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الممخص _ ىدفت الدراسة الحالية إلى إعداد برنامج تدريبي مقترح

تعويد المعمميف عمى ممارسة البحث العممي ،والتدريب عمى

لتنمية الوعي بالبحوث اإلجرائية وخفض القمؽ التدريسي لدى معممي

مياراتو في مجاالت تحسيف المدرسة والتدريس الفعاؿ ،والقدرة

العموـ حديثي الخبرة التدريسية بالمرحمتيف االبتدائية واإلعدادية

عمى حؿ المشكالت والعمميات المرتبطة بيا مف جمع

بجميورية مصر العربية ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )6معمـ

المعمومات ،وتحميميا ،وتصنيفيا ،والتدريب عمى تطبيؽ وبناء

ومعممة مف معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية بالمرحمتيف االبتدائية

الخطط اإلجرائية ،وتنفيذىا ،وتقويميا ،والبحث عف المعرفة التي

واإلعدادية بمحافظة دمياط ،وقد أعدت الباحثة برنامجا تدريبيا في

تمكف مف تطوير الممارسات التدريسية ،والتأمؿ والمراجعة

ضوء البحوث اإلجرائية ،وأدوات قياس الوعي بالبحوث اإلجرائية

لمممارسات التعميمية.

(اختبار التحصيؿ المعرفي لمبحوث اإلجرائية ،مقياس االتجاه نحو

ويتخذ البحث العممي أنواعا شتى فمنو :البحث األساسي

البحوث اإلجرائية ،بطاقة فحص وتقييـ ميارات إعداد البحوث

النظري الذي ييدؼ إلى اكتشاؼ المعرفة وتطوير النظرية

اإلجرائية ،ومقياس قمؽ تدريس العموـ (مف إعداد الباحثة) ،وأظيرت
نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ اختبار ويمكوكسوف (Wilcoxon

وتنقيحيا ،ومنو البحث التطبيقي الذي يستيدؼ تطبيؽ النظرية

) Sign rank testلممجموعات المرتبطة وحساب حجـ التأثير ،أف

أي تطبيؽ نتائج البحث األساسي لحؿ المشكالت العممية ،ومنو

البرنامج التدريبي المقترح كاف لو أث ار في تنمية الوعي بالبحوث

البحث الكمي ،والبحث النوعي ،ومنو البحث الوصفي

اإلجرائية ،وخفض القمؽ التدريسي ،وقد تمت مناقشة النتائج وتقديـ

والتجريبي ...إلخ ،وظير في أواخر القرف الماضي نوع آخر مف

بعض التوصيات المرتبطة بنتائج الدراسة ومجاالتيا ،كما اقترحت

أنواع البحث العممي أكثر ارتباطاً بمشكالت الحياة اليومية

الباحثة إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث.

والحياة المينية داخؿ المؤسسات ،أال وىو البحث اإلجرائي ].[4

الكممات المفتاحية :البرنامج التدريبي ،البحوث اإلجرائية ،القمؽ

التدريسي.

ويشير كؿ مف [ ]5,6,7,8إلى أف البحث اإلجرائي ىو
عممية يقوـ خالليا المعمموف والعامموف في الحقؿ التربوي بشكؿ

 .1المقدمة

عاـ بدراسة وتأمؿ ممارساتيـ؛ لحؿ المشكالت الواقعية التي

تعد قضية تدريب المعمـ واالىتماـ بنموه الميني المستمر

تواجييـ في عمميـ ،بيدؼ تحسيف تمؾ الممارسات ،فالتأمؿ ىو

عممية ميمة تشغؿ ذىف المختصيف والمشتغميف بشئوف التعميـ؛

الخطوة األولى لطرح األسئمة واإلحساس بوجود مشكمة تحتاج

فمعمـ القرف الحادي والعشريف أصبح مواجيا بكثير مف

لمدراسة والحؿ.

المسئوليات واألدوار المغايرة عما كاف مف قبؿ ،وفرض عميو

وتشير ] [9,10إلى أف تدريب المعمميف عمى البحوث

العصر الحالي أف يكوف معمما باحثا ،يبحث فيما يواجيو مف

اإلجرائية ) (Action Researchمف الوسائؿ المناسبة لمنح

مشكالت تعميمية مختمفة.

المعمميف الفرصة لدراسة وتأمؿ ممارساتيـ وتحسف تمؾ

وقد أشار كؿ مف [ ]1,2,3إلى مجموعة مف المتطمبات

الممارسات ،واكسابيـ ميارات البحث العممي ،والتفكير المنظـ؛

التي يجب تمبيتيا لدى المعمميف لمقياـ بدورىـ كباحثيف ،منيا:
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لحؿ المشكالت التعميمية التي تواجييـ في عمميـ ،وزيادة فاعمية

حؿ المشكالت التعميمية الميدانية التي تواجييـ ،واعتمدت

األداء ،وتحقيؽ نتائج تعميمية أفضؿ.

الوحدة التدريبية في عمميا عمى العديد مف المبادئ والركائز،

ويرى [ ]11أف الربط بيف المصطمحيف "إجراء" و"بحوث"

منيا تشجيع المعمميف وىيئة اإلدارة في المدرسة عمى إجراء

يمقي الضوء عمى المالمح األساسية ليذا النوع مف البحوث؛

البحوث والمشاركة فييا خاصة البحوث اإلجرائية ،ودراسة الحالة

وىي تجريب أفكار في مواقع العمؿ كوسيمة لزيادة معرفة المعمـ

التي يستغرؽ إجراؤىا فترة زمنية قصيرة ،وتسيـ نتائجيا

عف المنيج ،والتدريس ،والتعمـ ،واجراء تحسينات عمييا ،وقد

وتوجيياتيا في معالجة مشكالت تعميمية قائمة [.[21
ويشير كؿ مف [ ]22,23,24إلى أف البحوث اإلجرائية واف

أطمؽ البعض عمى تمؾ البحوث )(Action Research
البحوث الموقفية ،وبحوث األداء ،وبحوث الفعؿ ،وبحوث العمؿ.

كانت ميمة لمعممي المواد الدراسية المختمفة ،فإنيا أكثر أىمية

كما يشير كؿ مف [ ]12,13إلى أف االفتراض الذي تنطمؽ

لمعممي العموـ؛ نظ ار لما يشممو ميداف تعميـ وتعمـ العموـ مف

منو الدعوة لتدريب المعمـ عمى البحث اإلجرائي ىو أف المعمـ

مشكالت متنوعة ،وذلؾ في الوقت الذي ينادي فيو التربويوف

وحده قادر عمى اإلحساس بمشكالت العممية التعميمية ،وما

] ]25,26,27,28,29بضرورة تدريب معممي العموـ أثناء

يواجو المعمميف مف معوقات ،وكذلؾ بمتطمبات التطوير ،ومف

الخدمة لمقياـ بأدوارىـ الجديدة والمتغيرة المتطمبة في األلفية

ثـ ىو وحده الذي يمكنو تحسيف تمؾ الممارسات التربوية.

الثالثة ،ومف ىذه األدوار دور المعمـ باحثا ،يبحث في كؿ ما مف
شأنو تطوير ممارساتو المينية ،والرفع مف كفاءة طالبو.

كما يؤكد كؿ مف [ ]14,15,16عمى ضرورة امتالؾ
المعمميف المعارؼ والميارات الالزمة لمبحوث اإلجرائية ،وجعؿ

ويؤكد [ ]30,31أف تدريب المعمميف – ومنيـ معممو

تمؾ البحوث جزءا أساسيا مف ثقافتيـ المينية؛ حتى يتمكنوا مف

العموـ – أثناء الخدمة يجب أال يقتصر عمى إتقاف بعض

مواجية التحديات ،وحؿ المشكالت ،وانتاج المعارؼ وبنائيا بما

ميارات التدريس ،وتخطيط الدروس ،واعداد المواد التعميمية

يتناسب مع االتجاىات التربوية الحديثة.

والتقويـ ...إلخ ،بؿ يجب أف يتجاوز ذلؾ إلى أفاؽ أوسع مف

مف ىنا ظيرت الحاجة إلى البحث اإلجرائي كأحد مداخؿ

النمو الميني؛ حتى تمقى االحتياجات المعرفية ،والميارية،

التنمية المينية لممعمميف ،حيث أف انخراط المعمميف في البحث

والوجدانية لممعمميف اىتماما كبيرا ،ومنيا التدرب عمى أنشطة

اإلجرائي يؤدي إلى تحسيف أدائيـ ،وفيـ لكؿ مف عمميتي التعميـ

التفكير ،والتأمؿ ،والتعمـ لحؿ مشكالت الممارسات المينية.
وترى الباحثة أف معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية قد

والتعمـ [.[17
ويضيؼ [ ]18,19,20أف البحوث اإلجرائية التي يجرييا

يكونوف مف أكثر الفئات التي تحتاج لمتدريب عمى إجراء البحوث

المعمموف ينبغي أف تحؿ محؿ البحوث التي يجرييا الباحثوف

اإلجرائية؛ لحؿ بعض المشكالت التي تواجييـ في بداية حياتيـ

األكاديميوف المنعزلوف عف السياؽ ،وأىمية البحث اإلجرائي

المينية؛ لزيادة الثقة بالنفس ،ومف أىـ ىذه المشكالت القمؽ

تكمف في كونو يتيح لممعمـ فرصة تأمؿ ممارساتو؛ لذا نجد أف

التدريسي كما أوضحتو بعض الدراسات [ ]32,33,34,35حيث

البحث اإلجرائي عمؿ كجسر يربط بيف مجاؿ التنمية المينية

أف قمؽ دراسة وتعمـ العموـ عند التالميذ مف أىـ أسبابو ىو القمؽ

ومجاؿ البحث التقميدي.

التدريسي لدى المعمميف.

لذا فقد أصبح مف أىداؼ الوحدات التدريبية بالمدارس

ويشير [ ]36إلى أف قياـ المعمـ بالبحوث اإلجرائية يسيـ

المصرية تنمية الوعي بالكفايات البحثية لممعمميف والعامميف

في خفض قمؽ التدريس لديو ،وتتكوف لديو ثقة أكبر بقدراتو؛

بالمدرسة مف خالؿ قياميـ بإجراء بحوث ودراسات تساعد في

ولذلؾ اىتمت بعض الدراسات باستخداـ استراتيجيات متنوعة
38

لخفض القمؽ التدريسي لدى الطالب المعمميف ،والمعمميف أثناء

المعمـ في برامج إعداده ،والمعرفة التي يحتاجيا لمتعامؿ مع

الخدمة ومنيا :دراسة الجاسر [ ]37التي أوضحت فاعمية برنامج

المواقؼ التدريسية المعقدة والمتغيرة ،وأف كثي ار مف الدوؿ عمى

تدريبي في تنمية كفايات إدارة الصؼ لدى معممات المغة

اختالؼ فمسفتيا وأىدافيا ونظميا التعميمية قد أولت تدريب

اإلنجميزية حديثات الخبرة التدريسية في المرحمة المتوسطة بمدينة

المعمميف أثناء الخدمة جؿ اىتماميا؛ لالرتقاء بمستواىـ وفقا

الرياض عمى خفض قمؽ التدريس لدييف ،ودراسة أبو ستة []38

لالتجاىات المعاصرة؛ ولمواكبة التطورات المختمفة وأف دوؿ

التي أوضحت فاعمية برنامج تدريبي في إطار الجودة؛ في

االتحاد األوروبي تبنت مفيوـ "التعمـ مدى الحياة لممعمـ" الذي

خفض قمؽ التدريس لدى طالب كمية التربية ،ودراسة إبراىيـ

يجعؿ المعمـ مينيا منتجا لممعرفة ،ومطو ار باستمرار لممارساتو

[ ]39التي أوضحت فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى

المينية.
ولذلؾ يؤكد كؿ مف [ ]43,44,45,46عمى أف تدريب

التعمـ اإللكتروني في خفض القمؽ التدريسي لدى الطالب معممي

المعمميف في أثناء الخدمة مف أىـ برامج التنمية البشرية في

المغة العربية بكمية التربية بالمممكة العربية السعودية.
وتأسيسا عمى ما سبؽ ترى الباحثة أف تدريب معممي العموـ

العممية التعميمية ،وخاصة في الفترة األخيرة التي ظيرت فييا

حديثي الخبرة التدريسية عمى البحوث اإلجرائية قد يسيـ في

استراتيجيات وبرامج حديثة في تدريب المعمميف بما يتواكب

تنمية الوعي بالبحوث اإلجرائية؛ وخفض قمؽ التدريس لدييـ؛

وتطورات العصر.

فالمعمـ عندما يتمكف مف حؿ المشكالت التعميمية بشكؿ عممي

كما أكد ] ]47,48عمى أف إجراء المعمميف لمبحوث مف

منيجي منظـ؛ يزيد مف ثقتو في القدرة عمى حؿ المشكالت التي

االتجاىات العالمية في مجاؿ التنمية المينية لممعمميف ،وأف

تقابمو ،ومف الممكف أف تقمؿ مف قمؽ التدريس لديو.

ثقافة إجراء البحوث اإلجرائية بالمؤسسات التربوية تكاد تكوف
معدومة ،وما أكده [ ]49,50,51,52مف وجود قصور في إدراؾ

 .2مشكمة الدراسة
المعمموف الجيدوف ىـ أيضا طالب جيدوف ،متعمموف مدى

المعمميف لمعالقة العضوية بيف البحوث اإلجرائية التي يقوموف

الحياة يسعوف إلى تحسيف معارفيـ وممارساتيـ طيمة مسارىـ

بيا ،وبيف نموىـ الميني ،ووجود غياب لدور المعمـ الباحث،

الميني ،واذا كاف كؿ فرد يستطيع أف يتعمـ؛ فميس في استطاعتو

وعدـ توافر الميارات الالزمة إلجراء البحوث اإلجرائية.

أف يصبح معمما ،فيناؾ العديد مف الميارات والكفاءات التي

ولمتأكد مف ذلؾ قامت الباحثة بدراسة استطالعية عمى

يجب أف تتوافر في المعمـ؛ ليقوـ بدوره عمى أكمؿ وجو ،وتنمية

مجموعة مف معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية مف ()3-1

المعمـ عممية مستمرة مدى الحياة ال تقتصر عمى فترة اإلعداد

سنوات ،وعددىا ( )17معمـ ومعممة عموـ بالمرحمتيف االبتدائية

األكاديمي فقط؛ ومف ىنا تأتي أىمية برامج التدريب المستمرة

واإلعدادية بمحافظة دمياط ،حيث تمت المقابمة ودارت األسئمة

لممعمميف في أثناء الخدمة.

حوؿ مدى معرفتيـ بالبحوث اإلجرائية وأىميتيا لممعمـ ،وىؿ تـ

ويشير كؿ مف [ ]40,41,42إلى أف إعداد المعمـ ميما

حضور دورات أو ندوات عف البحوث اإلجرائية في أثناء

كاف جيدا فإنو ال يكفي في حد ذاتو؛ وذلؾ ألننا نعيش عصر

الخدمة ،وأوضحت نتائج الدراسة االستطالعية عدـ معرفة أي

االنفجار المعرفي والتقدـ العممي والتكنولوجي ،وما يتبع ذلؾ مف

منيـ بالبحوث اإلجرائية ماعدا معممة واحدة كانت لدييا بعض

تغير في طرؽ التدريس؛ وبالتالي فإف المعمـ بعد تخرجو يفاجأ

المعرفة البسيطة عف مفيوميا ،إال أنو ليست لدييا معرفة

بتغيرات كثيرة ،وتجديدات متتابعة؛ مما يستدعي تدريبو في أثناء

بطبيعتيا أو كيفية إجرائيا ،وقد أكد جميع المعمميف وجود

الخدمة ،كما أف ىناؾ فجوة بيف المعرفة التي يتمقاىا الطالب

مشكػ ػالت عديػ ػدة تواجييػ ػـ فػ ػي تدريػ ػس العم ػ ػوـ ،وىػذه المشكالت
39

5

تسبب لدييـ بعض القمؽ الذي ينعكس عمى تدريسيـ.

7

2016

تدريب المعمميف عمى البحوث اإلجرائية كأحد المتطمبات الميمة
في عصر سمتو التغير المستمر ،ويمكف أف تفيد ىذه الدراسة

وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة الدراسة في تدني
مستوى الوعي بالبحوث اإلجرائية لدى معممي العموـ حديثي

في ضوء نتائجيا كالً مف:

الخبرة التدريسية بالمرحمتيف االبتدائية واإلعدادية؛ ولذلؾ سعت

 -معممي العموـ مف خالؿ:

الدراسة الحالية إلى تقديـ برنامج تدريبي مقترح لتنمية الوعي

• تنمية الوعي بالبحوث اإلجرائية.

بالبحوث اإلجرائية وخفض قمؽ التدريس لدى معممي العموـ

• تنمية ميارات إعداد البحوث اإلجرائية مف خالؿ المجموعات

حديثي الخبرة التدريسية بالمرحمتيف االبتدائية واإلعدادية.

التعاونية.
• تنمية ميارات التعمـ الذاتي المستمر.

ويمكف التعبير عف مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس
التالي" :ما أثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية الوعي بالبحوث

• ترسيخ فكرة المعمـ الباحث والمسئوؿ عف تنمية نفسو مينيا.

اإلجرائية وخفض القمؽ التدريسي لدى معممي العموـ حديثي

 -المسئوليف عف برامج تدريب المعمميف مف خالؿ :لفت

الخبرة التدريسية بالمرحمتيف االبتدائية واإلعدادية؟

أنظارىـ إلى أىمية التدريب عمى البحوث اإلجرائية؛ كطريقة لحؿ

أ .أسئمة الدراسة

المشكالت التعميمية المختمفة.

 -1ما األسس التي يقوـ عمييا البرنامج التدريبي المقترح؟

 -مديري المدارس والمشرفيف التربوييف :لمحاولة تفعيؿ استخداـ

 -2ما صورة البرنامج التدريبي المقترح؟

البحوث اإلجرائية بالمدارس ،وتيسير ميمة المعمميف كباحثيف.

