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 اإلهداء
إىل مصدر اعتزازي وفخري ، إىل احلاضر بيننا بسريته العطرة والغائب جبسده ، إىل كل       

ما فاتين من علم والذي مل أحققه لنفسي وحالت  –إن شاء هللا  –من كان يقول : سأرى 
ض اجلنة وجعل قربة روضة من راي –رمحة هللا  –الظروف املختلفة دونه يف أبنائي ، إىل والدي 

، والذي متنيت أن يكون معي لكي أهديه جزءاً يسرياً من أحالمه ، وأقدم له هذا اإلجناز 
ك يف اي والدي ومجعنا ب –رمحك هللا  –البسيط الذي ال يرقى إىل طموحاته وهامته العالية 

 الفردوس األعلى من اجلنة .

حلب واحلنان ، إىل من سهرت الليايل وتعبت ومحلت إىل صاحبة القلب الرحيم ، إىل منبع ا
لم على عاتقها تربيتنا، حتفنا برعايتها بعد هللا ، إىل من ربتنا واحتوتنا وزرعت يف قلوبنا حب الع
ودفعتنا إليه وحتملت يف سبيل ذلك بُعدان عنها ، إىل من علمتنا الصرب وعلو اهلمة وحتدي 

 وتذلل لنا العقبات بربكة دعائها الظروف ، إىل من هتون علينا الصعاب 

 لنا وأطال عمرها يف طاعته . –حفظها هللا  –

إليك والديت الغالية أُهدي هذا العمل املتواضع ، وأدعو هللا أن جيعل ثواب هذا العمل يف 
 موازين حسناتك . 

 

 

 

 الباحث
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 الشكر والتقدير

 

، فله  محداً ميأل ما بني أرضه ومسائه احلمد هلل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ،        
عليَّ بفضله وكرمه إبمتام هذه الدراسة ، وأصلى  احلمد حىت يرضى وله احلمد بعد الرضى أن من َّ

 وأسلم على رسول اهلدى املعلم األول نبينا وحبيبنا حممد صلى هللا عليه وسلم . 

حل السكران ر / عبدهللا بن فاسعادة الدكتو يسرين أن أتقدم ابلشكر اجلزيل ألستاذي الفاضل 
، األستاذ املشارك بقسم أصول الرتبية ، صاحب اخللق الرفيع ، والتواضع اجلم ، الذي تفضل 
علي ، مشكوراً ابإلشراف على هذه الدراسة ، فله شكٌر يوازي عطاءه ، وامتنان يوازي حبه 

للعلم وأهله ، ودعاء أبن جيعل هللا ذلك يف موازين حسناته ، وأن جيزل له املثوبة واألجر ، فقد 
تعاهد الباحث ابلرعاية واملتابعة واملساندة املعرفية والتوجيهات الثمينة ، فكان نعم املعلم ونعم 

املوجه يف إشرافه على رساليت منذ أن كانت فكرة حىت أصبحت دراسة متكاملة ، سائالً املوىل 
 عز وجل له السعادة والفالح يف الدارين . 

األستاذ  ، حممد مصطفى لدكتور/ مجال مصطفىاكما يسرين أن أشكر عضوي جلنة املناقشة 
سم أصول بق األستاذ املشارك رمضان، / عصام جابر والدكتوربقسم أصول الرتبية ،  املشارك

الرتبية ، اللذين تفضال مشكورين بقبول مناقشة هذه الدراسة ، وإبداء رأيهما ومالحظاهتما 
ئقة ، ويدها وإرراجها ابلصورة الالحوهلا واللذين سوف يكون لتوجيهاهتما ابلغ األثر يف جت

 فلهما مين جزيل الشكر والتقدير . 
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كما أتوجه ابلشكر والعرفان للصرح العظيم جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية نرباس العلم 
ومنربه ، وكلية العلوم االجتماعية ، ولقسم أصول الرتبية ، وجلميع أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 األثر الطيب يف مسرييت العلمية .  الذين كان هلم

والشكر موصول لوزارة التعليم ممثلة ابإلدارة العامة للتعليم مبدينة الرايض ، واملسؤولني يف امليدان 
الرتبوي ابملدارس الثانوية اليت مت تطبيق أداة الدراسة فيها على جهودهم واهتمامهم ، كما أشكر 

 ية املستجيبني ألداة الدراسة ، لتعاوهنم مع الباحث . عينة الدراسة من معلمي املرحلة الثانو 
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 مستخلص الدراسة

العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية من وجهة  عنوان الدراسة :
 . علمي املرحلة الثانوية مبدينة الرايضمنظر 

 . حممد بن سعد بن حويل الدوسري اسم الباحث :

 .د. عبدهللا بن فاحل بن راشد السكران املشرف على الدراسة :

 كلية العلوم االجتماعية، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة  اجلامعة والكلية :

هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن  أهداف الدراسة :
 العوامل ) الشخصية واإلدارية واألكادميية ( .إجراء البحوث اإلجرائية ، واملتمثلة يف 

 . ، واالستبانة كأداة هلا حياعتمدت الدراسة املنهج الوصفي املس:  منهج وأداة الدراسة

ملدارس وية يف اكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املرحلة الثانت مع وعينة الدراسة :تجم
( 4164هـ، والبالغ عددهم )6341هـ ـ 6341مبدينة الرايض للعام الدراسي بنني  احلكومية

طبقت حيث  %61وبنسبة  يةعينة من اجملتمع األصلي بطريقة العينة العشوائ ت. ارتري معلماً 
 ( معلماً.411) األداة على

ها أبرز عوامل العزوف مث تلتهي األكادميية  العوامل أن :يلي وكانت أبرز نتائج الدراسة ما
                                                      العوامل الشخصية.مث العوامل اإلدارية 
بحث هارات الالزمة للضعف املو  املشاغل احلياتية لدى املعلمني ةكثر أن  : وهي متمثلة يف

هي  لمعلم املميزل واملعنوية قلة احلوافز املاديةو  اب التعليمي لدى املعلمنيصالن كثرةو  اإلجرائي
لمي وجهة نظر معأبرز العوامل ذات العالقة لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية من 

املرحلة الثانوية، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريي التخصص وعدد سنوات 
 .اخلربة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري نوع التأهيل لصاحل املعلمني الرتبويني
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 : الفصل األول

 التعريف مباهية مشكلة الدراسة

  : للدراسة التمهيد 3-3

اهتمت املؤسسات الرتبوية منذ نشأهتا ابملعلم وأولته أمهية راصة، ملا له من دور فاعل يف 
تطوير العملية الرتبوية، ومن مظاهر االهتمام مراجعة رطط وبرامج إعداد املعلمني يف املؤسسات 

ج االجتماع أوصت نتائالرتبوية، وكذلك مراجعة سياسات القبول بربامج إعداد املعلمني، حيث 
السادس لعمداء وعميدات كليات الرتبية ابململكة العربية السعودية املنعقد جبامعة أم القرى 

ة جديدة ملدرالت كليات الرتبية، وإعادة النظر يف برامج كليات الرتبي ه( بتحديد معايري6341)
أعضاء اهليئة  تطوير أداء مبا يتوافق مع معايري ومتطلبات العصر، وكذلك إعادة النظر يف عملية

طوير التدريسية بكليات الرتبية، وتشجيعهم وإشراكهم يف الربامج الرتبية، كما اهتمت وزارة الرتبية بت
وحتسني أداء املعلمني، وسد الفجوة العلمية، من رالل إنشاء مراكز التدريب الرتبوي، املنتشرة 

 ه (6341ا ذكرهتا وزارة الرتبية والتعليم ) كم  يف أرجاء اململكة العربية السعودية، واليت هتدف
 إىل تنمية وتطوير معارف ومهارات واجتاهات املعلمني ملواكبة التطور العلمي والتقين، وحتسني

   عملييت التعليم والتعلم، وتوفري الوقت واجلهد واملال.

فقد ، ملعلمأدوار ا ىعل كثرية  ت تغرياتطرأورات والتوجهات الرتبوية احلديثة، التط ويف ظل
يط ، ما بني التخطوار املعلم يف ضوء جمتمع املعرفةه ( على تنوع أد6341 أكد السكران )

 والبحث العلمي واخلربة يف التخصص واحملافظة على اهلوية الوطنية وغريها من األدوار .

 يدان الرتبوييف امل يواجهما ؛ بسبب ث العلميومبا أن أبرز أدوار املعلم احلديثة هي البح
  .                                           من اختاذ القرارات فيها من حتدايت ومواقف ومشكالت تلزمه

أكدت سياسة التعليم يف اململكة على تشجيع وتنمية روح البحث والتفكري العلمي فقد 
ية عربمل تغفل رطة التنمية العاشرة يف اململكة ال، و  ه (6361للمعلمني ) وزارة املعارف ، 
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وير قدراهتم طالسعودية على التأكيد من رفع الكفاءة التعليمية والرتبوية للمعلم واملعلمة وخباصة ت
 .ه ( 6341.) وزارة التخطيط ، املعرفية واملهارية

ي للتصد ،ات راصة يف البحث الرتبوي العلميمما سبق يؤكد على أمهية توظيف منهجي
ملعلم على ا رائي هو األسلوب األمثل حيث يشجع، ويعترب البحث اإلجللمشكالت الرتبوية

، لمية مالئمةا ابستخدام منهجية ع، ليحلهالتفكري يف ممارساته، وفحص أدائه وحتديد مشكالته
م ( على أمهية إعداد 2163 ، وكما أكد الدهشان )ًا دعت احلاجة إىل املعلم الباحثوأيض

 وتدريب املعلمني على إجراء البحوث .

أنه رالل العقود املاضية اندى بعض الباحثني إىل االهتمام  م (6999)  سبيت يذكرو 
ابلبحوث اإلجرائية اليت ظهرت بداية االربعينات يف الوالايت املتحدة وتطورت رالل فرتة 
السبعينات يف اململكة املتحدة ، واستمر ايضًا االهتمام واملطالبة ابلبحوث اإلجرائية يف اسرتاليا 

   ينات من القرن املاضي .رالل فرتة التسع

( على أن أمهية البحث االجرائي تكمن يف سد الفجوة بني  م2164 كما أكد مدبويل )      
وب من يعترب البحث اإلجرائي أسلو رالل ممارسة املعلمني دارل الصف، النظرية والتطبيق من 

كالت التعليمية املش وحلاليت هتدف إىل حتسني وتطوير أدائهم ، أساليب التنمية املهنية للمعلمني
، الت الرتبويةئهم، وحتديد املشك، من رالل أتمل وفحص أداتواجههم يف ممارساهتم التعليمية اليت

بوية  البحوث والدراسات الرت  ، وقد أوصتتخدام املنهجية العلمية املناسبةوحماولة حلها ابس
الزائدي م( و 2162املقداد )م( ومرمي 2115م ( وهارون )2113رمحة عودة ورندة شرير )كدراسة 

يف  إىل تضمني مقرر البحث اإلجرائي Lingam(   (2012ه( ودراسة لنيجام  6341والزهراين )
  ، وذلك لتحسني األداء وحلل املشكالت الرتبوية.برامج إعداد املعلمني

أمهية  ىمهمة من مراحل التعليم العام، فقد أكدت سياسة التعليم عل تعترب املرحلة الثانوية مرحلة
املرحلة الثانوية واحلاجة لتكوين الوعي اإلجيايب ألفكار الطالب يف هذه املرحلة )وزارة املعارف ، 
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ه( ، كما سعت وزارة التعليم لتطوير وجتويد خمرجات املرحلة الثانوية، من رالل إقرار 6361
الكفاءة  ورفعمشروع النظام الفصلي، الذي يهدف إىل هتيئة الطالب للحياة وسوق العمل، 

التعليمية من رالل سد الفجوة املعرفية واملهارية بني التعليم األساسي والتعليم الثانوي، ويساعد 
  ه(6341ض، )إدارة التعليم ابلرايالنظام الفصلي على التمركز حول املتعلم ، وزايدة أنشطة التعلم. 

وافرها يف معلم هبا واملهارات الالزمة توألمهية املرحلة الثانوية تربز أمهية معلمها واألدوار اليت يقوم 
   .املرحلة الثانوية

 

 مشكلة الدراسة : 2 -3

ة البحث على أمهياحمللية والعاملية، على الرغم من أتكيد الدراسات والبحوث الرتبوية 
،  ويوحل املشكالت الرتبوية اليت تواجههم يف امليدان الرتب ،اإلجرائي يف حتسني أداء املعلمني
 ) Jaipal and Figgدراسة جايبال وفيج ه ( و 6344) كدراسة هتاين املزيين وهيا املزروع 

 Cain and( 2010)دراسة كني وميلوفيس ه ( و 6344خبيت والقاعود ) ودراسة   (2011

Milovic   ، إال أن برامج إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية ختلو من مقرر البحث
كما مل جيد الباحث مبراجعته لربامج التدريب الرتبوي يف إدارة التعليم مبدينة الرايض   اإلجرائي،

 للثالث السنوات السابقة برانمج تدرييب خيتص ابلبحث اإلجرائي.

أمهية معلم املرحلة الثانوية، وتنوع أدواره احلديثة، ومنها تنفيذ البحث  وابلرغم من
امتالك املعلمني ملهارات  على ضعف انه( يؤكد6341الزائدي والزهراين )اإلجرائي، إال 

أن املعلمني عازفني عن إجراء البحوث اإلجرائية وذلك من رالل و  الالزمة للبحث اإلجرائي،
مركز التميز البحثي للعلوم والرايضيات بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود حبجب جائزة  هما أكد

لعدم وصول  ،هـ6341/  45و  6345/  43 عامي البحوث اإلجرائية للدورتني السابقتني
 كذلك، و  ه(6341) مركز التميز البحثي،  ذات كفاءة ولقلة البحوث املقدمةحبوث إجرائية 

م ( على عزوف املعلمني عن تنفيذ البحوث اإلجرائية ابلرغم 2165أكدت دراسة املعمري ) 
م( بدراسة عوامل عزوف 2162من اجلهود املبذولة، وكذلك أوصت دراسة مرمي املقداد )

 م( على ندرة ممارسة املعلمني للبحث اإلجرائي.2164أكد مدبويل ) كذلكو املعلمني، 
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اء علمني عن إجر لحة لدراسة العوامل ذات العالقة بعزوف املومن هنا برزت احلاجة امل 
 .البحوث اإلجرائية

 

 أسئلة الدراسة : 3-1

 التايل : سعت الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس

ظر من وجهة نلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية ما العوامل ذات العالقة بعزوف املع - 
 مبدينة الرايض ؟معلمي املرحلة الثانوية 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :

ن وجهة مذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية الشخصية ما العوامل  - 6
 املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ؟ نظر معلمي

جهة من و ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية اإلدارية ما العوامل  - 2
 املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ؟ نظر معلمي

ن وجهة مذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية األكادميية ما العوامل  - 4
 املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ؟ علميمنظر 

زى استجاابت أفراد عينة الدراسة تُعمتوسطات بني  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية – 3
 ؟ التخصص ( -اجلامعي  نوع التأهيل - عدد سنوات اخلربة)  التالية : لمتغرياتل

 

 أهداف الدراسة : 3-4

 سعى الباحث من إجراء هذه الدراسة إىل حتقيق اهلدف الرئيس التايل :

جهة نظر من و العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية  التعرف على
 معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرايض 
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 األهداف الفرعية :

ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية الشخصية العوامل  الكشف عن – 6
 رايض .املرحلة الثانوية مبدينة ال من وجهة نظر معلمي

ن مذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية اإلدارية العوامل التوصل إىل  – 2
 املرحلة الثانوية مبدينة الرايض . وجهة نظر معلمي

 رائيةعلمني عن إجراء البحوث اإلجذات العالقة بعزوف املاألكادميية العوامل التعرف على  – 4
 املرحلة الثانوية مبدينة الرايض . من وجهة نظر معلمي

اسة استجاابت أفراد عينة الدر متوسطات الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف  – 3
 ص ( .التخص -نوع التأهيل اجلامعي  - ات التالية : ) عدد سنوات اخلربةتُعزى للمتغري 

 

 أمهية الدراسة : 3-5

 لدراسة إىللذا تسعى ا ،البحوث اإلجرائية، وهو وعهاتنبع أمهية الدراسة احلالية من حيوية موض
  . العملية الرتبوية االسهام يف تطوير

 : ةالنظري األمهية

لية حتسني العميف  إجراء البحوث اإلجرائية معرفة عوامل عزوف املعلمني عن تسهم -6
 .الرتبوية

إجراء  اليت حتد منيتوقع أن تفيد الدراسة يف سد النقص يف املعلومات حول العوامل  -2
 البحوث اإلجرائية للمعلمني يف اململكة العربية السعودية .

لفت النظر إىل أمهية البحوث اإلجرائية وانعكاسه على أداء املعلم و حتصيل الطالب  -4
 واحلاجة إىل مزيد من الدراسات حول املوضوع .
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 : ةالعملي األمهية

وث معرفتهم بعوامل العزوف عن إجراء البح ن منيتوقع أن يستفيد املخططون الرتبويو  -3
 اإلجرائية يف تاليف القصور يف إعداد وتدريب املعلمني .

يؤمل أن تسهم الدراسة يف إجياد نوع من التواصل والتنسيق بني األكادمييني واملعلمني يف  -5
 إجراء البحوث اإلجرائية . 

حلل  مني للبحوث اإلجرائيةدراسة يف تنفيذ املعلتفيد نتائج وتوصيات اليؤمل أن  -1
 .مشكالهتم الرتبوية، وحتسني أدائهم

 

 حدود الدراسة : 3-0

 متثلت حدود الدراسة احلالية يف احلدود التالية:

 :  املوضوعيةاحلدود 

ة الشخصية واإلداري) املعلمني عزوفوعوامل حث اإلجرائي البتطرقت الدراسة ملوضوعات 
  .( واألكادميية

   املكانية :احلدود 

 املدارس الثانوية احلكومية النهارية مبدينة الرايض. أجريت الدراسة امليدانية يف

  الزمانية :احلدود 

 هـ . 6341/  6341الفصل الدراسي الثاين للعام رالل امليدانية طبقت الدراسة 

 املرحلة الثانوية . ومعلم البشرية :احلدود 
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 املصطلحات : 3-7

 العوامل : -3

 (2161الباعث أو املؤثر يف النفس )جممع اللغة العربية، هو اللغة :امل يف الع

 عزوف : -2

عزفت نفسي عنه تعزفاً وعزوفاً : زهدت فيه وانصرفت عنه ، والعزوف هو  العزوف يف اللغة :
 (2161) جممع اللغة العربية، الزهد يف الشيء واالنصراف عنه . 

دم إتيانه وانعدام الرغبة فيه . ) بدوي االمتناع عن الشيء وع العزوف يف االصطالح :
 ( 626: ص 6921،

ام الدراسي، ، رالل الععدم تنفيذ املعلمني للبحوث اإلجرائية أبنه ويعرف العزوف إجرائياً :
حلل املشكالت اليت الرتبوية والتعليمية اليت تواجههم دارل املدرسة، أو لتحسني أدائهم 

   وتطويره. 

 البحوث اإلجرائية :  -1

أبهنا تلك البحوث اليت يقوم هبا  :البحوث اإلجرائية م(2111يعرف اخلالدي ووهبة ) -
املعلمون لتطوير أنفسهم أو حلل مشاكل تواجههم يف العملية الرتبوية، حيث يقومون بتحديد 

املشكلة اليت هم بصدد إجياد حل هلا مث يقومون بتنفيذ إجراءات يعتقدون أهنا مناسبة حلل هذه 
إذا مل ان انجحاً يف حل املشكلة، فاملشكلة، بعدها يتأملون فيما يقومون به من جهد فيما إذ ك

 يكن كذلك يقومون ابحملاولة مرة أررى.

البحوث اليت يقوم هبا املعلمون أو املشرفون الرتبويون، هبدف تطوير  وتعرف أيضاً: أبهنا -
قوم هذه األحباث ، وتكل تواجههم يف العملية التعليمية، أو حلل مشا التعليمية أدائهم وممارساهتم
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لعملية حقيق فهم أفضل ل؛ لترس نفسه املمارسات التعليمية من قبل املماعلى التأمل يف
 ( 2113، وإلحداث التغيري املنشود . ) مركز إبداع املعلم ، التعليمية

 عملية يقوم رالهلا املمارسون بدراسة وأتمل ممارساهتم حلل أبهنا كما تعرف أيضاً :  -
املشكالت الواقعية اليت تواجههم يف عملهم هبدف حتسني ممارساهتم الرتبوية واالجتماعية 

    (2162 نوفل، فرايل أبو عواد و   )وفهمهم لطبيعة العملية التعليمية والبيئة والظروف واملواقف .

 وتعرف البحوث اإلجرائية إجرائياً : -

لعملية الرتبوية وير اهبدف تط ،فون الرتبويوناملعلمون أو املشر  البحوث اليت يقوم هبا أبهنا
اع رطواته تبا، من رالل بوية تواجههم يف امليدان الرتبوي، وحل ملشكالت تر والتعليمية

 .العلمية
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 الثاين الفصل

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

  النظري اإلطار 6 – 2

  الرتبوي البحث 6 – 6 – 2

  اإلجرائي البحث 2 – 6 – 2

  وأدواره احلديثة املعلمإعداد  4 – 6 – 2

 الدراسة ملشكلة املفسرة النظرية 3 – 6 – 2

 السابقة الدراسات 2 – 2

 الدراسات اليت تناولت البحث اإلجرائي 2-2-4

 الدراسات اليت تناولت عوامل عزوف املعلمني 2-2-3
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 الفصل الثاين

 والدراسات السابقة ،اإلطار النظري

 طار النظري:اإل 3 – 2

البحث  وأولوايت لرتبوي ، من حيث املفهومالبحث ا الباحث يف اإلطار النظري تناول
الرتبوي يف اململكة العربية السعودية ومشكالته ومعوقاته ، ومدى اهتمام وزارة التعليم واجلامعات 

يته يف امليدان وأمه وأهدافهالسعودية ابلبحث الرتبوي ، ومن مث البحث االجرائي ،من حيث تعريفه 
 وث األكادمييةالجرائي والبح البحث ا، ورصائص البحث االجرائي والفرق بنيالرتبوي وجماالته

أمهيته يف و لمعلم تطرق ل، وبعد ذلك ، والعناصر األساسية لتنفيذ البحث االجرائي  األررى
العملية الرتبوية وإعداده وأدواره ومشكالته ، وينتهي اإلطار النظري ابلنظرايت املفسرة ملشكلة 

وسيتم .الجتماع وعلم اإلدارة من النظرايت يف جمال علم النفس وعلم ا اً الدراسة، وتضم عدد
  تفصيل ذلك فيما أييت :

 البحث الرتبوي 3 – 3 – 2

أي فرع آرر من فروع  ة، له بنية متيزه عن بنيمن فروع علم الرتبية اً الرتبوي فرعيُعد البحث 
لنوح ، له هيكلة تتناسب مع رسالته ) ا حث الرتبوي ليس ترفًا بل هو علم، والبالعلم ذاته

 ( 65، ص  ه6342

 مفهوم البحث الرتبوي 3 – 3 – 3 – 2

م 6991 )عدس فهيعر لقد ورد يف األدبيات الرتبوية تعريفات عدة للبحث الرتبوي حيث 
( أبنه البحث الذي يسعى إىل التعرف على املشكالت الرتبوية وإجياد احللول  63، ص 

 املناسبة هلا .

