرض معين، والقدرة  التطبيق
  على استخدامها ألسباب عملية.

Autonomous  -:القدرة على العمل باستقاللية دون سيطرة اآلخرين. مستقل  

Challenges -:مطالبة أو تحفيز حاالت أو قضايا. التحديات  

Cognitive - :التعلم في مجاالت التفكير واإلدراك والحكم. المعرفية  

Collaboration -:وجود عالقة بين األفراد أو المنظمات التي يعمل بها المشاركون معا لتحقيق  التعاون
  األهداف.

Collaborative Action Research - :ن دراسة منهجية من قبل فريق م البحث اإلجرائي التعاوني
التى يمكن أن تتم أيضا بين مدرسة ومنظمة أخرى و ممارساتهم للبحوث اإلجرائية التعاونية جل تحسين فعالية المعلمين من أ

  مثل جامعة أو مؤسسات تجارية.

Curriculum -:خطة مكتوبة لما سيتم تدريسه للطالب تتضمن توجيهات مفصلة لتدريس المحتوى, قد  المنهج
  ررات في إطار محتوى معين.تكون كل المقررات المقدمة أو كافة المق

Data collection - كمية من البيانات التي تم جمعها معا بهدف التحليل.البيانات:  جمع  
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Data-based decision making - اتخاذ القرارات التعليمية بناء على  قرار معتمد على بيانات: اتخاذ
الت) ، وملفات اإلنجاز، والدراسات االستقصائية، والمقابتحليل معلومات الطالب (الحضور، والدرجات، ونتائج االختبارات

  . التخاذ قرارات حول التعلم

Differentiated instruction - :(الفروق الفردية) لتلبية احتياجات  مصمم تعليم التعلم القائم على التمايز
على التقدم؛ قد يكون التمايز حسب مستوى الصعوبة، من خالل موضوع مناسب  دائه الحالي، ومساعدتهكل طالب طبقا أل

  .أساليب التعلم المفضلة لديهمالهتمامات الطالب ، ومن خالل 

Evaluation - :طريقة لتحديد ما إذا كان الطالب قد تعلموا ما تم تدريسه لهم؛ عادة يتم التقييم في  التقييم
  نهاية الدرس أو المقرر.

Feedback - :لومات عن نتائج إجراءات معينة؛ أو استجابة؛ أو نقد وتحليل توفير المع التغذية المرتجعة
  نقدي.

Goal setting - :رئيسي)وضع أهداف محددة وقابلة للقياس، (والتي تستهدف الوقت كعنصر  تحديد األهداف 
  من عناصر التنمية المهنية وتحسين المدارس.

Informed choice (informed decision) - :قرار من قبل مربي،  (القرار المدروس): الخيار الواعي
  طالب، أو أحد الوالدين عن برنامج أو ممارسة مبنيا على اختيار، األمر الذي يتطلب أن يكون القرار طوعيا.أو 

Investigation –  :بحث واستطالع مفصل إجراءاستعراض؛ وفحص و  استقصاءالبحث.  

Knowledge – :الموضوع. ومعطيات حقائق معرفة  

Leading teachers - المعلمين  أكثر من تحمل لمسؤوليات القيادة الذين لديهم المعلمون المعلمين: قيادة
  معلميهم.الطالب ك مع الذين يواصلون العمل، و اآلخرين

Learning styles - :طريقة ( اإلدراكيةاالختالفات  تشمل، وقد تعلم الطالبل طرق مختلفة أساليب التعلم
مع  أو وحده تفضيله أن يعمل مثل، وغيرها من الخصائص)، لمس، سماعرؤية، (، والحسية  التعلم)فى  شخصتفكير 

  مجموعة.

Mentor - :للمشاركة معه المعرفة والخبرة ولديهشخص آخر دعما مستمرا ل يوفر الذي الشخص معلم خاص 
  .جديد زميل معلم يساعد , وقدالخبرةمن ذوي  هو معلم، على سبيل المثال، ٕارشادهو 
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Methodology – :تدريسها أو مع تبادل المعلومات التي يتم عن طريقها أو الطرق الطريقة المنهجية 
  للطالب.

Outcomes – :يكونوا قادرين و الطالب  أن يعرفه ما يفترض؛ والمعايير الغايات واألهداف التعلم؛ نتائج النتائج
  على القيام به.

Peer support -  :بين الزمالء الدعم المتبادلدعم الزمالء.  