 -3ما أثر البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الوعي بالبحوث

 -لمباحثيف في التربية العممية :مف خالؿ تقديـ برنامج تدريبي

اإلجرائية لمعممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية؟

في ضوء البحوث اإلجرائية ،والتعرؼ عمى أسسو وأىدافو،

 -4ما أثر البرنامج التدريبي المقترح في خفض القمؽ التدريسي

وطريقة التدريس ،والتقويـ؛ ولفتح المجاؿ الستخداـ البحوث

لمعممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية؟

اإلجرائية في مجاالت وتخصصات مختمفة.

ب .أهداف الدراسة

د .حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة عمى الحدود اآلتية:

ىدفت الدراسة الحالية إلى:
• إعداد برنامج تدريبي مقترح في ضوء البحوث اإلجرائية.

الحدود البشرية :معممي العموـ بالمرحمتيف االبتدائية واإلعدادية

• تدريب معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية بالمرحمتيف

حديثي الخبرة التدريسية (تتراوح خبرتيـ التدريسية مف 3-1

االبتدائية واإلعدادية عمى إعداد البحوث اإلجرائية مف خالؿ

سنوات) بإدارة السرو التعميمية بمحافظة دمياط بجميورية مصر

مجموعات تعاونية.

العربية.

• معرفة أثر البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الوعي بالبحوث

الحدود الزمانية :تطبيؽ البرنامج التدريبي في فصؿ دراسي

اإلجرائية وخفض قمؽ التدريس لدى معممي عموـ المرحمتيف

كامؿ ،وىو الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  2015 -2014ـ.

االبتدائية واإلعدادية حديثي الخبرة التدريسية.

ه .فروض الدراسة

• تحديث طرؽ التدريب لمعممي العموـ أثناء الخدمة باستخداـ

 -1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب

البحوث اإلجرائية.

درجات معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية في التطبيقيف

ج .أهمية الدراسة

القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي لمبحوث اإلجرائية في
اتجاه التطبيؽ البعدي.

تعد الدراسة استجابة لالتجاىات المعاصرة التي تن ػادي بأىميػة
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 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب

البرنامج التدريبي عمى تنمية الوعي بالبحوث اإلجرائية وخفض

درجات معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية في التطبيقيف

القمؽ التدريسي لدى معممي عموـ المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية

القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نحو البحوث اإلجرائية في اتجاه

حديثي الخبرة التدريسية ،واستخدمت إحدى تصميماتو وىو

التطبيؽ البعدي.

التصميـ التجريبي ذو المجموعة الواحدة؛ وبذلؾ اشتمؿ التصميـ

 -3توجد كفاءة لمبرنامج التدريبي تصؿ إلى ( )80/80فأكثر

التجريبي عمى المتغيرات التالية:

في تنمية ميارات إعداد البحوث اإلجرائية لدى معممي العموـ

 -المتغير المستقؿ :البرنامج التدريبي المقترح في ضوء البحوث

حديثي الخبرة التدريسية.

اإلجرائية.

 -4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب

 -المتغيرات التابعة :الوعي بالبحوث اإلجرائية (الجانب المعرفي

درجات معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية في التطبيقيف

لمبحوث اإلجرائية ،االتجاه نحو البحث اإلجرائي ،ميارات إجراء

القبمي والبعدي لمقياس القمؽ التدريسي في اتجاه التطبيؽ

البحوث اإلجرائية) ،وقمؽ تدريس العموـ في أثناء (اإلعداد –

البعدي.

التنفيذ – التقويـ) لمدرس.

و .خطوات الدراسة واجراءاتيا:

 -5التجريب الميداني ويشمؿ:

لإلجابة عف أسئمة الدراسة اتبعت الدراسة الخطوات اآلتية:

أ– اختيار مجموعة الدراسة مف معممي العموـ حديثي الخبرة

 -1دراسة نظرية تشمؿ :االطالع عمى الكتب والمراجع العممية

التدريسية لمعاـ الدراسي (2015-2014ـ) بإدارة السرو

والدراسات التي تناولت كال مف البحوث اإلجرائية ،والقمؽ

التعميمية بمحافظة دمياط.

التدريسي لدى المعمميف.

ب– التطبيؽ القبمي لبعض أدوات الدراسة (اختبار التحصيؿ

 -2إعداد البرنامج التدريبي المقترح في ضوء البحوث اإلجرائية

المعرفي لمبحوث اإلجرائية ،مقياس قمؽ تدريس العموـ) عمى

لمعممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية.

المجموعة التجريبية.

 -3قياس أثر البرنامج التدريبي عمى تنمية وعي معممي العموـ

ج -تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح الذي شمؿ تعريؼ المعمميف

حديثي الخبرة التدريسية بالبحوث اإلجرائية وخفض قمؽ التدريس،

بالمحتوى العممي لموضوعاتو ،وتدريبيـ عمى أنشطتو وميامو.

وتـ ذلؾ مف خالؿ إعداد أدوات الدراسة وفقا لمخطوات العممية

د– التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة (اختبار التحصيؿ المعرفي

لبنائيا وتصميميا ،والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا وتشمؿ:

لمبحوث اإلجرائية ،مقياس االتجاه نحو البحث اإلجرائي ،بطاقة

• اختبار التحصيؿ المعرفي لمبحوث اإلجرائية.

ميارات إجراء البحوث اإلجرائية ،مقياس قمؽ تدريس العموـ)

• مقياس االتجاه نحو البحوث اإلجرائية.

عمى المجموعة التجريبية.

• بطاقة فحص وتقويـ ميارات إجراء البحوث اإلجرائية.

 -6معالجة النتائج في ضوء التطبيؽ القبمي والبعدي ألدوات

• مقياس قمؽ تدريس العموـ.

الدراسة.

 -4منيج الدراسة والتصميـ التجريبي :تـ استخداـ المنيجيف

 -7استخالص النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.

اآلتييف:

 -8تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.

المنيج الوصفي التحميمي :وذلؾ فيما يتعمؽ بالدراسة النظرية

ز .مصطمحات الدراسة

لمبحوث اإلجرائية ،وقمؽ التدريس ،واعداد البرنامج التدريبي.

البرنامج التدريبي المقترح Suggested Training Program
يعرفو شحاتة ،النجار [ ]53بأنو نوع مف أنواع التدريب ييدؼ

المنيػ ػج شبػ ػو التجريبػ ػي ذي المجمػ ػوع ػة الواحدة :الختبار أثر
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إلى إعداد األفراد وتدريبيـ في مجاؿ معيف وتطوير معارفيـ

القمؽ التدريسي Teaching Anxiety

ومياراتيـ واتجاىاتيـ ،بما يتفؽ مع الخبرات التعميمية لممتدربيف

يعرؼ  [55] Akinsolaالقمؽ التدريسي بأنو حالة مف التوتر

ونموىـ وحاجاتيـ لتنمية ميارة ما.

المرتبط باألنشطة التدريسية سواء في أثناء التحضير أو التنفيذ
ليا أو التقويـ.

وعرفتو الباحثة بأنو مخطط منظـ لمجموعة مف الوحدات
التدريبية المصممة وما تتضمنو مف (أىداؼ ،واجراءات،

ويعرؼ  [56] Idowuقمؽ تدريس العموـ بأنو مشاعر التوتر

وأنشطة ،وأساليب تقويمية) في ضوء البحوث اإلجرائية؛ لتنمية

والخوؼ مف ممارسة أداء المياـ واألنشطة والممارسات المرتبطة

الوعي بالبحوث اإلجرائية؛ وخفض قمؽ التدريس لمعممي عموـ

بالعموـ ،وىي تقود إلى حالة مف األلـ والحزف وعدـ القدرة عمى

المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية حديثي الخبرة التدريسية.

التركيز.
وتعرفو الباحثة في ىذه الدراسة بأنو حالة انفعالية مؤقتة

البحوث اإلجرائية Action Research
يعرفيا األسدي [ ]54بأنيا تطبيؽ لخطوات الطريقة

تجعؿ معمـ العموـ بالمرحمتيف االبتدائية واإلعدادية حديثي الخبرة

العممية في حؿ المشكالت التربوية مف قبؿ المعمميف أو المديريف

التدريسية يشعر بالتوتر والخوؼ مف الفشؿ في أداء المياـ

أو المشرفيف التربوييف وغيرىـ ممف يعمؿ في المجاؿ التربوي أو

التدريسية المتعمقة باإلعداد ،أو التدريس أو التقويـ لمادة العموـ،

البيئة المدرسية التي يجرى فييا البحث.

ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ في مقياس قمؽ تدريس
العموـ ،حيث تعكس الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ درجة

وتعرفو الباحثة في ىذه الدراسة بأنو عممية بحثية منظمة

القمؽ التدريسي لديو.

تقوـ عمى خطوات عممية محددة يقوـ بيا معممي عموـ المرحمتيف
االبتدائية واإلعدادية حديثي الخبرة التدريسية لتنمية الوعي

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

بالبحوث اإلجرائية ،وخفض القمؽ التدريسي لدييـ.

أوال :البحوث اإلجرائية Action Research

الوعي بالبحوث اإلجرائية :Awareness of Action

 -1مقدمة عف الجذور التاريخية لمبحث اإلجرائي:
أشار بعض الباحثيف [ ]57,58,59إلى أف الجذور

Research
يؤسس الوعي في ىذه الدراسة عمى ثالثة أبعاد:

الفكرية لمبحث اإلجرائي تعود إلى العالـ األلماني Kurt Lewin

البعد المعرفي :وفيو يتـ إكساب معمـ العموـ حديثي التخرج

عالـ النفس االجتماعي ،الذي كاف ميتما بالمشكالت االجتماعية

المعارؼ النظرية المتعمقة بالبحوث اإلجرائية.

وركز عمى ما تقوـ بو المجموعات التعاونية في معالجة الصراع

البعد األدائي :وفيو يتبع معممو العموـ حديثو التخرج سموكا

واألزمات والتغيير بشكؿ عاـ داخؿ المؤسسات ،وتطور البحث

صحيحا في أداء البحوث اإلجرائية ،وتطبيؽ الميارات المتعمقة

اإلجرائي بواسطتو ىو وزمالئو كدائرة لحؿ المشكالت وتحسيف

بيا.

المنظمات.

البعد الوجداني :ويتعمؽ بما يكونو معممو العموـ حديثو التخرج

ويعتبر ( Coryعميد كمية المعمميف بجامعة كولومبيا

مف اتجاىات نحو البحوث اإلجرائية.

آنذاؾ) أوؿ مف أدخؿ مفيوـ البحث اإلجرائي في التربية عاـ

وتعرؼ الباحثة الوعي بالبحوث اإلجرائية بأنو جممة

1953ـ ،مف خالؿ كتابو "البحث اإلجرائي مف أجؿ تحسيف

المعمومات النظرية واالتجاىات والميارات الصحيحة ألداء

الممارسات المدرسية" ،وشجع المعمميف بجامعة كولومبيا عمى

البحوث اإلجرائية لمعممي عموـ المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية

تبني فروض واختبارىا مف أجؿ إيجاد حموؿ لممشكالت العممية،

حديثي الخبرة التدريسية.

ولتحسيف الممارسة ،فقد اعتقد أف المعمميف سيصبحوف أكثر
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نجاحا في تحسيف وتعديؿ سموكيـ إذا تعمقوا في تأمؿ

أطراؼ العممية التربوية مف معمميف وادارييف ومشرفيف بيدؼ حؿ

ممارساتيـ.

مشكالت تواجييـ في العممية التربوية".

ثـ أسيـ العديد مف الباحثيف [ ]60,61,62في نشر

بينما يعرفو زايد [" ]68بأنو نشاط تشاركي ييدؼ إلى

وتطوير البحث اإلجرائي في سياقات متعددة ،كشكؿ مف أشكاؿ

تطوير العممية التعميمية ،وتمبية الحاجات المختمفة ألطراؼ ىذه

التعمـ الميني ،وكأداة قوية لتحسيف الممارسات في أي موقؼ

العممية ،خاصة المعمميف مف خالؿ المعالجة العممية الموضوعية

تدريسي.

لممشكالت المباشرة التي يواجيونيا".

ومف الحركات التي ليا آثار تاريخية وفمسفية عمى البحث

بينما يتفؽ كؿ مف [70] Huang ،[69] Levin, et. al.

اإلجرائي حركة المعمـ الباحث التي اشتممت عمى أساليب حديثة

عمى تعريؼ البحث اإلجرائي بأنو أحد الطرؽ التي تتيح

في التقويـ وطرؽ البحث الكيفي في العموـ االجتماعية ،وجاءت

لممعمميف اكتساب فيـ موسع لممارساتيـ ،والتحميؿ الناقد

الدعوة ليذه الحركة في بريطانيا عمى يد ) (Stenhousالذي أكد

ألسموب التعامؿ مع المشكمة ،ويتطمب تعاوف بيف الباحثيف

عمى أف التدريس ينبغي أف يكوف مؤسسا عمى البحث؛ ألف

والممارسيف.

البحث يعد مف مقومات مينة التدريس ويبقي لممعمـ مكانتو

مما سبؽ تعرؼ الباحثة البحث اإلجرائي بأنو عممية بحثية

المينية ومالحقة كؿ جديد ،وشممت حركة المعمـ الباحث

منظمة تقوـ عمى خطوات عممية محددة يقوـ بيا معممي عموـ

تطورات أخرى كمشروع فورد لمتدريس ،وشبكة البحث اإلجرائي

المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية حديثي الخبرة التدريسية لتنمية

الصفي [.[63

الوعي بالبحوث اإلجرائية ،وخفض القمؽ التدريسي لدييـ.
ويشير كؿ مف [ [71,72إلى أف الركيزة النظرية ليذا

 -2مفيوـ البحث اإلجرائي وخصائصو:
يشير كؿ مف [ ]64,65,66إلى أف البحث اإلجرائي وليد

البحث ثرية ومختمفة؛ فمقد استقى جذوره مف الفمسفة البرجماتية،

التطور في النظريات التربوية واإلنسانية؛ لذا فيو يعد عممية

إذ ال يكفي فيـ العالـ بؿ يجب أف نسعى لتغييره ،والبحث

اجتماعية تنبع مف حاجة األفراد لمتغيير والتحسيف ،وتكوف نواة

اإلجرائي ىو أداة ىذا التغيير ،وأخذ ىذا البحث مف البنائية

ىذه العممية التأمؿ الذاتي الممزوج بالمشاعر ،ويتخمميا بناء

مسممة مؤداىا أف كؿ ما يفعمو ويقولو الفرد وكذلؾ المعرفة التي

المعرفة عف طريؽ التفاعؿ المباشر مع اآلخريف.

يحتاجيا ويسعى إلييا مرتبط بإطار ثقافي ،ومثاؿ عمى ذلؾ أف

والبحث اإلجرائي يتكوف مف كممتيف ىما :كممة إجراء Action

المعمميف يحتاجوف معمومات عف المدارس المحيطة بيـ لمعمؿ

وتعني الفعؿ والتدخؿ ،أما كممة بحث  Researchفتعني

سويا بيدؼ التطوير.

االستقراء والتأمؿ ،والكممتاف معا تحمالف معاني عديدة ،فالبحث

كما تستند لمبنائية االجتماعية لفيجوتسكي حيث يعتمد

اإلجرائي يعني اإلجراء المنظـ الذي تبنى مف خاللو معرفة

البحث اإلجرائي عمى أسموبيف وىما :التفكر الذاتي والتأمؿ

جديدة ،ويطمؽ عميو أيضا االستقصاء التطبيقي العممي؛ فيو مف

لمممارسات ،والثاني يعتمد عمى التفاعؿ بيف المجموعات لحؿ

األبحاث التطبيقية الموجية نحو حؿ مشكمة ما ،مع تأمؿ الواقع

المشكمة ،وىذا التفاعؿ سيزيد مف األحاديث والمناقشات الجدلية

واستقصاء الماضي ،ويتوفر في األدب التربوي عدة تعريفات

لحميا ،والتفاعؿ بيف أفراد المجموعة.
وأشار العديد مف الباحثيف [ ]6,73,74إلى أف البحث

لمبحث اإلجرائي حسب الزاوية التي يتـ مف خالليا النظر لمبحث
ومنيا:

اإلجرائي لو مجموعة مف الخصائص تميزه عف غيره مف أنواع

تعريؼ الخالدي [ ]67لمبحث اإلجرائي بأنو" البحث الذي يقوـ بو

البحوث األخرى منيا أنو:
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 -واقعي :يتعامؿ مع مشكالت موجودة بالفعؿ في الواقع وتؤرؽ

مف إجرائيا إلى :البحث األساسي  ،Basic Researchوالبحث

الممارس (المعمـ ،المدير...،إلخ) ويحاوؿ البحث عف حؿ ليا؛

التطبيقي  ،Applied Researchوالبحث اإلجرائي Action

مما يسيـ في تحسيف الواقع.

 Researchكما يمي:

 -تعاوني وتشاركي :حيث يشارؾ المعنيوف بشكؿ نشط

البحوث األساسية :طبيعة ىذه البحوث نظرية ،وتجرى وفقا

وكشركاء في عممية البحث اإلجرائي ،وتفيد ىذه المشاركة النظر

لمعايير المنيج العممي في حؿ المشكالت ،وتيدؼ إلى إثراء

إلى مشكمة البحث بشكؿ شمولي ،وتجعؿ المشاركيف أكثر التزاما

الحقؿ التربوي بكؿ ما ىو جديد مف حقائؽ ومفاىيـ ومبادئ

بالعمؿ وبالتغيير الذي يسعى البحث إلحداثو.

وقوانيف ونظريات عممية ،أو تأكد وجودىا ،وىي بذلؾ تسيـ في

وترى الباحثة أف التعاوف والتشارؾ في البحث اإلجرائي لو

نمو المعرفة التربوية المتوافرة ،وتعتمد ىذه البحوث في تحقيؽ

مميزات عديدة منيا أف كؿ مشترؾ سيستفيد مف خبرة اآلخريف،

أىدافيا عمى عمميات التحميؿ المنظـ والدقيؽ لمظواىر والقضايا

ويزداد لديو التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف ،فيو فرد في

التربوية ،وكثي ار ما تجرى داخؿ المختبرات؛ إال أنو يؤخذ عمييا

مجموعة وليس منعزال عنيا ،وىذا التنوع في الخبرات سيثقؿ مف

أف نتائجيا قد يصعب تطبيقيا أحيانا بشكؿ مباشر عمى الواقع

جودة البحث ونتائجو.