( البحوث الرتبوية أبهنا البحوث اليت هتدف  24م ، ص 2162 كما عرف القصراوي )
 . من رالل نتائجها إىل ردمة امليدان العلمي يف التعليم وذلك من رالل تطويره
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 أولوايت البحث الرتبوي 2 –3 - 3- 2

م املعلومات ، ويقدن روافد العمل التعليمي والرتبوييُعد البحث الرتبوي رافدًا مهمًا م
م يف  يسه، لذا يتطلب حتديدًا دقيقًا ألولوايته حىتلدقيقة لصانعي القرارات الرتبويةوالبياانت ا

اجملال  ، كما أن حتديد أولوايت البحث الرتبوي تعطي املهتمني يفحتسني وتطوير العمل الرتبوي
 .و القضااي ذات األمهية واألولويةالرتبوي أساساً متيناً ينطلقون منه حن

ايت البحث الرتبوي وأمستها بوثيقة أولو  الرتبية والتعليما وزارة هتحدد كماوي  وأولوايت البحث الرتب
 يوضحها اجلدول التايل: (ه6326)

 أولوايت البحث الرتبوي يف اململكة العربية السعودية     3 – 2 جدول رقم   

 املوضوعات اجملال الرقم
6  

 الطالب
بتدائية والكتابة يف املرحلة االأسباب تدين مستوى الطالب يف مهاريت القراءة 

 وطرق عالجها .
 ية ب املرحلتني املتوسطة والثانو مظاهر السلوكيات املنحرفة لدى بعض طال

2  
 
 املعلم

 العالقة بني املعلم ونصابه التدريسي .
 صفات املعلم الناجح

 اداء معلمي املرحلة األولية يف ضوء االجتاهات العاملية .
 للمعلمنياحلاجات التدريبية 

 ئق تنميته وعالقته ابإلنتاجية . الرضا الوظيفي لدى املعلمني وطرا
 دراسة تقوميية لكتب املرحلة االبتدائية  الكتب الدراسية 4
 املناهج الدراسية ومدى تلبيتها الحتياجات التنمية يف اململكة العربية السعودية املناهج 3
 ومدى توافرها يف املباين احلكومية . مواصفات املبىن اجليد املباين املدرسية 5
 مدى مالئمة كتب املدرسة لطبيعة املرحلة الدراسية . املكتبات املدرسية  1
 الوكيل .و  ملدرسةاملواصفات الفنية واإلدارية اليت جيب توافرها يف مدير ا اإلدارة املدرسية 1
 االجتماعية لدى الطالب .دور املدرسة يف تنمية النواحي  عالقة املدرسة ابجملتمع 2
دور املرشد الطاليب يف حتسني مستوى حتصيل الطالب الضعاف ورعاية  التوجيه واإلرشاد 9

 املوهوبني يف املدرسة .
 املواصفات الفنية واملهنية املطلوب توافرها يف املشرف الرتبوي . اإلشراف الرتبوي 61
 ا يف خمتلف التخصصات وسبل جتاوزهاألرطاء الشائعة يف صياغة األسئلة  القياس والتقومي 66
 املواصفات الفنية واملهنية املطلوب توافرها يف معلمي الرتبية اخلاصة الرتبية اخلاصة 62
 دوافع التعلم لدى الكبار وأساليب استثمارها يف القضاء على االمية  حمو األمية وتعليم الكبار 64
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 املوضوعات اجملال الرقم
 األثر الديين والعلمي واالجتماعي ملدارس حتفيظ القرآن الكرمي على طالهبا حتفيظ القرآن الكرمي 63
 تقومي مستوى طالب كليات املعلمني كليات املعلمني  65
 أثر تدريس مادة الرتبية الوطنية يف احملافظة على املمتلكات العامة الرتبية الوطنية 61
 معوقات النشاط املدرسي يف التعليم العام املدرسيالنشاط  61
 حتديد حاجات املقررات الدراسية من الوسائل التعليمية املتاحة  التقنيات التعليمية 62
 االشراف الرتبوي ودوره يف متابعة وتوجيه املدارس االهلية التعليم األهلي  69
يجية يم ابسرتاتعالقة التعل 21

 القوى البشرية 
 .انوية مبتطلبات وحاجات سوق العملمعرفة طالب املرحلة الثمدى 

 ه (6326،  وزارة الرتبية والتعليم) املصدر:

وهي  ه(6326حددها وزارة الرتبية والتعليم ) ومما سبق تربز أولوايت البحث الرتبوي كما 
مرور  بسبباألولوايت؛ هذه يرى الباحث احلاجة إىل حتديث مازالت قائمة لدى الوزارة، لذا 

فرتة زمنية تبلغ أكثر من سبعة عشر عامًا على حتديد أولوايت البحث الرتبوي، وإغفاهلا لبعض 
، ورايض األطفال، والتعلم املقارنة والرتبية ،والتعلم االلكرتوينكاقتصادايت التعليم،   احليوية اجملاالت

 عن بعد، والرتبية اإلعالمية، واألمن الفكري وغريها.

 معوقات البحث الرتبوي 1 - 3 – 3- 2

الب الدراسات اليت تواجه الباحثني وط ،الرتبوية مبعوقات البحث الرتبوي تزرر األدبيات
 . ( 21م ، ص 2111 ما ذكرها عثمان )ونستعرض أبرزها كالعليا، 

تعاين البحوث الرتبوية من قلة التمويل ورمبا يرجع ذلك إىل عدم االقتناع : قلة التمويل -
 .  نتائجها من قبل صانعي القراراتالرتبوية وعدم الثقة يفابلبحوث 

، ث الرتبوية من اضطراب مفهوم البحتعاين البحوث الرتبوي: تعدد مفاهيم البحث الرتبوي -
تنظيمي بني ، وضعف االرتباط الوالنقص يف املوارد البشرية وغياب السياسات واخلطط البحثية

 مؤسسات البحث الرتبوي .

لى ع راصة ابللغة العربية مما اضطر الدارسون إىل االعتماد: ع والدورايت العلميةقلة املراج -
 .املراجع األجنبية وترمجاهتا، دون الوعي ابرتالف الثقافات
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وقات اليت تواجه عتعد هذه من أرطر امل: االنفصال بني البحوث الرتبوية وجماالت التطبيق -
ؤسسات اليت تنتج البحث أو تشرف عليه ، وهو عدم وجود عالقة بني املالبحث الرتبوي

 ، مما أدى إىل فقد قيمتها .ؤسسات املستفيدة من نتائج البحوثوامل

كرية وعوائق فواملتأمل ألبرز معوقات البحث الرتبوي يلحظ تنوعها ما بني عوائق مالية وعوائق 
 مهنية وعوائق ثقافية.

 االهتمام ابلبحوث الرتبوية يف اململكة العربية السعودية 4 - 3 – 3 – 2

ن رالل عدة م ة ملحوظةيربز االهتمام ابلبحوث الرتبوية ابململكة العربية السعودية بصور 
 :حكومية وشبه حكومية وأهلية منها جهات

 .البحوث الرتبويةمراكز -6

 .جملالت العلمية الرتبوية احملكمةا – 2

 .اإلدارة العامة للبحوث الرتبوية – 4

 برامج الدراسات العليا ابجلامعات.-3

 اجلمعيات العلمية الرتبوية. – 5

 كراسي البحوث الرتبوية.  – 1

 متويل املؤسسات واجلامعات للبحوث. – 1

 اجلوائز البحثية. – 2

 املكتبة الرقمية السعودية. – 9
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 : مراكز البحوث الرتبوية-أوالً 

مراكز تسعى إىل تشجيع حركة البحث العلمي وتنشيطها وتقدمي املساعدات الفنية هي 
كما متول   ،أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهمواإلدارية املختلفة لطلبة الدراسات العليا و 

 (ه6344 وزارة التعليم العايل،).لعلمية متويالً كامالً أو جزئياً األعمال ا

 الرتبوية :أبرز أنشطة مراكز البحوث 

 :  ه(6344أنشطتها ) وزارة التعليم العايل ،  تتنوع أنشطة مراكز البحوث الرتبوية، ومن أبرز

 تنفيذ البحوث : –أ 

البحوث والدراسات يف خمتلف املوضوعات  إبجراءمن املهام األساسية ملراكز البحوث القيام 
 والقضااي ذات العالقة ابجملال التعليمي والرتبوي .

 االشراف على البحوث ونشرها : –ب 

وذلك ابن يقدم الباحث حبثه أو دراسته للمركز لطلب املساعدة واالستفادة من ردمات 
تحليل إحصائياً ال واملساعدة يف مثل : متويل البحث وحتكيم اخلطط البحثية،وإمكانيات املركز 

 لسعودية وهي:ابجلامعات اوفيما يلي يعرض الباحث أبرز مراكز البحوث الرتبوية ومن مث النشر، 
 

 مراكز البحوث الرتبوية ابجلامعات السعوديةأبرز    2 – 2 جدول رقم 

 أتسيسه مقره املركز م
 ه6495/  93 جامعة أم القرى مركز البحوث الرتبوية والنفسية 6
 ه6491 جامعة امللك سعود مركز حبوث الرتبية 2
 ه6321 جامعة طيبة مركز البحوث الرتبوية 4
 ه6322 جامعة القصيم مركز حبوث كلية الرتبية 3
 ه6344 جامعة جنران مركز البحوث الشرعية والرتبوية واإلنسانية 5

 املصدر: إعداد الباحث             
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ول أ مبراكز البحوث الرتبوية، حيث أسسيالحظ الباحث اهتمام اجلامعات السعودية و 
احلاضنة ملراكز البحوث ه جبامعة أم القرى، كذلك تنوع اجلامعات 93/6495هذه املراكز عام 

 . النشأة وجامعات حديثةما بني جامعات قدمية الرتبوية، 

 اجملالت العلمية الرتبوية احملكمة - اثنياً  

ني والدارسني، ثتعترب اجملالت العلمية من أبرز القنوات فاعلية يف االتصال العلمي بني الباح
بسبب الثقة اليت حيظى هبا هذا املصدر املعلومايت، واملعايري العلمية اليت تتبعها يف إجازة نشر 

   ، وسنستعرض أهداف اجملالت العلمية الرتبوية، وعرضاً ألبرزها.البحوث والدراسات

 : الت العلمية الرتبويةأهداف اجمل

 ه(:6341ذكر منها السامل )إىل عدة أهداف  سعى اجملالت العلمية الرتبويةت

 .ة والتطبيقيةل نشر البحوث النظرياملسامهة يف تطوير العلوم الرتبوية وتطبيقاهتا من رال – 6

 .احمللي والعريب ر وترتبط ابلواقعنشر األحباث املتميزة اليت تتسم ابجلودة واألصالة واالبتكا– 2

 .يمنشر األحباث اليت تسهم يف جمايل الرتبية والتعل – 4

  .لتسويق ألحباثهم حملياً وعاملياً توفري وعاء نشر للباحثني املتميزين وا – 3

 عودية وهي:الرتبوية يف اململكة العربية الس ا يلي يلخص الباحث أبرز اجملالت العلميةوفيم
 الرتبوية ابململكة العربية السعودية أبرز اجملالت العلمية 1  – 2 جدول رقم 

 اإلصدار السنوي الناشر اجمللة م
اجلمعية السعودية للعلوم  رسالة الرتبية وعلم النفس 6

 الرتبوية والنفسية ) جسنت (
 ربع سنوي

 ربع سنوي جامعة امللك سعود العلوم الرتبوية 2
جامعة اإلمام حممد بن سعود  العلوم الرتبوية 4

 اإلسالمية
 ربع سنوي

 نصف سنوي -العايل  –وزارة التعليم  التعليم العايل 3
 نصف سنوي جامعة أم القرى العلوم الرتبوية والنفسية 5
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 اإلصدار السنوي الناشر اجمللة م
 نصف سنوي جامعة طيبة جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية 1
 نصف سنوي جامعة حائل جملة مركز البحوث الرتبوية 1
 نصف سنوية جامعة اجملمعة ةاجمللة العربية للدراسات الرتبوية واالجتماعي 2
 نصف سنوية جامعة القصيم العلوم الرتبوية والنفسية 9

 املصدر: إعداد الباحث  

ر حوايل الرتبوية ابململكة العربية السعودية، حيث يصد ى الباحث كثرة اجملالت العلميةوير 
بوي ، املختصة ابلشأن الرت يف العام الواحد أربعة وعشرين عددًا من اجملالت العلمية احملكمة

 .نشر البحوث والدراساتب املتميزين ، ويتيح الفرصة للباحثنيوالتعليمي، مما يؤكد على االهتمام به

 للبحوث الرتبويةاإلدارة العامة  -اثلثاً 

 .ا بوكيل الوزارة للتطوير الرتبويترتبط تنظيميبوزارة التعليم هي إدارة عامة 

إجراء الدراسات و وهتدف إىل العمل على رفع كفاءة وفاعلية العملية الرتبوية عن طريق تشجيع 
                     التعليميةو وير العملية الرتبوية ، وتعريب ما ميكن االستفادة منه يف تطوالبحوث الالزمة

  اإلدارة العامة للبحوث الرتبوية:أبرز مهام 

التنسيق مع و  اقرتاح اخلطط والربامج اخلاصة إبجراء الدراسات والبحوث الرتبوية ابلتعاون – 6
  .اجلهات ذات العالقة

كالته، واقرتاح ومشلتعرف على واقع التعليم إجراء الدراسات والبحوث الرتبوية املختصة ل – 2
 .احللول املناسبة

 .م ما ينجح منهايف امليدان وتعمي املشاركة يف تنفيذ ومتابعة املشروعات والتجارب الرتبوية – 4

البحوث ابجلامعات وتوظيف االستفادة من البحوث والدراسات اليت تعدها مراكز  – 3
 .نتائجها

ال بحوث والتعريب يف اجملجمال ال االسهام يف تطوير وأتهيل الكفاءات الوطنية يف – 5
 .الرتبوي
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 .جهات واالفراد يف اجملال الرتبويتقدمي املساعدة واالستشارة لل – 1

 رابعاً: برامج الدراسات العليا ابجلامعات.

وهي برامج تسهم يف إثراء املعرفة يف فروع العلوم املختلفة، وتعد وأتهل الباحثني اجلادين، 
 ه(6341ة التعليم)وزار  وتطور االبتكار واالبداع يف معاجلة قضااي اجملتمع.العلمي، وتشجع التقدم 

وتعد برامج الدراسات العليا ابجلامعات السعودية مظاهراً من مظاهر االهتمام ابلبحث الرتبوي، 
من رالل إعداد وأتهيل الباحثني يف اجملال الرتبوي، ويستعرض الباحث أبرز برامج الدراسات 

 ة ابململكة العربية السعودية.العليا الرتبوي
 أبرز برامج الدراسات العليا الرتبوية ابململكة 4 – 2جدول رقم 

 للدراسات العليا األقسام الرتبوية الكلية اجلامعة م
 
6 

 
 جامعة امللك سعود

 
 الرتبية

 السياسات الرتبوية- املناهج وطرق التدريس -
 اإلدارة الرتبوية- تقنيات التعليم -

 الرتبية اخلاصة-الفنية  الرتبية -
جامعة االمام حممد بن  2

 اإلسالميةسعود 
 املناهج وطرق التدريس- أصول الرتبية - العلوم االجتماعية

 إدارة وختطيط تربوي -
 اإلدارة واإلشراف الرتبوي- املناهج وطرق التدريس - الرتبية جامعة امللك خالد 4

 اإلسالميةأصول الرتبية  -
ات تقني-أصول الرتبية - املناهج وطرق التدريس - الرتبية جامعة القصيم 3

 التعليم
 املناهج وطرق التدريس-الرتبية اإلسالمية  - الرتبية جامعة أم القرى 5

 الرتبية البدنية- اإلدارة الرتبوية -
 اإلدارة الرتبوية-املناهج وطرق التدريس  - الرتبية  طيبةجامعة  1

 التعليمتقنيات - أصول الرتبية -
 اإلدارة الرتبوية-التوجيه واإلرشاد  - الرتبية جامعة امللك فيصل 1

 الرتبية اخلاصة- تربية موهوبني -
 الرتبية البدنية- أصول الرتبية - الرتبية جامعة جدة 2

 القيادة الرتبوية- علم النفس الرتبوي -
 وطرق تدريسمناهج -اإلدارة والقيادة الرتبوية  - الرتبية جامعة الدمام 9

 الرتبية اخلاصة- االرشاد املدرسي -
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 األقسام الرتبوية للدراسات العليا الكلية اجلامعة م
أصول -اإلدارة والتخطيط الرتبوي- القياس والتقومي- الرتبية جامعة تبوك 61

 الرتبية
 الرتبية اخلاصة- اإلدارة واإلشراف الرتبوي - الرتبية كليات الشرق العريب 66

 رايض األطفال- وتكنلوجيا التعليم وسائل -
 ( ه 6341املصدر ) وزارة التعليم،

ويربز مما سبق مدى االهتمام بربامج الدراسات العليا للتخصصات الرتبوية ابجلامعات  
السعودية، وتنوع التخصصات الدقيقة ما بني )مناهج وطرق تدريس وإدارة تربوية وأصول الرتبية 

والرتبية الفنية  التقومي وعلم النفس الرتبوي والرتبية اخلاصة والرتبية البدنيةوالرتبية اخلاصة والقياس و 
 ورايض األطفال وتقنيات تعليم وتربية موهوبني( .

 خامساً: اجلمعيات العلمية الرتبوية

تعرف اجلمعيات العلمية أبهنا: مجعية تضمن مجاعة متخصصة يف فرع من فروع املعرفة، من 
أجل تطوير هذا الفرع وربطه ابجملتمع وفق جمموعة من الوسائل العلمية، مما ينعكس على التقدم 

 ه(  6322املعريف للمجتمع. اهليثم )

  ه(6326زارة التعليم العايل ، ) و  السعودية العربية اململكة يف العلمية اجلمعيات أهداف 

 التخصص جمال يف العلمي الفكر تنمية . 
 واملهين العلمي األداء وتطوير العلمي البحث تنشيط . 
 متراتواملؤ  اللقاءات عقد طريق عن اجلمعية ألعضاء العلمي التواصل حتقيق 

 . العمل وورش والندوات
 واخلاص العام القطاعني ختدم اليت العلمية واملشورة الدراسات تقدمي . 
 املعنية ساتواملؤس اهليئات بني العلمية واألفكار العلمي اإلنتاج تبادل تيسري 

 . اململكة ورارج دارل
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 أبرز اجلمعيات العلمية الرتبوية 5 – 2دول رقم ج

 مقرها اجلمعية م
 جامعة امللك سعود اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ) جسنت ( 3
السعودية للمناهج واالشراف الرتبوي  اجلمعية 2

 )جسما(
 جامعة أم القرى

 جامعة امللك سعود اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة ) جسرت ( 1
 جامعة أم القرى اجلمعية السعودية العلمية للرتبية البدنية 4
 جامعة أم القرى اجلمعية السعودية العلمية للرتبية الفنية 5
 جامعة القصيم يمالعلمية لتأكيد اجلودة يف التعلاجلمعية السعودية  0
 جامعة امللك سعود لتعليمللتنمية املهنية يف ا العلمية اجلمعية السعودية 7
 جامعة طيبة العلمية للموهبة واالبداعالسعودية اجلمعية  8
 جامعة طيبة العلمية للقياس والتقوميالسعودية اجلمعية  1

جامعة األمرية نورة بنت عبد  العلمية لرعاية الطفلالسعودية اجلمعية  31
 الرمحن

 جامعة امللك خالد اجلمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( 33
 ه( 6341املصدر ) وزارة التعليم،         

 : كراسي البحوث الرتبوية.ساً ساد

ا يف اجلامعات ويعترب انتشارهإحدى وسائل تشجيع ودعم األحباث الرتبوية، تُعد كراسي البحث 
   ظاهرة محيدة، من رالل دعم رجال اجملتمع ورجال األعمال هلذه الكراسي. 

لنمو  : أبهنا وحدة أكادميية تنشأ يف اجلامعات هبدف هتيئة البيئة البحثيةوتّعرف كراسي البحث
 .ه(6344، وزارة التعليم العايل) جمال علمي متخصص. 

  (ه6344وزارة التعليم العايل، )  يف اجلامعات لتحقيق ما يلي: وهتدف كراسي البحث

 استقطاب الكفاءات العلمية املتخصصة املتميزة لدعم الربامج البحثية يف اجلامعة وتنشيطها.   -

 للبحث والتطوير، مبا يدعم التنمية املستدامة واالقتصاد الوطين. توفري البيئة املالئمة -

البحث العلمي بني اجلامعة واملؤسسات البحثية دارل اجلامعة ل حتقيق التكامل يف جما -
 ورارجها.



34 
 

 برامج كراسي البحث:أبرز 

 .دعم البحوث والدراسات املتعلقة مبجال كرسي البحث 
 .تنظيم ندوات وفعاليات راصة مبجال كرسي البحث 
 .توقيع مذكرات تفاهم مع اجلهات ذات العالقة مبجال كرسي البحث 
  الكتب املختصة مبجال كرسي البحث.نشر وترمجة 
 .استضافة أساتذة زائرين مهتمني مبجال كرسي البحث 

 أبرز كراسي البحث الرتبوية ابجلامعات السعودية. وفيما يلي نعرض
 أبرز كراسي البحوث الرتبوية ابململكة  0 - 2جدول رقم 

 مقره مسمى الكرسي م
مام حممد بن سعود جامعة اإل كرسي امللك سعود لدراسات التعليم العايل 3

 اإلسالمية
جامعة اإلمام حممد بن سعود  كرسي األمري سلطان ملشروعات الوقف التعليمي 2

 اإلسالمية
 جامعة امللك سعود صيته بنت عبد العزيز ألحباث األسرة ةكرسي األمري  1
 جامعة امللك عبد العزيز كرسي األمري انيف بن عبد العزيز للقيم األخالقية 4
مام حممد بن سعود عة اإلجام كرسي خرباء الرتبية لدراسات األسرة يف اجملتمع 5

 اإلسالمية
جامعة اإلمام حممد بن سعود  كرسي اليونسكو للجودة يف التعليم العايل 0

 اإلسالمية
مام حممد بن سعود جامعة اإل كرسي الشيخ عبد الرمحن اجلريسي لدراسات حقوق اإلنسان 7

 اإلسالمية
 جامعة امللك سعود اليونسكو لدراسات الطفولةكرسي  8
 جامعة امللك فيصل كرسي اليونسكو لدراسات املوهبة واالبداع 1

وم عبد الرمحن بن ثنيان العبيكان لتطوير تعليم العل الشيخ كرسي 31
 والرايضيات

 جامعة امللك سعود

 جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن كرسي أحباث املرأة السعودية ودورها يف تنمية اجملتمع 33
 (ه6341املصدر) وزارة التعليم ، 



35 
 

ويربز مدى االهتمام ابلبحوث الرتبوية من رالل كراسي البحث العلمي، املتخصصة يف 
اجملاالت الرتبوية ما بني اهتماماً ابلقيم واملؤسسات الرتبوية كاألسرة ودور املرأة وحقوق االنسان 

 وتعليم العلوم والرايضيات.والتعليم العايل 

 : متويل املؤسسات واجلامعات للبحوث.اً سابع

 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية -

 املنح البحثية بعمادة البحث العلمي ابجلامعات السعودية -

وتقدم املنح البحثية ألعضاء هيئة التدريس والباحثني اجلادين وطالب الدراسات العليا، وذلك 
 ميهم ملقرتحاهتم البحثية، وحتديد أهداف البحث ورطته التنفيذية والزمنية.بعد تقد

 : اجلوائز البحثية. اً اثمن

 جائزة التميز لألحباث العلمية -

ا عدة فروع املتميزين يف البحث العلمي، وهل متنح هذه اجلائزة ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات
 للجائزة يف خمتلف العلوم اإلنسانية والتطبيقية، ومن اجلامعات السعودية اليت تقدم هذه اجلائزة:

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 .جامعة امللك سعود 
 .جامعة امللك عبد العزيز 

  ريب لدول اخلليج جائزة مكتب الرتبية الع -

هتدف اجلائزة إىل تشجيع الباحثني واملبدعني من أبناء منطقة اخلليج العريب، وهلا ثالثة جماالت 
 التجارب واملشاريع ( –الرتمجة والنشر  –هي ) الدراسات والبحوث 

 اً: املكتبة الرقمية السعودية.اتسع

وهي أحد أبرز النماذج الداعمة للتجمعات العلمية على املستوى الوطين، حيث تعمل على 
توفري ردمات معلوماتية متطورة، إضافة إىل إاتحة مصادر املعلومات الرقمية مبختلف أشكاهلا، 
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وجعلها يف متناول أعضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب يف مرحليت الدراسات العليا 
 س ابجلامعات السعودية وبقية مؤسسات التعليم العايل.والبكالوريو 

 وحتتوي على :

 .قواعد املعلومات العربية واألجنبية 
 Edu Searchوأبرزها يف العلوم الرتبوية 

 .الكتب االلكرتونية 
 .الرسائل العلمية 
 .أحباث ودراسات وأوراق العمل للمؤمترات والندوات 
 .أحباث اجملالت العلمية احملكمة 

ويتاح االستفادة من مواد املكتبة الرقمية السعودية جلميع الزائرين ملكتبات اجلامعات السعودية، 
وألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا اجلامعات السعودية من رالل االشرتاك 

 اجملاين، وكذلك يتاح االستفادة من املكتبة للطالب املبتعثني. 
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 اإلجرائيحث الب 2 – 3 – 2 

البحوث الرتبوية، حيث يتسم ابحلداثة مقارنة مع أنواع يعد البحث النوعي نوعاً من 
البحث الكمي، وقد عرف مع هناية القرن التاسع عشر امليالدي وبداية القرن العشرين، وقد 

 ه(.6324جرى استخدامه يف كثري من اجملاالت البحثية كالعلوم اإلنسانية واالجتماعية)العويف،

تميز البحث النوعي بتعدد الطرق املستخدمة يف مجع بياانته وحتليلها، وأهم هذه الطرق وي
 ه(:6329ما ذكره ) الربيدي، وآررون،

 .دراسة احلالة 
 .االنثوجرايف 
 .النظرية اجملذرة 
 .البحث السردي 
 .البحث الواثئقي 
 .البحث اإلجرائي 

سعى إىل الرتبوية التطبيقية اليت تالبحوث أنواع من  اً نوع ، وهولبحث االجرائيسنتطرق لو 
مني دارل ة اليت تواجه املعل، وحل املشكالت التعليميللعاملني الرتبوية حتسني املمارسات

 .الصف

رفية للبحث اإلجرائي، كبحث الفعل وهي ترمجة ح رر األدبيات الرتبوية بعدة مسمياتتز كما  
املمارسني، والبحث التأملي، حبث  ، كما يسمى أيضاً ( (Action Researchملصطلح 

 رضه مبا يلي:عنستو 

 البحث اإلجرائي فهومم 2-3-2-3

  .تزرر األدبيات الرتبوية بعدة تعريفات ملفهوم البحث اإلجرائي، سنوردها مث نناقشها

أبنه ذلك النمط من البحث الرتبوي الذي جيريه مزاول مهنة ما يف  :البحث اإلجرائييعّرف  
حل مشكلة تواجهه بنفسه أو ابلتعاون مع زمالئه الذين يشاركونه املعاانة من املشكلة، ويهدف 

 م(6926، قيسبل ) إىل التصدي للمشكلة وحتسني املمارسات اليت يتبعها الفرد يف مهنته.
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م( البحوث اإلجرائية أبهنا تلك البحوث اليت يقوم هبا 2111) اخلالدي ووهبة كما يعرف
املعلمون لتطوير أنفسهم أو حلل مشاكل تواجههم يف العملية الرتبوية، حيث يقومون بتحديد 

املشكلة اليت هم بصدد إجياد حل هلا مث يقومون بتنفيذ إجراءات يعتقدون أهنا مناسبة حلل هذه 
قومون به من جهد فيما إذ كان انجحاً يف حل املشكلة، فإذا مل املشكلة، بعدها يتأملون فيما ي

 يكن كذلك يقومون ابحملاولة مرة أررى.