Problem – :األمر الذي يسبب صعوبة أو شك، وموضوع يحتاج للبحث. مشكلة  

Professional –  :(مهني) الشخص الذي لديه الخبرة أو البارع في مجال معين.محترف  

Professional development –  :تعزيز على  المعلمين واإلداريين التي تساعد الخبراتالتطوير المهني
  .التطوير الوظيفي أيضا باسم، وتعرف والمهارات المعرفة

Qualitative research - :البحوث التي تستخدم أساليب منها الرصد المنهجي هى  البحث النوعي
استقصائية لمحاولة والمقابالت؛ وقد تشمل مالحظة الفصول، واجتماعات المعلمين وحواراتهم، وكذلك إجراء دراسات 

التعرف على كيفية اتخاذ القرارات التعليمية. وغالبا يتم جمع البحث النوعي مع البحث الكمي من أجل فهم أكثر اكتماال 
  للنتائج.

Quantitative research –  :األبحاث التي أجريت بطريقة علمية باستخدام اإلجراءات البحث الكمي
  الكمي مع البحث النوعي من أجل فهم أكثر اكتماال للنتائج. وغالبا يتم جمع البحث اإلحصائية.

Reliability –  :تقييم مدى تقارب نتائج اختبار, إذا أعطي لنفس الطالب ,في ظل نفس الظروف.الثقة  

Realistic timeline –  :الوقت  في التي يمكن أن تحدث لألحداث زمني تسلسلجدول زمني واقعي
  .المخصص

Recommendation –  :ينصح به مسار عملتوصية.  

Reconnaissance –  :مسح أو أولي فحص البيانات؛ وجمع المسحو  المعلومات؛ جمع في العملاستطالع 
  .للتخطيط في المستقبل عامة مفيدة للحصول على معلومات

Reflection –  :واألفكار المستمر، والتأمل، والتفكر، وعودة إلى الوراء أكثر في األفعال النظر تأمالت
  المختلفة.
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Research question –  مالحظته من خالل إجراءات حل المشكلة،  محدد يمكنسؤال السؤال البحثي: هو
  هو حاسم كموجه للدراسة والبحث اإلجرائي.و 

School climate –  :المدرسة  وتنظيمالقيم، والثقافة، و  على الطالب المدارس تأثير يشير إلىالبيئة المدرسية
  .بطريقة معينة إلى أدائها مهامها يؤدي الذي

School culture –  :يشير إلى تأثير القيم، والثقافة، والمؤسسة على المعلمين والعاملين الثقافة المدرسية
  بالمدرسة وكيفية تأثيرها على طريقة عملهم معا.

School restructuring –  :يجب  المدارس تنظيمأن  على فرضية إستراتيجية تعتمدإعادة هيكلة المدرسة
  .التي يتطلبها المجتمع أعلى المعايير لتلبيةوعلى نطاق واسع  للتغلب على الضعف الدراسي تغييره

Selection –  :فعل اختيار أو تحديد ؛ أو مجموعة متنوعة من األشياء التي يمكن من خاللها االختيار.اختيار   

Team teaching –  :نفس المجموعة من لتدريس يعملون معا المعلمين اثنان أو أكثر منفريق تدريس 
  .الطالب

Triangulation –  :ثالث من خالل دمج من الصحة تزيد التي] حقيقةالتحقق من التحقق [ عمليةتثليث 
مراحل من و المصادر، المشاركين و  مختلف من وجمع المعلومات البيانات تثليثالمعلومات.  مختلفة منأنواع وجهات نظر و 

  المشروع. منمختلفة 

Written records –  :وثيقة مكتوبة للمحافظة على معلومات الوقائع أو األحداث؛ أي شيء سجالت كتابية
  (مثل مستند أو تسجيل صوتي أو صورة) تقديم أدلة دائمة أو معلومات عن األحداث الماضية.

Validity –  :كيف يقيس االختبار ما وضع ألجله.الصحة  
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Dadds (1993, p. 287) 
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  )5/2012 وذلك اعتبارا من نشطةالمواقع جميع (ج   المواقع االلكترونية   ملحق 

حث اإلجرائي. التالي عينة من المواقع التي توفر المعلومات حول البحث اإلجرائي وأمثلة لمشاريع البهناك العديد 
  مختارة من هذه المواقع :

http://www.web.net/robrien/papers/arfinal.html 

   Rory O’Brien"نظرة عامة على األسلوب المنهجي في البحث اإلجرائي،" 