العممي؛ نظ ار ألف المبالغة في ضبط المواقؼ في المختبرات

 -تأممي نقدي :حيث يركز البحث اإلجرائي عمى عممية تأمؿ

يفصميا عف الواقع الطبيعي؛ فتكوف النتائج غير ممثمة لمواقع

الباحث فيما يقوـ بو مف إجراءات وما يتوصؿ إليو مف نتائج،

العممي.

وييتـ ىذا النوع مف البحوث بالتأمؿ أكثر مما ييتـ بالتحميؿ

البحوث التطبيقية :طبيعة ىذه البحوث ميدانية ،وتجرى ىذه

اإلحصائي الصارـ ودقة البيانات.

البحوث وفقا لمعايير المنيج العممي في حؿ المشكالت ،وتيدؼ

وترى الباحثة أف التأمؿ في أي مجاؿ مف مجاالت العمؿ ىو

إلى تطبيؽ المبادئ والقوانيف والنظريات العممية واختبارىا ،وتقويـ

الخطوة األولي لمتطوير والتحسيف ،فمف خالؿ التأمؿ يستطيع

مدى نجاحيا في حؿ المشكالت التربوية ،كما أنيا تيدؼ إلى

الممارس أف يتعرؼ عمى جوانب القصور في عممو ويبدأ في

تعميـ النتائج التي يتـ استخالصيا مف عينة معينة إلى عينة

التفكير لمحاولة حميا.

أخرى أكبر وأشمؿ؛ وليذا فاف العينة التي تجرى عمييا مثؿ ىذه

 -دوري :حيث يتـ البحث اإلجرائي عمى شكؿ دورة يتـ فييا

البحوث يتـ اختيارىا بعناية ودقة فائقة عف طريؽ باحثيف

اإلجراء والتأمؿ الناقد ويفيد التأمؿ الناقد في مراجعة اإلجراء

مختصيف أو مؤسسات عممية مختصة.

السابؽ والتخطيط لإلجراء الالحؽ.

البحوث اإلجرائية :طبيعة ىذه البحوث ميدانية أيضا ،ولكنيا

 -مرف :حيث يتيح المجاؿ لبعض التعديالت في أثناء عممية

تختمؼ عف البحوث التطبيقية في عدة أمور؛ منيا :عدـ التزاميا

البحث ،ويكوف أيضا مستجيبا لمحاالت الطارئة في أثناء البحث

بخطوات البحث العممي وشروطو ،كما أنيا تجرى بيدؼ

ويأخذىا في االعتبار.

التوصؿ لمعمومات معينة بشأف موضوع محدد ،وال تيتـ بتعميـ

 -عممي :فالنتائج التي نحصؿ عمييا مف البحث اإلجرائي ليس

نتائجيا عمى مواقؼ أخرى ،ىذا إلى جانب أف كثي ار مف ىذه

ليا فقط أىمية نظرية ولكف أيضا في كونيا تؤدي لتحسينات

البحوث تجرى في حجرة الدراسة ،ويقوـ بيا المعمموف في

فورية لمممارسات في أثناء وبعد عممية البحث.

صفوفيـ الدراسية ،أو مديرو المدارس في مدارسيـ ،أو غيرىـ؛

 -3الفرؽ بيف البحث اإلجرائي والبحوث التربوية األخرى:

بيدؼ تحسيف األداء في ميداف العمؿ؛ وبالتالي فالنتائج التي
يحصموف عمييا تكوف ذات أىمية تطبيقية ليؤالء المعمميف أو

يشير [ ]75إلى أف البحوث تصنؼ وفقا لطبيعتيػ ػا واليدؼ
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المدراء في صفوفيـ أو مدارسيـ ،ومف الصعب تعميميا عمى

 -تنمي بعض السموكيات واالتجاىات اإليجابية لمعممي العموـ

الفصوؿ أو المدارس األخرى ،وترجع أىميتيا إلى تزويد

مثؿ :النقد البناء ،تقبؿ وجيات نظر اآلخريف ،االنفتاح عمى آراء

المعمميف والمربيف باألساليب الموضوعية لحؿ المشكالت

اآلخريف وأفكارىـ.

التربوية التي تواجييـ بدال مف االعتماد عمى الخبرة الشخصية

 -إف استمرار المعمـ أو اإلداري في إجراء البحوث اإلجرائية

في اتخاذ ق اررات بشأف حميا.

يشجعو عمى متابعة أنماط البحوث األخرى ويدفعو إلى تعرؼ

 -4أىمية البحث اإلجرائي وتوظيفو في مواقؼ تعمـ وتعميـ

أصوؿ البحث العممي بشكؿ دقيؽ.

العموـ:

 تنمي لدى معممي العموـ شعو ار بالتمكيف وتحمؿ مسئوليةتعمميـ وتدريسيـ في المستقبؿ.

يشير كؿ مف [ ]76,77إلى أف أىمية البحوث اإلجرائية

ونظ ار ألىمية البحوث اإلجرائية وما توفره مف مميزات في

ترجع إلى أنيا ال تعود بالفائدة فقط عمى المعمـ بؿ أيضا عمى

مواقؼ تعميـ وتعمـ العموـ؛ فقد قامت بعض الدراسات باستخدامو

طالبو ،وعمى المدرسة ،والعممية التعميمية بأسرىا.
وقد أوضحت العديد مف األدبيات أىمية البحوث اإلجرائية

لحؿ بعض المشكالت التدريسية ؛ومنيا دراسة نعماف []82

[ ،]11,78,79,80,81وباستقراء ىذه األدبيات أمكف التوصؿ

حيث أوضحت فاعمية استخداـ البحث اإلجرائي في حؿ

إلى الفوائد التي يمكف أف تعود عمى عممية تعميـ وتعمـ العموـ

مشكمتيف مف المشكالت التي تواجو معممي العموـ وىما :ضعؼ

عند أداء المعمـ لتمؾ البحوث وتوظيفو إلجراءاتيا كالتالي:

استيعاب مفاىيـ وحدة القوى والحركة لتالميذ الصؼ السادس

 -وسيمة عالجية لممشكالت التي يتـ تشخيصيا بمواقؼ تعميـ

االبتدائي ،وتدني األداء التدريسي إلحدى المعممات في وحدة

وتعمـ العموـ ،كما أنيا وسيمة لتحسيف أداء وتحصيؿ الطالب.

القوى والحركة لمصؼ األوؿ اإلعدادي باإلسكندرية ،ودراسة

 -تتيح الفرصة لمعمـ العموـ لفحص وتأمؿ ممارساتو التعميمية

محمد ،محمد [ ]83التي أوضحت فاعمية برنامج تدريبي في

بيدؼ تحسينيا وتطويرىا.

تنمية ميارات البحث اإلجرائي ،ومفيوـ تعميـ العموـ لدى

 -تعزز دافعية معمـ العموـ لمتفكير والعمؿ ،وتنمي لديو روح حؿ

معممات العموـ في أثناء الخدمة بالسعودية ،ودراسة ][84
 Goodnoughالتي أوضحت فاعمية استخداـ معممي عموـ

المشكالت.
 -تعزز لدى معمـ العموـ الثقة بالنفس ،وتقمؿ مف قمؽ التدريس

المرحمة االبتدائية لمبحث اإلجرائي في تعميـ العموـ عمى تنمية

لديو ،وتمكنو مف السيطرة عمى المشكالت التي تواجيو.

جوانب التنمية المينية لدييـ ،ودراسة Markic [85] Eilks

 -تطور القدرات التأممية لمعممي العموـ ،وتكوف الشخصية

التي أوضحت فاعمية البحث اإلجرائي الذي قاـ بو معممو

المينية المتأممة ،والمالحظة ،والقدرة عمى التقويـ الذاتي.

الكيمياء بالمرحمة الثانوية عمى تحسيف االتجاىات والمعتقدات

 -تمكف معممي العموـ مف الوعي ،والمراقبة لفاعمية أدائيـ

المينية لدييـ ،ودراسة ] Ketsing, et. al. [86التي أوضحت

التدريسي.

تحسف في فيـ وممارسات معممي العموـ الذيف حضروا برنامجا

 -تحسف التواصؿ بيف المعمميف والطالب ،واإلدارة المدرسية،

عف البحوث اإلجرائية كأحد مداخؿ التنمية المينية.

والمجتمع.

 -5خطوات البحث اإلجرائي:

 -تسيـ في تحقيؽ التفاعؿ والتواصؿ الميني بيف معممي العموـ

يشير [ ]7إلى أف البحوث اإلجرائية تتسـ بالمرونة

بعضيـ البعض ،واالستفادة مف خبراتيـ وتبادؿ األفكار،

والديناميكية ،فميس ليا إجراءات ثابتة يتـ إتباعيا وفؽ

واالستراتيجيات التدريسية المختمفة.

ترتيب محدد ،ولكف مع ذلؾ ىناؾ خطوات عامة م ػف الضػ ػ ػروري
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االسترشاد بيا عند إجراء تمؾ البحوث.

المرحمة الرابعة :وتشمؿ التقويـ ،وعممية إصدار األحكاـ عمى ما

ويقدـ [ ]68شرحا لخطوات البحث اإلجرائي كالتالي:

تـ مف معالجة تجريبية.

 -1اختيار المشكمة وتحديدىا :ومف صفات المشكمة أف تكوف

المرحمة الخامسة :إجراء التعديالت في ضوء التقويـ.

حقيقية وواقعية منبثقة عف صعوبة يواجييا المشرؼ أو المعمـ أو

المرحمة السادسة :وتتمثؿ في تحرؾ المعمـ في اتجاه جديد

المدير أو الطالب ،وتحدد عمى مرحمتيف:

لمعمؿ؛ بيدؼ تحسيف الممارسات التي يقوـ بيا.
ويشير [ ]88إلى أف البحث اإلجرائي يتمخص في ثالثة

أ .وصؼ الواقع الحالي ،ورصد العوامؿ المؤثرة فيو.
ب .تصور ما يجب أف يكوف عميو الواقع.

عناصر رئيسة ىي:

 -2اقتراح حموؿ لممشكمة :وذلؾ بالرجوع إلى المصادر التي

البحث  Researchوىو أحد طرؽ توليد المعرفة التي يحتاجيا

تبحث المشكمة ،ومناقشة ذوي الخبرة في الموضوع ،ويتـ في ىذه

البحث اإلجرائي.

الخطوة وضع فرضية أو أكثر لمحؿ ،ويجب أف تكوف الفرضية

المشاركة  participationأي المشاركة المتفاعمة مف قبؿ

واضحة ،محددة ،قابمة لمتطبيؽ مف حيث متطمباتيا المادية

األفراد المشاركيف بمف فييـ الباحث أو الباحثيف أنفسيـ في جو

والبشرية.

مف ديمقراطية اإلجراءات التي تولد المعرفة الضرورية ورصد

 -3اختبار الفرضيات :ويتـ في ىذه الخطوة تنفيذ العمؿ مف

نتائج العمؿ.

خالؿ تحديد:

العمؿ واإلجراءات  Actionأي تنفيذ إجراءات حؿ المشكمة قيد

• أساليب االختبار والتجريب.

الدراسة ،ومف الجدير بالذكر أنو ينبغي أف تتفاعؿ ىذه العناصر

• األدوات الالزمة لجمع المعمومات.

بشكؿ متكامؿ عند إجراء البحث.

• جدوؿ زمني لتنفيذ الخطوات المختمفة.

ومما سبؽ استخمصت الباحثة مراحؿ إجراء البحث اإلجرائي

 -4استخالص النتائج :ويتـ ذلؾ بعد تبويب وتحميؿ المعمومات

متمثمة في:

التي تـ جمعيا في الخطوة السابقة.

المرحمة األولى :مرحمة التخطيط :وتتضمف الخطوات اآلتية:

 -5إصدار التعميمات وتحديد المقترحات :حيث يخطط الباحث

 -تأمؿ الممارسات الحالية :وفييا يقوـ المعمـ بالمالحظة

لتوظيؼ النتائج في تعديؿ ممارساتو وتطويرىا.

المقصودة لممارساتو الحالية؛ لتعرؼ مشاكمو التي تستحؽ
البحث والتقصي ،فيذه المراجعة والتأمؿ لمممارسات قد يشعر

كما عرض [ ]87دورة البحوث اإلجرائية متمثمة في المراحؿ
التالية:

المعمـ بالقمؽ تجاه المشكمة ،ويمكنو أف يناقش زمالءه في

المرحمة األولى :تتضمف المالحظة المقصودة لمموقؼ التعميمي

المدرسة؛ لعميـ يشاركونو نفس اإلحساس.

لتعرؼ مشاكمو وقضاياه.

 -تحديد المشكمة وصياغتيا :وفييا يصوغ المعمـ المشكمة

المرحمة الثانية :التأمؿ حيث يفكر الباحث في ممارساتو

بطريقة سيمة وبسيطة ال غموض فييا ،بحيث يمكف معالجتيا

وسموكياتو ،وينقدىا؛ لتحديد مدى قدرتو عمى تحقيؽ األىداؼ

بسيولة.

وعالقتيا بالمشكمة التي تـ تحديدىا.

 -وضع فروض البحث :وىي تفسير أو حؿ محتمؿ لممشكمة

المرحمة الثالثة :القياـ بالعمؿ ،أو الفعؿ وتتمثؿ في المعالجة

التي يدرسيا المعمـ ،وتوجو إلى المعمومات والمعارؼ التي يجب

التجريبية التي يدخميا الباحث عمى بعض المتغيرات مف أجؿ

أف يبحث عنيا بدال مف تشتت جيوده دوف غرض محدد ،كما

تحسيف الواقع.

تساعده عمى تحديد اإلجراءات المالئمة لحؿ المشكمة.
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 -وضع الخطة وتحديد اإلجراءات :ويتـ ذلؾ بجمع البيانات

النتائج ،ويمكف أف تخمؽ الكتابة أيضا سجال مستداما لمبحث،

المتعمقة بالمشكمة وبالفرضيات التي يضعيا الباحث ،وفييا يقوـ

بحيث يمكف استخدامو مف قبؿ اآلخريف.

المعمـ بتصميـ مخطط يساعده في إحداث التغيير المقصود،

والبحوث اإلجرائية ىي بحوث لمفعؿ واألداء وموجية نحو كؿ

ويوضح لو الكيفية والموارد الالزمة التي يمكف بيا بموغ اليدؼ

مف الفيـ وتحسيف الممارسات؛ لذلؾ فإف الخطوة األخيرة في

وحؿ مشكمة البحث ،وتحديد الطريقة المناسبة الختبار الفروض،

عممية البحث ىي اتخاذ قرار أي الخطوات ينبغي إتباعيا؛

ووضع خطة زمنية متكاممة تبيف مراحؿ التطبيؽ وتنفيذىا.

لتغيير وتحسيف الممارسات ،وتؤدي معظـ البحوث اإلجرائية إلى

المرحمة الثانية :مرحمة التنفيذ :وتشمؿ:

أسئمة جديدة تتطمب الدراسة ،وبذلؾ تصوغ أشكاال جديدة مف

 -تنفيذ وتطبيؽ اإلجراءات التي صمميا المعمـ إلحداث التغيير،

الفيـ واستبصار أكثر عمقا في الممارسات.

وتحسيف الواقع المدروس.

 -6عوامؿ نجاح وفشؿ البحث اإلجرائي:

 -مالحظة المعمـ وكتابتو لممشكالت التي تقابمو في أثناء

يشير كؿ مف [ [68,89,90إلى مجموعة مف العوامؿ التي

التطبيؽ ،ومالحظة النتائج.

تساعد عمى النجاح في استخداـ البحث اإلجرائي وىي:

المرحمة الثالثة :مرحمة التقويـ :وتشمؿ:

 -أف يقتنع المعمموف بأىمية القياـ بالبحث اإلجرائي وضرورتو.

 -تحميؿ النتائج وتفسيرىا :يقوـ الباحث بتدويف النتائج التي تـ

 -أف تتوافر المصادر واألدوات الالزمة لمقياـ بالبحث اإلجرائي.

التوصؿ إلييا وتحميميا وتفسيرىا والتوصؿ لالستنتاجات المتعمقة

 -أف تتاح الفرصة لمقائميف بالبحث لممشاركة الفعمية في جميع

بالمشكمة.

مراحمو وخطواتو.

 -التأمؿ والمراجعة :يقوـ الباحث في ىذه الخطوة بتأمؿ كيفية

 -أف يراعى في اختيار مشكمة البحث توفر الظروؼ

تأثير نتائجو عمى ممارساتو التعميمية ،وحيف يالحظ تحسنا يتـ

الموضوعية لمعالجتيا.

حؿ المشكمة والخروج منيا ،واذا لـ يمحظ تحسنا يراجع الموقؼ

ولذلؾ يشير [ ]17إلى أنو عند اإلعداد لخطة البحث اإلجرائي

مف جديد ابتداء مف الخطوة األولى ،ويضع الباحث في نياية

يجب مراعاة أف تكوف الخطة:

بحثو توصيات في ضوء استنتاجاتو وتكوف عمى صورة مقترحات

 -في حدود عمؿ الباحث سواء المدرس أو اإلداري بحيث يمكنو

تفيد زمالءه أو غيرىـ مف الباحثيف؛ لكي يستفيدوا منيا في

أف يحدث تغيي ار إيجابيا عند استكماؿ دراستيا.

تعديؿ ممارساتيـ.

 -واقعية يمكف دراستيا بسيولة وبحدود إمكانات الباحث مف

 -كتابة تقرير البحث :بعد االنتياء مف تنفيذ الجانب اإلجرائي،

حيث الوقت ،والموارد ،والتمويؿ.

يقوـ المعمـ بكتابة تقريره البحثي حوؿ جميع الخطوات التي قاـ

 -ذات عالقة بأوجو التغيير المرجوة في المدرسة والمنطقة

بيا.

التعميمية.

 -مشاركة النتائج :وىي إحدى الخطوات األخيرة في البحث

 -نابعة مف االىتماـ الشخصي لمباحث.

اإلجرائي ،حيث يتشارؾ المعمـ نتائجو مع المعمميف اآلخريف

بينما يشير كؿ مف [ [91,92إلى العديد مف األسباب التي قد

سواء في المدرسة أو في مدارس أخرى ويمكف عرض النتائج في

تؤدي إلى فشؿ البحث اإلجرائي في تقديـ النتائج المرجوة منو

اجتماعات رسمية أو غير رسمية أو في تقارير.