م ( البحث اإلجرائي أبنه البحث الذي يقوم به املعلمون أو 2113) ويعرف مركز إبداع املعلم
شاكل ماملشرفون الرتبويون أو االداريون هبدف تطوير أدائهم وممارساهتم التعليمية أو حلل 

وم البحث اإلجرائي على التأمل الذايت يف املمارسات تواجههم يف العملية التعليمية، ويق
  التعليمية من قبل املمارس نفسه لتحقيق فهم أفضل للعملية التعليمية وإلحداث التغيري املنشود.

أبنه استقصاء جيريه شخص أو جمموعة  م( البحث اإلجرائي2162)وتعرف فرايل أبو عواد 
من األشخاص الختاذ قرار بشأن اإلجراءات اخلاصة بعمل ما، لغرض حتسني أعماهلم يف 

 املستقبل. 

من  فرد أو جمموعة إبجرائهم( البحث اإلجرائي أبنه حبث يقوم 2163) ويعرف حممد وآخرون
ن مصادر راصة، وهو ؛ بغرض حل مشكلة ما أو احلصول على معلومات معينة ماألفراد

طريقة منظمة يف االستقصاء يقوم هبا املعلم أو غريه من العاملني يف بيئة التعليم؛ وذلك هبدف 
مجع البياانت حول الطرائق اليت تعمل هبا املدرسة، أو طرائق التدريس املناسبة، أو مستوى 

ئة املدرسية،  البيالتدريس املالئم، واهلدف من مجع تلك البياانت إحداث تغريات إجيابية يف
 وتفعيل املمارسات الرتبوية بشكل عام، ومن مث حتسني خمرجات التعلم لدى الطالب.

  من التعاريف السابقة يتضح االتفاق على أن البحث اإلجرائي يهدف إىل حتسني
األداء احلايل، كما ميكنه من حل املشكالت الرتبوية والتعليمية اليت تواجه 

، ويرتكز البحث اإلجرائي على التأمل يف املمارساتالرتبوي، املمارسني يف امليدان 
   وينفذ البحث اإلجرائي املعلمون وقادة املدارس واملشرفون الرتبويون.

 ومن التعاريف السابقة فأن البحث اإلجرائي يتصف ابلتايل:

 .البحث اإلجرائي عمل تعاوين 
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  العمل.البحث اإلجرائي أسلوب عالجي لبعض أوجه القصور يف 
 .البحث اإلجرائي حتليل نقدي ألماكن العمل 
 .البحث اإلجرائي استقصاء منظم 
 .البحث اإلجرائي يقدم مربرات ألغلب ممارسات العمل 

إذن البحث اإلجرائي ينفذه ابحثون مندجمني يف البيئة التعليمية اليت جيرى فيها البحث، عكس 
قيمه أو بيئة هبدف استكشاف الواقع أو تالبحوث الرتبوية األررى، فينفذه ابحث من رارج ال

تطويره، كما أن للبحث اإلجرائي غرضان شخصي واجتماعي، فالشخصي يتمثل يف حتسني 
 مهارات املمارس، والغرض االجتماعي فيمثل يف حتسني بعض املواقف.   

 من يقوم ابلبحث اإلجرائي:

يع العاملني مج حث اإلجرائي، وهمومن األدبيات املتعلقة ابلبحث اإلجرائي يتبني من يقوم ابلب
ذه فاملمارسني ابمليدان الرتبوي، من معلمني وقادة مدارس ومشرفني تربويني، وميكن أن ين

 ،حبث تشاركي، أو مجيع منسويب املدرسة رس مبفرده، أو معلمي ختصص واحد، ويسمىاملما
   ويسمى حبث تعاوين. 

 أهداف البحث اإلجرائي  2 - 2  – 3 – 2

مكنيف  )يسعى البحث اإلجرائي لتحقيق هدف أو أكثر من رالل عدة نقاط ذكرها 
(Mcniff 1995/2001  و ) ، ( 25، ص  م2163) حممد و  الفقي و  عالم:  

دراستها م وللعمل الرتبوي و حث املعلمني للبحث عن إجاابت لألسئلة املهمة ابلنسبة هل – 6
 .بعمق

تشجيع الباحثني لدراسة املوضوعات ذات الصلة مبجال اهتماماهتم والعمل على توسيع  – 2
 .ملا حيدث يف البيئة التعليمية إدراكهم

 .تدوين ممارساهتم على شكل مالحظاتحث املعلمني على  – 4

ية ربط ذلك اجملتمع وكيفومتابعة املستجدات يف  واالطالعتشجيع املعلمني على القراءة  – 3
 .نشطةابأل
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 .ري ذو معىن ودائم يف تعلم الطالبإحداث تغي – 5

 .ني املعلمني والباحثني الرتبوينيحتسني التواصل ب – 1

وهذه األهداف تتنوع ما بني أهدافاً للمعلم ذاته، وللعملية التعليمية، وملستوى وحتصيل 
 ألهداف.االطالب، واملنظومة الرتبوية ككل، فعندما يطبق البحث اإلجرائي ستحقق هذه 

 أمهية البحث اإلجرائي يف امليدان الرتبوي  1 – 2 – 3 – 2

مركز ابداع املعلم، كما ذكرها )  من املزااي وهي يكتسب البحث اإلجرائي أمهية من جمموعة
 ( : 34،ص  م2162فرايل أبو عواد و  نوفل ،  ( و)61م ، ص 2113

 .حتسينه وتطويرهداءه املهين هبدف إاتحة الفرصة للمعلم لتقييم أ – 6

زايدة قدرته و إجياد حلول للمشكالت اليت يواجها الباحث بنفسه مما يشعره بتحسن أداءه  – 2
 .على العمل واإلنتاج

طبيق الفوري من ؛ إذ تكون النتائج قابلة للتربط بني النظرية والتطبيق العملياملسامهة يف ال – 4
 .سهقبل الباحث نف

؛ نظراً حمددة ستمرة يف الوصول إىل نتائجتعزيز دافعية الباحث للتفكري والعمل والرغبة امل – 3
 الرتباط املشكلة بواقعه وعمله.

 .ادة منهاالررين ليعملوا على اإلفمتكني املعلمني من بناء معرفتهم ووضعها يف متناول ا – 5

 .فةتجاً للمعر إاتحة الفرصة للمعلم لريى نفسه ابحثاً ومن – 1

اعدهتم على صياغة مشكالهتم تطوير القدرات التأملية لدى املعلمني من رالل مس – 1
 .وحلها

وألمهية البحث اإلجرائي يف امليدان الرتبوي عدة نقاط، منها أن املعلم يقيم أداءه، ويتيح الفرصة 
ية ر له إلجياد احللول للمشكالت اليت تعرتضه يف عمله، وتساهم يف تضيق الفجوة بني النظ

 وتطوير قدراهتم التأملية. والتطبيق،
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 جماالت البحث اإلجرائي  4 – 2 – 3 – 2

 ،بوياملمارس يف امليدان الرت  وحياول حل مشكالهتا ينطلق منهاحث اإلجرائي عدة جماالت للب
 :م(2163حممد وآررون )و  م( 2162هتا وزارة الرتبية الوطنية )ما ذكر منها 

 .قوميتتعلق ابملنهج والتحصيل والتوهي املشكالت اليت  :تعليمية مشكالت تربوية –أ 

 – أساليب التدريب -_ طرائق التدريس  أساليب التقومي –: أساليب التعليم مثل
 .الوسائط التقنية واستخداماهتا –االسرتاتيجيات احلديثة 

 .-اليت تتعلق مبشاعر وسلوك الطالب وهي املشكالت :مشكالت نفسية –ب 

ف ضع –االكتئاب  –القلق  –العدوانية  –التنمر  – السرحان –االنطواء  –: اخلجل مثل
 السرقة. –الكذب  –الدافعية 

 .رسةدوهي املشكالت اليت تتعلق ابلبيئة االجتماعية احمليطة ابمل :مشكالت اجتماعية –ج 

 التكامل مع األسر. – عالقة الطالب ابملعلمني –: عالقة الطالب ببعضهم مثل

 .يت تتعلق مبرافق املدرسة املاديةوهي املشكالت ال :مشكالت مادية –د 

 – ديثةالتقنيات احل-وسائل التعليم  – املكتبة –املالعب  –املختربات  –: الفصول مثل
   .الساحات  -القاعات  –املسرح 

ميكن و ومما سبق تعترب هذه أبرز اجملاالت وامليادين اليت يطرقها الباحث يف امليدان الرتبوي، 
يمية جبميع ، وحتسني البيئة التعلللبحث اإلجرائي من تقدمي احللول وحتسني املمارسات فيها

 .مكوانهتا

 خصائص البحث اإلجرائي 5 – 2 – 3 – 2

لبحوث العلمية األررى كما ذكرها للبحث اإلجرائي عدة رصائص متيزه عن غريه من ا
 : أنه وهي ( م2113اإلبداع ) ومركز م ( 2113وحيدر )م ( 2111اخلالدي ووهبة ) 
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 : ة دارل رسة اليومييركز على مشكالت علمية تواجه العاملني من واقع املما حبث واقعي
 الصف واملدرسة 

 : يتعامل مع ظاهرة معينة ويركز على حاالت حمددة ابلزمان واملكان . حبث حمدد 
 : ذ ما ينف ميكن أن ينفذ البحث اإلجرائي معلم واحد ، لكن عادة حبث تشاركي

 بتعاون وتشارك الزمالء املعلمني.
 نظرايت أو فحص  قالتطبيق يف البحث اإلجرائي ال يعين تطبيث عملي تطبيقي : حب

؛ بل يعين وضع إجراءات وتطبيقها واستخالص النتائج وتوظيفها إمكانية تطبيقها
 .اشر يف اختاذ القرار وحل املشكلةبشكل مب

وهذه أبرز ما خيصص البحث اإلجرائي عن غريه من البحوث األررى، وفيما يلي يلخصها 
 الباحث يف الشكل التايل: 

 البحث اإلجرائي خصائص  3 – 2شكل رقم  

 
 املصدر ) إعداد الباحث(
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 األخرى    البحث االجرائي والبحوث األكاديميةق بنيالفر  0 - 2 – 3 – 2

 األررى بعدة صفات منها :  ويتفق مع البحوث األكادمييةئي خيتلف البحث اإلجرا
 

 األخرى  البحث اإلجرائي والبحوث األكاديميةالفرق بني  7 - 2 جدول رقم 

 البحوث األكاديمية أوجه املقارنة البحث االجرائي
عامة يف بداية البحث مث تتحدد من  مشكلة البحث راصة وموقفيه يواجها املعلم يف عمله

 استعراض الدراسات والبحوثرالل 
التوصل إىل معرفة تطبق يف ميدان 

 العمل وليس ابلضرورة تعميمها
 التوصل إىل معرفة وإمكانية تعميمها أهداف البحث

، ويف الغالب تتكون من سؤال معقدة أسئلة البحث بسيطة وقليلة
 رئيس وعدد من األسئلة الفرعية

معقدة والوصول إىل فرضيات مناسبة  فروض البحث بسيطة والوصول إليها سهل
 ميثل حتدايً 

 يف جمملها بسيطة وتقتصر غالباً على
 حميط املدرسة

 يف جمملها متنوعة حدود البحث

 ، ومعظمها غري متداولةمتنوعة مصطلحات البحث واضحة ومتداولة
بسيطة وغالبا تتكون من طالب 

 املدرسة
 ممثلة جملتمع البحث عينة البحث

 تستغرق وقتاً طويل يفبسيطة وال 
 إعدادها

كثرية وتتطلب وقتاً وجمهوداً يف  أدوات البحث
 إعدادها

بسيطة ومرنة حبسب ما يطرأ من 
 مواقف ومشكالت 

 معقدة وحمددة سلفاً  إجراءات البحث

 تعمم يف الغالب على نطاق واسع نتائج البحث تعمم يف حميط صغري
 ( 31م ، ص 2163) حممد و  آررون ، املصدر: 
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  البحث اإلجرائي والبحوث األكادمييةالفروق بني 1-2من اجلدول السابق رقم يتضح 
 أبن البحث اإلجرائي يعترب حبثاً موقفياً، ونتائجه ال تعمم على نطاق ويلحظ الباحث األررى،

 واسع.

 العناصر األساسية لتنفيذ البحث اإلجرائي 7 - 2 – 3 – 2

الغرض  تنفيذه ابلصورة العلمية اليت تؤدياالجرائي من جمموعة عناصر أساسية ل يتكون البحث
 كالتايل :  ( Mcniff 1995/2001األساسي منه وهي كما ذكرها مكنيف  )

 .مراجعة املمارسات احلالية – 6

 التعرف على مشكلة البحث من رالل التأمل يف املمارسات احلالية . – 2

 .ختيل حل ممكن للمشكلة – 4

 .تطبيق احلل وجتريبه – 3

 .تقييم احلل – 5

 تعديل املمارسة يف حال جناح احلل بعد التطبيق أو جتريب ريار آرر إذا مل ينجح . – 1

 .ة املمارسات احلالية بعد التغيريمراجع – 1

وهذه العناصر السابقة تعترب سلسلة متواصلة يف تنفيذ البحث اإلجرائي، بداية من مراجعة 
ملمارساته احلالية، والتعرف على جوانب الضعف والقوة بعد التأمل، ومن مث فرض احللول املعلم 

املمكنة وتطبيقها، ومن مث تقيم النتائج، وأررياً تعديل املمارسات يف حال جناح احللول أو جتربة 
 حلول أررى.
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 معايري املشكلة يف البحث اإلجرائي 2-3-2-8

املمارس الرتبوي، وتوجه اجلهود واإلجراءات حنو  يواجهاينطلق البحث اإلجرائي من مشكلة 
معاجلة تلك املشكلة، وليتحقق ذلك البد من مراعاة املعايري التالية عند ارتيار مشكلة 

 م(:2162وزارة الرتبية الوطنية )م( و 6926لبحث، كما ذكرها بلقيس )ا

 .أن تكون املشكلة املراد معاجلتها مشكلة حقيقية وواقعية 
  ن الباحث شاعراً آباثر املشكلة السلبية ومهتماً حبلها.أن يكو 
  /ويفضل أن تكون على شكل املمارس من حتديد املشكلة بدقة )أن يتمكن الباحث

 سؤال حمري(
 .أن تكون املشكلة قابلة للحل يف نطاق اإلمكاانت الفنية واملادية املتوفرة 
 .أن يكون املمارس قادراً على اثبات املشكلة ابألدلة 
 ن يتناول الباحث جوانب حمددة ميكنه السيطرة عليها.أ 

لباحث ا بواقعية املشكلة، ومدى شعوروبذلك تنحصر أهم معايري املشكلة يف البحث اإلجرائي 
ابملشكلة، وقدرته على اثباهتا ابألدلة، وأن تكون حلول املشكلة يف حدود قدرات الباحث 

 الفنية واملادية.  
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 :البحث اإلجرائيدورة  1 -3-2 -2

مل، ومث الفعل   التأ ، تبدأ ابملالحظة مثجمموعة من اخلطوات املرتابطة منطقياً لبحث اإلجرائي ل
سمى بدورة البحث امل الشكل التايلو  والتقومي مث التعديل وأررياً التحرك حنو االجتاهات اجلديدة،

 :يوضح ذلك اإلجرائي
 دورة البحث اإلجرائي 2 - 2شكل رقم 

 
 م(2132املصدر ) فرايل أبو عواد و نوفل ، 
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 البحث اإلجرائيتنفيذ خطوات  31 – 2 – 3 – 2

أن يتبع منجية حبثية واضحة وحمددة، وتتكون رطوات البحث جيب على الباحث 
م( 2113وحيدر )م ( 2113مركز إبداع املعلم ) م( و 6926بلقيس ) اإلجرائي كما عددها 

 من اخلطوات الرئيسة التالية:   

إن احلافز األساسي للقيام ابلبحث اإلجرائي هو  :اإلحساس ابملشكلة وحتديد جماهلا -6
الشعور بعدم الرضا عن جانب معني من اجلوانب املتعلقة بعمل الباحث، لذا يعد اإلحساس 

 ابملشكلة هو أول رطوات البحث اإلجرائي.

جيب على الباحث أن يصوغ مشكلته بشكل حمدد، أما بصيغة  صياغة مشكلة البحث: – 2
 تقريرية للمشكلة، أو بصيغة استفهامية. 

أي يؤكد الباحث من وجود مشكلة جبمع  :وصف مظاهر مشكلة البحث وحتليلها – 1
 البياانت عنها، وحتليل درجتها. 

 ويتم ذلك بصياغة فرضيات ومقرتحات :صياغة فرضيات العمل الالزمة حلل املشكلة – 4
 وإجراءات حلل املشكلة القائمة. 

ع املعلومات يتم مج :تصميم خطة إجرائية لتنفيذ البحث اإلجرائي واختبار فرضياته – 5
ع والبياانت املناسبة املتعلقة ابملشكلة، وحتديد الطريقة اليت ستتبع يف ارتبار الفرضيات، مع وض

 رطة زمنية لذلك.   

 حيللها ومن مثيرصد الباحث النتائج اليت توصل إليها،  :رصد النتائج ومناقشتها – 0
  ويفسرها، ويعد تقرير كتايب يشتمل على مشكلة البحث ويعرض البياانت وملخصاً لنتائجها.  

يتأمل الباحث كيفية أتثري هذه النتائج على ممارساته التعليمية،  :التأمل واملراجعة – 7
 هناك تقدم أو ابتداء من اخلطوة األوىل. ويالحظ أن كان 
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يف ضوء نتائج البحث يقدم الباحث توصياته ومقرتحاته،  :التوصيات واملقرتحات – 8
 يقدمها إىل زمالئه وغريهم من الباحثني.

 والشكل التايل يلخص رطوات تنفيذ البحث اإلجرائي:
 خطوات تنفيذ البحث اإلجرائي 1 - 2شكل رقم 

 
 26م( ص 2113إبداع املعلم ) مركز )املصدر 

ومما سبق تتضح رطوات تنفيذ البحث اإلجرائية ال ختتلف كثرياً عن رطوات تنفيذ البحوث 
 العلمية االررة، بينما لك نوع من أنواع البحوث منهجية متيزه عن غريه.

 أدوات مجع البياانت يف البحث اإلجرائي 33 – 2 – 3- 2

من املراحل املهمة للتأكد من واقع وحجم  البحث اإلجرائي تُعد مرحلة مجع البياانت يف
م( و فرايل 6926املشكلة، وتتعد أدوات مجع البياانت كما ذكرهتا األدبيات الرتبوية بلقيس ) 

 وهي:م( 2162ووزارة الرتبية الوطنية )م( 2162أبو عواد )

 االرتبارات 
 املقابلة 

تحديد مشكلة 
االبحث وصوغه

وصف مظاهر 
يلهاالمشكلة وتحل

صوغ فرضيات
العمل

تصميم خطة 
إجرائية

رصد النتائج 
ومناقشتها

التأمل 
والمراجعة
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 الرجوع إىل السجالت 
 االستبانة 
 املالحظة 
  إجناز املعلمملف 
 التكاليف والواجبات 
 نتائج الطالب الفصلية 

ويتحدد نوع األدوات املستخدمة جلمع البياانت على طبيعة املشكلة اليت يرغب املعلم الباحث 
بية الوطنية، .) وزارة الرت يف فهمها وحلها، لذا يعد مجع البياانت يف البحوث اإلجرائية امراً ذاتياً 

 م( 2162

 :انتتثليث مجع البيا

بياانت إىل مجع العند مبا أن البحث اإلجرائي يُعد منط من أمناط البحث النوعي، فهو حيتاج و 
در؛ : أي مجع بياانت املشكلة من أكثر من مصويقصد بتثليث البياانتتثليث البياانت، 

 (م2113عودة و رندة شرير  ) رمحة .وذلك لزايدة التأكد من وجود املشكلة وحجمها

 أخالقيات الباحث عند مجع البياانت  32 – 2 – 3 – 2

البد للباحث عند تنفيذ البحث اإلجرائي أن يلتزم أبرالقيات الباحث أثناء أدائه البحث 
 م(:2163وأثناء مجع بياانته، ومن أمهها ما ذكره حممد، وآررون )

 فليس من أرالقيات البحث أن نستهلك وقت جهد عدم إساءة استخدام السلطة :
أنشطة ما دون أن يكون هلا أثر يف جناح الطالب وتفوقهم وحل الطالب يف 
 مشكالهتم.

 ينبغي للباحث أن يعمل على بناء جسور من الثقة االستخدام األمثل ملفهوم الثقة :
حيفظ أسرارهم، رصوصياهتم و بينه وبني أفراد حبثه، فيعلمهم أبغراض حبثه، وحيرتم 
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شر وال يفصح عن هوايهتم يف حال ن ويستخدم بياانهتم يف األغراض العلمية فقط،
 نتائج حبثه.

 ينبغي على الباحث أن يتحلى ابألمانة العلمية يف كل ما االلتزام ابألمانة العلمية :
 جيمعه من بياانت أو يقتبسه من معلومات.

 جيب أن يتصف الباحث ابملرونة فيما جيريه من املرونة وااللتزام بقواعد اللباقة :
بغي أن يراعي عدد من أمور اللباقة؛ كارتيار الوقت املناسب رطوات حبثية، كما ين

لتنفيذ إجراءات حبثه، واحلرص على سالمة أفراد العينة، والتخطيط اجليد إلجراءات 
، وتقدمي الشكر لكل من ساهم يف حتقيق أهداف ث واالبتعاد عن االرجتالالبح

 البحث.   