يعطي هذا المقال لمحة عامة عن عمليات ومبادئ البحث اإلجرائي ومتى يكون من المناسب استخدامه. يذكر 
كنولوجيا ويوفر ثالث دراسات حالة تنطوي على ت بعض االعتبارات األخالقية، بإيجاز دور الباحث اإلجرائي، و مناقشة

  المعلومات.

http://www.slideshare.net/Gregwad/  action-research?type=powerpoint 

  هذا العرض التقديمي هو واحد من العديد من البحوث التي تصف البحث اإلجرائي ومشروعاته.

http://elementary-education.wikispaces.com/ Action+Research 

  .لقد نشر العديد من الباحثين مشاريعهم على هذا الموقع

  ابحاث في مجال التربية

http://www.edu.plymouth.ac.uk/resined/action research/arhome.htm 

 في التربية. في مجال البحث التربويين لمساعدة المواد على شبكة اإلنترنت من هو عبارة عن مجموعة هذا الموقع
  للبحث. العناصر األخرى البحوث اإلجرائية والكثير من فهو يصف

http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_ 
id=155276&title=Richard_Sagor_The_Action_ Research_Guidebook 

في كتابه " دليل البحوث اإلجرائية" عملية  Richard Sagor. تاقش Richard Sagor دليل البحوث اإلجرائية،
  من أربع خطوات للمعلمين والفرق المدرسية.

http://instep.net.nz/learning_cases 
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ثلة لمعلمين بحثوا في أدائهم وشجع المستخدمين حاالت تعلم ، وزارة التعليم بنيوزيالندا. قدم ست دراسات حالة ألم
على بحث معارفهم ومعتقداتهم، وممارستهم في ما يتعلق بما يرونه في كل حالة. ويمكن للمستخدمين الحصول على أقصى 

  . تربوييناستفادة من الحاالت عن طريق العمل من خاللها مع الزمالء وغيرهم من ال

http://ema.sagepub.com/content/38/2/229.abstract 

Sage Journals  "نهج مدرسة في التغلب على الصعوبة وتحسين التقييم: التعلم التنظيمي اإلجرائي" ،  

New Zealand Action Research and Review Centre .  

ئية الذي اعتمده أحدى المدارس االبتدائية في نيوزيلندا لمراجعة وتحسين عرض هذا المقال مدخل البحوث اإلجرا
تقييم بها. هناك تركيز خاص في هذا المقال على نتائج مرحلة التقييم من البحث اإلجرائي حيث أجرى الفريق النظام 

  وعة التركيز وتحليل الوثائق.القيادي للمدرسة وخبير تقييم مستقل مراجعة فعالية التحسن عن طريق استبيان، ومقابلة مجم

http://cadres.pepperdine.edu/ccar/define.html 

. هذه لمحة قصيرة للبحوث اإلجرائية للباحثين اإلجرائيين الجدد التي يتم Margaret Reil، فهم البحوث اإلجرائية
ماجستير الفنون على االنترنت في تعلم برنامج لطالب  سنويا. إنه بمثابة التوجه األولي للبحوث اإلجرائيةمراجعة الفيها 

  .Pepperdine Universityتكنولوجيا في جامعة ببردين 

http://www.squidoo.com/actionresearch 

. تم إنشاء المعلومات حول البحث اإلجرائي للمعلمين في Roger Peckoverرائية، تعريف البحوث اإلج
ماجستير التربية ببرنامج في جامعة سانت ماري حيث يوفر وسيلة سهلة لمتابعة الدليل للبحوث اإلجرائية. يعرض المؤلف 

لطريق إلى تغيير حقيقي. يتم عرض البحوث اإلجرائية باعتبارها غير مرتبة، رحلة في كثير من األحيان غير خطية في ا
  األفكار باعتبارها أدوات لألفكار لإلشادة بما يمكن للتربويون القيام به بالفعل.

http://www.alliance.brown.edu/dnd/ar.shtml 

فضال عن  اإلجرائية للبحوث موجزة لمحة هذا الموقع يقدم. Brown University، مبادرة المدارس تطوير ونشر
  .البحث اإلجرائي العديد من المقاالت حول إلى وصالت
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  المؤلفون
المبتكرة وتفانيها في  يةالتدريس هاأساليب فهى لهاوعلى الصعيد الوطني ، معروفة محليا، وعلى مستوى الوالية، جليندا نوجنت

 ةكمسؤول أعوام 10ول الدراسية باإلضافة إلى الفصبعاما من الخبرة في مجال التدريس  18لديها كما أن  تعليم القراءة والكتابة.