ومنيا:

ويمكف أف تؤدي الكتابة إلى مزيد مف التحميؿ ،وتحسيف

 -طرح المعمـ لسؤاؿ ال يريد فعال أف يجيب عنو ،أو ال يكوف

التفسير وتعميؽ فيـ المشكمة ،وكذلؾ اقتراح كيفية االستفادة مف

ميماً بالنسبػ ػة لػ ػو ،فك ػوف الباح ػث صادقػاً في اختيار المشكمة مف
47

5

أىـ مالمح الباحث اإلجرائي.

7

2016

بالنفس.
ويعرؼ ] Akinsola [55القمؽ التدريسي بأنو حالة مف

 اعتماد المعمميف في استنتاجاتيـ عمى معمومات محدودة؛ولذلؾ ينصح بتعدد المصادر لجمع المعرفة.

التوتر المرتبط باألنشطة التدريسية سواء في أثناء التحضير أو

 -افتقاد المشاركيف في البحث إلى ميارات التعاوف والتواصؿ

التنفيذ ليا أو التقويـ ،كما يشير كؿ مف [ ]97,98,99إلى أف

إلنجاز العمؿ.

القمؽ بشكؿ عاـ ،وقمؽ التدريس بشكؿ خاص يعد مف العوامؿ

 -أف يضع المعمـ الخطة اإلجرائية قبؿ أف يدرس فعميا الموقؼ

التي تؤثر عمى مستوى األداء التدريسي لممعمـ؛ ولذلؾ سعت

ويراجع األدبيات.

بعض الدراسات [ ]100,101,102,103,104لتعرؼ أثر

 -اختيار المعمـ الستراتيجيات تغذية راجعة أو نظاـ جمع بيانات

القمؽ التدريسي عمى متغيرات مختمفة ،وتوصمت إلى أف القمؽ

يكوف غير متوافؽ مع طريقة تدريسو ،وبيئة الصؼ ،وسؤاؿ

التدريسي لدى المعمميف يؤثر بصورة سمبية عمى كؿ مف:

البحث اإلجرائي.

 -مستوى األداء التدريسي.

 -اقتصار تأمالت المعمـ عمى تقرير لما تـ تخطيطو وتنفيذه،

 -القدرة عمى حؿ المشكالت.

وال يحاوؿ فيـ ماذا يحدث؟ ولماذا يحدث؟ ،فالمعمـ ال يفحص

 -تقدير الذات.

بعمؽ كافة التغيرات التي تحدث كنتيجة إلجراءاتو ،كأف تكوف

 -مستوى القمؽ والتحصيؿ لدى التالميذ.

نتائج مشروع البحث اإلجرائي نتائج سمبية غير متوقعة بالنسبة

 .2قمؽ تدريس العموـ:
يشير كؿ مف [ [56,105,106إلى أف قمؽ تدريس العموـ

لتعمـ التالميذ.
ثانيا :القمؽ التدريسي Teaching Anxiety

قد يرجع إلى طرؽ التدريس التقميدية التي لـ تعد تمبي العديد مف

 .1مفيوـ القمؽ التدريسي:

األىداؼ أو متطمبات التالميذ ،وادارة الصؼ ،أو القمؽ مف

يشير [ ]93,94إلى نوعيف مف القمؽ وىما :قمؽ الحالة (state

التقويـ ،أو عدـ وجود مستوى الخبرة الذي يتوقعو التالميذ ،أو

)Anxiety؛ وقمؽ السمة )(Treat Anxiety؛ ويعرؼ قمؽ

القمؽ مف عدـ اإلجابة عف أسئمة ىـ غير مستعديف ليا ،وكذلؾ

الحالة بأنو عبارة عف حالة انفعالية يشعر بيا الفرد عندما يدرؾ

أف الكفاءة التدريسية لممعمـ قبؿ الخدمة غير كافية.

تيديدا في موقؼ ما؛ فينشط جيازه العصبي الالإرادي؛ وتتوتر

ويعرؼ  [56] Idowuقمؽ تدريس العموـ بأنو مشاعر

عضالتو؛ ويستعد لمواجية ىذا التيديد؛ ويزوؿ عادة بزواؿ

التوتر والخوؼ مف ممارسة أداء المياـ واألنشطة والممارسات

مصدره ،أما قمؽ السمة فيو استعداد مكتسب يظؿ كامنا حتى

المرتبطة بالعموـ ،وىي تقود إلى حالة مف األلـ والحزف وعدـ

تنبيو عوامؿ خارجية أو داخمية ،ويتوقؼ مستوى استثارة القمؽ

القدرة عمى التركيز.
وتعرفو الباحثة بأنو حالة انفعالية مؤقتة تجعؿ معمـ العموـ

عمى مستوى استعداد اإلنساف لو.

بالمرحمتيف االبتدائية واإلعدادية حديثي الخبرة التدريسية يشعر

بينما يشير كؿ مف [ ]95,96إلى أف وجود درجة قميمة مف
القمؽ غالبا ما تحسف األداء؛ ويسمى القمؽ الميسر

بالتوتر والخوؼ مف الفشؿ في أداء المياـ التدريسية المتعمقة

 ،Facilitating Anxietyفيذه الدرجة القميمة مف القمؽ ىي

باإلعداد ،أو التدريس أو التقويـ لمادة العموـ ،ويقاس بالدرجة

التي تدفع الفرد لمنجاح ،وعمى العكس فإف الدرجة العالية مف

التي يحصؿ عمييا المعمـ في مقياس قمؽ تدريس العموـ،

القمؽ غالبا ما تعيؽ األداء ،وىو ما يسمى بالقمؽ المعيؽ

حيث تعكس الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ درجة القمؽ

) (Debilitating Anxietyالذي يقمؿ مف الدافعية والثقة

التدريسي لديو.
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ويشير كؿ مف [ ]107,108إلى أنو مف مصادر قمؽ

اإلجرائية يقمؿ مف القمؽ التدريسي لدييـ؛ ومف ثـ لدى تالميذىـ،

العموـ لدى التالميذ الخوؼ مف االختبار ،وتكويف اتجاىات

وترى أبو ستة [ ]38أف معمـ العموـ يجب أف يجد الشجاعة

سمبية نحو معممي العموـ ،والخبرات واألنشطة غير المحبوبة

لالعتراؼ بقمقو التدريسي ،والبحث عف محاولة لمعالجتو ،وتشير

لمتالميذ ،وعدـ تقديرىـ لمعموـ ،و مدرسي العموـ القمقيف؛ ومف ثـ

إلى أف التأمؿ الذاتي يمكف أف يزيد مف قدرة المعمـ عمى التغمب

فإف معمـ العموـ الذي لديو قمؽ تدريسي ينعكس عمى التالميذ في

عمى اآلثار السمبية لمقمؽ وينبغي عميو تحديد المشكالت التي

دراستيـ لمعموـ ،وأف عدـ التوافؽ بيف طرؽ التدريس التي

تواجيو مع التالميذ أو المنيج أو اإلدارة ويسعى لحميا؛ ألنيا

يستخدميا معمـ العموـ والمستوى العقمي لمتالميذ يزيد مف قمقيـ

تنعكس عمى دافعيتو وثقتو بنفسو.
وتتفؽ الباحثة مع أبو ستة [ ]38عمى أف التأمؿ الذاتي ىو

نحو العموـ.
ويشير [ ]109إلى أف الطالب معمـ العموـ يقدـ عمى مينة

الخطوة األولى إلجراء البحوث اإلجرائية؛ لحؿ المشكالت

التدريس وليس لديو الخبرة الكافية لمتدريس واستخداـ طرؽ

المختمفة ،وترى الباحثة أف المعمـ عندما يتدرب عمى إجراء

تدريسية متنوعة وحديثة ،وكذلؾ في إقامة عالقة ثقة بينو وبيف

البحوث اإلجرائية لحؿ ما يواجيو مف مشكالت سواء متعمقة

التالميذ؛ ولذلؾ فقد نادى بأف تكوف ىناؾ برامج تدريبية تقدميا

بالمنيج ،أو طريقة التدريس أو التقويـ أو مشكالت متعمقة

الجامعة لمعممي العموـ ،وأف تكوف مف أىدافو خفض القمؽ

بالتالميذ وسموكيـ؛ فسيكوف واثقا مف نفسو وقدراتو عمى حؿ ىذه

التدريسي لدى معممي العموـ وخاصة حديثي الخبرة التدريسية

المشكالت ،وبالتالي تقمؿ ىذه الثقة مف قمؽ التدريس لديو.

ولمحاولة خفض القمؽ التدريسي ومعالجتو سعت بعض

كما أكد كؿ مف [ ]115,116إلى أف إجراء المعمميف

الدراسات إلى االستعانة بأساليب واستراتيجيات مختمفة ومف ىذه

المبتدئيف لمبحوث اإلجرائية؛ أدى إلى ترسيخ معتقدات إيجابية

الدراسات :دراسة إبراىيـ [ ]39التي أوضحت فاعمية برنامج

لدييـ حوؿ قدرتيـ التدريسية؛ نتيجة لمخبرة التي يكتسبونيا مف

تدريبي مقترح قائـ عمى التعمـ اإللكتروني في خفض القمؽ

ىذه البحوث ،وما تحممو مف إجراءات تساعدىـ عمى تجنب

التدريسي لدى الطالب معممي المغة العربية بكمية التربية،

فرص الفشؿ في أثناء التدريس؛ والتي تعد مصد ار مف مصادر

ودراسة عبد العزيز [ ]110حيث أوضحت فاعمية التدريس

القمؽ لدييـ ،كما أنيا أدت إلى بنائيـ لصورة إيجابية عف ذواتيـ؛

بالفريؽ لدى طالب التربية العممية شعبة الرياضيات عمى خفض

تؤثر عمى ممارساتيـ التدريسية وتقميؿ القمؽ التدريسي لدييـ.

قمؽ التدريس ،ودراسة [ Brandt [111التي أوضحت فاعمية

 .4الطريقة واإلجراءات

استراتيجيات التفكير البصري عمى خفض قمؽ دراسة الرياضيات

أوالً :بناء البرنامج التدريبي المقترح:

لدى تالميذ الصؼ السابع ،ودراسة ]Konen, Robert [112

 -1أسس بناء البرنامج :في ضوء الدراسة النظرية لمحاور

التي أوضحت فاعمية برنامج تدريبي إثرائي لمعممي العموـ في

الدراسة ،ودراسة األدبيات المرتبطة؛ تـ استخالص عدد مف

أثناء الخدمة في تقميؿ قمؽ التدريس وتنمية الثقة بالنفس أثناء

األسس لبناء البرنامج التدريبي المقترح؛ وىى:

تدريس العموـ ،ودراسة [ Bursal [113التي أوضحت فاعمية

 طبيعة العصر الحالي واحتياجات المجتمع:إف مجتمع اليوـ يعيش عصر السماوات المفتوحة والتطورات

تدريس مقرر طرؽ تدريس العموـ المدعـ باألنشطة اإلثرائية عمى
خفض قمؽ تدريس العموـ لدى الطالب معمـ العموـ.

العممية المتسارعة؛ ليذا كاف المجتمع بحاجة ماسة ألفراد لدييـ

 .3البحوث اإلجرائية وقمؽ تدريس العموـ:

القدرة عمى مواجية تحديات ىذا القرف؛ وذلؾ مف خالؿ معمـ
معد جيدا قبؿ أو في أثناء الخدمة؛ يساعد ط ػ ػالبو عم ػ ػى مواجيػة

يشير كؿ مف [ ]36,114إلى أف أداء المعمميف لمبحوث
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المجتمع بكفاءة وفاعمية.

ؾ في عمميات التجديد التربوي وعممية
المناىج الدراسية ،مشار ٌ

 -التدريب أثناء الخدمة:

اإلدارة المدرسية ،مسئو ٌؿ عف حفظ النظاـ وتقويـ المتعمميف؛

يشير كؿ مف ][ ]40,117إلى أف إعداد المعمـ ميما كاف

باحث وعضو في مينتو ومجتمعو ،مشارؾ في تخطيط المنيج،

جي دا فإنو ال يكفي في حد ذاتو؛ ألننا نعيش عصر االنفجار
المعرفي والتقدـ التكنولوجي؛ وما يتبع ذلؾ مف تغير في طرؽ

موجو لمثقافة ،منفّذ لممنيج؛ ولذا كاف مف الضروري جداً لكؿ مف
ّ
يقدـ عمى التدريس أف يسأؿ نفسو عف مدى قناعتو بيذا العمؿ

وأساليب التدريس؛ وبالتالي فإف المعمـ بعد تخرجو يفاجأ بتغييرات

وتحمسو لمقياـ بواجباتو ومسئولياتو المتعددة.
وىناؾ عوامؿ تؤثر في أدوار المعمـ مف فترة إلى أخرى مثؿ

وتجديدات متتابعة؛ مما يستدعي تدريبو.
وتوضح [ ]118أف أىمية التدريب الميني لمعمـ العموـ في أثناء

التطورات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية وتحديات

الخدمة تتمثؿ فيما يمي:

العصر؛ وفي ضوء ىذه المسؤوليات يكوف المعمـ مطالَباً بأدائيا

• إعداد معمـ العموـ لممستقبؿ في ضوء االحتياجات المطموبة

بكفاءة؛ لتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية واعداد اإلنساف الصالح

منو.

القادر عمى تحمؿ مسئولياتو اإلنسانية والوطنية والمجتمعية.

• الكشؼ عف قدرات وامكانات المتدربيف وتنميتيا وتحفيزىـ عمى

 البحوث اإلجرائية كأحد مداخؿ التنمية المينية لممعمـ:تتعدد مداخؿ التنمية المينية لممعمميف واف كانت جميعيا

تحقيؽ أفضؿ النتائج التعميمية.
• تنمية المعمـ مينيا وأكاديميا لمواجية القضايا العممية

تدور حوؿ فكرة رئيسة وىي أف يتحوؿ المعمموف إلى متعمميف

المطروحة عمى الساحة.

دائمي التعمـ ،ويشير [ ]14,19إلى البحث اإلجرائي كمدخؿ

• تشجيع دور المعمـ كباحث عممي ،ومعاوف لمباحثيف في تحديد

لمتنمية المينية والممارسة التأممية لممعمـ ،كما أكد كؿ مف

وحؿ بعض المشكالت المرتبطة بتدريس العموـ.

[ ]48,123عمى أف مف أىـ االتجاىات الحديثة لمتنمية المينية

• تدعيـ ثقة المعمـ بنفسو وتنمية االتجاىات اإليجابية نحو

لممعمميف ىو االتجاه نحو استخداـ البحوث اإلجرائية ،وتدريب

تدريس العموـ.

المعمميف عمى كيفية المشاركة اإليجابية في إجراء ىذه البحوث،

 -أدوار معمـ العموـ ومسئولياتو:

واالستفادة منيا في مجاؿ المينة والتدريس ومواجية المشكالت
التعميمية.

يشير كؿ مف [ ]119,120,121إلى أف أدوار
ومسئوليات وواجبات معمـ العموـ عديدة ومتباينة ،فالمعمـ ال ُكؼء

واتفؽ العديد مف الباحثيف [ ]54,121,124عمى أف البحث

يؤدي دو اًر يتغير دوماً تبعاً لممواقؼ التعميمية المختمفة؛ لذلؾ

اإلجرائي ىو استقصاء منظـ يقوـ بو الممارسوف التربويوف

أصبح مف األمور الميمة أف تراعي النظـ التعميمية الجوانب

بيدؼ تشخيص المشكالت وحميا؛ لتحسيف عمميتي التعميـ

المختمفة لخصائص وصفات معمـ العموـ وأدواره؛ إذا أرادت أف

والتعمـ ،وأف ىناؾ أسبابا ميمة تجعؿ مف البحث اإلجرائي أحد

يؤدي المعمموف مسئولياتيـ وواجباتيـ بفعالية كبيرة.

المداخؿ الميمة لمتنمية المينية لممعمميف ومنيا:
 -تسمح لممعمميف باالستقصاء والبحث والتحري عف ممارساتيـ

ويجب أف يدرؾ المعمموف الدور الميـ المطموب منيـ في

التعميمية.

كمينييف ومواطنيف ،وكعوامؿ تغيير ،ويجب أف
المجتمع المحمي
ّ

 -تسعى إلى تحسيف التدريس والتعمـ والتأمؿ الذاتي.

ُيمنحوا الفرصة لممارسة ىذا الدور؛ فالمعمـ ليس ناقال لممعرفة

فقط؛ ولكنو مسئوؿ عف النمو المتكامؿ لمتالميذ ،متم ّكف مف

 -تتـ وفؽ إجراءات مدروسة وخطة يقوـ بيا المعمموف؛ بغرض

متابع لمتغيرات الحديثة في محتويات
كفايات التدريس المختمفة،
ٌ

تحسيف الظروؼ التدريسية واإلصالح الشامؿ لممدرسة.
50

 -طبيعة تدريس العموـ :يتطمب تدريس العموـ أف يكوف لدى

عف البحوث اإلجرائية ،والبعد الثاني شمؿ الجانب المياري

المعمميف معمومات ومعارؼ نظرية وعممية وتطبيقية وقدرات

والخاص بتدريب المعمميف عمى أداء تمؾ البحوث ،أما البعد

وميارات حوؿ التعمـ والتعميـ والتدريس؛ فتدريس العموـ ليس

األخير فتضمف الجانب الوجداني المتمثؿ في تنمية اتجاىات

مجرد نقؿ لممعرفة إلى الطالب؛ بؿ ىو عممية تساعدىـ في بناء

المعمميف نحو البحوث اإلجرائية ،وتمثمت أىداؼ البرنامج العامة

المعرفة ،وفيـ العالـ مف حوليـ.

في:
 -1تعريؼ معمـ العموـ حديث الخبرة التدريسية بالمعرفة النظرية

فقد أصبحت الميمة األساسية مف منظور الخبراء
والمختصيف في التربية العممية ىي تعميـ الطالب كيؼ يتعمموف

المرتبطة بالبحوث اإلجرائية.