 االهتمام ابلبحوث اإلجرائيةمناذج  2-3-2-31

يربز االهتمام ابلبحوث اإلجرائي على مستوايت عدة، عاملياً وعربياً ورليجياً، وذلك بعقد 
املؤمترات وتنظيم الدورات اليت متكن املعلمني من اإلملام مبهارات البحث اإلجرائي، واجملالت 

ال العلمية اليت تنشر نتائج البحوث اإلجرائية، واجلوائز اليت تقدم للباحثني الرتبويني يف جم
 البحوث اإلجرائية، وسنفصلها فيما يلي:

  جملة البحث اإلجرائي 

   Arj.sagepub.com/content/by/year موقعها على االنرتنت

 حول  -م 6993م و 6992م و 6991 -أعوام  تنظيم ثالثة مؤمترات دولية
 م(2165. ) املعمري، التعلم اإلجرائي والبحث اإلجرائي، ابململكة املتحدة

    م و 2119م و 2112 –مؤمترات يف كلية الرتبية جبامعة قطر أعوام تنظيم أربعة
 م(2165عن البحث اإلجرائي. ) املعمري،  – م2162م و 2161

  ،جمموعة مشاريع تستهدف االرتقاء مبهارات املعلم يف توظيف البحوث اإلجرائية
 لبنان.(، من تنفيذ مؤسسة الفكر العريب ب 2( و متام )  6مشروع متام ) 
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  ،اجلائزة  تقدم فرع من فروعيف االمارات العربية املتحدة، جائزة رليفة الرتبوية
 للبحوث اإلجرائية.  

 ،رتبية يف جامعة بكلية ال مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات
ن حتت يمن رالل تقدمي جائزة للبحوث اإلجرائية، وتنظيم مؤمتر  امللك سعود،

ه ، 6342ه وعام 6341امي آفاق مستقبلية ( ع –التطور املهين عنوان ) 
  البحوث اإلجرائية_ –وختصيص حمور للممارسات التأملية 

  يف مؤسسة رريية لتطوير إداء املعلمني –مؤسسة عبد احملسن القطان يف فلسطني 
 الوطن العريب من رالل ترمجة الكتب املتميزة إىل اللغة العربية ونشرها.

  تطوير املعلمني واملعلمات، وترمجة مؤلفات يف  فلسطني –مركز إبداع املعلم _
 جمال البحث اإلجرائي.

 منوذج تقييم البحث اإلجرائي  2-3-2-34

 ييم أدائهم رالل تنفيذ البحث اإلجرائي، وذلك من راللحيتاج املمارسني الرتبويني إىل تق
قيق وجتويده وحتاجعة البحث اإلجرائي استمارة منوذج تقييم البحث اإلجرائي، بقصد مر 

م( منوذجاً لبطاقة التقومي، ميكن 2162املرجوة منه، وأعدت وزارة الرتبية الوطنية ) األهداف
 :ايل ، ويوضح ذلك النموذج التللمارس الرتبوي أن يقيم أدائه يف البحث اإلجرائي من رالهلا
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 منوذج لبطاقة لتقومي األحباث اإلجرائية
 التقدير العام البنود

 حباجة إىل حتسني متوسط جيد الوضوح – 3
    وضوح األهداف -
    وضوح أسلوب البحث وطريقته -
    وضوح الفرضيات اليت ينطلق منها -
    وضوح حمددات الدراسة ومتغرياهتا -
    وضوح النتائج -

    الدقة – 2
    دقة حتديد الفئة املستهدفة -
    حتديد املتغريات املؤثرة يف البحثدقة  -
    دقة حتديد أدوات مجع البياانت -

    النتائج – 1
    وضوح عرض النتائج -
    مناقشة النتائج وحتليلها -
    قابلية ترمجة النتائج إىل ممارسات مفيدة -

    تقرير البحث – 4
    مشولية التقرير -
    وضوح التقرير -
    التقرير على املراجع واملالحق الضروريةاحتواء  -

    القيمة – 5
    جدوى البحث -
    فوائد البحث ابلنسبة للفئة املستهدفة -
    احتواء البحث على توصيات عملية قابلة للتطبيق -

    معايري أخرى – 0
    واقعية املوقف أو املشكلة اليت استند عليها الباحث -
بني النتائج واالستنتاجات وضوح التميز  -

 واالنعكاسات
   

قدرة األدوات املستخدمة على وصف وتوضيح  -
 أهداف البحث

   

    ارتباط مراجع البحث مبشكلة وموضوع البحث -
 م( 2132املصدر ) وزارة الرتبية الوطنية،  
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  وجماالته املعلمإعداد  1 – 3 – 2 

تطرق الباحث إىل إعداد املعلم بنظاميه التكاملي والتتابعي، وجماالت إعداده التخصصي 
 والثقايف واملهين، مث عرض أبرز أدواره احلديثة، وعوامل عزوفه عن القيام أبدواره احلديثة. 

 .املعلم وإعداده وأدواره احلديثة تزرر األدبيات الرتبوية ابحلديث عن

 إعداد املعلم :  3 – 1 – 3 – 2

وهي   ،: اإلعداد التكاملي واإلعداد التتابعين هناك نظامان إلعداد املعلم مهايتفق الرتبويون أب
 : م (2162 ) فوزي هاكما ذكر 

 النظام التكاملي : -

هو نظام تتكامل فيه دراسة املقررات التخصصية مع اإلعداد املهين على مدى سنوات الدراسة 
 .األقل يف مؤسسات إعداد املعلمني واحدة تستغرق أربع سنوات علىيف مرحلة جامعية 

  التكاملي أبنه :إعداد املعلم نظام ويتميز 

 يساعد الطالب على التكيف مع مهنة التعليم. -

 اإلعداد يكون يف أقصر فرتة ممكنة. -

 قلة التكاليف. -

  التكاملي ابلتايل: املعلم إعدادويعاب على نظام 

 املواد التخصصية. ضعف التعمق يف -

 الصراع بني األقسام الرتبوية واألقسام التخصصية يف حاجة الطالب امللحة لبعض املقررات. -

 النظام التتابعي : -

تدريس ملدة ال ل، ليتم إعداده لعملية اطالب اجلامعي بعد دراسة اجلامعيةهو برانمج يلتحق به ال
 .الرتبوية يف هذا الربانمجقررات ، يدرس هبا كل املتقل عن عام دراسي
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  التتابعي ابلتايل: املعلم إعدادويتميز نظام 

 مساعدة الطالب على التعمق يف ختصصه قبل االلتحاق بكلية الرتبية. -

ااتحة الفرصة خلرجيي الكليات األررى بتعديل مسارهم واالستفادة من ررباهتم يف اجملال  -
 الرتبوي.

 تتابعي التايل:ال املعلم عداداب على نظام إويع 

 ااتحة الفرصة ملن مل جيد مهنة يف ختصصه ليتحول إىل التعليم. -

 الفرتة الزمنية الطويلة الالزمة للدراسة. -

 زايدة التكاليف املالية. -

 جماالت إعداد املعلم 2 – 1 – 3 – 2

 : م(2112 كما عددها سعفان و حممود )  يتضمن إعداد املعلم ثالثة جماالت رئيسة وهي

 اجملال التخصصي األكاديمي : –أ 

ت قررا، وخيتلف وزن امللمي الذي يدرسه الطالب ويتخصص بهويتضمن التخصص الع
التخصصية ابرتالف نظام اإلعداد، واالعداد يف املادة التخصصية ال يعين ملء الربانمج مبواد 

 يدان ختصصه.م التخصص فقط، وإمنا يعين إعداد الطالب املعلم على البحث والوصول للمعرفة يف

 اجملال الثقايف : –ب 

يركز اجملال ، فالثقافة شرط أساسي ملهنة التعليم، و ويركز على إعداد املعلم يف اجملال الثقايف
الثقايف على اإلملام ابملوضوعات اليت تفرضها املشكالت املعاصرة كالبيئة وحقوق االنسان، 

 .حلاسب اآليل واللغة اإلجنليزيةوا، التاريخكالدين واللغة و   ويتطلب ذلك دراسة مواد
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 اجملال املهين الرتبوي : –ج 

أن كان  ،ويشمل مجيع اخلربات اليت ميكن أن تعني الطالب على الوفاء مبسؤولياته الرتبوية
، رائق التدريسبية والنظرايت الرتبوية املعاصرة، واملناهج وطما يتعلق ابجلوانب النظرية كفلسفة الرت 

  .يمية والرتبية امليدانية العمليةالتعلوإنتاج الوسائل 

 احلديثة أدوار املعلم 1 – 1 – 3 – 2

ل خص الفّعا، واليزال املعلم هو الشاملهمة لنجاح العملية التعليمية يعترب املعلم أحد العوامل
 .الذي يساعد املتعلم على التعلم

كما   من أبرزها، و التقليديةدوار لذا فإنه ينبغي على املعلم أن يؤدي أدوارًا ختتلف عن األ
 ( : ه6342ذكرها التدوري ) 

 توظيف التكنولوجيا : -

دام تكنلوجيا ، أصبح دور املعلم يتطلب استخطورات السريعة لتكنلوجيا التعليميف ضوء الت
 .يذ للدرسم بعملية التخطيط والتنفاألدوات التعليمية وأجهزة الكمبيوتر بفاعلية عند القيا

 اسرتاتيجيات التعليم احلديثة :تفعيل  -

ات ع، اسرتاتيجيات التعلم النشط وجممو التعليم ومنهاهناك العديد من اسرتاتيجيات 
 .النقاشات واملشاريع الرتبوية

 اإلرشاد والتعاون : -

م للمعلومات املتنوعة يضطلع املعلم بدور فّعال حيث يقوم إبرشاد طالبه إىل كيفية اكتساهب
 .ألفكارمن رالل التخطيط وتبادل ا اون مع زمالءه املعلمني يف حل املشكالت، والتعاملستهدفة

 تطوير التعلم الذايت : -

، حىت بوتنمية التعلم الذايت لدى الطالمن األهداف التعليمية والغاايت الرتبوية حتقيق 
 .ساب املهارات واملعلومات أبنفسهميتمكنوا من اكت
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 :البحث الرتبوي وحل املشكالت -

يلعب املعلم احلديث دور املعلم الباحث الذي يستطيع أن حيل املشكالت الرتبوية والتعليمية 
  اليت تواجهه من رالل إجراء البحوث الرتبوية أو التعاون مع زمالءه يف تنفيذها .

 إعداد املعلم كباحث تربوي 2-3-1-4

ام اإلعداد تربوي، ففي نظيقدم للمعلم رالل إعداده عدة مقررات هتيئة للقيام بدوره كباحث 
، يدرس مقررات ) مبادئ البحث الرتبوي و اإلحصاء الرتبوي (، ويف نظام اإلعداد التكاملي

  التتابعي يدرس مقررات ) مناهج البحث الرتبوي  ومبادئ اإلحصاء الرتبوي ( 

  أكدت سياسة التعليم ابململكة العربية السعودية على أن تدريب املعلمني عملية
، وتوضع هلا رطة لتدريب وأتهيل املعلمني، وكذلك رفع مستواهم وجتديد مستمرة

 ه( 6361معلوماهتم وررباهتم. وزارة املعارف )
  وحدد الدليل اإلجرائي للتعليم واجبات املعلم، وكان أبرزها أن يسعى املعلم إىل التنمية

جدات. وزارة الرتبية ملستالذاتية، والرفع من كفاايته علمياً ومهنياً وتربوايً، والتعرف على ا
 ه(6341والتعليم ) 

  كما ركزت وثيقة أرالقيات مهنة التعليم على توعية املعلم أبمهيته املهنية ودورها يف بناء
مستقبل وطنه، وحتفيز املعلم على أن تتمثل قيم مهنته يف سلوكه، وأن يدرك أن النمو 

  ه (6321يم ) املهين واجب وأساس لتطوير نفسه. وزارة الرتبية والتعل
 مستوايت مشاركة املعلم كباحث 5 – 1 – 3 – 2

يف البحوث الرتبوية مبستوايت ثالثة كما عددها هنيسون  املعلم مشاركة تنحصر
Henson,1996) )  ( وهي:2115يف هارون )م 

 وهو األكثر شيوعاً، وفيه ال تتعدى مشاركة املعلم يف البحث املستوى األول :
مساعدة الباحث احملرتف، أو تيسري مهمته يف مجع املعلومات، كالسماح له 

حبضور بعض احلصص الدراسية اليت يقدمها، أو تقدمي املساعدة للباحث 
 ناحملرتف بتطبيق مقاييس معينة على طالبه، أو تطبيق برانجماً راصاً، أو أ

 جييب املعلم بنفسه على استبانة الباحث احملرتف. 
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 وفيه يلعب املعلم دوراً هامشياً يف عملية البحث، فمشاركته يفاملستوى الثاين : 
حتديد مشكلة البحث حمدودة للغاية، حيث أن من حيدد مشكلة البحث هو 

الباحث احملرتف، وقد يقدم املعلم يف هذا املستوى اقرتاحات حول تصميم 
 راسة.الد

 ويكون هو الباحث الرئيس، حيث: وفيه يربز دور املعلم املستوى الثالث 
يسهم يف مجيع القرارات البحثية املختلفة، ويف خمتلف اجملاالت، فتحديد 
مشكلة البحث يقوم هبا املعلم، فغالباً ما تكون مشكلة البحث ميدانية، 
ويصمم املعلم الدراسة ويطبقها، ويستفيد من نتائجها بصورة مباشرة حبل 

 أو حتسني وتطوير أدائه. مشكالته الرتبوية والتعليمية، 

 :اإلجرائي حثن القيام ابلبع عوامل عزوف املعلمني 0 – 1 – 3 – 2

مل ، وتنوعها إال أهنا تشرتك يف جمموعة من العوارغم من تعدد عوامل عزوف املعلمنيعلى ال
م( 2113رمحة عودة ورندة شرير )و  م(6999سبيت ) ،ردت األدبيات الرتبوية على ذكرهااليت توا

 :  م( وهي2162مرمي املقداد )و 

 .عدم رغبة املعلم يف تغيري عمله كملقن إىل ميسر وابحث 
 .عدم رغبة املعلم يف إضافة أعباء أررى على عمله 
 .ينظر إىل البحث اإلجرائي كجهد إضايف غري الزم 
 .عدم قناعة املسؤولني الرتبويني أبمهية البحث اإلجرائي يف تطوير العملية التعليمية 
 بعض الرتبويني أن البحث اإلجرائي هدراً لوقت املعلم والطالب. يعترب 
 .عدم تشجيع املعلم الباحث ابحلوافز املادية واملعنوية 
 .كثرة العبء التدريسي على املعلم 
 .يتجنب املعلم إجراء البحوث اإلجرائية رشية االنتقاد 
 ا.دهيفتقد بعض املعلمني القدرة على حتليل أسباب املشكلة أو فهم أبعا 
 .كثري من املعلمني يستسلمون للروتني ويقاومون التغيري 
 .فقدان املعلم للتعاون دارل املدرسة 
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ومما سبق تربز عوامل عزوف املعلمني عن تنفيذ البحوث اإلجرائية وتنوعها، ما بني عوامل  
نظام درسة والإدارة املابملخططني الرتبويني و شخصية مرتبطة ابملعلم، وعوامل إدارية مرتبطة 

 التعليمي، وعوامل أكادميية مرتبطة بتأهيل وإعداد املعلم.
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 ملشكلة الدراسة : النظرايت املفسرة 4 – 3 – 2

إن العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية ، واألسباب اليت 
واملتنوعة  عدد من النظرايت املختلفةحتد املعلمني من القيام أبدوارهم على أكمل وجه ، يقوم على 

ظرايت تفسر الدراسة من جانب علم النفس وبعضها من علم االجتماع ، والبعض فبعض الن
اآلرر من علم اإلدارة ونظرايت الرضا الوظيفي ، وهذه النظرايت جمتمعة تعطي تفسريًا شامالً 

ادفة إىل الدراسة احلالية اهلملشكلة الدراسة ، ولذلك اعتمد الباحث تلك النظرايت يف تفسري 
معرفة العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية ، وميكن استعراض 

   النظرايت فيما أييت :

 النظرية اإلنسانية : 3 – 4 – 3 – 2

ل تلبية واشباع تعد النظرية اإلنسانية من أبرز النظرايت اليت تفسر السلوك اإلنساين من رال
 ( أبن النظرية اإلنسانية : م2164 حاجاته كما ذكر املطارنه )

فها والذي يفرتض أن الدافعية اإلنسانية ميكن تصني سلوماترجع مفاهيم هذه النظرية إىل 
،  حيث تقع احلاجات الفسيولوجية يف قاعدة التصنيفعلى حنو هرمي يتضمن سبع حاجات ، 

 و التايل : لية يف قمته على النححلاجات اجلمابينما تقع ا

: مثل احلاجة إىل الطعام والشراب والراحة ...اخل . وإشباع  احلاجات الفسيولوجية -6
 هذه احلاجات يعطي الفرصة الكافية لظهور احلاجات ذات املستوى األعلى .

لقلق اإىل رغبة الفرد يف السالمة واألمن والطمأنينة ، وجتنب : وتثري  حاجات األمن -2
 واالضطراب واخلوف ، ويبدو ذلك واضحاً يف السلوك النشط لألفراد يف حاالت الطوارئ .

: وتثري إىل رغبة الفرد يف إقامة عالقات وجدانية وعاطفية  حاجات احلب واالنتماء -4
 مع اآلررين بصفة عامة ومع املقربني بصفة راصة .

لقوة والثقة  إشباع احلاجات املرتبطة اب: وتثري إىل رغبة الفرد يف حاجات احرتام الذات -3
 واجلدارة والكفاءة ، وعدم إشباعها يشعر الفرد ابلضعف والعجز والدونية . 
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و حن : وتثري إىل رغبة الفرد يف حتقيق إمكاانته املتنوعة على حاجات حتقيق الذات -5
لراشدة ، واليت تتفق مع حياته االيت ميارسها الفرد يف مهنية  فعلي وتبدو يف النشاطات املهنية والال

 رغباته وميوله وقدراته .

هر يف : وتثري إىل رغبة الفرد املستمرة يف الفهم واملعرفة ، وتظحاجات املعرفة والفهم  -0
 كذلك يف البحث عن املزيد من املعرفة .النشاط االستطالعي واالستكشاف ، ورغبته  

ل : وتدل على الرغبة يف القيم اجلمالية وميل بعض األفراد إىل تفضي احلاجات اجلمالية -7
 عدم التناسق اولة جتنب الفوضى و وكذلك حم ، يف النشاطات املتخلفةالرتتيب والنظام واالتساق 

أمهية النظرية اإلنسانية يف معرفة عوامل عزوف املعلمني وراصة عند  مما سبق يرى الباحث
 تلبية رغباهتم واشباع ميوهلم .

 نظرايت مفسرة للرضا الوظيفي :  -2 - 4 – 3 – 2

 ، هو الرضا الوظيفي عن املهنة، كما يعد الرضا الوظيفيأهم عوامل جناح املعلم يف العمل أن
( أبرز  م2112، ويذكر ) جواد و  عزيزة ، املدرسة كمؤسسة تربويةشرات جناح للمعلم من أهم مؤ 

 نظرايت الرضا الوظيفي وهي :

 Harzbergزبرج نظرية هر  -3

وهي النظرية اليت تسمى بنظرية العاملني وهي ترتبط أصالً بتطبيق نظرية ما سلو للحاجات 
ابة دوافع إحدمها تعترب مبثزبرج ( أن هناك جمموعتان من العوامل يف مواقع العمل حيث رأى ) هر 

 وأطلق عليها عوامل حميطة ابلوظيفة أو العمل نفسه ، وقد، تؤدي إىل رضا العاملني عن أعماهلم 
حصرها يف إحساس الفرد ابإلجناز ، وحتمل املسؤولية ، وتوفر فرص الرتقية للوظائف األعلى 

ها مبثابة دوافع األررى من العوامل فيعترب رات املتعلقة ابلعمل ، أما اجملموعة اواملشاركة يف اختاذ القر 
أطلق عليها عوامل حميطة ابلوظيفة أو العمل وقد تؤدي إىل عدم رضا العاملني عن أعماهلم ، و 

حصرها يف تلك الظروف اليت حتيط ابلعمل كاإلدارة أو اإلشراف أو منط القيادة وطبيعة العالقات 
 بني الفرد وزمالءه وبينه وبني رؤسائه ( 
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حظ مما سبق برتابط نظرية العاملني مع النظرية اإلنسانية وذلك مبعرفة عوامل عزوف ويال
 املعلمني .

 :Vroomنظرية فروم  -2

 الرضا أو عدم الرضا حتدث ريفسوت  Vroom أساس أن عملية على الرضا الوظيفي يقوم 
وبني املنفعة  ،نتيجة للمقارنة اليت جيريها الفرد بني ما كان يتوقعه من عوائد السلوك الذي يتبعه 

الشخصية اليت حيققها ابلفعل ، ومن مث فإن هذه املقارنة تؤدي ابلفرد إىل املفاضلة بني عدة 
عة اليت جينيها حبيث تتطابق مع املنفبدائل خمتلفة الرتيار نشاط معني حيقق العائد املتوقع 

ابلفعل ، وهذه املنفعة تضم اجلانبني املادي واملعنوي معاً ، وتفرتض نظرية عدالة العائد يف 
تفسرها للرضا الوظيفي ، أن الفرد حياول احلصول على العائد أثناء قيامه بعمل ما ، ويتوقف 

 مع ما يعتقد أنه يستحقه .رضاه على مدى اتفاق العائد الذي حيصل علية من عمله 

مما سبق يتضح أن نظرية فروم ميكن االعتماد عليها يف حتفيز املعلمني إلزالة عوامل العزوف من 
 تقدمي املنفعة يف اجلانبني املادي واملعنوي .رالل 

 نظرية الدور : 1 – 4 – 3 – 2

ما ذكر ) التعليمية ، وهتتم كتعد نظرية الدور من نظرايت علم اإلدارة ، وهلا أمهية يف البيئة 
( بوصف وفهم جانب السلوك اإلنساين املعقد يف املؤسسات  31، ص  م2113اخلواجا ، 

راصاً ابملهارات واملقدرات التعليمية ) املدارس ( ، فيجب على املدير أن يويل اهتماماً 
بينه ينهم و واحلاجات الشخصية لكل معلم ، ويتخذ من اإلجراءات ما يعزز وسائل االتصال ب

وطبيعتهم االجتماعية ، وتنمية معلوماهتم حىت ميكن أن يكون دور كل واحد منهم إجيابياً 
  وفعاالً ومساعداً على حتقيق هدف املدرسة .
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 :الدراسات السابقة 2 – 2

لعالقة جبوانب ا وبرصد للدراسات السابقة ذات ةالرتبوي ياتلقد قام الباحث مبراجعة لألدب
ادة من ، وهبدف االستفلى أوجه االتفاق واالرتالف بينها، وذلك للوقوف عالدراسة احلالية

 هذه الدراسات وتوصياهتا لتوظيفها يف الدراسة احلالية .نتائج 

 وقد صنف الباحث الدراسات السابقة إىل حمورين .

 احملور األول : الدراسات اليت تناولت البحث االجرائي .

 احملور الثاين : الدراسات اليت تناولت عوامل عزوف املعلمني .