يضا منسقة التطوير نامج التربية للقراءة باركنساس وأمدير قسم بر كتشمل خبرتها العمل  ن برامج الطفولة المبكرة ومحو األمية.ع

لتعليم القراءة  مديراكو  المعايير.المستندة إلى  تعلم القراءة والكتابةفي إصالح  ساهمتالمهني للقراءة أوال. خالل فترة توليها، 

القراءة والكتابة على  تعلمقادت إصالحات  ليتل روك، أركنساس،بمدارس مقاطعة االبتدائية والطفولة المبكرة بالمرحلة  والكتابة

من خالل التركيز على معرفة  بالواليةختبارات التحصيلية االمستوى هامة على  إنجازاتالتي أسفرت عن و  المقاطعةنطاق 

نوجنت كرئيسة لمنظمة القراءة باركنساس و كرئيسة للجنة التنسيق  مبكر، والتمايز، والتدخل. لقد عملتالقراءة والكتابة في وقت 

الدولية المريكا الشمالية بالمنظمة الدولية للقراءة. وهى تعمل اآلن كرئيسة لمجموعة االهتمام الخاصة بالمنظمة الدولية للقراءة، 

المنظمة الدولية للقراءة لتعليم القراءة مجلس المنظمة الدولية للقراءة. عملت كمتطوعة ب –وأيضا في مجلس والية ميزوري 

  والكتابة بباكستان.

بالمنظمة الدولية للقراءة. وقد كلف بهذا المنصب في يونيو  عمل كمدير لوحدة العمليات الدولية شاكيل، محمد يوسف مالك

مناطق  8والكتابة في  أنشطة معرفة القراءةسنوات مسؤؤول أعلى للبرنامج. في منصبه الحالي، يدير  5بعد أن أمضى  2008

سبيل على  شركة 500منح بلغ مجموعها ماليين الدوالرات من أبرز الجهات الحكومية وأكبر  على وقد حصل بلدا. 93تشمل 

لدعم مجموعة واسعة من مشاريع وذلك ، Pearson Corporation، و USAID ،Nokia Corporation المثال ال الحصر

من خالل  لمحليينمن هذه المشاريع تركز على زيادة االكتفاء الذاتي ومستوى المعيشة للسكان االعديد تعلم القراءة والكتابة. 

في تنفيذ التنمية المهنية لآلالف  موظف دوليو  استشاري 150قاد أكثر من ، لتحقيق هذه الغاية تحسين مهارات القراءة والكتابة.

وكذلك  في القيادة التربوية والسياسة واالقتصاد، ثنائيةلماجستير الوهو حاصل على درجة ا من المعلمين في جميع أنحاء العالم.

دولي ومدير مشروع وهو أيضا معتمد مدير  .نزاعاتعلى درجة البكالوريوس في التجارة ودبلوم دولي في دراسات السالم وال

  برامج الرئيسية.للمعتمد 

أستاذ زائر بجامعة وهى دوليا، واشنطن. أعلى لتعليم القراءة والكتابة واإلبداع، تشغل منصب مساعد  هولينجسورثساندرا 

. انها تدرس حاليا  K-12هولينجسورث مدرسة تاريخ سابقة للفصول الدراسية   ، وبيركلي، وجامعة والية سان خوسيه.كاليفورنيا

، والشرق األوسط، ووسط آسيا، وهاييتي، فضال عن العديد عزز تعليم معرفة القراءة والكتابة في البلدان النامية في جنوب آسياوت

تعليم قراءة  المحليين، وقد وضعت هولينجسورث بالتعاون برامج ، والتربويين NGOsمع وزارات التعليم،  من البلدان األفريقية.

هذه  تمكن القراءة والكتابة.تعليم باللغات المحلية والوطنية مناسبة للمعلمين مع الحد األدنى من اإلعداد في مجال  وكتابة
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البحث اإلجرائي هو واحد من العناصر الرئيسية  تعلم القراءة في غضون بضعة أشهر.من الطالب من جميع األعمار برامج ال

 120عمل هولينجسورث أكاديميا أكثر من  حصيلةهم. تدريسطرق للبرنامج لتوفير التغذية الراجعة للمعلمين من أجل تغيير 

كتابها "الشخصية والمجتمعية و مدرسة معرفة القراءة  يتحدثة في دوريات أكاديمية ومن قبل شركات نشر كبرى. دراسة منشور 

، عن تعقيدات الحفاظ على اللغات األم أثناء مرحلة التحول Teachers College Pressوالكتابة: تحدي بمعيار واحد"، نشره 

  إلى اللغات القومية.

  

   

  
 