العموـ؟ وكيؼ يفكروف بطريقة عممية ناقدة؟ وكيؼ يطبقوف

 -2تنمية ميارات التعمـ والتقويـ الذاتي لمعمـ العموـ حديث

المعارؼ والمعمومات في حياتيـ العممية؟ ال كيؼ يحفظونيا،

الخبرة التدريسية؛ ليتمكف مف مسايرة كؿ ما ىو جديد في مجاؿ

وكيؼ يساعدوف المتعمميف عمى اكتساب الميارات األساسية

التعميـ والتعمـ.

الالزمة لحؿ المشكالت ومواجية المواقؼ الجديدة ،بما في ذلؾ

 -3تدريب معمـ العموـ حديث الخبرة التدريسية عمى الحوار

مساعدتيـ عمى اكتساب ميارات استخداـ مصادر المعمومات،

والمناقشة حوؿ البحوث اإلجرائية ،مف خالؿ التعمـ التعاوني.

ولقد اىتـ خب ارء تدريس العموـ عمى المستوى القومي واإلقميمي

 -4تنمية االتجاىات اإليجابية لدى معممي العموـ حديثي الخبرة

والعالمي بتحديد أىداؼ لتدريس العموـ تمثمت في إكساب

التدريسية تجاه البحوث اإلجرائية.

التالميذ المعمومات الوظيفية ،والميوؿ ،واالىتمامات ،وأسموب

 -5تنمية ميارات إجراء البحوث اإلجرائية لمعممي العموـ حديثي

التفكير العممي ،والميارات بأنواعيا ،واالتجاىات العممية ،وصفة

الخبرة التدريسية.

تقدير العمـ والعمماء [.[31

 -6خفض القمؽ التدريس لدى معممي العموـ حديثي الخبرة
التدريسية.

ولكف بالنظر إلى تحديات القرف الحادي والعشريف،
والثورات اليائمة التي تحدث في المعرفة العممية والتكنولوجيا

 -7تقدير جيود العمماء في البحث العممي التربوي.

واالتصاؿ ،يشير [ ]31إلى ضرورة تزويد معممي العموـ بقدر

 -8تقدير قيمة البحث اإلجرائي في مجاؿ التربية والتعميـ.

مف الثقافة بوجو عاـ ،والثقافة العممية بوجو خاص التي تؤىميـ

وقد حددت أىداؼ كؿ وحدة مف وحدات البرنامج التدريبي

لفيـ طبيعة العصر القادـ ومتغيراتو الثقافية المختمفة ،واكساب

في بداية الوحدات ،كما حددت األىداؼ اإلجرائية الخاصة

وتنمية التعمـ الذاتي لدى المعمـ؛ ليتمكف مف التغمب عمى كثير

بجمسات البرنامج في بداية كؿ جمسة مف الجمسات التدريبية

مف المشكالت التي تواجو التدريس الحالي في ظؿ األعداد

وذلؾ حسب طبيعة موضوع كؿ جمسة.

الكبيرة لمتالميذ والطالب ،وادراؾ المعمميف أىمية إجراء البحث

 -3تحديد محتوى البرنامج التدريبي :قامت الباحثة باالطالع

التربوي في مجاؿ دراسة العموـ ،واستثمار نتائجو في تطوير

عمى األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بالبحوث اإلجرائية،

العممية التربوية ومواجية مشكالتو الميدانية.

وتـ تحديد المحتوى في ضوء أىدافو ،وتضمف أربعة وحدات

أىداؼ البرنامج :تمثؿ اليدؼ العاـ لمبرنامج في تنمية وعي

تدريبية ،تضمنت كؿ وحدة عدد مف الجمسات التدريبية ،وكانت

معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية بالبحوث اإلجرائية ،وقياس

ىناؾ جمسة تمييدية لمتعريؼ بالبرنامج التدريبي ،وجدوؿ ()1

أثره عمى خفض قمؽ التدريس ،وتضمف الوعي ثالثة أبعاد :شمؿ

يوضح محتوى البرنامج التدريبي وزمف التدريب.

البعد األوؿ الجانب المعرفي والمرتبط بتنمية المعارؼ النظرية
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جدول 1

محتوى البرنامج التدريبي المقترح وزمن التدريب
الجمسات التدريبية

الزمن بالساعة

وحدات البرنامج التدريبية
الوحدة التدريبية األولى:



مفيوـ البحث اإلجرائي والفرؽ بينو وبيف البحوث التربوية األخرى.

2

مدخؿ لمبحوث اإلجرائية



المعمـ الباحث والبحوث اإلجرائية.



البحوث اإلجرائية (المميزات ،األىمية ،الخصائص ،مجاالت استخداميا،

2

مستوياتيا)

2

البحوث اإلجرائية (أبعاد المشاركة والتعاوف في البحث اإلجرائي ،اعتبارات



3

تنفيذ البحث اإلجرائي التعاوني ،الممارسات األخالقية عند القياـ بالبحث
اإلجرائي ،عوامؿ فشؿ ونجاح البحث اإلجرائي)
نماذج البحوث اإلجرائية.



2

الوحدة التدريبية الثانية :تصميـ خطة البحث



مشكمة البحث (معايير اختيارىا – تحديدىا وصياغتا بدقة)

3

اإلجرائي



فرض الفروض ،وخطوات وضع خطة البحث.

3

الوحدة التدريبية الثالثة :أدوات جمع البيانات في



إعداد وتطبيؽ أدوات جمع المعمومات (االختبار)

2

البحوث اإلجرائية



إعداد وتطبيؽ (االستبانة – سجالت التأمؿ – المفكرات اليومية)

3



إعداد وتطبيؽ (المقابمة – المالحظة)



تنفيذ الخطة ،تحميؿ وتنظيـ النتائج.

3



إعداد تقرير البحث ،معايير التقرير الجيد.

3

الوحدة التدريبية الرابعة :تنفيذ وتقويـ خطة البحث

2

اإلجرائي
12

المجموع
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 -4االستراتيجيات واألنشطة التدريبية والوسائط التعميمية

المتضمنة بيا ،وفي نياية البرنامج التدريبي تـ تطبيؽ اختبار

لمبرنامج التدريبي :تنوعت استراتيجيات التدريب ما بيف

الجانب المعرفي لمبحوث اإلجرائية ،ومقياس االتجاه نحو

المحاضرة وطرح األسئمة ،والعصؼ الذىني ،والمناقشات الفردية

البحوث اإلجرائية ،وبطاقة ميارات إعداد البحوث اإلجرائية،

والجماعية ،والعمؿ في مجموعات ،وورش العمؿ إلجراء

ومقياس قمؽ تدريس العموـ.

التطبيقات العممية ،وتقديـ األنشطة الخاصة بكؿ مجموعة

 -6ضبط البرنامج :تـ ضبط البرنامج مف خالؿ عرضو عمى

ومناقشتيا ،وتنوعت الوسائط التعميمية مف جياز الكمبيوتر

مجموعة مف المحكميف في تخصص المناىج وطرؽ التدريس

وشاشة العرض؛ لعرض شرائح العروض التقديمية )،(PPT

وعمـ النفس لتحديد مدى صحة المعمومات الواردة بو ،ومدى

وصور ورسوـ توضيحية.

مناسبتيا لمتطبيؽ عمى معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية،

 -5أساليب تقويـ البرنامج التدريبي :تنوعت أساليب التقويـ؛

وقد تـ أخذ آراء المحكميف في االعتبار عند إعداد الصورة

فشممت التقويـ المبدئي حيث شمؿ تطبيؽ اختبار الجانب

النيائية لمبرنامج والتي تكونت مف المواد التعميمية التالية:

المعرفي لمبحوث اإلجرائية ،ومقياس االتجاه نحو البحوث

 -1دليؿ المدرب :وجاء تحت عنواف " معمـ العموـ :المعمـ

اإلجرائية ،ومقياس قمؽ تدريس العموـ.

الباحث " وتكوف مف ثالثة أجزاء رئيسة ىي:

التقويـ البنائي :يتـ التقويـ البنائي في أثناء التدريب مف خالؿ

المقدمة :وتيدؼ إلى تعريؼ المدرب بصورة موجزة لمبرنامج مف

تقويـ المعمميف في أثناء مناقشتيـ مع المدرب ،وأداء األنشطة

خالؿ عرض المدخؿ الذي يقوـ عميو البرنامج ،وأىدافو العامة،

والمياـ المتضمنة بأوراؽ العمؿ ،ثـ التقويـ النيائي؛ ويتـ في

واستراتيجيات وطرؽ التدريب ،واألنشطة التي يجب أف يقوـ بيا

نياية كؿ جمسة تدريبية؛ لتعرؼ مدى اكتساب المعمميف لمخبرات

المتدربوف ،وأدوات ومواد ووسائؿ تنفيذ البرنامج ،وأساليب
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التقويـ ،والتوزيع الزمني لمبرنامج ،وتنتيي بإرشادات عامة

صدؽ االختبار :لمتأكد مف صدؽ االختبار قامت الباحثة بعرضو

لممدرب؛ لتنفيذ البرامج التدريبي.

في صورتو األولية المتكونة مف ( )60سؤاال عمى نفس مجموعة

دليؿ الجمسات التدريبية :وشمؿ عرض كؿ جمسة بعناصرىا

المحكميف السابقة في تخصص المناىج وطرؽ التدريس إلبداء

اآلتية( :عنواف الجمسة التدريبية – زمف الجمسة – أىداؼ الجمسة

الرأي حوؿ مدى سالمة وصحة االختبار مف حيث الصياغة

– استراتيجيات وطرؽ التدريب – األدوات والوسائؿ الالزمة

والمضموف العممي ،ومدى ارتباط العبارات بالموضوعات ،وتـ

لتنفيذ الجمسة – إجراءات قبؿ الجمسة – تنفيذ الجمسة – إنياء

تعديؿ االختبار في ضوء اآلراء ،وقد أبدى المحكموف بعض

الجمسة).

التعديالت التي أخذتيا الباحثة في االعتبار عند إعداد الصورة
النيائية لالختبار.

مالحؽ دليؿ المدرب :وتتضمف أدوات التقويـ المستخدمة
بالبرنامج ،ومجموعة مف المراجع والمصادر التي يمكف الرجوع

التجربة االستطالعية لالختبار :طبؽ االختبار في صورتو

إلييا إلثراء محتوى البرنامج التدريبي.

األولية عمى ( )25مف معممي العموـ بالمرحمتيف االبتدائية

دليؿ المتدرب :وتكوف مف جزأيف رئيسيف ىما:

واإلعدادية مف غير مجموعة الدراسة ،لألغراض التالية:

المقدمة :وتيدؼ إلى تعريؼ المتدرب بطبيعة البرنامج التدريبي

حساب زمف االختبار :تبيف مف خالؿ التجريب االستطالعي

وأىدافو ،واألنشطة المطموبة منو ،وأساليب وأدوات التقويـ

لالختبار أف الزمف المناسب النتياء جميع المعمميف مف اإلجابة

بالبرنامج ،والتوزيع الزمني لمبرنامج ،وتنتيي بإرشادات عامة

عف جميع أسئمة االختبار ىو ( )75دقيقة.

لممتدرب؛ لتنفيذ البرنامج التدريبي.

حساب ثبات االختبار :تـ حساب ثبات االختبار بإعادة التطبيؽ

أوراؽ العمؿ :وتتضمف أىداؼ كؿ جمسة تدريبية ،واألسئمة

لالختبار ،بفارؽ زمني قدره أسبوعاف وكانت قيمة الثبات تساوي

الموجية لو ،ووجود فراغات ليكتب فييا المتدرب استجابتو.

( )،81وىذا يشير إلى أف االختبار يتمتع بدرجة مقبولة مف

ثانيا :إعداد أدوات الدراسة:

الثبات ،ويصمح كأداة لمقياس.

في ضوء أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة األدوات اآلتية:

الصورة النيائية لالختبار :بمغ عدد مفردات االختبار في صورتو

) (1اختبار التحصيؿ المعرفي لمبحوث اإلجرائية:

النيائية ( )60مفردة؛ وجدوؿ ( )2يوضح مواصفات اختبار

اليدؼ مف االختبار :ىو قياس تحصيؿ المعارؼ والمعمومات

الجانب المعرفي لمبحوث اإلجرائية ،كما تـ تصحيح االختبار

العممية النظرية بمحتوى البرنامج التدريبي لممعمميف ،وقد روعي

بناء عمى مفتاح التصحيح الذي أعدتو الباحثة؛ وتـ تقدير درجة

التنوع في صياغة مفردات االختبار فجاءت مفرداتو تتضمف

واحدة لكؿ إجابة صحيحة ،وصفر لإلجابة الخاطئة؛ وبذلؾ

تكممة بكممات أو جمؿ مناسبة ،والتمييز بيف الصواب والخطأ،

تصبح الدرجة النيائية لالختبار ( )102درجة ،والدرجة الصغرى

واالختيار مف متعدد والترتيب ،وقد تـ مراعاة شروط ىذه األنواع

(صفر)؛ وجدوؿ ( )2يوضح مواصفات اختبار التحصيؿ

مف األسئمة ،وتوزيع مفردات االختبار بحيث تغطي موضوعات

المعرفي لمبحوث اإلجرائية.

البرنامج ،كما تـ وضع تعميمات واضحة لالختبار.
جدول 2

مواصفات اختبار التحصيل المعرفي لمبحوث اإلجرائية
الموضوع
الوحدة التدريبية األولى
الجمسة التدريبية األولى
الجمسة التدريبية الثانية

عدد األسئمة

أرقام األسئمة

النسبةالمئوية لكل وحدة
%38.33

57 ،52،44،56 ،12 ،2،7

7

45 ،38 ،34 ،29 ،1

5
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7

الجمسة التدريبية الثالثة

37 ،30 ،23

3

الجمسة التدريبية الرابعة

55 ،39 ،25 ،8

4

الجمسة التدريبية الخامسة

58 ،53 ،51 ،24

4

الوحدة التدريبية الثانية
الجمسة التدريبية األولى
الجمسة التدريبية الثانية
الوحدة التدريبية الثالثة

%16 .67
54 ،31 ،13 ،3

4

46 ،40 ،32 ،26 ،21 ،14

6
%31.67

50 ،47 ،41 ،22 ،15 ،4،9

7

الجمسة التدريبية الثانية

60 ،43 ،35 ،27 ،20 ،10

6

الجمسة التدريبية الثالثة

49 ،48 ،42 ،36 ،33 ،28

6

الجمسة التدريبية األولى

الوحدة التدريبية الرابعة
الجمسة التدريبية األولى
الجمسة التدريبية الثانية
المجموع

%13.33
18 ،16 ،11 ،6

4

59 ،19 ،17 ،5

4
%100

60 60

) (2مقياس االتجاه نحو البحوث اإلجرائية:

العبارات بأبعاد االختبار ،وقد أسفرت نتائج التحكيـ عف تعديؿ

اليدؼ مف المقياس :ىدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى ما يكونو

صياغة بعض العبارات ،وحذؼ البعض لتكرار بعض المواقؼ

معممو العموـ مف اتجاىات نحو البحوث اإلجرائية بعد مرورىـ

أو تشابييا.

بخبرات البرنامج التدريبي؛ ولتحديد أبعاد المقياس تـ االطالع

التجربة االستطالعية لممقياس :طبؽ المقياس في صورتو األولية

عمى العديد مف الدراسات والبحوث التي تناولت قياس

عمى نفس العينة السابقة المشار إلييا وذلؾ بعد إعطائيـ معرفة

االتجاىات ،وتـ تحديد األبعاد التالية( :تقبؿ مفيوـ البحث

عامة عف البحوث اإلجرائية وأىميتيا؛ وذلؾ:

اإلجرائي – االستمتاع بتعمـ البحوث اإلجرائية والتدرب عمييا –

حساب زمف المقياس :تبيف مف خالؿ التجريب االستطالعي

أىمية وفوائد إجراء البحوث اإلجرائية)؛ وقد تـ صياغة عبارات

لممقياس أف الزمف المناسب النتياء جميع المعمميف مف اإلجابة

المقياس وتكوف في صورتو األولية مف ( )38عبارة جاءت

عف مفردات االختبار ىو ( )30دقيقة.

بحيث تكوف نصفيا عبارات موجبة ،ونصفيا اآلخر عبارات

حساب ثبات المقياس :تـ حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة

سالب ،وقد تدرجت اإلجابة عف عبارات المقياس تدريجا ثالثيا

النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف وبراوف ،وبحساب معامؿ

(موافؽ – غير متأكد – غير موافؽ)؛ وتصحح بإعطاء ثالث

االرتباط بيف نصفي المقياس تبيف أف معامؿ ثبات المقياس

درجات لموافؽ ،ودرجتيف لغير متأكد ،ودرجة لغير موافؽ،

()76.0؛ ممػ ػا يػ ػدؿ عمػ ػى أف المقيػ ػاس يتمتػ ػع بدرجػة ثبات يمكف

والعبارات السالبة تعكس تصحيح إجاباتيا ،وقدـ لممعمميف في

الوثوؽ بيا.

مقدمة البرنامج تعميمات تشرح ليـ المطموب منو ،وكيفية اإلجابة

الصورة النيائية لممقياس :بمغ عدد مفردات المقياس في صورتو

عف مفرداتو.