يف كل  دثحالتسلسل الزمين من األقدم اىل األواتبع الباحث يف عرض الدراسات السابقة 
وأدوات  ،واملنهج املستخدم ،واهلدف منها ،، ويف كل دراسة سابقة مت عرض عنوان الدراسةحمور

 .ه الدراسة من نتائجإليوأبرز ما توصلت  ،وعينتها ،الدراسة

وقد علق الباحث على الدراسات السابقة يف كل حمور على حدة، ويف هناية عرض 
الدراسات السابقة رتم الباحث بنواحي االستفادة من الدراسات السابقة يف الدراسة احلالية وما 

 يت :متيزت به الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة . وسيتم تناول ذلك على النحو اآل

 : البحث االجرائياليت تناولت  الدراساتأوالً  األول : وراحمل 3 – 2 – 2

  دور البحث اإلجرائي يف مواجهة املشكالت الرتبويةبعنوان  ( م3111 ) سبيت دراسة
 رائي يف عالج املشكالتمعرفة مدى إدراك املعلمني ألمهية البحث اإلجهدفت الدراسة إىل 

 طبقت على، و االستبانة أداة للدراسةو  ،املسحيالباحث املنهج الوصفي  واستخدم، الرتبوية 
وتوصلت الدراسة إىل موافقة أغلب أفراد الدراسة على ، ( معلماً ومعلمة 211)  من  ةنيع

م ، كما أن هناك صعوابت تواجه املعلأمهية البحث اإلجرائي يف مواجهة املشكالت الرتبوية 
اإلجرائي منها: عدم قناعة املسؤولني أبمهية البحث اإلجرائي يف أثناء قيامه إبجراء البحث 

تطوير العملية التعليمية، وعدم تشجيع املعلم الباحث ابحلوافز املادية واملعنوية، وكثرة العبء 
 التدريسي على املعلم.
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البحوث اإلجرائية مدخالً لتحسني بعنوان   ( م2114 ) شرير رندةو  عودة رمحة  دراسة
 الرتبوية يف ضوء املتغريات .العملية 

وء كيفية توظيف البحوث اإلجرائية لتحسني العملية الرتبوية يف ضمعرفة  هدفت الدراسة إىل 
ملعرفة  ،ليالباحثتان املنهج الوصفي التحلي ااستخدمت، و تغريات من رالل وضع تصور مقرتحامل

برز معيقات أ وتوصلت الدراسة إىل معيقات تنفيذ البحوث اإلجرائية يف املدارس الفلسطينية،
تنفيذ البحوث اإلجرائية، وهي اعتبار بعض الرتبويني أن عمل البحوث اإلجرائية هدراً لوقت 
املعلم والطالب، وينظر بعض الرتبويني إىل البحث اإلجرائي كجهد إضايف غري الزم، وكذلك  

يقدمون على تنفيذ  الروتيين فال كثري من املعلمني يصابون ابإلنطفاء النفسي بعد فرتة من العمل
البحوث  تصور مقرتح قد يسهم يف توظيفالبحوث اإلجرائية، وأررياً توصلتا الباحثتان إىل 

 اإلجرائية لتحسني العلمية الرتبوية .

 

( بعنوان مسامهة البحث الرتبوي التقليدي يف التنمية املهنية  م2115دراسة هارون ) 
 . -ف مقرتح البحث االجرائي كردي –للمعلم 

ة املهنية يف التنمي التعرف إىل مدى مسامهة البحث الرتبوي التقليديهدفت الدراسة إىل 
اث جمموعة من األحب وكانت عينتهليل احملتوى، واستخدم الباحث منهج حت ،للمعلمني

( سنوات  5الل ) ر يف األردن احملكمة الرتبوية والدراسات الرتبوية املنشورة يف اجملالت العلمية
وبلغ عدد البحوث املنشورة يف اجملالت العلمية  م،2113م إىل عام 2111من عام  ابقة ،س

وتوصل الباحث إىل وجود فجوة بني البحوث الرتبوية املقدمة وبني ( حبثاً،  91)  احملكمة
صعب يوأن نتائج البحوث الرتبوية كانت عامة و  ،احتياجات املعلمني احلقيقية يف امليدان

تطبيقها يف سياقها اخلاص بكل معلم، كما ختلو البحوث الرتبوية من اقرتاحات أو إجراءات 
عمل حمددة لتطوير أداء املعلمني، وكذلك اقرتاحات البحوث الرتبوية املنشورة مثالية وال 

وي ئي كرديف للبحث الرتبلذا أوصى الباحث بتقدمي البحث االجرا تتناسب مع الواقع،
 .التقليدي
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بعنوان: دور حبوث الفعل كأداة   Cain and Milovic( 2010)دراسة كني وميلوفيس 
 للتنمية املهنية للمستشارين واملعلمني.

مدى و  هدفت الدراسة إىل التعرف على نتائج برانمج القادة لتطوير مشروع حبوث الفعل، 
جرييب، وذلك املنهج التاستخدما الباحثان متكن املعلمني من املبادئ األساسية لبحوث الفعل، و 

، وتوصلت الدراسة من املشاركني يف برانمج القادة  ( معلماً  62بتطبيق الربانمج املعد على ) 
واهد على وتقدمي الش بينهم من رالل التعاونوذلك  ،إىل فهم املعلمني ملبادئ حبوث الفعل

 حدوث التغيري.   

 

يف حبوث الفعل على تنمية  ( بعنوان أثر تدريب مقرتحم 2131دراسة مريفت آدم )
لرايضيات ي افها ومهاراهتا األدائية واالجتاهات حنوها لدى الطالبات املعلمات ومعلمر معا

 . ابملرحلة االبتدائية

 من الطالبات يستهدف كالً بناء برانمج تدرييب يف حبوث الفعل اإلجرائية إىل  هدفت الدراسة
 جرييب،دمت الباحثة املنهج شبة التواستخ، ئيةي الرايضيات ابملرحلة االبتدااملعلمات ومعلم

 ( معلماً . 32( طالبة / معلمة و )  62على عينة مكونة من ) الدراسة وطبقت 

ث إىل األثر اإلجيايب للتدريب املقرتح يف تنمية مستوى اجلانب املعريف لبحو  وتوصلت الدراسة
النظرية  املعارف واملعلومات حتسن مستوى املهارات األدائية، وحتسن يف مستوى الفعل ويف

اخلاصة ببحوث الفعل لدى الطالبات املعلمات بعد انتهائهن من التدريب املقرتح، ووجود 
حجم أتثري كبري للتدريب املقرتح يف حبوث الفعل لدى الطالبات املعلمات، وكذلك وصول 

   .لبحوث الفعل يف االرتبار املعريف %15مجيع طالبات جمموعة البحث إىل حد الكفاءة احملدد 
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بعنوان: مناهج حبوث الفعل التعاوين  Jaipal and Figg ( 2011)دراسة جايبال وفيج 
 املعززة للتنمية املهنية.

هدفت الدراسة إىل حتديد مناهج حبوث الفعل التعاوين املعزز للتنمية املهنية، واستخدما 
( فرق حبثية من املعلمني، وكانت أبرز  9الباحثان املنهج التحليلي، وطبقت الدراسة على ) 

 نتائج الدراسة: أن املشاركة التعاونية للمعلمني يف هذه املناهج كانت متأثرة بثالثة عوامل هي )
الوقت ، عبء العمل ، ديناميكية اجملموعة( ، كما أن معرفة رربات املعلمني يف مناهج حبوث 

الفعل التعاونية أسهمت يف اطالع مديري املدارس على طرق تيسري التنمية املهنية وارشاد 
 املعلمني الباحثني للتخطيط بطرق تقلل من صعوابت حبوث الفعل. 

 

 وان: كيف يصبح املعلمون ابحثني فعل.بعن Halai ( 2011 )دراسة هايل 

هدفت الدراسة إىل التعرف على صعوابت أن يكون املعلمني ابحثني، واستخدم الباحث املنهج 
( حبثاً للماجستري يف الرتبية ، وكانت نتائج  21النوعي التحليلي ، وطبقت الدراسة على ) 

ي ميارسه صعوبة الدور املزدوج الذ الدراسة أبن قيام املعلمني ببحوث الفعل يبدو معقداً، كذلك
املعلم معلماً وابحثاً وصعوبة حتقيق التوازن بينهما، كما توصلت الدراسة إىل حاجة املعلمني إىل 

 دعم املشرفني لتعزيز مهارات التأمل واملالحظة.

 

م( بعنوان واقع تطبيق البحث اإلجرائي كأسلوب توجهي 2132دراسة مرمي املقداد )
 ات اليت حتد من ممارستها.تربوي واملعوق

هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق البحث اإلجرائي كأسلوب توجهي تربوي يف 
مرحلة التعليم األساسي، والتعرف على املعوقات الشخصية واملعوقات املهنية واملعوقات املالية 

كأسلوب توجيهي تربوي، واستخدمت الباحثة املنهج اليت حتد من ممارسة البحث اإلجرائي  
( 56( موجهاً وموجهة و) 36الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة للدراسة، وطبقتها على ) 



66 
 

( معلماً ومعلمة، وكانت أبرز نتائج الدراسة اآليت: أن أبرز املعوقات  351مديراً ومديرة ، و ) 
عدم رغبة  توجيهي تربوي متثلت يف:ي كأسلوب الشخصية اليت حتد من ممارسة البحث اإلجرائ

املعلم يف تغيري عمله كملقن للمعلومات و عدم رغبة املعلم يف إضافة أعباء أررى على عاتقه 
وعدم االلتزام بكافة رطوات البحث اإلجرائي، وأبرز املعوقات املهنية متثلت يف: فقدان التعاون 

ومدير  بحث اإلجرائي وسوء معاملة املوجه الرتبويبني أطراف العلمية التعليمية يف القيام ابل
املدرسة للمعلم، وأبرز املعوقات املالية متثلت يف: عدم وجود ميزانية راصة إلجناز البحث 

بات تاإلجرائي وعدم قدرة املعلم على حتمل نفقات البحث اإلجرائي لوحده وعدم وجود مك
ىل أنه ال توجد فروق ذات داللة راصة إلجناز البحث اإلجرائي، كما توصلت الدراسة إ

( بني متوسطات درجات عينة الدراسة تعزى ملتغريات) 0.05)إحصائية عند مستوى داللة 
      اجلنس، املؤهل العلمي، املؤهل الرتبوي، اخلربة(. 

 

 بعنوان: رضا املعلمني عن مقرر حبوث الفعل  Lingam ( 2012 )دراسة لنجام 

دى رضا املعلمني الذين اهنوا دراسة بكالوريوس التعليم وهدفت الدراسة للوقوف على م
االبتدائي والفوائد اليت حتققت من دراستهم ملقرر حبوث الفعل، واستخدم الباحث املنهج 

املسحي واالستبانة أداة للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة درجة عالية من الرضا لدى املعلمني 
خلدمة اكتسبوا رربات ذات عالقة حبل املشكالت عن عن حمتوى املقرر، كما أن املعلمني يف ا

 طريق حبوث الفعل.  

 

بني البحوث اإلجرائية والنمو إدراك املعلمني للعالقة بعنوان  ( م2131 )دراسة مدبويل 
  .ين هامل

بني و لتعرف على طبيعة العالقة بني ممارسة املعلمني للبحوث اإلجرائية  اهدفت الدراسة إىل
ملتعددة اليت ا رصد موقع دور املعلم كباحث وحتديده بني األدوار، و النمو املهيناستمرارهم يف 

وث اإلجرائية للبح التعرف على األسباب اليت تفسر ندرة ممارسة املعلمنيو  ،يدركها املعلمون
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 مالتعرف على ضعف املشاركة اإلجيابية للباحثني األكادمييني يف حبوثهو  ،دارل مدراسهم
 . داة للدراسةأ االستبانةاملنهج الوصفي، و  واستخدام الباحث، رى ابملدارسامليدانية اليت جت

رس مبنطقة رأس اخليمة ( معلم يف مثان مدا 611وطبقها على عينه من املعلمني بلغ عددهم ) 
ة أو ليس ملتغري التخصص أو عدد سنوات اخلرب  : الدراسة اآليت أبرز نتائج كانتو ، التعليمية

مفهوم ن أكما توصلت إىل   ،ملدى وضوح مفهوم البحث اإلجرائيالتأهيل الرتبوي ارتباط دال 
 ،فراد العينةالشخصي لدى اغلب ا سته حتتل موقعاً مرتاجعاً على املستوىر البحث اإلجرائي ومما

إجراء حبث  ية بشأن قدرهتم على املسامهة يفكما ميتلك قسم كبري من أفراد العينة توقعات عال
 وث امليدانية.يف البحاملشاركة اإلجيابية من الباحثني االكادمييني  ضعف ،إجرائي دارل مدراسهم

 

فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف تنمية بعنوان  هـ (3411) املزروع  هياو  املزيينهتاين دراسة 
 العلوم لدى معلمات العلوم أثناء اخلدمة .مهارات البحث اإلجرائي ومفهوم تعليم 

 وهدفت الدراسة إىل استقصاء فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات البحث اإلجرائي .

لي بق وكانت األداة املناسبة لتحقيق اهلدف هو ارتبار ،لتجرييبواستخدمتا الباحثتان املنهج ا
انت أبرز وك، معلمة ةعشر  ست الربانمج علىطبق و  للربانمج املعد للدراسة، بعديوارتبار 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب درجات املعلمات يف تطبيق  نتائج الدراسة
القبلي ومتوسط رتب درجاهتن يف التطبيق البعدي لصاحل متوسط رتب درجاهتن يف التطبيق 

 البعدي يف مجيع احلاالت . 

 

أثر برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات بعنوان  هـ ( 3411 )القاعود  و  دراسة خبيت 
 .البحث اإلجرائي لدى معلمي الدراسات االجتماعية يف األردن 

خدام ارتباراً ومت است،  لتنمية مهارات البحث اإلجرائيبناء برانمج تدرييب وهدفت الدراسة إىل
الدراسة  وتوصلت ،سة عشر معلماً وكانت عينة الدراسة مكونة من مخ، لبناء الربانمج التدرييب
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إىل وجود اخنفاض يف املستوى املعريف ملهارات البحث اإلجرائي لدى معلمي االجتماعيات ، 
إىل وجود فرق جوهري بني متوسطني احلسابني اخلاصني مبدى املعرفة وتوصلت الدراسة 

 دي .البعابلبحث اإلجرائي ومهاراته قبل وبعد تطبيق الربانمج لصاحل التطبيق 

 

ثقافة حبوث الفعل السائدة لدى معلمي بعنوان ه( 3417 دراسة الزائدي و  الزهراين )
 املدارس الثانوية مبحافظة جدة ودورها يف حتسني ممارساهتم املهنية .

ن حبوث املرحلة الثانوية عهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع الثقافة السائدة لدى معلمي 
ت على عينة وطبقا االستبانة جلمع البياانحثان املنهج الوصفي التحليلي، لباواستخدما االفعل، 
أن دور حبوث الفعل يف حتسني  ،وأبرز ما توصلت الدراسة إليه( معلماً،  454) بلغت 

  املمارسات املهنية جاء بدرجة ضعيفة .

  يف احملور األول اليت تناولت البحث اإلجرائي : التعليق على الدراسات السابقة

سني العملية يسعى إىل تطوير وحتالبحث اإلجرائي بكونه تبني الدراسات السابقة بوضوح أمهية 
 يف بعض اجلوانب منها : وقد اتفقت الدراسات مع الدراسة احلالية ،الرتبوية

)  ل دراسة سبيت، مثوالتعليمية يف مواجهة املشكالت الرتبوية رئيس أن للبحث اإلجرائي دور -
 .Halai ( 2011 )ودراسة هايل م ( 6999

أن البحوث اإلجرائية تسهم يف حتسني العملية الرتبوية مثل دراسة رمحة عودة و رندة شرير )  -
 .Lingam ( 2012 )ودراسة لنجام  ( م2115ودراسة هارون ) (  م2113

 ه (6341الكشف عن ثقافة املعلمني عن البحوث اإلجرائية كدراسة الزائدي والزهراين )  -

دراسة ( و  م2115دراسة هارون ) مقرتحات لتنمية مهارات البحوث اإلجرائية مثل قدمت  -
 هـ (6344هتاين املزيين ) 
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 بحث اإلجرائي كدراسة مرمي املقدادهدفت للتعرف على املعوقات اليت حتد من إجراء ال -
 م( 2162)

 واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف بعض اجلوانب منها : 

راء البحوث إجإىل معرفة العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن  ىسعتأن الدراسة احلالية  -
 اإلجرائية .

 أيضاً تسعى الدراسة للتوصل ملقرتحات لتحفيز املعلمني إلجراء البحوث اإلجرائية . -

 السابقة وضعت تصور مقرتح لتنفيذ البحث اإلجرائي .الدراسات  -

 

املعلمني  عزوفليت تناولت متغري عوامل وأسباب الدراسات ا الثاين : وراحمل  2 – 2 – 2
 .  عن بعض املتغريات

االلتحاق ابلربامج ( بعنوان أسباب عزوف املعلمني عن  م2110دراسة السرحاين )
 .التدريبية القصرية اليت تقدمها إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة اجلوف 

ة اليت عن االلتحاق ابلربامج التدريبية القصري معرفة أسباب عزوف املعلمني  هدفت الدراسة إىل
 ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ة الرتبية والتعليم مبنطقة اجلوف،تقدمها إدار 

 .لدراسة ل داةأاالستبانة وكانت  ( معلماً ومعلمة، 312)  وتكونت عينة الدراسة من

رز أسباب يعترب أبأن كثرة حجم العبء الوظيفي للمعلمني واملعلمات  اىلالدراسة وتوصلت 
  عزوفهم عن االلتحاق ابلربامج التدريبية .
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( بعنوان العوامل املؤدية إىل عزوف معلمي املرحلة االبتدائية  م2117دراسة الدمهش ) 
 عن تدريس الصفوف األولية من وجهة نظر معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة الرايض .

حتديد العوامل اليت تؤدي إىل عزوف املعلمني عن تدريس الصفوف األولية هدفت الدراسة إىل 
وبلغت  ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،ة الرايض من وجهة نظر املعلمنييف مدين

ن أب، وكانت أبرز نتائجها االستبانة أداة للدراسة واستخدم ،( معلماً  351عينة الدراسة ) 
هناك عوامل تؤثر بدرجة قوية يف عزوف املعلمني أمهها : تركيز املدرسة على النواحي اإلدارية 

 املعلم للتقدير الكايف من قبل اإلدارة .أكثر من النواحي الرتبوية ، وافتقاد 

 

 ( الصعوابت اليت تواجه معلمي اللغة العربية يفم 2117دراسة عبد األمري و  العرنوسي ) 
 الصف األول االبتدائي .

ديد أبرز الصعوابت اليت تواجه معلم الصف األول االبتدائي واليت حت فقد هدفت الدراسة إىل
 ،املسحي ا الباحثان املنهج الوصفيواستخدم ،ول االبتدائيجتعله يعزف عن تدريس الصف األ

 أبرز النتائج توكان( معلماً،  455ا األداة على ) طبقو  ،للدراسةاالستبانة أداة  توكان

 . نيأثر يف حتفيز املعلمأن للحوافز املادية واملعنوية 

 

 عن املشاركة يفه ( بعنوان العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني 3428دراسة احلريب ) 
 األنشطة الطالبية .

 .ن املشاركة يف األنشطة الطالبيةالتعرف على عوامل عزوف املعلمني عهدفت الدراسة إىل 

عينة  وطبقت على ،االستبانة أداة الدراسةو  ،خدم الباحث املنهج الوصفي املسحيوقد است 
أن أهم العوامل املرتبطة بعزوف لماً، وكانت أبرز نتائج الدراسة ( مع 521مكونة من ) 

املعلمني عن املشاركة يف األنشطة الطالبية هي : ضعف إدراك املعلم لدوره يف املدرسة وكثرة 
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ضغوط العمل البدنية والنفسية اليت يتعرض هلا املعلم ، وكثرة أعباء املعلم دارل املدرسة ، وقلة 
 احلوافز املادية واملعنوية املقدمة للمعلمني .  

 

بعنوان أسباب عزوف بعض معلمي الرتبية اإلسالمية عن ( م 2133راسة العمريي ) د
 التدريس ابملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني .

الرتبية اإلسالمية عن التدريس ابملرحلة معرفة أسباب عزوف معلمي  إىل الدراسة هدفت
(  1( معلماً و )  11نت العينة من ) تكو و  ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي الثانوية،
املعلمني  أسباب عزوفأبرز النتائج  تكانو دراسة، االستبانة أداة للالباحث واستخدم مشرفني 
 عدم وجود حوافز للمعلم مقابل ما يبذله من جهد .  ابلتنظيمات اإلدارية هي :املتعلقة 

 

بعنوان أسباب عزوف معلمي املرحلة االبتدائية عن تدريس (  م2135احلجريي ) 
 الصفوف األولية مبدارس املدينة املنورة من وجهة نظر املعلمني .

 ولية.تدائية عن تدريس الصفوف األهدفت الدارسة إىل إبراز أسباب عزوف معلمي املرحلة االب

وكانت عينة  ،جلميع البياانتوكانت االستبانة أداة  ،استخدام الباحث املنهج الوصفي املسحي 
أن أكثر األسباب أتثرياً يف  الدراسةوكانت أبرز نتائج ( معلماً ،  641لدراسة مكونة من ) ا

مث  ،عزوف معلمي املرحلة االبتدائية عن تدريس الصفوف األولية هي : قلة احلوافز التشجيعية 
  وتليها قلة اخلربة يف التدريس .   ، زايدة العبء التدريسي
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 التعليق على الدراسات السابقة يف احملور الثاين واليت تناول عوامل عزوف املعلمني :

 وقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف جوانب عدة منها :

( و الدمهش )  2111يف أهنا تبحث عن عوامل عزوف املعلمني كدراسة السرحاين )  -
 ( .  2165( واحلجريي )  2166ي ) ( و العمري  6322( و احلريب )  2111

  . يف استخدام املنهج الوصفي املسحي الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية وتتفق -

 

 وقد اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف عدة جوانب منها :

( طبقت جزء منها على املعلمات ،  2111)  ارتالف العينة كما يف دراسة السرحاين -
 ( طبقت جزء منها على مشرفني تربويني . 2166ودراسة العمريي ) 

كما ارتلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف متغري العزوف ، حيث دراسة   -
ابلدورات التدريبية ، و دراسة  اباللتحاق( حبثت عن عزوف املعلمني  2111السرحاين ) 

( حبثت عن عزوف املعلمني عن تدريس الصفوف األولية ، ودراسة عبد  2111دمهش ) ال
( حبثت عن عزوف املعلمني عن  2165( ودراسة احلجريي )  2111األمري و  العرنوسي ) 

( حبثت عن عزوف املعلمني عن  6322تدريس الصف األول االبتدائي ، ودراسة احلريب ) 
( حبثت عن عزوف املعلمني عن  2166، ودراسة العمريي ) املشاركة يف األنشطة الطالبية 

  .التدريس ابملرحلة الثانوية 
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 الفصل الثالث

  وإجراءاهتامنهج الدراسة 

: من حيث ،تبعها الباحث يف تنفيذ الدراسةيتناول هذا الفصل اإلجراءات املنهجية اليت ا        
تبانة ، وتصميم أداة الدراسة ) االساملنهج املستخدم، وجمتمع الدراسة، وعينة الدراسة ورصائصها

املستخدم  اإلحصائي ( ، وحساب صدقها وثباهتا ، وتطبيق الدراسة ميدانياً ، ومن مث األسلوب
 يف حتليل بياانت الدراسة ، وذلك على النحو التايل :

 منهج الدراسة : 3 – 1

نوع من ، وهو ذلك الحي ملالئمة لتحقيق أهداف الدراسةاتبعت الدراسة املنهج الوصفي املس
هبدف  ؛جمتمع البحث أو عينة كبرية منهم البحوث الذي يتم بواسطته استجواب مجيع أفراد

، دون أن يتجاوز ذلك إىل دراسة الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها، ودرجة وجودهاوصف 
 ( . 619، ص  6344العالقة أو استنتاج األسباب ) العساف ، 

 جمتمع الدراسة : 2 – 1

تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املرحلة الثانوية العامة يف املدارس احلكومية النهارية مبدينة 
حسب  ،( معلماً  4164ه والبالغ عددهم )  6341 – 6341م الدراسي الرايض للعا

 1حق رقمانظر مل .احصائيات إدارة تقنية املعلومات ابإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرايض 

 أداة الدراسة : 1 - 1

قام الباحث  ،لسابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسةبعد االطالع على االدبيات الرتبوية والدراسات ا
أيهم حيال مشكلة رف على ر بتصميم استبانة موجهة ملعلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرايض للتع

 .الدراسة

 اهلدف من االستبانة : 3 – 1 – 1

تسعى االستبانة إىل التعرف على عوامل عزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية من وجهة 
 مثل تلك العوامل يف احملاور التالية :، وتتاملرحلة الثانوية مبدينة الرايض نظر معلمي
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 . احملور األول : العوامل الشخصية لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية 
 . احملور الثاين : العوامل اإلدارية لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية 
  ة .اإلجرائياحملور الثالث : العوامل االكادميية لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث 

 مصادر بناء االستبانة : 2 – 1 – 1

 اعتمد الباحث يف بناء فقرات االستبانة على املصادر التالية :

 . البحوث والدراسات اليت اهتمت بدراسة البحث االجرائي 
 عزوف املعلمني عن بعض  البحوث والدراسات اليت اهتمت بدراسة عوامل

 .املتغريات
  التعليمية. ةث اإلجرائية وأمهيتها يف حتسني العملياألدب النظري املرتبط ابلبحو 

  

 االستبانة يف صورهتا األولية : 1 – 1 – 1

كونت من عدة ، تعد اشتقاقها من مصادرها املتعددةأعد الباحث االستبانة يف صورهتا األولية ب
ى علزيع فقرات االستبانة يبني تو  6– 4، واجلدول رقم الفقرات توزعت على ثالثة حماورمن 

 (6)انظر ملحق رقم ( فقرة . 42يف صورهتا األولية ) ، حيث بلغت عبارات االستبانة احملاور

   

 توزيع عدد فقرات االستبانة حسب احملاور يف صورهتا األولية 3  - 1جدول رقم 

 عدد الفقرات احملور
 61 العوامل الشخصية لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية

 66 اإلدارية لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائيةالعوامل 
 66 العوامل األكادميية لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية

 18 اجملموع
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 الثبات:و صدق االستبانة  1 – 1 – 1

ث ابلتأكد ، وقام الباحتبانة أن تقيس عبارات االستبانة ما وضعت لقياسهيقصد بصدق االس
 االستبانة بطريقتني :من صدق 

 : صدق أداة الدراسة 3 – 1 – 1 – 1

 الصدق الظاهري لألداة: –أ 

لتدريس أعضاء هيئة احلساب صدق االستبانة قام الباحث بتحكيمها لدى جمموعة من األساتذة 
  (. 2)انظر ملحق رقم ، ( حمكماً  65وبلغ عددهم )  الرتبويني املختصني واخلرباءو 

مدى انتمائها ، و االسادة احملكمني إبداء آرائهم حول األداة ابلنسبة لعباراهت وقد طلب الباحث من
مالئمتها  دى، ومت فيه والتأكد من سالمتها لغوايً، ودرجة وضوح صياغتهاللمحور اليت أدرج

 .يل أو حذف أو إضافة بعض العبارات، وإمكانية تعدلقياس ما وضعت ألجله

تعديل ، واليت على ضوئها قام بعة قيمة من املالحظاتحث على جممو وبناء على ذلك حصل البا
إبجراء  ، وذلك من رالل قيام الباحثواستبعاد العبارات غري املناسبة ،عض عبارات االستبانةب

رذ ابآلراء حظات، ومت األمقارنة بني آراء احملكمني حول الفقرات اليت أثريت حوهلا بعض املال
 .كثروأ %11التفاق عليها بنسبة االيت مت 

 وكانت أبرز مالحظات احملكمني التايل:

 .حذف متغري االسم ) ارتياري ( من البياانت األساسية 
  ة يحذف عبارة ) صعوبة العمل ضمن فريق حبثي ( من حمور العوامل الشخصية لرؤ

 احملكمني عدم إنتمائها للمحور.
 حوث الرتبوية ( بدمج عباريت ) قلة االهتمام ابملستجدات الرتبوية ( و ) ضعف متابعة ال

 يف عبارة واحدة لرؤية احملكمني قرهبما من بعض.