النيائية ( )30عبارة ،موزعة عمى مقياس متدرج (موافؽ – غير

صدؽ المقياس :لمتأكد مف صدؽ المقياس تـ عرضو في صورتو

متأكد – غير موافؽ) ،وأصبحت الدرجة العظمى لو ()90

األولية عمى نفس مجموعة المحكميف المشار إلييا سابقا؛ وذلؾ

درجة ،والصغرى ( )30درجة ،ويوضح جدوؿ ( )3مواصفات

لمحكـ عمى مدى وضوح تعميمات المقياس ،ومدى ارتباط

مقياس االتجاه نحو البحوث اإلجرائية.
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جدول 3

مواصفات مقياس االتجاه نحو البحوث اإلجرائية
أبعاد المقياس
تقبؿ مفيوـ البحث اإلجرائي

العبارات

العبارات

الموجبة

السالبة

النسبة المئوية

عدد العبارات

14 ،11 ،2،7

4،9

6

%20

26،22،28 ،17 ،10 ،5 ،1

25 ،20 ،15 ،13

11

%37

أىمية وفوائد البحث اإلجرائي

30 ،27 ،24 ،19 ،18 ،12 ،8 ،3

29 ،23 ،21 ،16 ،6

13

%43

المجموع

11 21

30

%100

االستمتاع بتعمـ البحث اإلجرائي والتدرب عميو

) (3بطاقة فحص وتقييـ ميارات إعداد البحوث اإلجرائية:

وتـ حساب ثبات البطاقة بعد استخداميا في تقييـ وفحص

اليدؼ مف البطاقة :ىدفت البطاقة إلى فحص وتقييـ ميارات

البحوث اإلجرائية التي أعدىا المعمموف مجموعة الدراسة ،وتـ

إجراء معممي العموـ لمبحوث اإلجرائية؛ لتعرؼ مستوى تمكنيـ

استخداـ معادلة ألفا كرونباؾ حيث تستخدـ إليجاد ثبات

منيا بعد مرورىـ بخبرات البرنامج التدريبي؛ وقد قسمت البطاقة

المقاييس المتدرجة مف النوع الخماسي أو الثالثي (أميف عمي،

إلى ( )6أبعاد رئيسة ،تمثؿ الميارات الرئيسة إلجراء البحوث

)580 ،2010؛ وبمغت قيمتو ()،74؛ مما يدؿ عمى أف البطاقة

اإلجرائية ،يندرج تحتيا ( )38ميارة فرعية ،وقد روعي أف تكوف

تتسـ بدرجة مقبولة مف الثبات.

الميارات الفرعية أكثر إجرائية ،وحددت مستويات توفر الميارة

الصورة النيائية لمبطاقة :تكونت البطاقة في صورتيا النيائية مف

(متوفرة بدرجة كبيرة – متوفرة بدرجة متوسطة – متوفرة بدرجة

( )6أبعاد رئيسة اندرج تحتيا ( )35ميارة فرعية ،وجدوؿ ()4

ضعيفة – غير متوفرة) لتقابميا الدرجات ( )0-1-2-3عمى

يوضح األبعاد الرئيسة لمبطاقة ،وعدد الميارات الفرعية في كؿ

الترتيب.

بعد منيا.

صدؽ البطاقة :لمتأكد مف صدؽ البطاقة تـ عرضيا في صورتيا

تحديد مستوى التمكف :تـ تحديد مستوى التمكف مف خالؿ

األولية متضمنة ( )38عبارة عمى نفس مجموعة المحكميف

االطالع عمى العديد مف الدراسات التي حددت مستوى التمكف؛

المشار إلييا سابقا؛ وذلؾ لمحكـ عمى مدى وضوح تعميمات

وقد حددت الباحثة مستوى التمكف مف ميارات البحث اإلجرائي

البطاقة ،ومدى مطابقة المفردات لمميارات؛ وأوضحوا أف البطاقة

في ىذه الدراسة  ٪80وتكونت البطاقة في صورتيا النيائية مف

تقيس ما وضعت لقياسو ،وأف تنظيميا يجعميا صالحة لقياس

ستة أبعاد تندرج تحتيا خمس وثالثيف ميارة فرعية.

ميارات إجراء البحوث اإلجرائية.
جدول 4

األبعاد الرئيسة لبطاقة فحص وتقويم مهارات إجراء البحوث اإلجرائية ،وعدد المهارات الفرعية في كل بعد منها
م

األبعاد الرئيسة

عدد المهارات الفرعية

الوزن النسبي

1

تحديد المشكمة وصياغتيا

6

٪17.14

2

جمع المعمومات وصياغة الفروض

6

٪17.14

3

إعداد الخطة اإلجرائية

10

٪28.57

4

تنفيذ اإلجراءات

3

٪8.57

5

عرض نتائج البحث وتحميميا

4

٪11.43

6

كتابة تقرير البحث

6

٪17.15

المجموع

35

٪100

اليدؼ مف المقياس :ىدؼ المقياس إلى تحديد مستوى حالة

) (4مقياس قمؽ تدريس العموـ:

القمؽ التدريسي عند معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية
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بالمرحمتيف االبتدائية واإلعدادية ،قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج

التجربة االستطالعية لممقياس :طبؽ المقياس في صورتو األولية

التدريبي المقترح في ضوء البحوث اإلجرائية.

عمى نفس العينة السابقة بغرض:

طريقة إعداد المقياس :يتضمف المقياس عبارات موجبة وأخرى

حساب زمف المقياس :تبيف مف خالؿ التجريب االستطالعي

سالبة موزعة عمى القمؽ التدريسي ،وتضمف المقياس في صورتو

لالختبار أف الزمف المناسب النتياء جميع المعمميف مف اإلجابة

األولية ( )33عبارة موزعة عمى قمؽ التدريس في أثناء (اإلعداد

عف مفردات االختبار ىو ( )25دقيقة.

لمدرس – تنفيذ الدرس – التقويـ) وثالث استجابات (دائما–

حساب ثبات المقياس :تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ معادلة

أحيانا – أبدا) وقد اتبعت الباحثة ىذه الطريقة لقمة تشتتيا عف

ألفا كرونباؾ حيث تستخدـ إليجاد ثبات المقاييس المتدرجة مف

الصورة الخماسية.

النوع الخماسي أو الثالثي؛ وبمغت قيمتو ( ،)،78مما يدؿ عمى

صدؽ المقياس :لمتأكد مف صدؽ المقياس تـ عرضو في صورتو

أف المقياس يتسـ بدرجة مقبولة مف الثبات.

األولية متضمنا ( )33عبارة عمى مجموعة مف المحكميف في

الصورة النيائية لممقياس :تكوف المقياس في صورتو النيائية مف

التربية وعمـ النفس ،وذلؾ لمحكـ عمى مدى وضوح تعميمات

( )30عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد (قمؽ اإلعداد لمدرس – قمؽ

المقياس ،ومدى ارتباط العبارات بأبعاد المقياس ،ولتوضيح مدى

التنفيذ – قمؽ التقويـ) ،وتقدر الدرجات ( )3 ،2 ،1لمعبارات

شموؿ المقياس لمظاىر القمؽ ،وسالمة محتواه لمغرض الذي

الموجبة ،وتعكس الدرجات لمعبارات السالبة؛ وبذلؾ تكوف الدرجة

وضع مف أجمو؛ وقد أسفرت نتائج التحكيـ عف حذؼ ثالث

العظمى ( )90درجة والصغرى ( )30درجة ،وجدوؿ ( )5يوضح

عبارات لتكرار معناىا مع عبارات أخرى.

مواصفات مقياس قمؽ تدريس العموـ.
جدول 5
يوضح مواصفات مقياس قمق تدريس العموم
العبارات

أبعاد المقياس

العبارات

الموجبة

السالبة

عدد العبارات

النسبة المئوية

قمؽ اإلعداد

18،23 ،13 ،1،9

29،26 ،6،16

9

%30

قمؽ التنفيذ

19،21،25 ،15 ،12 ،8 ،2

30 ،27 ،17 ،5 ،3

12

%40

قمؽ التقويـ

22 ،20 ،14 ،11 ،4

28 ،24 ،10 ،7

9

%30

30

%100

المجموع

13 17

ثالثا :التصميـ التجريبي واجراءات التجربة :اتبعت الدراسة

تتراوح ما بيف ( )3-1سنوات ،بإدارة السرو التعميمية بمحافظة

الحالية المنيج شبو التجريبي وكانت الخطوات المتبعة كالتالي:

دمياط ،لمعاـ الدراسي (2015-2014ـ) ،وقد تكونت مف ()6

متغيرات الدراسة :المتغيرات المستقمة :المعالجة التدريبية

معمـ ومعممة تتراوح خبرتيـ التدريسية مف سنة إلى ثالث سنوات

(البرنامج التدريبي المقترح في ضوء البحوث اإلجرائية)،

دراسية) ،وتـ تنظيـ جمسة تمييدية ألعضاء المجموعة؛ لتعريفيـ

والمتغيرات التابعة :الوعي بالبحوث اإلجرائية كما يقيسو (اختبار

بالبرنامج التدريبي وأىميتو واليدؼ مف تدريبيـ عميو.

التحصيؿ المعرفي لمبحوث اإلجرائية ،مقياس االتجاه نحو

التطبيؽ القبمي ألدوات الدراسة :تـ تطبيؽ أداتي الدراسة (اختبار

البحوث اإلجرائية ،بطاقة فحص وتقويـ ميارات إجراء البحوث

التحصيؿ المعرفي لمبحوث اإلجرائية ،ومقياس قمؽ تدريس

اإلجرائية) ،والقمؽ التدريسي (مقياس قمؽ تدريس العموـ).

العموـ) عمى مجموعة الدراسة ،في بداية الفصؿ الدراسي الثاني

اختيار مجموعة الدراسة :شممت مجموعة الدراسة معممي عموـ

لمعاـ الجامعي (2015-2014ـ)؛ وذلؾ لمحصوؿ عمى

المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية حديثي الخبرة التدريسية والتي

المعمومات القبمية التي تساعد في العمميػ ػات اإلحصائيػ ػة الخاصة
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بنتائج الدراسة.

في الدراسة أم ار صعبا في البداية؛ نظ ار لكثرة أعبائيـ داخؿ

رابعا :تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح:

المدرسة وخارجيا ،ومف الوىمة األولى كانوا رافضيف االشتراؾ،
وبشرح الباحثة ألىمية البرنامج وكيؼ سيساعدىـ في اكتساب

مر تطبيؽ البرنامج التدريبي بمرحمتيف:
المرحمة األولى :قبؿ بدء البرنامج التدريبي التقت الباحثة

ميارات ستعينيـ في حؿ مشكالت عديدة ستقابميـ اآلف وفي

بأعضاء المجموعة لمتعريؼ بالبرنامج بصورة عامة ،واالتفاؽ

المستقبؿ ،وأنو قد يساعدىـ في خفض القمؽ التدريسي الذي

عمى أياـ التدريب والوقت المناسب لمجميع ،وانقسـ التدريب إلى

يعانوف منو في بداية مشوارىـ الميني ،فتشجعت مجموعة

مرحمتيف :شممت المرحمة األولى التدريب النظري عمى وحدات

الدراسة عمى االشتراؾ في التدريب.

البرنامج؛ بعقد جمسات تدريبية لممعمميف؛ لشرح ومناقشة وحدات

• لقى البرنامج استحسانا مف المتدربيف وظير ذلؾ مف خالؿ

البرنامج ،وتدريبيـ عمى خطوات البحوث اإلجرائية ومياراتيا

اشتراكيـ في أنشطة البرنامج والتعميؽ عمى كؿ جمسة تدريبية

والقياـ باألنشطة المتضمنة بو ،وبدأ التدريب يوـ (-2-21

وااللتزاـ بالحضور في الموعد.

2015ـ) وانتيى يوـ (2015-4-12ـ) ،بمعدؿ جمستيف

• رحب المعمموف المتدربوف بالعمؿ التعاوني؛ ووجدوا فيو فرصة

باألسبوع.

جيدة لتبادؿ اآلراء المختمفة ،واالستفادة مف خبرات كؿ منيـ

المرحمة الثانية :بدأت ىذه المرحمة بعد االنتياء مف الجمسات

وطريقة تفكيره في حؿ المشكالت.

التدريبية؛ حيث كمؼ المعمموف بإجراء بحث إجرائي تعاوني

• تواصمت مجموعة الدراسة عف طريؽ الفيس بوؾ الخاص بكؿ

إلحدى المشكالت التي تقابميـ فعميا في أثناء تدريس العموـ،

منيـ؛ لمتابعة العمؿ بينيـ؛ وأوضحوا أنيـ سيستمروف في

وتصميـ خطة بحث إجرائي وتنفيذىا واعداد تقرير عف البحث،

التواصؿ مع بعضيـ بعضا بعد انتياء التدريب ؛ لحؿ أي

وتـ لقاء المعمميف لمدة ساعة أسبوعيا؛ لمتابعة ما يؤدونو مف

مشكمة تقابميـ في التدريس.

خطوات؛ إلى جانب التواصؿ مع الباحثة أو باقي المجموعة مف

• أوضح المعمموف أف ثقتيـ بأنفسيـ في أنيـ قادروف عمى حؿ

خالؿ الفيس بوؾ ،وتـ منحيـ سبعة أسابيع إلنجاز البحث ،عمى

مشاكميـ بأنفسيـ قد زادت وأف اعتقادىـ بفاعميتيـ التدريسية

أف يتـ تطبيقو بالترـ األوؿ لمعاـ الدراسي .2016-2015

أصبح كبيرا ،وانخفض معدؿ القمؽ التدريسي لدييـ.

خامسا :التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة:

• أدى البرنامج إلى تغيير كبير في تصوراتيـ الشخصية عف

بعد االنتياء مف البرنامج التدريبي لمجموعة الدراسة أعيد

التدريس وزاد مف دافعيتيـ نحو تحقيؽ فاعمية أكثر في الموقؼ

تطبيؽ أدوات الدراسة :االختبار المعرفي لمبحوث اإلجرائية،

التعميمي ،واقتراح وتنفيذ أساليب أخرى أكثر فاعمية في تحسف

ومقياس االتجاه نحو البحوث اإلجرائية ،ومقياس القمؽ

ممارساتيـ التعميمية؛ وأف الوصوؿ إلى البحوث والدراسات

التدريسي؛ وبعد انتياء المعمميف مف إنجاز البحث اإلجرائي ،تـ

التربوية أصبح عممية سيمة مف خالؿ اإلنترنت ،وأنيـ

استخداـ بطاقة فحص وتقويـ ميارات إجراء البحوث اإلجرائية؛

سيستمروف في االطالع عمى الجديد فييا لتنمية أنفسيـ

لتحديد مستوى تمكنيـ مف الميارات الخاصة بإجراء البحوث

باستمرار.

اإلجرائية بعد مرورىـ بخبرات البرنامج التدريبي.

سادسا :المعالجة اإلحصائية لمبيانات:

انطباعات وتعميقات مجموعة المعمميف المتدربيف عف التجربة

بعد االنتياء مف كؿ مف التطبيقييف القبمي والبعدي لكؿ مف

والتدريب:

أدوات الدراسة؛ قامت الباحثة برصد الدرجات الخاصة بمجموعة

• كانت فكػ ػرة إقبػ ػاؿ المعمميػ ػف حديثػ ػي الخبرة التدريسية واشتراكيـ

الدراسة ،والمعالجة اإلحصائية لمنتائج باستخداـ برنامج SPSS
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وتـ االستعانة باختبار ويمكوكسف Wilcoxon Signed Rank

حديثي الخبرة التدريسية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار

 Testلممجموعات المرتبطة.

التحصيؿ المعرفي لمبحوث اإلجرائية في اتجاه التطبيؽ البعدي"؛

 .5النتائج

ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ مقارنة متوسطات رتب المعمميف

أوال :النتائج المتعمقة بوعي معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية

في كؿ مف التطبيقييف القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي

بالبحوث اإلجرائية:

لمبحوث اإلجرائية ،وتـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف

 .1النتائج المتعمقة باختبار التحصيؿ المعرفي لمبحوث

) (Wilcoxon Sign rank testلممجموعات المرتبطة؛

اإلجرائية:

لمكشؼ عف داللة الفروؽ قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج ،وجدوؿ ()6

الفرض األوؿ :نص الفرض األوؿ لمدراسة عمى أنو "توجد فروؽ

يوضح نتائج ذلؾ.

ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات معممي العموـ
جدول 6
متوسطات الرتب وقيمة  Zوداللتها لنتائج التطبيق القبمي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي لمبحوث اإلجرائية
الموضوع

التطبيق

المتوسط

الرتب

العدد

مجموع الرتب

قيمةZ

الداللة

الوحدة التدريبية

قبمي

5 .67

الرتب السالبة

0

0

2 .20

دالة

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

االجمالي

6

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

االجمالي

6

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

االجمالي

6

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

االجمالي

6

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

االجمالي

6

األولى

الوحدة التدريبية

بعدي

38 .00

قبمي

2 .16

الثانية

الوحدة التدريبية

بعدي

16 .33

قبمي

3 .50

الثالثة

الوحدة التدريبية

بعدي

30 .96

قبمي

1 .66

الرابعة

االختبار ككؿ

بعدي

6 .98

قبمي

14.33

بعدي

98 .17

يتضح مف نتائج جدوؿ ( )6وجود فروؽ ذات داللة

2 .21

2 .25
دالة

2 .33

2 .21

دالة

دالة

البحوث اإلجرائية ساىـ في تنمية الجانب المعرفي لمبحوث

إحصائية بيف متوسطات رتب درجات مجموعة الدراسة في

اإلجرائية.

التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي لمبحوث

ولحساب حجـ التأثير لمبرنامج التدريبي في تنمية الجانب

اإلجرائية في اتجاه التطبيؽ البعدي ،وىذا يؤكد صحة الفرض

المعرفي لمبحوث اإلجرائية تـ استخداـ معادلة كارتر ،حيث إف

األوؿ ،ويدؿ عمى أف تدريب المعمميف مجموعة الدراسة عمى

ىذه المعادلة تستخػ ػدـ لحسػ ػاب حج ػـ التأثير عند استخداـ اختبار
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ويمكوكوسف ،وتـ حساب قيمة  ،rويوضح جدوؿ ( )7ذلؾ.
جدول 7
قيمة "  "rحجم التأثير
المتغير التابع

المتغير المستقل
البرنامج التدريبي المقترح

قيمة Z

قيمة r

مقدار حجم التأثير

الوحدة التدريبية األولى

2 .20

0 .89

كبير

الوحدة التدريبية الثانية

2 .21

0 .90

الوحدة التدريبية الثالثة

2 .25

0 .92

الوحدة التدريبية الرابعة

2 .33

0 .95

االختبار ككؿ

2 .21

0 .90

مف الجدوؿ ( )7نجد أف مقدار حجـ التأثير كبير لالختبار ككؿ

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات معممي

ولألبعاد الفرعية؛ وىذا يعني أف  ٪90مف التبايف الكمي في

العموـ حديثي الخبرة التدريسية في التطبيقيف القبمي والبعدي

تنمية الجانب المعرفي لمبحوث اإلجرائية يرجع لمبرنامج التدريبي.