 ( عبارة.  43( عبارة، وبعد حتكيمها )  42وكانت عدد فقرات االستبانة األولية ) 
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 :لألداةصدق االتساق الداخلي  -ب 

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، قام الباحث بتطبيقها ميدانياً، ومن رالل 
حيث مت  انة،الستببياانت العينة مت حساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الدارلي ل

حساب معامل االرتباط بني درجة كل حمور من حماور االستبانة ابلدرجة الكلية لالستبانة كما 
 يوضح ذلك اجلداول التالية:

 2-1 جدول

 الدراسةمعامل ارتباط حماور االستبانة ابلدرجة الكلية ملقياس 

 معامل االرتباط حماور مقياس الدراسة
 ابلدرجة الكلية

 **17211 العوامل الشخصية 
 **17955 العوامل اإلدارية

 **17954 العوامل األكاديمية
 1716** دالة إحصائيا عند  

أن حماور مقياس عوامل عزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية  2-4 تبني من جدول رقم
،حيث تراوحت  1716تتمتع مبعامالت ارتباط قوية و دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 

( و هذا دليل كاف على أن 17955-17211معامالت االرتباط حملاور مقياس الدراسة )
 حوث اإلجرائية يتمتع مبعامل صدق عال .مقياس عوامل عزوف املعلمني عن إجراء الب

و مبا أن مقياس الدراسة يتكون من ثالثة حماور فقد مت حساب معامالت االرتباط بني فقرات  
الدرجة و العوامل األكادميية(  ،العوامل اإلدارية ،ور الثالثة )العوامل الشخصيةكل حمور من احملا

 4-4تائج يف جدول رقم  وضع مجيع النحبيث مت ،الكلية لكل حمور على حدا
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 1-1 جدول

 معامل ارتباط فقرات االستبانة ابلدرجة الكلية لكل حمور من حماور مقياس الدراسة

حماور مقياس 
 الدراسة

أرقام 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

أبعاد 
مقياس 
 الدراسة

أرقام 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

أبعاد مقياس 
 الدراسة

أرقام 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

العوامل 
 الشخصية 

 
 

العوامل  **17423 3
 اإلدارية

العوامل  **17925 63
 األكاديمية

23 17219** 
2 17441** 65 17965** 25 17942** 
1 17412** 61 17241** 21 17144** 
4 17252** 61 17236** 21 17219** 
5 17621* 62 17211** 22 17642* 
0 17154** 69 17963** 29 17961** 
7 17143** 21 17152** 41 17236** 
8 17111** 26 17132** 46 17213** 
1 17252** 22 17619** 42 17921** 

31 17242** 24 17693** 44 17212** 
33 17119**   43 17931** 
32 17194**     
31 17249**     

 1716* دالة إحصائيا عند مستوى داللة              1715**دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ان مجيع معامالت ارتباط حماور الدراسة معنوية و دالة إحصائيا  4-4تبني من جدول رقم 
،حيث تراوحت معامالت االرتباط لفقرات حمور  1715،  1716عند مستوى داللة 

( ، و لفقرات حمور العوامل اإلدارية بني 17194-17621العوامل الشخصية  بني )
( ، وهي ما 17931-17642( ، ولفقرات حمور العوامل األكادميية بني )17619-17925)

بني مرتفعة و مقبولة ،مما يشري إىل داللة مقبولة لصدق االتساق الدارلي ملقياس الدراسة 
 ،و ابلتايل اإلبقاء على مجيع فقرات الدراسة ،و إدراهلا ابلتحليل اإلحصائي .
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 ثبات أداة الدراسة. -3
 cronbach) كرونباخ -ألفا للتحقق من ثبات أداة الدراسة جرى حساب معامل 

alpha)  للتأكد من ثبات أداة القياس لكون االستبانة تقيس العوامل املراد قياسها والتثبت
نود يف قياسه لالتساق الدارلي ب كرونباخ -ألفا  ك عائد لطبيعة معامل من صدقها، وذل

القياس، وهذا يعين قوة االرتباط والتماسك بني فقرات القياس، إضافة إىل ذلك فإن معامل 
(Alpha) طريقة ال يعطي تقدير جيد للثبات. وللتحقق من ثبات أداة الدراسة هبذه

 . على درجات أفراد عينة الثبات نباخ و كر -ألفا طبقت معادلة 
 اانت فإنفإذا مل يكن هناك ثبات يف البي ،الواحد الصحيحو ترتاوح بني صفر  حيث أن قيمه

 كان هناك ثبات اتم تكون قيمةعلى العكس إذا  و  ،قيمة املعامل تكون مساوية للصفر
بات ت من الواحد كان الثكلما اقرتبت قيمة معامل الثباو  ،املعامل تساوي الواحد الصحيح

 التايل: لبات منخفضا. وكما هو موضح ابجلدو كلما اقرتبت من الصفر كان الثمرتفعا و 
 

 (اخ كرونب-ألفا خلي لالستبانة)مقياس معامل ثبات االتساق الدا 4 – 1جدول رقم 

 عدد البنود احملاور الرقم
ألفا  معامل 

 كرونباخ

6 
العوامل الشخصية ذات العالقة بعزوف املعلمني عن 

 17141 64 إجراء البحوث اإلجرائية

2 
العوامل اإلدارية ذات العالقة بعزوف املعلمني عن 

 إجراء البحوث اإلجرائية
61 17234 

4 
عن  املعلمنيالعوامل األكادميية ذات العالقة بعزوف 

 إجراء البحوث اإلجرائية
66 17961 

 12128 14 كافة حماور الدراسة 
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وعلى  ( تقريًبا17922حماور االستبانة )أن معامل الثبات لكافة السابق يتضح من اجلدول 
( للعوامل اإلدارية، و 17234( للعوامل الشخصية، و )17141مستوى احملاور الرئيسية )

كرونباخ تشري إىل وجود عالقة اتساق -( للعوامل األكادميية، مما يعين أن قيم ألفا 17961)
وترابط عايل جدا بني فقرات مقياس احملاور الرئيسية وكذلك أبعاد الدراسة ككل، إذ ان قيمته 

تب عند ن أن ترت يبة من الواحد الصحيح. وهذا يدل على إمكانية ثبات النتائج اليت ميكقر 
 تطبيق االستبانة.

 االستبانة يف صورهتا النهائية : 5 – 1 – 1

رهتا أصبحت جاهزة يف صو  ،والتحقق من صدق وثبات االستبانة منيكبعد األرذ آبراء احمل
رسالة مت  تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من ، حيثالنهائية، وتطبيقها على عينة الدراسة

مات األساسية واليت علو ، مث املن االستبانةفيها خماطبة أفراد العينة وتوضيح كيف تتم اإلجابة ع
ملشتملة ، وحماور االستبانة الثالثة واعدد سنوات اخلربة –نوع املؤهل  –: التخصص متثلت يف

  1  - 4النهائية وتوزيعها على احملاور كما يوضحها اجلدول رقم ) ( عبارة يف صورهتا  43على ) 
 4انظر ملحق (.

 

 توزيع عدد فقرات االستبانة حسب احملاور يف صورهتا النهائية 5 - 1جدول رقم  

 عدد الفقرات احملور
 64 العوامل الشخصية لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية

 61 املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائيةالعوامل اإلدارية لعزوف 
 66 العوامل األكادميية لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية

 14 اجملموع
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 تطبيق االستبانة ومجع البياانت : 0 – 1 – 1

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وأصبحت جاهزة يف صورهتا النهائية مت تطبيقها على عينة 
 وذلك على النحو التايل :الدراسة 

  توزيع االستباانت  ، متاليت سيتم توزيع االستبانة عليهابعد أن حدد الباحث عينة الدراسة
زيع ، وحرص الباحث على تو طريقة مباشرة لضمان دقة اإلجاابتعلى العينة احملددة ب

ميع جتو ، واستغرق توزيع االستباانت نفسه لضمان وصوهلا لعينة الدراسةاالستباانت ب
نة بعدد من ، وقد مرت عملية تطبيق االستباشهرين، ومن مث تفريغها وتبويبها البياانت

 :اخلطوات العلمية، وذلك على النحو التايلاإلجراءات الرمسية و 
  مبدينة  إدارة التعليماحلصول على رطاب موجه من عميد كلية العلوم االجتماعية ملدير

  3انظر ملحق رقم . الرايض
 على رطاب من مدير إدارة التخطيط والتطوير إبدارة التعليم مبدينة  حصل الباحث

الدراسة  جراءالرايض موجه لقادة املدارس الثانوية مبدينة الرايض ابلسماح للباحث إب
  5 انظر ملحق رقم وتطبيق االستبانة.

  ( استبانة، واصبح صايف  465( استبانة ، واسرتجع منها )  445قام الباحث بتوزيع )
 ( استبانة . 411)   مت التعامل معها إحصائياً ستباانت اليتاال

 عينة الدراسة : 4 – 1

( معلماً، بنسبة  411بلغ حجم عينة الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ) 
 .لعينة ابلطريقة العشوائيةمن اجملتمع األصلي تقريباً، حيث مت ارتيار ا 61%

 الدراسة : اثنياً : وصف خصائص عينة

، هامات الشخصية بغرض االستفادة منللوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق اخلصائص والس
نوع املؤهل  -صص التخ ، واليت تتعلق ب )لعينة الدراسةقام الباحث بتحليل البياانت األساسية 

 .األساسيةم دراسة وفقاً لبياانهت( وفيما يلي عرض لنتائج عينة ال عدد سنوات اخلربة –اجلامعي 
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 : التخصص أ
 وفقا ملتغري التخصص  دراسةتوزيع أفراد عينة ال  0 - 1جدول رقم 

 النسبة التكرار التخصص
 65744 31 علوم شرعية

 22711 12 ةعربيلغة 
 2711 23 حياءأ

 1711 21 كيمياء
 3711 62 دراسات اجتماعية

 1744 22 ةإجنليزيلغة 
 5744 61 حاسب أيل

 4744 61 مكتبة
 61711 42 رايضيات

 5744 61 فيزايء
 3711 63 تربية بدنية

 وعلم األرض علم االجتماع
 1711 21 وعلم النفس

 % 311 111 اجملموع
ظهر وفقا ملتغري التخصص ي دراسةاخلاص بتوزيع أفراد عينة ال 1 - 4من استعراض اجلدول رقم 

،علوم شرعية  ةيعربلغة  يت :إىل األصغر على التخصصات كان اآل أن توزيعهم تنازليا من األكرب
ات دراس فيزايء ، و تربية بدنية ،و  ،حياء ،إجنليزي ،كيمياء ، حاسب أيل،رايضيات ،أ

 %22711بنسب على الرتتيب:  وعلم النفس علم األرضو علم اجتماع  اجتماعية ،مكتبة ،
 %1711،  %3711، %5744، %1711،   %1744، %2ا% ،61711،  65744%،

 والشكل التايل يوضح ذلك :
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 : نوع املؤهلب
 وفقا ملتغري نوع املؤهل دراسةتوزيع أفراد عينة ال 7 - 1رقم  جدول

 النسبة التكرار نوع املؤهل
 29744 % 212 تربوي

% 61711     42 غري تربوي  
 % 311 111 اجملموع

اخلاص بتوزيع أفراد عينة البحث وفقا ملتغري نوع  1 - 4من رالل النظر إىل جدول رقم 
املؤهل  يتضح أن غالبية أفراد عينة البحث نوع مؤهلهم تربوي و بلغت نسبتهم ) 

( من أفراد عينة %61711أن ) يف حني دراسة( من إمجايل أفراد عينة ال 29744%
 مؤهلهم ) غري تربوي ( والشكل التايل يوضح ذلك : دراسةال

علم االجتماع
5%

علم األرض
1%

علم نفس
1% علوم شرعية

15%

عربي
23%

احياء
8%

كيمياء
7%

دراسات اجتماعية
4%

إنجليزي
7%

حاسب ألي
5%

مكتبة
3%

رياضيات
11%

فيزياء
5%

تربية بدنية
5%

(1-3)شكل رقم 
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص 
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 ربة: عدد سنوات اخل ج
 ربةتغري عدد سنوات اخلوفقا مل دراسةتوزيع أفراد عينة ال 8 - 1جدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار ربةاخلعدد سنوات 

 %61711 41 سنوات 4من سنة إىل أقل من 

 8سنوات إىل أقل من  4من 
 سنوات

612 43711% 

 %21711 21 سنة32سنوات إىل  8من 

 %29744 22 سنة  32 أكثر من

 %  311 111 اجملموع

 

 عدد تغريوفقا مل دراسةاخلاص بتوزيع أفراد عينة ال 2 - 4 من رالل النظر إىل جدول رقم
من أفراد عينة البحث عدد سنوات ردمتهم يرتاوح من  ( 612يتضح أن ) ربةسنوات اخل

( من إمجايل أفراد عينة  %43سنوات ( و بلغت نسبتهم ) 2سنوات إىل أقل من 3)
أكثر من خلدمة  يرتاوح  من )عدد سنوات ا دراسة( من أفراد عينة ال22، تليها ) دراسةال

تربوي
89%

غير تربوي
11%

(2-3)شكل رقم 
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرنوع المؤهل
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( من 21تليها ) ، راسةد( من إمجايل أفراد عينة ال %29744(و بلغت نسبتهم )  سنة 62
سنة ( و بلغت 62سنوات إىل 2عدد سنوات ردمتهم يرتاوح من  ) دراسةأفراد عينة ال

من )سنة  ربهتمعدد سنوات ر دراسة( من أفراد عينة ال41،تليها ) (%21711نسبتهم )
 ( والشكل التايل يوضح ذلك :%61سنوات ( و بلغت نسبتهم )3إىل أقل من 

 

 
 : أسلوب حتليل البياانت 5 – 1

بعد أن انتهى الباحث من جتميع استباانت الدراسة استخدم الربانمج اإلحصائي اخلاص ابلعلوم 
مستخدماً األساليب اإلحصائية ( لتحليل بياانت الدراسة ،   SPSSاإلنسانية واالجتماعية ) 

 التالية :

 موافق أو متوسطة أو املستجيب غري من أجل احلكم على املتوسطات احلسابية أبهنا كبرية – 6
( على التوايل ، وقد كانت  6،  2، 4، فقد قام الباحث إبعطاء كل إجابة قيمة رقمية ) 

( إجاابت حسب املقياس الثالثي ، كما هو موضح  4اإلجاابت عن كل عبارة مكونة من ) 
 9 – 4ابجلدول رقم 

 

 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

من سنة إلى أقل من 
سنوات4

سنوات إلى أقل4من 
سنوات8من 

سنوات إلى 8من 
سنة12

سنة و أكثر12من 

10.00%

34.00%
26.67% 29.33%

ية
ئو

لم
 ا
ب

س
لن
ا

عدد سنوات الخبرة في التدريس

3-3شكل رقم 
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة
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 املقياس الثالثي 1 – 1جدول رقم 

 املتوسط املرجح االستجابة الوزن
 6611 – 6 غري موافق 6
 2644 – 6611 إىل حد ما 2
 4 – 2643 موافق 4

   

أدوات التحليل الوصفي الذي تستخدم فيه التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات  – 2
يفيد و تكرارات فئات متغري ما املعيارية ، ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة 

 الباحث يف وصف عينة الدراسة .

ملعرفة ثبات فقرات   Cranachs Alpha Coeffientكرونباخ -إجراء ارتبار الثبات ألفا  – 4
  . االستبانة املستخدمة يف مجع البياانت

 ة.لقياس صدق فقرات االستبان إجراء ارتبار الصدق ابستخدام معامل ارتباط بريسون – 3

 لقياس العالقة بني املتغريات. بريسونارتباط معامل  – 5

لداللة الفروق بني متوسطات ثالث  One way –Anovaاألحادي  ارتبار حتليل التباين – 1
 جمموعات فأكثر.

 لداللة الفروق بني متوسطي جمموعتني فقط.  Independent T test ارتبار ت – 1
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 ابع الر الفصل

 وتفسريها النتائج حتليل

 ألولا الفرعي ابلسؤال املتعلقة النتائج 6 – 3

 لثاينا الفرعي ابلسؤال املتعلقة النتائج 2 – 3

 لثالثاالفرعي  ابلسؤال املتعلقة النتائج 4 – 3

 لرابعاالفرعي  ابلسؤال املتعلقة النتائج 3 – 3
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 :  الفصل الرابع

 حتليل النتائج وتفسريها

ة الدراسة، حيث يتضمن عرضًا وحتلياًل لنتائج الدراس أسئلة ري هذا الفصل يف اتساق معيس
الستعانة ، ومعاجلة البياانت إحصائيًا مع اداة الدراسة على العينة املختارةامليدانية بعد تطبيق أ

بعرضها ام الباحث ق، وتسهياًل لعرض نتائج الدراسة السابقة يف التعليق على النتائج ابلدراسات
 على النحو التايل :

 

 .عرض استجابة أفراد عينة الدراسة على احملاور بصفة جمملة 
 األول الفرعي ة ابلسؤالقعرض وحتليل النتائج املتعل. 
  الثاينالفرعي النتائج املتعلقة ابلسؤال عرض وحتليل. 
  الثالثالفرعي النتائج املتعلقة ابلسؤال عرض وحتليل. 
  الرابعالفرعي النتائج املتعلقة ابلسؤال عرض وحتليل. 

 

ومن مث عرض  ، تبني النتائج املتعلقة ابلسؤالوتضمن يف كل سؤال وضع اجلداول اإلحصائية اليت
 .لسابقةع ربطها بنتائج الدراسات ام، ول ومناقشة وتفسري تلك النتائجوحتليل بياانت اجلد

 

 حماور االستبانة بصفة جمملة ح استجابة أفراد عينة الدراسة علىيوض 3 – 4جدول رقم 

املتوسط احلسايب  احملور م
 للمحور

درجة  الرتتيب
 االستجابة

 موافق 6 2719 عوامل العزوف االكادميية 6
 موافق 2 2713 عوامل العزوف اإلدارية 2
 موافق 4 2711 عوامل العزوف الشخصية 4
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حملور ايتضح من اجلدول السابق أن استجاابت أفراد عينة الدراسة جاءت يف املرتبة األوىل على 
( ، مما يعين موافقتهم على 2719الثالث ) عوامل العزوف االكادميية ( مبتوسط حسايب مقداره )

 أن العوامل االكادميية هي أبرز عوامل العزوف عن تنفيذ البحوث اإلجرائية.

 

 األول : الفرعي عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابلسؤال 3 – 4

لإلجابة عن السؤال األول يف الدراسة والذي ينص على ) ما العوامل الشخصية لعزوف 
املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ؟ ( 

قام الباحث بتحليل البياانت إحصائياً واستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
املئوية والرتب واالجتاه الستجاابت أفراد عينة الدراسة حبسب كل عبارة من عبارات  والنسب

وتوصل إىل  ،علمني عن إجراء البحوث اإلجرائيةاملتعلقة ابلعوامل الشخصية لعزوف املاالستبانة 
وسوف يتطرق الباحث للجدول التايل ابلعرض  2 – 3النتائج اليت يوضحها اجلدول رقم 

 .األولالفرعي ائج اخلاصة إبجابة السؤال وحتليل النت
 

عوامل الارات ستجاابت أفراد العينة لعبالتكرارات و النسب املئوية و املتوسطات احلسابية، و االحنرافات املعيارية ال 2 - 4جدول رقم 
 الشخصية  لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية يف مدينة الرايض

إىل حد  موافق  العبارة م
 ما

غري 
 موافق

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستجابة ةالرتب

 كثرة املشاغل احلياتية لدى املعلمني 1
 21 3 211 ك

 موافق 6 17516 2726
% 91711 6744 2711 

 ضعف املهارات الالزمة للبحث اإلجرائي 1
 23 61 211 ك

 موافق 2 17513 2719
% 21711 5744 2711 

 كثرة النصاب التعليمي لدى املعلمني 2
 62 11 261 ك

 موافق 4 17522 2711
% 12711 22711 1711 

 قلة االهتمام مبتابعة املنتجات الرتبوية 5
 22 53 262 ك

2714 
17132 

 موافق 3 
% 12711 62711 9744 

 تدين درجة رضا املعلم عن وضعه 64
 23 13 262 ك

 موافق 3 17129 2714
% 11711 26724 2711 

 قلة وقت الفراغ لدى املعلمني 6
 2716 51 61 243 ك

 
17151 

 
 موافق 1

% 12711 5744 61711 
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 موافق  العبارة م
إىل حد 

 ما
غري 
 موافق

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 االستجابة ةالرتب املعياري

 كثرة املهام اإلشرافية للمعلمني 4
 2751 41 52 211 ك

 موافق 1 1192 
% 12711 69744 62711 

 قلة االلتحاق ابلربامج التدريبية 2
 22 12 211 ك

 موافق 1 17152 2751
% 11711 23711 9744 

 حمدودية الرغبة يف النمو املهين للمعلمني 3
 31 51 261 ك

 موافق 1 17161 2751
% 11711 61711 64744 

 اجلوائز الرتبويةحمدودية املشاركة يف  9
 22 91 622 ك

 موافق 61 17129 2755
% 12711 41711 1744 

 قلة الوعي أبمهية البحوث اإلجرائية 61
 41 91 621 ك

 موافق 66 17112 2751
% 11711 41711 61711 

 ضعف الرغبة يف ردمة اجملتمع 66
 11 62 262 ك

 موافق 62 17256 2731
% 11711 1711 24744 

 قلة االهتمام ابملؤمترات الرتبوية 62
 43 62 253 ك

 موافق 64 17213 2735
% 23711 3711 66744 

 املتوسط العام
 341 161 2211 ك

 موافق 17291 2711
% 14744 65713 66714 

( من 2711أن متوسط املوافقة العام على عبارات هذا احملور بلغ ) 2 - 3يتضح من اجلدول رقم 
( و هو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي، و اليت تشري إىل )موافق( ،مما 4)

يعين أن هناك موافقة  بني أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا احملور، أي موافقة املعلمني على 
 وامل الشخصية  لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية يف مدينة الرايضعبارات حمور الع

 يت :                       ا ملتوسطاهتا ترتيبا تنازليا كاآلمن وجهة نظر عينة الدراسة وفق

 ( 1جاءت العبارة رقم" ) ( ىل" يف املرتبة )األو  كثرة املشاغل احلياتية لدى املعلمني
وتتفق مع دراسة احلريب (.17516ابحنراف معياري بلغ )(، و 2726)توسط حسايب بلغ مب
 طيط املعلمني ألوقاهتم وعدمضعف ختوهذا يدل بضيق وقت املعلمني،  (ه6322)

   .األولوايت، وكما تؤكد النظرية اإلنسانية على تلبية وإشباع احلاجات لدى األفراد ترتيب
 ( 1جاءت العبارة رقم" )  انية( " يف املرتبة )الث للبحث اإلجرائيضعف املهارات الالزمة

وهذا يدل على عدم  (.17513ابحنراف معياري بلغ )(، و 2719مبتوسط حسايب بلغ )
قبل  وة مناالعداد اجليد للمعلمني يف مؤسسات إعداد املعلمني وكذلك عدم سد الفج
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م ه( بضعف إملا6341، وتتفق مع دراسة الزائدي والزهراين)مراكز التدريب الرتبوي
 Cain and( 2010)كني وميلوفيس بحوث الفعل ، وختتلف من نتائج دراسة  املعلمني ب

Milovic  .واليت تؤكد على فهم املعلمني ملبادئ حبوث الفعل 
 ( 2جاءت العبارة رقم" ) الثة( " يف املرتبة )الث كثرة النصاب التعليمي لدى املعلمني

  (.17522) ابحنراف معياري بلغ(، و 2711مبتوسط حسايب بلغ )
(  م2112( ودراسة احلريب )  م2111وهذه النتيجة تتفق مع دراسة السرحاين )  

اليت اكدت مجيع الدراسات السابقة على كثرة النصاب  (م2165ودراسة احلجريي) 
( حصة دراسية  23التعليمي، حيث يبلغ احلد األعلى للمعلمني من النصاب التعليمي ) 

 . يف اليوم، مبعدل مخس حصص يف األسبوع
 ( 5جاءت العبارة رقم" )  سايب بلغ " مبتوسط حقلة االهتمام مبتابعة املنتجات الرتبوية

تدين درجة رضا املعلم عن  "64رقم "( و 17132(، وابحنراف معياري بلغ )2714)
ابحنراف معياري بلغ (، و 2714لرابعة( مبتوسط حسايب بلغ )يف املرتبة )ا وضعه"

(17129.)  
 وسط يف املرتبة )السادسة( مبت " قلة وقت الفراغ لدى املعلمني ( "6رقم ) جاءت العبارة

 (.1715ابحنراف معياري بلغ )(، و 2716حسايب بلغ )
  مبتوسط حسايب بلغ"  كثرة املهام اإلشرافية للمعلمني ( "4رقم ) تاجاءت العبار 

النمو حمدودية الرغبة يف ( " 4ر قم )( و17192ابحنراف معياري بلغ )(، و 2751)
و  (17152ابحنراف معياري بلغ )(، و 2751يب بلغ )مبتوسط حسا"  املهين للمعلمني

سط حسايب بلغ ( مبتو يف املرتبة )السابعة   قلة االلتحاق ابلربامج التدريبية" 8رقم "
 (.17161(، و ابحنراف معياري بلغ )2751)
 ( 9جاءت العبارة رقم")  عاشرة( " يف املرتبة )ال حمدودية املشاركة يف اجلوائز الرتبوية

 (.17129ابحنراف معياري بلغ )(، و 2755مبتوسط حسايب بلغ )
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 ( 61جاءت العبارة رقم" ) ادي " يف املرتبة )احل قلة الوعي أبمهية البحوث اإلجرائية
 (.17112ابحنراف معياري بلغ )(، و 2751حسايب بلغ ) عشر( مبتوسط

 ( 66جاءت العبارة رقم" )  ( ريف املرتبة )الثانية عش"  خدمة اجملتمعضعف الرغبة يف
وتتفق مع  ،(17256(، وابحنراف معياري بلغ )2731مبتوسط حسايب بلغ )وقبل األررية 

م( يف عدم رغبة املعلم يف إضافة أعباء أررى على أدواره يف 2162دراسة مرمي املقداد )
 املدرسة.

  ( 62جاءت العبارة رقم" ) (ثالثة عشرل" يف املرتبة )ا رتبويةقلة االهتمام ابملؤمترات ال 
 كذلك  وتتفق (17213ابحنراف معياري بلغ )(، و 2735مبتوسط حسايب بلغ ) واألررية

 ( .ه6322مع دراسة احلريب )
 

 الثاين: الفرعي عرض و حتليل النتائج املتعلقة ابلسؤال -2

ى األسباب موافقتك علالذي ينص على: ما مدى و يف الدراسة  ثاينلاالفرعي لإلجابة عن السؤال 
ت إحصائيا بتحليل البياان ؟ قام الباحثالبحوث اإلجرائية اإلدارية يف عزوف املعلمني عن إجراء

 االجتاهو يارية و النسب املئوية و الرتب املع االحنرافاتو استخراج املتوسطات احلسابية و 
 مل اإلداريةلعوااملتعلقة ابالستجاابت أفراد عينة الدراسة حبسب كل عبارة من عبارات االستبانة 

-3 رقم دولاليت يوضحها اجلالنتائج  إىل توصلو ، إجراء البحوث اإلجرائية لعزوف املعلمني عن
 . الثاين ائج اخلاصة إبجابة السؤاللعرض و حتليل النت االيتاجلدول  يتناول الباحثسوف و  4
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ت أفراد الستجاابالتكرارات و النسب املئوية و املتوسطات احلسابية، و االحنرافات املعيارية  1 - 4جدول رقم 
 العوامل اإلدارية  لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية يف مدينة الرايضالعينة لعبارات 

 إىل حد موافق  العبارة م
 ما 

 غري 
 موافق

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستجابة ةالرتب

 موافق 6 17362 2721 2 23 212 ك زقلة احلوافز املادية للمعلم املتمي 3
% 29744% 2711% 2711% 

حمدودية توجيهات املشرفني  2
الرتبويني حنو القيام ابلبحث 

 اإلجرائي

 موافق 2 17321 2725 61 63 211 ك
% 91711% 3711% 5744% 

املعنوية للمعلم قلة احلوافز  4
 املتميز

 موافق 4 17314 2721 2 33 232 ك
% 22711% 63711% 2711% 

قلة الدورات التدريبية املوجهة  61
للمعلمني يف جمال البحوث 

 اإلجرائية

 موافق 3 17319 2711 2 52 231 ك
% 21711% 61744% 2711% 

عدم تفعيل رأي املعلم يف  9
 الرتبويصناعة القرار 

 موافق 5 17561 2715 62 51 242 ك
% 19744% 61711% 3711% 

قلة العدالة يف تعامل اإلدارة مع  1
 بعض املعلمني

 موافق 1 17119 2713 42 2 211 ك
% 21711% 1711% 62711% 

كثرة اهتمام اإلدارة ابجلوانب  6
 اإلدارية

 موافق 1 17211 2731 11 61 263 ك
% 16744% 4744% 25744% 

وجود رالفات بني املعلم  1
 قائد املدرسةو 

 موافق  2 17226 2734 13 33 692 ك
% 13711% 63711% 26744% 

ضعف اهتمام اإلدارة ابجلوانب  2
 الرتبوية

 موافق 9 17299 2743 23 2 263 ك
% 16744% 1711% 22711% 

عجز اإلدارة يف تذليل  5
 الصعوابت للمعلم

 إىل حد ما 61 17941 2744 91 2 691 ك
% 15744% 2711% 42711% 

 موافق 17331 2713 361 251 2431 ك املتوسط العام
% 12711 2744 64711 

 

( 2713أن متوسط املوافقة العام على عبارات هذا احملور بلغ ) 4 – 3 يتضح من اجلدول رقم 
ىل )موافق( إ( و هو متوسط يقع يف الفئة  الثالثة من فئات املقياس الثالثي، و اليت تشري 4من )

موافقة بني أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا احملور، أي  موافقة املعلمني ،مما يعين أن هناك 
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 وامل اإلدارية  لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية يف مدينة الرايضعلى عبارات حمور الع
 يت :  آلمن وجهة نظر عينة الدراسة وفقا ملتوسطاهتا ترتيبا تنازليا كا

 ( 3جاءت العبارة رقم" ) ( مبتوسط " يف املرتبة )األوىل قلة احلوافز املادية للمعلم املتميز
وهذا ما يتفق مع عدة دراسات (.17362معياري بلغ )(، و ابحنراف 2721حسايب بلغ )

( ودراسة العمريي 2112( ودراسة احلريب )  2111منها دراسة عبد األمري و  العرنوسي ) 
اليت أكدت الدراسات السابقة بتأثر املعلم  ( 2165( ودراسة احلجريي )  2166) 

نتيجة مقارنة  الرضا الوظيفي وكما تُعزى هذه النتيجة لنظرية سلبًا بقلة احلوافز املادية،
أو  على السلوك املتبع سوًا ماديالفرد ) املعلم ( بني ما يقدمه وما يتوقعه من عوائد 

 معنوي.
 ( 2جاءت العبارة رقم" )  حمدودية توجيهات املشرفني الرتبويني حنو القيام ابلبحث

ف معياري بلغ ابحنرا(، و 2725حسايب بلغ ) ( مبتوسط" يف املرتبة )الثانية اإلجرائي
وهذا يدل على أن املعلم يتوقع توجيهات من املشرف الرتبوي لتطوير وحتسني  (.17321)

ي انقل رربة الرتبو أداءه وهذه هي رسالة اإلشراف الفين على املعلمني أبن يكون املشرف 
وموجه للمعلم، وهذا ما تؤكده نظرية الدور أبنه جيب على القيادي أن يويل اهتماماً 

 Halai (2011) هايل املقدرات الشخصية لألفراد، وتتفق مع دراسةابملهارات و راصًا 

عل، وتتفق  ني لتعزيز مهارهتم يف حبوث الفاليت أكدت على حاجة املعلمني إىل دعم املشرف
   م( بفقدان التعاون بني أطراف العملية التعليمية.2162)كذلك مع دراسة مرمي املقداد 

 ( 4جاءت العبارة رقم" ) ثالثة ( املرتبة )ال ى" علقلة احلوافز املعنوية للمعلم املتميز
وهي تتفق مع عدة  (.17314(، و ابحنراف معياري بلغ )2721مبتوسط حسايب بلغ )

اليت أكدات على  (م2165ودراسة احلجريي ) ( م2111دراسات كدراسة الدمهش ) 
ارنة الفرد الرضا الوظيفي على مق، كما أكدت نظرية أتثر املعلمني بقلة احلوافز املعنوية

 بني ما يقدمه وما يتوقع من مردود مادي أو معنوي.
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 ( 61جاءت العبارة رقم" )  قلة الدورات التدريبية املوجهة للمعلمني يف جمال البحوث
(، و ابحنراف معياري بلغ 2711" يف املرتبة )الرابعة ( مبتوسط حسايب بلغ )   اإلجرائية

ة ما حيتاجه املعلم من دورات تدريبية متكنه من النمو والتطور وهذا حقيق (.17319)
 املهين . 

 ( 9جاءت العبارة رقم" ) املرتبة " يف عدم تفعيل رأي املعلم يف صناعة القرار الرتبوي 
 (.17561(، و ابحنراف معياري بلغ )2715)اخلامسة ( مبتوسط حسايب بلغ )

 ( 1جاءت العبارة رقم" ) ملرتبة " يف ا امل اإلدارة مع بعض املعلمنيقلة العدالة يف تع
 (.17119ابحنراف معياري بلغ )(، و 2713)السادسة( مبتوسط حسايب بلغ )

 ( 6جاءت العبارة رقم" )  عة( يف املرتبة )الساب"  كثرة اهتمام اإلدارة ابجلوانب اإلدارية
 (.17211ابحنراف معياري بلغ )(، و 2731مبتوسط حسايب بلغ )

  خالفات بني املعلم وقائد املدرسة وجود( "1رقم )جاءت العبارة                                                             
 (.17226ابحنراف معياري بلغ )(، و 2734)الثامنة( مبتوسط حسايب بلغ )" يف املرتبة 

 ملدرسةم( أبن سوء معاملة املوجه الرتبوي ومدير ا2162وتتفق مع دراسة مرمي املقداد )
 مع املعلمني من املعوقات اليت حتد املعلمني من إجراء البحوث اإلجرائية.

 ( 2جاءت العبارة رقم ) "( تاسعة" يف املرتبة )ال ضعف اهتمام اإلدارة ابجلوانب الرتبوية
وتتفق مع  (.17299ابحنراف معياري بلغ )(، و 2743مبتوسط حسايب بلغ )وقبل األررية 

ابهتمام اإلدارة ابجلوانب اإلدارية على اليت أكدت (  م2111نتائج دراسة الدمهش ) 
 حساب اجلوانب الرتبوية.

 ( 5جاءت العبارة رقم ) "(العاشرة"يف املرتبة ) عجز اإلدارة يف تذليل الصعوابت للمعلم 
 (.17941ابحنراف معياري بلغ )(، و 2744مبتوسط حسايب بلغ ) واألررية
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 الثالث:الفرعي عرض و حتليل النتائج املتعلقة ابلسؤال  -1

ى مدى موافقتك عليف الدراسة و الذي ينص على: ما  الثالث الفرعي لإلجابة عن السؤال
تحليل ب عن إجراء البحوث اإلجرائية ؟ قام الباحثيف عزوف املعلمني  األسباب األكادميية
ب املئوية و الرتب ية و النسحنرافات املعيار ابية و االاستخراج املتوسطات احلسالبياانت إحصائيا و 

ملتعلقة ابلعوامل ة اجتاه الستجاابت أفراد عينة الدراسة حبسب كل عبارة من عبارات االستبانو اال
 اجلدولضحها إىل النتائج اليت يو  إجراء البحوث اإلجرائية و توصل لعزوف املعلمني عناألكادميية 

 .ة السؤال الثالثنتائج اخلاصة إبجابيت لعرض و حتليل الالباحث اجلدول اآلسوف يتناول ، و التايل
بارات الستجاابت أفراد العينة لعالتكرارات و النسب املئوية و املتوسطات احلسابية، و االحنرافات املعيارية  4 – 4 جدول رقم 

 الرايض العوامل األكاديمية لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية يف مدينة

 إىل حد موافق  العبارة م
 ما 

 غري
 موافق 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستجابة ةالرتب

انغالق الباحثني  3
 همعلى أنفس االكادمييني

 22 2 211 ك
 موافق 6 17396 2721

% 91711% 2711% 1744% 

1 
ضعف املساعدة 

للمعلمني الباحثني من 
 قبل اجلامعات

 21 3 211 ك
 موافق 2 17516 2726

% 91711% 6744% 2711% 

9 
ضعف التواصل بني 
املعلمني و الباحثني 

 الرتبويني

 62 33 233 ك
 موافق 4 17511 2711

% 26744% 63711% 3711% 

61 
قلة ساعات مقررات 

البحث الرتبوي 
 ابجلامعات

 3 11 221 ك
 موافق 3 17319 2713

% 15744% 24744% 6744% 

صعوبة احلصول على  1
 األحباث الرتبوية

 42 22 231 ك
 موافق 5 17131 2712

% 22711% 1744% 61711% 

6 

وجود فجوة بني ما 
 يتعلمه املعلم يف اجلامعة
و بني ما يطبقه يف 

 امليدان

 63 11 221 ك

 موافق 1 17551 2719
% 

14744% 22711% 3711% 

2 
املعلم يف تدين إعداد 

اجلامعة ملهارات البحث 
 اإلجرائي

 62 11 222 ك
 موافق 1 17522 2712

% 13711% 21711% 1711% 
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 غري موافق إىل حد ما موافق  العبارة م
 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 االستجابة ةالرتب املعياري

قلة املؤمترات اليت هتتم  5
 ابملعلم

 62 13 262 ك
 موافق 2 17521 2711

% 12711% 26744% 1711% 

66 
ضعف حمتوى مقررات 

البحث الرتبوي 
 ابجلامعات

 21 52 222 ك
 موافق 2 17595 2711

% 13711% 69744% 1711% 

صعوبة مواصلة املعلم  4
 للدراسات العليا

 62 32 231 ك
 موافق 61 17191 2756

% 21711% 63711% 1711% 

املؤلفات عن البحث قلة  2
 اإلجرائي

 51 51 211 ك
 %61711 %61711 %11711 % موافق 66 17115 2751

 املتوسط العام
 243 322 2512 ك

 موافق 17342 2719
% 12762% 63719% 1719% 

 

( من 2719أن متوسط املوافقة العام على عبارات هذا احملور بلغ ) 3 - 3يتضح من اجلدول رقم 
( و هو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي، و اليت تشري إىل )موافق( ،مما 4)

يعين أن هناك موافقة  بني أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا احملور، أي موافقة املعلمني على 
 وامل األكادميية  لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية يف مدينة الرايضعبارات حمور الع

 يت :                       ا ملتوسطاهتا ترتيبا تنازليا كاآلمن وجهة نظر عينة الدراسة وفق

 ( 3جاءت العبارة رقم" ) ( تبة )األوىلر " يف امل على أنفسهم االكاديميني انغالق الباحثني
تتفق مع دراسة مدبويل  (.17396(، و ابحنراف معياري بلغ )2721حسايب بلغ )مبتوسط 

 على ضعف املشاركة اإلجيابية للباحثني االكادمييني. اليت أكدت ( م2164) 
واملتمثل يف  ،لقى على عاتق أعضاء هيئة التدريسوتعزى هذه النتيجة على العبء امل 

حوث وتنفيذ الب ،لدراسات العلياإلشراف على طالب اونصاب ا ،النصاب التدريسي
  العلمية مع أغفاهلم جانب ردمة اجملتمع .

 ( 1جاءت العبارة رقم" )  ضعف املساعدة للمعلمني الباحثني من قبل
ابحنراف معياري (، و 2726( مبتوسط حسايب بلغ )" يف املرتبة )الثانية اجلامعات
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بني الباحثني ( لوجود فجوة م2115وتتفق مع دراسة هارون ) (17516بلغ )
 واملؤسسات التعليمية.

 ( 9جاءت العبارة رقم" )  يف املرتبة  " الباحثني الرتبوينيضعف التواصل بني املعلمني و
 (.17511ابحنراف معياري بلغ )(، و 2711) ( مبتوسط حسايب بلغ)الثالثة

 املرتبة " يف" قلة ساعات مقررات البحث الرتبوي ابجلامعات ( 61رقم ) ةجاءت العبار 
 (.17319ابحنراف معياري بلغ )(، و 2713عة( مبتوسط حسايب بلغ ))الراب

 ( 1جاءت العبارة رقم" ) امسة( اخل" يف املرتبة ) صعوبة احلصول على األحباث الرتبوية
 (.17131ابحنراف معياري بلغ )(، و 2712مبتوسط حسايب بلغ )

 ( 6جاءت العبارة رقم )" ا يطبقه بني ماجلامعة و  ما يتعلمه املعلم يف وجود فجوة بني
(، وابحنراف معياري بلغ 2719( مبتوسط حسايب بلغ )يف املرتبة )السادسة"  يف امليدان

(17551.) 
 ( 2جاءت العبارة رقم" )  املعلم يف اجلامعة ملهارات البحث اإلجرائيتدين إعداد "                                                         

 (.17522ابحنراف معياري بلغ )(، و 2712عة( مبتوسط حسايب بلغ )لسابيف املرتبة )ا
 ( 5جاءت العباراتن رقم" ) ضعف ( " 66رقم )" و لة املؤمترات اليت هتتم ابملعلم ق

ايب بلغ " يف املرتبة )الثامنة( مبتوسط حس حمتوى مقررات البحث الرتبوي ابجلامعات
 (.17521ابحنراف معياري بلغ )(، و 6744)
  ة(عاشر يف املرتبة )ال"  صعوبة مواصلة املعلم للدراسات العليا ( "4العبارة رقم )جاءت 

وتتفق مع  (.17191ابحنراف معياري بلغ )(، و 2756مبتوسط حسايب بلغ ) وقبل االررية
 ( ه6322دراسة احلريب )

 ( 2جاءت العبارة رقم" ) يف املرتبة )احلادي  قلة املؤلفات عن البحث اإلجرائي "
وتتفق (.17115ابحنراف معياري بلغ )(، و 2751مبتوسط حسايب بلغ )واألررية عشر( 

( إلثراء املكتبة العربية ابملؤلفات عن البحث م2115مع توصيات دراسة هارون )
 االجرائي.
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 : الرابع الفرعي ل النتائج املتعلقة ابلسؤالعرض وحتلي 4- 4

ة : هل توجد فروق ذات داللة إحصائيعلىالرابع يف الدراسة والذي ينص ولإلجابة عن السؤال 
عدد  –ل وع املؤهن –التخصص سة تعزى إىل املتغريات التالية )بني استجاابت أفراد عينة الدرا

( ؟ وسوف يتناول الباحث اجلداول اآلتية لعرض وحتليل النتائج سنوات اخلدمة يف التدريس
 ئج على النحو اآليت :وميكن مناقشة تلك النتا، الرابع الفرعي اخلاصة ابلسؤال 

 أوالً : متغري التخصص :

قام الباحث بتحليل البياانت اخلاصة ابستجاابت املعلمني عينة الدراسة حبسب متغري 
( لدراسة One way ANOVAارتبار حتليل التباين األحادي ) التخصص ابستخدام

بحوث إجراء الالفروقات بني استجاابت أفراد عينة الدراسة حول عوامل عزوف املعلمني عن 
 لتايل:من رالل اجلدول ا ،تعزى ملتغري التخصص (اإلدارية ،األكادميية ،اإلجرائية )الشخصية

 صصإىل التخ ىحتليل التباين األحادي لدراسة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة تعز  5 - 4جدول رقم 

 مصدر االختالف احملور
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
F 

الداللة اإلحصائية 
Sig. 

العوامل 
 الشخصية

 17612 64 27461 بني اجملموعات

 17112 221 22741 دارل اجملموعات //17112 27223

  299 23712 اجملموع

العوامل 
 اإلدارية

 17661 64 6754 بني اجملموعات

 17121 221 22799 دارل اجملموعات //17693 67316

  299 23754 اجملموع

العوامل 
 ةاألكادميي

 17191 64 6721 بني اجملموعات
67226 17446// 

 17153 221 65746 دارل اجملموعات
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  299 61752 اجملموع

املقياس 
الكلي )مجيع 

 العوامل(

 17133 64 17516 بني اجملموعات

 17121 221 17432 دارل اجملموعات //17223 67161

  299 17964 اجملموع

 1715// غري دالة إحصائيا عند       1715** دالة إحصائيا عند 

 نستنتج ما يلي :                                                                                             5 – 3رقم  من النتائج املوضحة يف اجلدول
لكلي استجاابت أفراد العينة على املقياس اهناك فروق ذات داللة إحصائية يف  ه ليستبني أن

الثة ) حماوره الثية( و ني عن إجراء البحوث اإلجرائ)مجيع العوامل ذات العالقة بعزوف املعلم
قد يعود ذلك ، و لتخصصا ى ملتغريدارية ،العوامل األكادميية( تعز العوامل الشخصية ،العوامل اإل

إلدراك املعلمني رغم ارتالف ختصصاهتم لعوامل العزوف عن تنفيذ البحوث اإلجرائية، ومدى 
جة مع دراسة مرمي املقداد تيلرتبوية والتعليمية، وتتفق هذه النأمهيتها يف حتسني وحل املشكالت ا

  م( أبنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري التخصص. 2162)

 اثنياً : متغري نوع املؤهل :

قام الباحث بتحليل البياانت اخلاصة ابستجاابت املعلمني عينة الدراسة حبسب متغري نوع 
( لدراسة الفروقات بني Tارتبار الفرق بني متوسطني عينتني مستقلتني) املؤهل ابستخدام

استجاابت أفراد عينة الدراسة حول عوامل عزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية 
ة من ،   والنتائج املتعلقة موضحتعزى ملتغري نوع املؤهل )الشخصية ،األكادميية ،اإلدارية (

 رالل اجلدول التايل:
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 لدراسة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة تعزي إىل نوع املؤهل(  (Tنتائج اختبار  0 - 4رقم  جدول

 االحنراف املعياري املتوسط العدد نوع املؤهل احملور
 قيمة

 T 

الداللة اإلحصائية 
Sig. 