لمقياس االتجاه نحو البحوث اإلجرائية في اتجاه التطبيؽ البعدي

 .2النتائج المتعمقة بقياس االتجاه نحو البحوث اإلجرائية:

" وقد تـ متوسطات الرتب وقيمة  Zوداللتيا وجدوؿ ( )8يوضح

الف ػرض الثان ػي :ن ػص الف ػرض الثانػ ػي لمدراسػ ػة عم ػى أنػ ػو " توج ػ ػد

ذلؾ.

جدول 8

متوسطات الرتب وقيمة  Zوداللتها لنتائج التطبيق القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نحو البحوث االجرائية
مجموع

الموضوع

التطبيق

المتوسط

الرتب

العدد

تقبؿ مفيوـ البحث اإلجرائي

قبمي

8.16

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

بعدي

16 .83

التساوي

0

اإلجمالي

6

قبمي

10 .21

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

اإلجمالي

6

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

اإلجمالي

6

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

االجمالي

6

قيمة Z

الداللة

الرتب

االستمتاع بتعمـ البحوث
اإلجرائية والتدرب عمييا

أىمية وفوائد البحث اإلجرائي

المقياس ككؿ

بعدي

29 .33

قبمي

18.83

بعدي

35 .17

قبمي

33.00

بعدي

83 .67

يتضػ ػػح مػ ػػف نتػ ػػائج جػ ػػدوؿ ( )8وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة

2 .22

دالة

2 .23

2 .23
دالة

2 .20

دالة

ويػػدؿ عمػػى أف تػػدريب المعممػػيف مجموعػػة الد ارسػػة عمػػى البرنػػامج

إحصائية بيف متوسطات رتب درجات مجموعة الدراسة في

المقترح ساىـ في تنمية االتجاه نحو البحوث اإلجرائية.

التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي لمقيػػاس االتجػػاه نحػػو البحػػوث اإلجرائيػػة

ولحسػػاب حجػػـ التػػأثير لمبرنػػامج التػػدريبي فػػي تنميػػة االتجػػاه نحػػو

ف ػػي اتج ػػاه التطبي ػػؽ البع ػػدي ،وى ػػذا يؤك ػػد ص ػػحة الف ػػرض الث ػػاني،

البحوث اإلجرائية تـ استخداـ معادلة كارتر ،وتـ حساب قيمة ،r
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ويوضح جدوؿ ( )9ذلؾ.
جدول 9

قيم "" rحجم التأثير
المتغير التابع

المتغير المستقل
البرنامج التدريبي المقترح

قيمة Z

قيمة r

مقدارحجم التأثير

تقبؿ مفيوـ البحث اإلجرائي

2 .22

0 .90

كبير

االستمتاع بتعمـ البحوث اإلجرائية والتدرب عمييا

2 .23

0 .91

أىمية وفوائد البحث اإلجرائي

2 .23

0 .91

المقياس ككؿ

2 .20

0 .90

مف الجدوؿ ( )9نجد أف مقدار حجـ التأثير كبير لممقياس

الفرض الثالث :نص الفرض الثالث لمدراسة عمى أنو "توجد

ككؿ ولألبعاد الفرعية كبير ،وىذا يعني أف  ٪90مف التبايف

كفاءة لمبرنامج التدريبي تصؿ إلى ( )80/80فأكثر في تنمية

الكمي في تنمية االتجاه نحو البحوث اإلجرائية يرجع لمبرنامج

ميارات إعداد البحوث اإلجرائية لدى معممي العموـ حديثي

التدريبي.

الخبرة التدريسية " ،ولذلؾ تـ حساب التك اررات والنسب المئوية،

 .3النتائج المتعمقة بكفاءة البرنامج التدريبي في تنمية ميارات

وكذلؾ الوزف النسبي واألىمية النسبية ،والكفاءة لكؿ ميارة مف

إعداد البحوث اإلجرائية:

الميارات الخاصة بإجراء البحوث اإلجرائية ،والجدوؿ ()10
يوضح ذلؾ.
جدول 11
التك اررات والنسب المئوية وكفاءة التدريب لممهارات الخاصة بإجراء البحوث اإلجرائية
درجة توافر المهارات

مهارات إجراء البحوث اإلجرائية

الوزن

األهمية

غير متوفرة

النسبي

النسبية

تحديد المشكمة وصياغتيا

6

100

-

-

-

-

-

-

3.00٭

100

90

جمع المعمومات وصياغة الفروض

6

100

-

-

-

-

-

-

3.00٭

100

90

اعداد الخطة اإلجرائية

3

100

-

-

-

-

-

-

3.00٭

100

90

تنفيذ اإلجراءات

6

100

-

-

-

-

-

-

3.00٭

100

90

عرض نتائج البحث وتحميميا

3

100

-

-

-

-

-

-

3.00٭

100

90

كتابة تقرير البحث

6

100

-

-

-

-

-

-

3.00٭

100

90

الميارات ككؿ

6

100

-

-

-

-

-

-

3.00٭

100

90

كبيرة

ضعيفة

متوسطة

يتضح مف الجدوؿ ( )10أف الوزف النسبي لكؿ ميارة مف

الكفاءة

لدى معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية ،وبذلؾ يقبؿ الفرض

الميارات الرئيسة إلعداد البحوث اإلجرائية داؿ إحصائيا ،مما

الثالث الدراسة.

يدؿ عمى كفاءة البرنامج التدريبي في تنمية ىذه الميارات ،حيث

ثانيا :النتائج الخاصة بالقمؽ التدريسي:

يظير أف الجدوؿ أف نسبة المعمميف الحاصميف عمى %90

الفرض الرابع :نص الفرض الرابع لمدراسة عمى أنو "توجد فروؽ

فأكثر مف الدرجة الكمية لمبطاقة ،والدرجة الكمية لكؿ ميارة مف

ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات معممي العموـ

الميارات الرئيسة تعدت  %90مف العدد اإلجمالي لممعمميف؛

حديثي الخبرة التدريسية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس

وذلؾ يشير إلى وجود كفاءة لمبرنامج التدريبي تصؿ إلى أكثر

قمؽ تدريس العموـ في اتجاه التطبيؽ البعدي" ،وقد تـ حساب

مف  %90في تنمية الميارات الخاصة بإجراء البحوث اإلجرائية

متوسطات الرتب وقيمة  Zوداللتيا ،وجدوؿ ( )11يوضح ذلؾ.
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جدول 11

متوسطات الرتب وقيمة  Zوداللتها لنتائج التطبيق القبمي والبعدي لمقياس قمق تدريس العموم
الموضوع
قمؽ االعداد

التطبيق
قبمي

المتوسط
12.50

الرتب

العدد

مجموع الرتب

قيمةZ

الداللة

الرتب السالبة

0

0

–2 .21

دالة

الرتب الموجبة

قمؽ التدريس

قمؽ التقويـ

المقياس ككؿ

بعدي

19 .83

قبمي

18 .83

بعدي

27 .33

قبمي

11.66

بعدي

20 .50

قبمي

28.66

بعدي

65 .50

21

6

التساوي

0

اإلجمالي

6

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

اإلجمالي

6

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

اإلجمالي

6

الرتب السالبة

0

0

الرتب الموجبة

6

21

التساوي

0

االجمالي

6

يتضح مف نتائج جدوؿ ( )11وجود فروؽ ذات داللة

– 2 .20

–2 .23
دالة

دالة

– 2 .21

عمى أف تدريب المعمميف مجموعة الدراسة عمى البرنامج المقترح

إحصائية بيف متوسطات رتب درجات معممي المجموعة

ساىـ في خفض قمؽ التدريس لدييـ.

التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس قمؽ التدريس في

ولحساب حجـ التأثير لمبرنامج التدريبي في خفض قمؽ تدريس

اتجاه التطبيؽ البعدي ،وىذا يؤكد صحة الفرض الرابع ،ويدؿ

العموـ تـ استخداـ معادلة كارتر ،وتـ حساب قيمة ، rويوضح
جدوؿ ( )12ذلؾ.

جدول 12

قيمة  ""rحجم التأثير
المتغير المستقل

المتغير التابع

قيمة Z

قيمة r

مقدار حجم التأثير

البرنامج التدريبي المقترح

قمؽ االعداد

2 .21

0 .90

كبير

قمؽ التنفيذ

2 .20

0 .90

قمؽ التقويـ

2 .23

0 .91

المقياس ككؿ

2 .21

0 .90

مف الجدوؿ ( )12نجد أف مقدار حجـ التأثير كبير لممقياس

لمبحوث اإلجرائية؛ ودؿ عمى ذلؾ وجود فروؽ ذات داللة

ككؿ ولألبعاد الفرعية كبير ،وىذا يعني أف  ٪90مف التبايف

إحصائية بيف متوسطات رتب درجات مجموعة الدراسة في

الكمي في خفض قمؽ تدريس العموـ يرجع لمبرنامج التدريبي.

التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي لمبحوث

 .6مناقشة النتائج

اإلجرائية في اتجاه التطبيؽ البعدي ،كما دؿ حجـ التأثير الكبير

أ .تفسير النتائج الخاصة بتأثير البرنامج التدريبي عمى تحصيؿ

عمى االختبار ،أثر البرنامج التدريبي في تنمية الجانب المعرفي

الجانب المعرفي لمبحوث اإلجرائية:

لمبحوث اإلجرائية.
وترى الباحثة أف أثر البرنامج التدريبي في تنمية التحصي ػؿ

أوضحت نتائج اختبار الفرض األوؿ تنمية الجانب المعرفي
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المعرفي لمبحوث اإلجرائية قد يرجع إلى:

وترى الباحثة أف أثر البرنامج التدريبي في تنمية االتجاه لمبحوث

• المناقشة بيف مجموعة المعمميف وبيف الباحثة ساعد عمى

اإلجرائية قد يرجع إلى:

توضيح العديد مف جوانب البحوث اإلجرائية ،واستفاد كؿ معمـ

• المناقشة والحوار المتبادؿ بيف الباحثة وأفراد مجموعة الدراسة

مف خبرات اآلخريف.

عف البحوث اإلجرائية وأىميتيا ساعد في تنمية اىتماميـ بيذه

• تقديـ محتوى البرنامج بطريقة بسيطة وشيقة شجع مجموعة

البحوث.

الدراسة عمى القراءة والبحث؛ لموصوؿ إلى أكثر قدر مف المعرفة

• محتوى البرنامج وما تضمنو مف أنشطة وتدريبات شجع

حوؿ البحوث اإلجرائية.

المعمميف عمى االستعداد لمقياـ بالبحث اإلجرائي في مجاليـ

• التنويع في أساليب التدريب ما بيف المحاضرة وطرح األسئمة

وكوف لدييـ اتجاه إيجابي نحوه.

والعصؼ الذىني والمناقشة الحرة بيف أفراد مجموعة الدراسة إلى

• كانت الفرصة متاحة لكؿ متدرب إللقاء األسئمة بكؿ حرية

جانب أوراؽ العمؿ وما تضمنتو مف تقويـ لما تدربوا عمية ساعد

ومناقشتيا دوف قيود؛ حتي يصؿ لمرحمة االقتناع باإلجابة؛ لكي

في زيادة فيميـ لممحتوى المعرفي لمبحوث اإلجرائية.

يكوف اتجاىا إيجابيا نحو موضوع التدريب.

وبيذا تتفؽ نتائج اختبار الفرض األوؿ مع ما توصمت إليو

وبيذا تتفؽ نتائج اختبار الفرض الثاني مع ما توصمت

الدراسات التالية التي اىتمت بتنمية الجانب المعرفي لمبحوث

إليو الدراسات التي اىتمت بتنمية االتجاه نحو البحوث اإلجرائية،

اإلجرائية:

ومنيا :دراسة عبد العظيـ [ ]9والتي أوضحت أف التدرب عمى

دراسة عبد العظيـ [ ]9التي أوضحت فاعمية التدريب

البحوث اإلجرائية ساعد في تكويف اتجاىات إيجابية نحو ىذه

عمى البحوث اإلجرائية في تنمية الجانب المعرفي لمبحوث

البحوث لدى معممي المغة العربية ،ودراسة العبري [ ]126التي

اإلجرائية لدى معممي المغة العربية؛ ودراسة  [124] Adoالتي

أوضحت أف التدرب عمى البحوث اإلجرائية ساعد في تنمية

أوضحت أف تدريب المعمميف حديثي مينة التدريس عمى البحوث

المعتقدات واالتجاىات نحو ىذه البحوث لدى معممي المغة

اإلجرائية زاد مف فيميـ لمجانب المعرفي ليذه البحوث ،ودراسة

االنجميزية بعماف ،،ودراسة  [127] Atayوالتي أوضحت فاعمية

 [125] Hine, Laveryوالتي أوضحت أف استخداـ البحث

برنامج تدريبي لممعمميف قبؿ الخدمة وأثناءىا في تغيير

اإلجرائي لمطالب المعمـ ساعد في تنمية تحصيمو المعرفي عف

تصوراتيـ واتجاىاتيـ نحو البحوث اإلجرائية.

ىذه البحوث.

ج .تفسير النتائج الخاصة بأثر البرنامج التدريبي عمى تنمية

ب .تفسير النتائج الخاصة بأثر البرنامج التدريبي عمى تنمية

ميارات إعداد البحوث اإلجرائية:
أوضحت نتائج اختبار الفرض الثالث تنمية ميارات إعداد

االتجاه نحو البحوث اإلجرائية:
أوضحت نتائج اختبار الفرض الثاني تنمية االتجاه نحو

البحوث اإلجرائية؛ ودؿ عمى ذلؾ الوزف النسبي لكؿ ميارة مف

البحوث اإلجرائية؛ ودؿ عمى ذلؾ وجود فروؽ ذات داللة

الميارات الرئيسة إلجراء البحوث اإلجرائية حيث كاف داال

إحصائية بيف متوسطات رتب درجات مجموعة الدراسة في

إحصائيا ،مما يدؿ عمى كفاءة البرنامج التدريبي في تنمية ىذه

التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نحو البحوث اإلجرائية

الميارات ،حيث وجد أف نسبة المعمميف الحاصميف عمى %90

في اتجاه التطبيؽ البعدي ،كما دؿ حجـ التأثير الكبير عمى

فأكثر مف الدرجة الكمية لمبطاقة ،والدرجة الكمية لكؿ ميارة مف

المقياس ،أثر البرنامج التدريبي في تنمية االتجاه نحو البحوث

الميارات الرئيسة تعدت  %90مف العدد اإلجمالي لممعمميف؛

اإلجرائية.

وذلؾ يشير إلى وجود كفاءة لمبرنامج التدريبي تصؿ إلى أكثر
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مف  %90في تنمية الميارات الخاصة بإجراء البحوث اإلجرائية

متوسطات رتب درجات مجموعة الدراسة في التطبيؽ القبمي

لدى معممي العموـ حديثي الخبرة التدريسية.

والبعدي لمقياس قمؽ تدريس العموـ في اتجاه التطبيؽ البعدي،
كما دؿ حجـ التأثير الكبير عمى المقياس ،أثر البرنامج التدريبي

وترى الباحثة أف كفاءة البرنامج التدريبي في تنمية ميارات
إعداد البحوث اإلجرائية قد يرجع إلى:

في خفض القمؽ التدريس لدى مجموعة الدراسة.

 -حرص الباحثة عمى االلتقاء بالمعمميف أثناء إجراء البحث

وترى الباحثة أف أثر البرنامج التدريبي في خفض قمؽ تدريس

اإلجرائي ،ومتابعة أدائيـ واإلجابة المستمرة عمى تساؤالتيـ،

العموـ قد يرجع الى:

وارشادىـ إلى حؿ الصعوبات التي واجيتيـ ،أدى كؿ ذلؾ إلى

• كاف لمحوار والمناقشة المستمرة بيف أعضاء المجموعة والباحثة

التمكف والكفاءة في انجاز تمؾ البحوث.

عف المشكالت التي تقابميـ في تدريس العموـ أثر كبير في

 -وجود نوع مف التنافس بيف المعمميف في محاولة الوصوؿ

خفض قمؽ تدريس العموـ.

بالبحث إلى أحسف مستوى ،ساعدىـ في زيادة الجيد المبذوؿ

• زادت ثقة المعمميف بأنفسيـ مف خالؿ معرفتيـ بمميزات

إلتقاف ميارات إجراء البحوث اإلجرائية.

ومجاالت استخداـ البحث اإلجرائي الذي يتيح ليـ حؿ

 -إتقاف المعمميف ألداء األنشطة المتضمنة بأوراؽ العمؿ،

المشكالت التعميمية التي تقابميـ.

والتقويـ المستمر ألدائيـ ،وتعديمو لموصوؿ لألفضؿ.

• قياـ المعمميف بنجاح في حؿ إحدى المشكالت التي تقابميـ في

 -تدريب الباحثة المستمر لممعمميف عمى ىذه الميارات وربطيا

تدريس العموـ ساىـ بشكؿ كبير في زيادة الثقة بقدراتيـ

بمواقؼ ومشكالت واقعية تمس الواقع التعميمي لممعمميف.

وفاعميتيـ التدريسية وأنيـ قادروف عمى حؿ مشكالت أخرى
باستخداـ البحث اإلجرائي.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع الدراسات التي سعت إلى تنمية
ميارات إجراء البحوث اإلجرائية ومنيا :دراسة محمد ،محمد

• الميارات التي تعمميا معممو العموـ في أثناء القياـ بالبحث

[ ]83التي أوضحت فاعمية برنامج تدريبي لمعممات العموـ

اإلجرائي زادت مف قدرتيـ عمى البحث وحؿ المشكالت

لممرحمة المتوسطة بالسعودية في أثناء الخدمة في تنمية ميارات

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي سعت لخفض

البحث اإلجرائي ،ودراسة محمود أحمد [ ]128التي أوضحت

قمؽ التدريس باستخداـ برامج مختمفة ومنيا :دراسة أبو ستة

فاعمية برنامج تعميمي مقترح لمطالب معممي الرياضيات في

[ ]38التي أوضحت فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى إطار

تنمية ميارات البحث اإلجرائي ،ودراسة سالمة ،القاعود []129

الجودة في خفض القمؽ التدريسي لدى الطالب معممي

التي أوضحت فاعمية برنامج تدريبي لمعممي الدراسات

الرياضيات بكمية التربية؛ ودراسة [ ]39التي أوضحت فاعمية

االجتماعية باألردف في تنمية ميارات البحث اإلجرائي ،دراسة

برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ اإللكتروني في اختزاؿ القمؽ

بخيت [ ]130التي أوضحت فاعمية برنامج تدريبي لمعممي

التدريسي لدى الطالب معممي المغة العربية بكمية التربية،

الدراسات االجتماعية بجامعة اليرموؾ في تنمية ميارات البحث

ودراسة عصفور [ ]131والتي أوضحت فاعمية تنشيط المناعة

اإلجرائي.

النفسية عمى خفض القمؽ التدريسي لدى الطالبات المعممات

د .تفسير النتائج الخاصة بأثر البرنامج التدريبي عمى خفض

بشعبة الفمسفة واالجتماع بكمية البنات.

قمؽ تدريس العموـ:

 .7التوصيات

أوضحت نتائج اختبار الفرض الرابع خفض قمؽ تدريس

في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،توصي الباحثة بما يمي:
 -1عق ػد دو ارت تدريبيػ ػة لمعمم ػي العموـ بمراحؿ التعميـ المختمفة؛

العموـ؛ ودؿ عمى ذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
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لتدريبيـ عمى البحوث اإلجرائية ،مع توفير مصادر التعمـ الكافية

[ ]9عبد العظيـ ،ريـ أحمد ( :)2013تنمية وعي معممي المغة

والمتنوعة ،واطالعيـ بشكؿ مستمر عمى كؿ جديد في

العربية ببحوث األداء وقياس تأثيرىا عمى تحسيف معتقدات

مستحدثات العمـ.

فاعميتيـ التدريسية ،دراسات في المناىج وطرؽ التدريس،

 -2تضميف برامج إعداد المعمـ في كميات التربية البحوث

العدد ( ،)196يوليو.

اإلجرائية وتدريبيـ عمييا أثناء التربية العممية.

[ ]11عطيفة ،حمدي أبو الفتوح ( :)2006بحوث العمؿ " طريؽ

 -3توجيو المشرفيف ومديري المدارس إلى أىمية البحوث

إلى تمييف المعمـ وتطوير المؤسسة التربوية "،القاىرة ،دار

اإلجرائية ،وتشجيعيـ لممعمميف عمى إجرائيا ومعاونتيـ في ذلؾ.

النشر لمجامعات.

البحوث المقترحة:

[ ]12العيدة ،باسؿ محمد سعيد ( :)2005ميارات تصميـ وتنفيذ

تقترح الباحثة عددا مف البحوث المستقبمية استكماال واستم ار ار

البحوث والدراسات العممية وتحميميا إحصائيا باستخداـ

لمدراسة الحالية وذلؾ كما يمي:

برنامج  ،SPSSجامعة الكويت ،برنامج النشر العممي.

• أثر التدريب عمى البحوث اإلجرائية في تنمية ميارات إجراء
البحوث اإلجرائية والرضا عف التعمـ لدى معممي العموـ مختمفي

[ ]13إبراىيـ ،محمد عبد الرازؽ ،أبو زيد ،عبد الباقي عبد المنعـ

الخبرة التدريسية.

( :)2012ميارات البحث التربوي ،الطبعة الثالثة ،عماف،

• برنامج مقترح لتنمية الوعي بالبحوث اإلجرائية وأثره في تنمية

األردف ،دار الفكر لمنشر والتوزيع والطباعة.

الرضا الوظيفي لمعممي العموـ.

[ ]14طحاوي ،بيومي محمد ،حسيف ،سالمة عبد العظيـ

• برنامج تدريبي مقترح لخفض قمؽ التدريس وزيادة دافعية

( :)2009التنمية المينية لممعمميف مدخؿ جديد نحو

اإلنجاز لمعممي العموـ.

إصالح التعميـ ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

• فاعمية تدريب معممي العموـ عمى البحوث اإلجرائية في تنمية
األداء التدريسي وتحسيف مستوى التحصيؿ والدافعية لدى

[ ]17حيدر ،عبد المطيؼ حسيف ( :)2004البحث اإلجرائي بيف

تالميذىـ.

التفكر في الممارسة المينية وتحسينيا ،اإلمارات ،دار

المراجع

القمـ.

أ .المراجع العربية

[ ]18باركر ،ستوارت ( :)2007التربية في عالـ ما بعد الحداثة،

[ ]1بشير ،محمود ( :)2004التدريب ،التحديات والطموح،

ترجمة سامي محمد نصار ،القاىرة ،الدار المصرية

المؤتمر العممي السنوي ،أفاؽ اإلصالح التربوي في مصر،

المبنانية.

كمية التربية ،جامعة المنصورة ،بالتعاوف مع مركز
الدراسات المعرفية بالقاىرة.

[ ]21دليؿ الوحدات التدريبية بالمدارس ( :)2002القاىرة :البنؾ

الدولي ،االتحاد األوروبي وحدة التخطيط والمتابعة ،برنامج

[ ]4الدريج ،محمد ( :)2009البحث اإلجرائي تحسيف

تحسيف التعميـ ،قسـ التنمية المينية.

لمممارسات التربوية لممعمميف ،مجمة عموـ التربية،)2(12 ،
ص ص .101-91
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االستراتيجيات) ،االمارات العربية المتحدة ،العيف ،دار

[ ]25إبراىيـ ،أماني عبد العزيز ( :)2010فاعمية برنامج تدريبي
في أثناء الخدمة قائـ عمى مدخؿ المعمـ كعالـ في تنمية

الكتاب الجامعي.

المفاىيـ العممية وبعض متطمبات الكفاءة الذاتية لدى

[ ]31النجدي ،أحمد ،وآخروف ( :)2005اتجاىات حديثة في

معممي العموـ بالحمقة االبتدائية وأثره عمى أداء تالميذىـ،

تعميـ العموـ في ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير

رسالة دكتوراه ،معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة.

والنظرية البنائية ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

[ ]26نجمة ،عنايات محمود ،عمي ،حمداف محمد (:)2011

[ ]37الجاسر ،عفاؼ محمد صالح ( :)2008برنامج تدريبي في

فاعمية برنامج تدريبي مقترح في ضوء المستويات المعيارية

كفايات إدارة الصؼ لدى معممات المغة اإلنجميزية حديثات

لجودة التعميـ لتنمية الكفاءة المينية لمعممي العموـ بالتعميـ

الخبرة التدريسية في المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض،

األساسي ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،مجمة التربية

رسالة دكتوراه ،كمية التربية ألقساـ األدبية ،الرياض.

العممية ،المجمد الرابع عشر ،العدد الثالث ،يوليو ،ص ص

[ ]38أبو ستة ،فلاير عبده ( :)2011فاعمية برنامج تدريبي في

.110-51

تنمية ميارات التدريس اإلبداعي وخفض قمؽ التدريس لدى

[ ]27دخيخ ،صالح أحمد صالح ( :)2012تصور مقترح

طالب كمية التربية في إطار الجودة ،دراسات تربوية

لبرنامج تنمية وتدريب المعمـ لمجتمع المعرفة في ضوء

ونفسية ،مجمة كمية التربية بالزقازيؽ ،)1( 70 ،ص

التطبيقات التربوية العالمية لمفيوـ الحداثة وما بعدىا،

ص.161-113

المؤتمر العممي الثاني والعشروف لمجمعية المصرية لممناىج

[ ]39إبراىيـ ،أحمد جمعة أحمد ( :)2012برنامج تدريبي مقترح

وطرؽ التدريس الدولي األوؿ ،مناىج التعميـ في مجتمع

قائـ عمى التعمـ االلكتروني لتنمية الكفايات المينية واختزاؿ

المعرفة ،سبتمبر ،السويس ،العيف السخنة.

القمؽ التدريسي لدى الطالب معممي المغة العربية بكمية

[ ]28الغامدي ،سعيد عبد اهلل ،المصري ،تامر عمي (:)2013

التربية ،دراسات تربوية ونفسية ،)1(75 ،ص ص -1

التطور الميني لمعممي العموـ بالمرحمة االبتدائية وعالقتو

.35

بممارساتيـ التدريسية البنائية ،الجمعية المصرية لمتربية

[ ]40الوكيؿ ،حممي أحمد ،محمود ،حسيف بشير (:)2005

العممية ،مجمة التربية العممية ،المجمد السادس عشر ،العدد

االتجاىات الحديثة في تخطيط وتطوير مناىج المرحمة

السادس ،نوفمبر ،ص ص 52 -1

األولى ،ط  ،2القاىرة ،دار الفكر العربي.

[ ]29عفيفي ،محرـ يحيى محمد ( :)2015ميارات التنور
العممي لدى معممي العموـ قبؿ وفي أثناء الخدمة :تأثير

[ ]43الحاروف ،شيماء حمودة ( :)2012برنامج تدريبي مقترح

نظاـ االعداد التكاممي واإلعداد التتابعي لممعمـ ،الجمعية

قائـ عمى مدخؿ السجالت التأممية في تنمية ميارات

المصرية لمتربية العممية ،مجمة التربية العممية ،المجمد

التفكير التأممي والكفايات المينية لدى معممي العموـ،
الجمعية المصرية لمتربية العممية ،مجمة التربية العممية،

الثامف عشر ،العدد األوؿ ،يناير ،ص ص .150 -107

المجمد الخامس عشر ،العدد الثالث ،يوليو ،ص ص -77

[ ]30مدبولي ،محمد عبد الخالؽ ( :)2002التنمية المينية
لممعمميف

(االتجاىات

المعاصرة،

المداخؿ

.122

–
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[ ]44العصيمي ،سامية منصور ناصر ( :)2014فاعمية برنامج

[ ]64القطاف ،موسى ( :)2000نشرة موجزة حوؿ األبحاث

تدريبي مقترح في تنمية ميارات البحث العممي لدى

اإلجرائية ،راـ اهلل :مركز القطاف لمبحث والتطوير التربوي.

معممات العموـ الطبيعية وأثره عمى التفكير العممي لدى

[ ]67الخالدي ،موسى ) :(2004كيؼ يمكف لممدرسيف االستفادة

طالبات المرحمة الثانوية بمحافظة الطائؼ التعميمية ،رسالة

مف البحوث اإلجرائية في تطوير أدائيـ وحؿ مشاكميـ؟،

دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية

نشرة رؤى تربوية (العدد  ،13يناير( ،راـ اهلل :مركز القطاف

السعودية.

لمبحث والتطوير التربوي.

[ ]47الطاىر ،رشيدة السيد أحمد ( :)2010التنمية المينية

[ ]68زايد ،فيد خميؿ ( :)2007أساسيات منيجية البحث في

لممعمميف في ضوء االتجاىات العالمية (تحديات

العموـ االنسانية ،األردف ،دار النفائس.

وطموحات) ،القاىرة ،دار الجامعة الجديدة.

[ ]71زيتوف ،كماؿ عبد الحميد ( :)2004منيجية البحث

[ ]48وىبة ،عماد صموئيؿ ( :)2013تطوير أدوار األكاديمية

التربوي والنفسي مف المنظور الكمي والكيفي ،القاىرة ،عالـ

المينية لممعمميف في مجاؿ التنمية المينية لممعمـ في مصر

الكتب.

في ضوء االتجاىات الحديثة في ىذا المجاؿ (دراسة

[ ]75العنيزي ،يوسؼ ،وآخروف ( :)2005مناىج البحث التربوي

ميدانية) ،المجمة التربوية لكمية التربية بسوىاج ،العدد

بيف النظرية والتطبيؽ ،ط ،2الكويت ،مكتبة الفالح.

الثالث والثالثيف ،ص ص .443-357

[ ]82نعماف ،مروة محمد محمد ( :)2013استخداـ البحث

[ ]49مدبولي ،محمد عبد الخالؽ ( :2002ب) :إدراؾ المعمميف

اإلجرائي التعاوني في حؿ بعض مشكالت تدريس العموـ،

لمعالقة بيف البحوث اإلجرائية والنمو الميني :دراسة

رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية.

ميدانية ،مجمة دراسات تربوية واجتماعية ،كمية التربية،
جامعة حمواف ،المجمد الثامف ،العدد األوؿ ،يناير.

[ ]83محمد ،تياني عبد الرحمف ،محمد ،ىيا محمد (:)2012
فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات البحث

[ ]50محمد ،عبد القادر ،عامر ،طفوؿ ( :)2015مدى توافر

اإلجرائي ومفيوـ تعميـ العموـ لدى معممات العموـ أثناء

ميارات البحث اإلجرائي لدى المعممات األوائؿ بمدارس

الخدمة ،مجمة جامعة الممؾ سعود ،مجمة العموـ التربوية

التعميـ األساسي في محافظة ظفار ،جامعة ظفار -عماف.

والدراسات االسالمية ،)2(24 ،ص ص .618 -585

[ ]53شحاتة ،حسف سيد ،النجار ،زينب عمي ( :)2011معجـ

[ ]88قندليجي ،عامر ( :)2010البحث العممي واستخداـ

المصطمحات التربوية والنفسية ،عربي – انجميزي ،انجميزي

مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية :أسسو ،أساليبو،

– عربي ،ط ،2القاىرة ،الدار المصرية المبنانية.

مفاىيمو وأدواتو ،عماف األردف ،دار الشروؽ لمنشر

[ ]54األسدي ،سعيد جاسـ ( :)2008أخالقيات البحث العممي

والتوزيع.

في العموـ اإلنسانية والتربوية واالجتماعية ،ط  ،2مؤسسة

[ ]93مساوي ،محمد عمي ( :)2012قمؽ المستقبؿ لدى الطالب

وارث الثقافية.

المعمـ وعالقتو ببعض المتغيرات ،دراسات نفسية وتربوية،
 ،)1( 75ص ص.308 – 279 .
66

[ ]97رزؽ ،محمد عبد السميع ( :)2005القمؽ النفسي لمطالب

[ ]120المفتي ،محمد أميف ( :)2005األدوار المتجددة لممعمـ،

المعمـ بالتربية العممية ،المصادر واقتراحات التخفيؼ ،مجمة

دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،الجمعية المصرية

كمية التربية بالمنصورة ،العدد ( ،)58الجزء األوؿ.

لممناىج وطرؽ التدريس ،العدد الثامف بعد المائة ،نوفمبر.

[ ]98راشد ،حازـ محمد ( :)2007برنامج لتنمية بعض ميارات

[ ]126العبري ،سيؼ أحمد ( :)2011تصورات المعمميف عف

التواصؿ الشفوي الالزمة لمتدريس وخفض القمؽ منو لدى

البحث اإلجرائي كأداة لمتنمية المينية :دور البحوث في

الطالبات المعممات ،مجمة القراءة والمعرفة ،العدد (،)63

مجاؿ التطوير الميني لممعمميف العمانييف( رسالة ماجستير

ص ص .210-158

غير منشورة ،جامعة اكستر ،المممكة المتحدة ،نسخة
الكترونية.

[ ]99كريري ،إبراىيـ عمي ( :)2011فعالية برنامج حاسوبي
مقترح لتدريس الرياضيات في التحصيؿ واختزاؿ القمؽ لدى

[ ]128محمود ،محمود أحمد ( :)2006فاعمية برنامج تعميمي

طالب الصؼ الرابع االبتدائي ،رسالة ماجستير ،كمية

لتنمية ميارات بحث العمؿ التشاركي المرتبط بتعميـ

التربية ،جامعة الممؾ خالد ،نسخة اليكترونية.

الرياضيات لدى الطالب المعمميف بالفرقة الرابعة رياضيات
وتحقيؽ بعض جوانب تأىيؿ معمـ الرياضيات المبتدئ،

[ ]110حبيب ،أبو ىاشـ عبد العزيز سميـ ( :)2012فاعمية

مجمة كمية التربية ،)3( 135،ص ص .300 – 255

التدريس بالفريؽ في تنمية الكفايات التدريسية واالتجاه نحو
المينة لدى طالب التربية العممية شعبة الرياضيات وأثر

[ ]130بخيت ،محمد سالمة خميس ( :)2009بناء برنامج

ذلؾ عمى خفض قمؽ التدريس ،مجمة كمية التربية

تدريبي و قياس أثره في تنمية ميارات البحث اإلجرائي لدى

بالسويس ،)1(2 ،ص ص .209-162

معممي الدراسات االجتماعية ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية،
جامعة اليرموؾ.

[ ]117األحمد ،خالد طو ( :)2005تكويف المعمـ مف اإلعداد
إلى التدريب ،العيف ،دار الكتاب الجامعي.

[ ]131عصفور ،إيماف حسنيف محمد ( :)2013تنشيط المناعة
النفسية لتنمية ميارات التفكير اإليجابي وخفض قمؽ

[ ]118السيد ،سوزاف محمد حسف ( :)2006برنامج تدريبي

التدريس لدى طالبات المعممات شغبة الفمسفة واالجتماع

مقترح قائـ عمى االحترافية المينية لممعمـ وأثره عمى تنمية

بكمية البنات ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس،

الثقافة المينية لمعممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية في أثناء

 ،)42( 32أكتوبر.

الخدمة واتجاىاتيـ نحوىا ،،الجمعية المصرية لمتربية
العممية ،مجمة التربية العممية ،المجمد التاسع ،العدد الثاني،

ب .المراجع االجنبية

يونيو ،ص ص .202 -139
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A PROPOSED TRAINING PROGRAM FOR
DEVELOPING THE AWARENESS OF
ACTION RESEARCHES AND DECREASE
THE TEACHING ANXIETY FOR NEW
TEACHING EXPERIENCE SCIENCE
TEACHERS
SAMAH FAROUK AL MORSY AL ASHKAR
Lecturer of Curricula and Methods of Teaching Science
Women's College
Ain Shams University
ABSTRACT_ The current study aimed at preparing a training program for developing the
awareness of action researches and decrease the teaching anxiety for new teaching experience
science teachers in primary and preparatory levels. The group of study consisted of (6) new
teaching experience science teachers in primary and preparatory levels in Dammietta, The
researcher prepared a training program in the light of action researches, and study tools
(achievement test about action research – attitude scale toward action research – esteeming card
for skills of action research – the teaching anxiety scale). The results showed by using (Wilcoxon
Sign rank test) for dependent sampels and calculated the impact size that the training program had
a positive effect on developing the awareness of action research and decreasing science teaching
anxiety. Results were discussed and presented recommendations related to the results of the study,
the researcher also suggested making further studies and researches.
KEY WORDS: the training program, action researches, teaching anxiety.
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