العوامل 
 الشخصية

 17296 2716 212 تربوي
67941 17153// 

 17442 2751 42 غري تربوي

 العوامل اإلدارية
 17322 2711 212 تربوي

47531 17111** 
 17511 2749 42 غري تربوي

العوامل 
 األكادميي

 17342 2716 212 تربوي
67242 17112// 

 17314 2751 42 غري تربوي

املقياس الكلي 
 )مجيع العوامل(

 17439 2711 212 تربوي
17165 17119** 

 17313 2739 42 غري تربوي

 1715// غري دالة إحصائيا عند                 1715** دالة إحصائيا عند 

 :ما يلي  نستنج 1 – 3من اجلدول السابق    

كلي جلميع أفراد العينة على املقياس ال ق ذات داللة إحصائية يف استجاابتتبني أن هناك فرو 
العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية من وجهة نظر معلمي 
املرحلة الثانوية مبدينة الرايض تعزي لنوع املؤهل ) تربوي، غري تربوي(، وكانت الفروق لصاحل 

هلا   الرتبوي يؤيدون أن مجيع العوامل املؤهل الرتبوي .، مما يشري إىل أن األفراد ذو املؤهل
عالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية  ، كذلك هناك فروق ذات داللة إحصائية 

 يف استجاابت عينة الدراسة على  بعد  العوامل اإلدارية  تعزي لنوع املؤهل
لرتبوي ا، مما يشري إىل أن األفراد ذو املؤهل غري انت الفروق لصاحل املؤهل الرتبويو ك 

بينما  ،علمني عن إجراء البحوث اإلجرائيةهلا عالقة بعزوف امليؤيدون أن مجيع العوامل 
لعوامل ا ي )اابت عينة الدراسة على بعدذات داللة إحصائية يف استج س هناك فروقلي
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 مما يشري على أن نوع املؤهل ليس، تعزي لنوع املؤهل و العوامل األكادميية ( الشخصية 
جة مع ، وتتفق هذه النتيالعوامل األكادمييةو  العوامل الشخصية يمتغري مؤثر على بعد

م( أبنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري 2162نتيجة دراسة مرمي املقداد ) 
 املؤهل. 

 : : متغري عدد سنوات اخلربة اثلثاً 
غري عدد تاانت اخلاصة ابستجاابت املعلمني عينة الدراسة حبسب مقام الباحث بتحليل البي

نة ارتبار حتليل التباين األحادي لدراسة الفروقات بني أراء أفراد عي ابستخدام سنوات اخلربة
 ةاألكادميي الشخصية البحوث اإلجرائيةالدراسة حول عوامل عزوف املعلمني عن إجراء 

اجلدول  يف حةتعلقة هبذه الفرضية موضوالنتائج امل ،ربةاخلتغري عدد سنوات تعزى مل اإلدارية
 التايل:

 ربةإىل عدد سنوات اخل حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة تعزي 7 - 4جدول رقم 

 مصدر االختالف احملور
جمموع 
 املربعات

 درجات احلرية
متوسط 
 املربعات

 Fقيمة 
الداللة اإلحصائية 

Sig. 

العوامل 
 الشخصية

 17141 4 17662 بني اجملموعات

 17129 291 217216 دارل اجملموعات //17141 17322

  299 217424 اجملموع

 العوامل اإلدارية

 17411 4 17969 بني اجملموعات

 17692 291 517951 دارل اجملموعات //17696 67594

  299 517211 اجملموع

العوامل 
 األكادميي

 17631 4 17331 بني اجملموعات

 17694 291 517139 دارل اجملموعات //17561 17116

  299 517329 اجملموع

 املقياس الكلي
 )مجيع العوامل(

 17119 4 17241 بني اجملموعات
17162 17112// 

 17629 291 427634 دارل اجملموعات
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  299 427419 اجملموع

 1715إحصائيا عند ** دالة 

 نستنتج ما يلي :                                                                                             1 - 3من النتائج املوضحة يف اجلدول 

لكلي استجاابت أفراد العينة على املقياس ا هناك فروق ذات داللة إحصائية يف ه ليستبني أن
)مجيع العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية( و حماوره الثالثة ) 

تتفق مع ربة، و لعدد سنوات اخل ىدارية ،العوامل األكادميية( تعز العوامل الشخصية ،العوامل اإل
توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري  م( أبنه ال2162نتيجة دراسة مرمي املقداد )

 اخلربة.
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 اخلامس الفصل

 النتائج ملخص البحث وعرض
 والتوصيات

 ملخص البحث 6 – 5

 البحث نتائجعرض   2 – 5

 البحث توصيات  4 – 5

 البحث مقرتحات 3 – 5
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 الفصل اخلامس

 والتوصياتملخص البحث وعرض النتائج 

، لدراسةا، واستخالص النتائج اليت توصلت إليها ملخص البحثيتناول هذا الفصل         
لدراسة اب، واقرتاح عدد من الدراسات والبحوث املرتبطة النتائج يف ضوءوتقدمي التوصيات 

 ، وفيما أييت استعراض لذلك :احلالية

 : ملخص البحث 3 – 5

 الفصل األول : التعريف مباهية مشكلة الدراسة :  3 – 3 – 5

ومشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأمهيتها وحدودها  لدراسةتناول هذا الفصل التعريف اب
 ومصطلحاهتا.

 مشكلة الدراسة : 3 -3 -3 – 5

جراء إ تتحدد مشكلة الدراسة يف احلاجة إىل معرفة العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن
 البحوث اإلجرائية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرايض . 

 أسئلة الدراسة : 5-3-3-2

 التالية : األسئلة الفرعيةسعت الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن 

راها البحوث اإلجرائية كما يما العوامل الشخصية ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء  - 6
 رحلة الثانوية مبدينة الرايض ؟امل ومعلم

البحوث اإلجرائية كما يراها ما العوامل اإلدارية ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء  - 2
 املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ؟ ومعلم

راها البحوث اإلجرائية كما يما العوامل األكادميية ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء  - 4
 املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ؟ ومعلم
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زى استجاابت أفراد عينة الدراسة تُعمتوسطات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  – 3
 ( ؟ ربةوات اخلعدد سن - ؤهلنوع امل - التخصص للمتغريات التالية : )

 أهداف الدراسة : 5-3-3-1

 التالية :الفرعية سعى الباحث من إجراء هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف 

رائية  البحوث اإلجالكشف عن العوامل الشخصية ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء  – 6
 املرحلة الثانوية مبدينة الرايض . وكما يراها معلم

ائية كما البحوث اإلجر التوصل إىل العوامل اإلدارية ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء  – 2
 ة الثانوية مبدينة الرايض .املرحل ويراها معلم

اإلجرائية   البحوثالتعرف على العوامل األكادميية ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء  – 4
 املرحلة الثانوية مبدينة الرايض . وكما يراها معلم

اسة استجاابت أفراد عينة الدر  متوسطات الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف – 3
 ( . عدد سنوات اخلربة –  ؤهلنوع امل - التخصصات التالية : ) عزى للمتغري تُ 

 حدود الدراسة : 5-3-3-4

 اقتصرت الدراسة على احلدود اآلتية : 

علمني وعوامل عزوف املالبحث اإلجرائي تطرقت الدراسة ملوضوعات :  احلدود املوضوعية - 3
 .) الشخصية واإلدارية واألكادميية (

 :  املدارس الثانوية احلكومية النهارية مبدينة الرايض. احلدود املكانية - 2

 هـ . 6341/  41: الفصل الدراسي الثاين للعام  احلدود الزمانية - 1

 املرحلة الثانوية . و: معلم احلدود البشرية - 4
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 الفصل الثاين : اإلطار النظري والدراسات السابقة : 2 – 3 – 5

النظري للدراسة والذي اشتمل على عدد من احملاور وكذلك تناول هذا الفصل مناقشة اإلطار 
 استعرض فيه الدراسات السابقة ومناقشتها ، وذلك على النحو اآليت :

 اإلطار النظري ، واشتمل على : 3 – 2 – 3 – 5

 ي ومعوقات ث الرتبو ، أولوايت البحمفهوم البحث الرتبوي وأمهيته البحث الرتبوي
 ابلبحوث الرتبوية يف اململكة العربية السعودية .، واالهتمام البحث الرتبوي

 وجماالت البحث االجرائي  أهداف البحث االجرائي وأمهيته البحث االجرائي
عناصر ، والاألررى إلجرائية والبحوث األكادميية، والفرق بني البحوث اورصائصه

 األساسية لتنفيذ البحث االجرائي .
 وار املعلم وعوامل عزوف املعلمني .جماالت إعداد املعلم وأد إعداد املعلم 
 النظرايت املفسرة ملشكلة الدراسة 

 الدراسات السابقة 2 – 2 – 3 – 5
ه االتفاق ة وحتديد أوجيف هذا اجلزء تطرق الباحث الدراسات السابقة ابلعرض واملناقش

، حيث صنف الباحث الدراسات السابقة إىل دة منها، وجوانب االستفاواالرتالف
 حمورين :

 حملور األول : الدراسات اليت تناولت البحث االجرائي .ا
 احملور الثاين : الدراسات اليت تناولت عوامل عزوف املعلمني عن بعض املتغريات . 

 الفصل الثالث منهج الدراسة وإجراءاهتا  1 – 3 – 5

 ن حيث :، متنفيذ الدراسةهذا الفصل اإلجراءات املنهجية اليت اتبعها الباحث يف  طرقت
املنهج املستخدم ، وجمتمع الدراسة ، وعينة الدراسة ورصائصها ، وتصميم أداة الدراسة ) 

االستبانة ( ، وحساب صدقها وثباهتا ، وتطبيق الدراسة ميدانياً ، ومن مث األسلوب اإلحصائي 
 املستخدم يف حتليل بياانت الدراسة ، وذلك على النحو التايل :
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 منهج الدراسة : 3 – 1 - 3 - 5

 استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهداف الدراسة .

 جمتمع الدراسة : 2 – 1 – 3 – 5

كون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املرحلة الثانوية العامة يف املدارس احلكومية النهارية مبدينة ت
 ( معلماً . 4164ه والبالغ عددهم )  6341 – 6341الرايض للعام الدراسي 

 عينة الدراسة : 1 – 1 – 3 – 5

 411حيث بلغت )   %61ة وبنسب طريقة العينة العشوائيةارتريت عينة من اجملتمع األصلي ب
 .( معلماً 

 أداة الدراسة  4 – 1 – 3 – 5

ث ، قام الباحلسابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسةبعد االطالع على االدبيات والدراسات ا
رائهم حيال مشكلة ف على آاملرحلة الثانوية مبدينة الرايض للتعر بتصميم استبانة موجهة ملعلمي 

( عبارة يف  43، تتضمن عوامل عزوف املعلمني اشتملت ) الدراسة، تكونت من ثالثة حماور
صورهتا النهائية ، بعد عرضها على عدد من احملكمني ، والتحقق من صدقها الظاهري وصدق 

لى عينة ستعراض اإلجراءات املتبعة يف تطبيق االستبانة عاالتساق الدارلي وثبات االستبانة ، وا
 الدراسة .

 أسلوب حتليل البياانت : 5 – 1 – 3 – 5

( لتحليل بياانت SPSSاستخدم الربانمج اإلحصائي اخلاص ابلعلوم اإلنسانية واالجتماعية )  
 الدراسة ، مستخدما األساليب اإلحصائية التالية :

 .الحنرافات املعيارية التكرارات واملتوسطات احلسابية وا – 6

 .    Cranachs Alpha Coeffientارتبار الثبات ألفا كرونباخ  – 2

 بريسونارتباط معامل  – 4
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 األحادي . ارتبار حتليل التباين – 3

 ارتبار ت – 5

 

 الفصل الرابع : حتليل النتائج وتفسريها : 4 – 3 – 5

وحتليالً لنتائج الدراسة بعد تطبيق أداة الدراسة على العينة املختارة ، ومعاجلة تضمن عرضاً 
البياانت إحصائياً مع االستعانة ابلدراسات السابقة يف التعليق على النتائج ، ومت العرض 

 واملناقشة حبسب اإلجابة عن أسئلة الدراسة . املتمثلة يف :

 األول . النتائج املتعلقة ابلسؤال

 ج املتعلقة ابلسؤال الثاين .النتائ

 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث .

 النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع .

 نتائج الدراسة 2 – 5

 مت التوصل إىل النتائج اآلتية:

 عزوفب املرحلة الثانوية على العوامل الشخصية واالدارية واألكادميية ذات العالقة موافقة معلمو
 البحوث اإلجرائية، ومتثلت يف:املعلمني عن تنفيذ 

 أن العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية تتمثل يف اآليت : –أ 

املهارات  ، وضعفة املشاغل احلياتية لدى املعلمنيكثر العوامل الشخصية متمثلة يف ) – 6
تابعة مام مبقلة االهت، و رة النصاب التعليمي لدى املعلمني، وكثجرائيالزمة للبحث اإلال

وكثرة  ،املستجدات الرتبوية، وتدين درجة رضا املعلم عن وضعه، وقلة وقت الفراغ لدى املعلمني
 اجلوائز ، وحمدودية املشاركة يفقلة االلتحاق ابلربامج التدريبية، و املهام االشرافية للمعلمني
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وقلة االهتمام  ،دمة اجملتمعخب، وضعف الرغبة ة الوعي أبمهية البحوث اإلجرائيةالرتبوية، وقل
 ابملؤمترات الرتبوية .  

 

فني قلة احلوافز املادية للمعلم املتميز، وحمدودية توجيهات املشر العوامل اإلدارية متمثلة يف ) – 2
وقلة الدورات التدريبية  ،وافز املعنوية للمعلم املتميزوقلة احل ،ويني حنو القيام ابلبحث االجرائيالرتب

، قرار الرتبوياملعلم يف صناعة ال ، وعدم تفعيل رأيمعلمني يف جمال البحوث اإلجرائيةللاملوجهة 
ووجود  ،هتمام اإلدارة ابجلوانب اإلدارية، وكثرة ا تعامل اإلدارة مع بعض املعلمنيوقلة العدالة يف

ارة يف إلدز ا، وعجهتمام اإلدارة ابجلوانب الرتبوية، وضعف اعلم وقائد املدرسةرالفات بني امل
 . تذليل الصعوابت للمعلم

 

وضعف  ،الباحثني األكادمييني على أنفسهمانغالق العوامل االكادميية متمثلة يف ) – 4
احثني ب، وضعف التواصل بني املعلمني والمعلمني الباحثني من قبل اجلامعاتاملساعدة لل

لى األحباث ول عوبة احلص، وصعمقررات البحث الرتبوي ابجلامعات ، وقلة ساعاتالرتبويني
وتدين إعداد  ،جلامعة وبني ما يطبقه يف امليدان، ووجود فجوة بني ما يتعلمه املعلم يف االرتبوية

 وضعف حمتوى ،قلة املؤمترات اليت هتتم ابملعلم، و اجلامعة ملهارات البحث االجرائي املعلم يف
 لعليا . ، وصعوبة مواصلة املعلم للدراسات امقررات البحث الرتبوي ابجلامعات

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري ) –ب 
( جتاه حماور الدراسة املتمثلة يف ) العوامل الشخصية ، العوامل  صص و عدد سنوات اخلربةالتخ

 اإلدارية ، العوامل االكادميية ( .

( بني العوامل ) الشخصية ،  1715توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  –ج 
اإلدارية ، االكادميية ( تعود ملتغري نوع املؤهل ) تربوي ، غري تربوي ( وكانت الفروق لصاحل 

 املؤهل الرتبوي .
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 توصيات الدراسة 1 – 5

 يت :، فإن الباحث يوصي ابآلما توصلت إليه الدراسة من نتائج يف ضوء

 همالعوامل الشخصية واإلدارية واألكادميية ذات العالقة بعزوفابملعلمني لتجاوز العناية واالهتمام 
 عن تنفيذ البحوث اإلجرائية، والعمل على إجياد احللول للحد منها من رالل التوصيات التالية:

 إعداد املعلمني : توصيات تتعلق مبؤسسات –أ 

 تدريس مقرر البحث اإلجرائي يف رطط برامج إعداد املعلمني . – 6

 املؤمترات والندوات اليت هتتم ابلبحوث اإلجرائية .تنظيم  – 2

 أتسيس مجعية علمية تُعىن ابلبحوث اإلجرائية . – 4

 التعاون مع املعلمني الباحثني وتقدمي املساعدة الفنية هلم . – 3

 توصيات تتعلق بوزارة التعليم : –ب 

 إاتحة الفرصة للمعلمني حلضور املؤمترات والندوات بشكل دوري . – 5

 تشجيع املعلمني على إجراء البحوث اإلجرائية . – 1

تعديل استمارة األداء الوظيفي للمعلمني ، إبضافة عنصر لتقيم املعلم على إجراء البحوث  – 1
 املهين .اإلجرائية من رالل بند النمو 

 استحداث فرع من جماالت جائزة التميز للبحوث الرتبوية والبحوث اإلجرائية . – 2

 توصيات تتعلق إبدارات التعليم : –ج 

 تزويد املعلمني ابلنشرات الرتبوية اليت هتدف إىل إثراء معرفتهم ابلبحوث اإلجرائية . – 9

 تنفيذ برامج تدريبية للمعلمني لتدريبهم على تنفيذ البحوث اإلجرائية . – 61

  عقد ورش عمل بني املشرفني الرتبويني واملعلمني لتنفيذ البحوث اإلجرائية . – 66
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 تكرمي املعلمني املتميزين تكرمياً معنوايً ومادايً . – 62

 توصيات تتعلق ابملعلمني وقادة املدارس : –د 

 حبل املشكالت الرتبوية والتعليمية اليت تواجههم من رالل البحوث اإلجرائية. التفكري – 62

 التعاون فيما بينهم لتنفيذ البحوث اإلجرائية يف مدرستهم . – 64

 متابعة املستجدات الرتبوية من رالل االنتساب للجمعيات العلمية املختصة . – 63

 احلديثة .االطالع على البحوث والدراسات الرتبوية  – 65

 التواصل مع الباحثني االكادمييني لتحسني العملية التعليمية . – 61

 املشاركة يف اجلوائز الرتبوية احمللية واإلقليمية ابلبحوث اإلجرائية واملشاريع الرتبوية .  – 61

 مقرتحات الدراسة : 4 – 5

 آليت :احلالية وذلك كايقرتح الباحث إجراء عدد من الدراسات اليت تتعلق مبوضوع الدراسة 

 البحوث اإلجرائية وإمكانية اإلفادة منها يف يفالعاملية واخلربات دراسة مقارنة للتجارب   – 6
 اململكة العربية السعودية .

دراسة مستقبلية ) تصور مقرتح ( لتدريس مقرر البحث اإلجرائي يف برامج إعداد املعلمني  – 2
 ابململكة العربية السعودية .

راسة جتريبية عن أثر برانمج تدرييب للمعلمني عن البحوث اإلجرائية على حتسني العملية د – 4
 التعليمية . 

رؤية اململكة  وءالعام يف ضحوث اإلجرائية يف حتسني التعليم دور البعن دراسة استشرافية  – 3
 . 2141العربية السعودية 

 يمية .اإلجرائية على العملية التعلدراسة يف اقتصادايت التعليم عن العائد من البحوث  – 5

 ية ( عن رصائص الباحث يف البحوث اإلجرائية . كيف)  نوعيةدراسة  – 1
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 :العربية  املراجعأوالً 
( . أثر برانمج تدرييب يف حبوث الفعل على تنمية معارفها ومهاراهتا  2161آدم ، مريفت حممد كمال )  -

 راسات يفداالدائية واالجتاهات حنوها لدى الطالبات املعلمات ومعلمي الرايضيات ابملرحلة االبتدائية . 

  631 - 612( ص 659. مصر )  املناهج وطرق التدريس

احلقيبة التدريبية لربانمج تطوير مهارات البحث النوعي لدى أعضاء ه( 6329 ) الربيدي، عبدهللا -

 وزارة التعليم العايل. –، برامج التميز واالبداع التدريس هيئة

بناء برانمج تدرييب وقياس أثره يف تنمية مهارات البحث اإلجرائي م ( 2119خبيت ، حممد سالمة )  -

 . رسالة دكتوراه ) غري منشورة ( جامعة الريموك ابألردن . معلمي الدراسات االجتماعية لدى

ه ( أثر برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات البحث 6344خبيت ، حممد سالمة و  القاعود ، إبراهيم )  -

جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية اإلجرائي لدى معلمي الدراسات االجتماعية يف األردن . 

 . ( 23اجمللد )مية . والدراسات اإلسال

: املنهج العلمي التطبيقي لتحسني ممارسات العاملني البحث اإلجرائيم(. 6926بلقيس، أمحد )  -

 الرتبويني. عمان: معهد الرتبية

اللقاء  . أدوار حديثة ملعلم املستقبل يف ضوء مدرسة املستقبل(  6342التدوري ، عوض حسني )  -

 اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية . –السنوي الثالث عشر 

 توصيات البحوث الرتبوية ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر املشرفاتهـ ( .  6322التمياط ، موضي )  -

 . ) رسالة ماجستري ( جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية . لرتبوايتا
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الوظيفي وعالقته ببعض املتغريات الدميوجرافيه ( .الرضا  2112جواد ، حممد الشيخ و  شرير ، عزيزة )  -

 ( 61، سلسلة الدراسات اإلنسانية م )  جملة اجلامعة اإلسالميةلدى املعلمني .

 أسباب عزوف معلمي املرحلة االبتدائية عن تدريس الصفوف(  2165احلجريي ، ماجد بن أمحد )  -

  –. رسالة ماجستري ) غري منشورة ( جامعة طيبة  األولية مبدارس املدينة املنورة من وجهة نظر املعلمني

 كلية الرتبية .

العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن املشاركة يف األنشطة (  6322احلريب ، حيىي بن صاحل )  -

 . رسالة ماجستري ) غري منشورة ( جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية . الطالبية

 البحث اإلجرائي بني التفكري يف املمارسة املهنية وحتسينها( .  2113حيدر ، عبداللطيف حسني )  -

 اإلمارات . – للنشر والتوزيع . دار القلم

. نشرة رؤى البحوث اإلجرائية مع معلمات ما قبل اخلدمةم ( 2111اخلالدي، موسى ووهبة، اندر )  -

 263 - 266رام هللا .ص  -تربوية

 –. دار القلم للنشر والتوزيع  اسيات البحث العلمي الرتبويأس(  2162اخلليلي ، رليل يوسف )  -

 االمارات .

 . دار الثقافة . األردن . . تطوير اإلدارة املدرسية(  2113اخلواجا ، عبد الفتاح )  -

  ة الرتبيةجملة رسالم ( البحث االجرائي حتسني للممارسات الرتبوية للمعلمني .2111الدريج ، حممد )  -

 ( .61سلطنة عمان العدد )

 . اإلنتاج العلمي الرتبوي يف البيئة العربية القيمة واألثر(  2163الدهشان ، مجال علي ) -
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 العوامل املؤدية إىل عزوف معلمي املرحلة االبتدائية عن تدريس( .  2111الدمهش ، رالد بن حممد ) -

ري منشورة . رسالة ماجستري ) غ مبدينة الرايضالصفوف األولية من وجهة نظر معلمي املرحلة االبتدائية 

 ( . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .

 البحث الرتبوي ) أزمته نواقصه مقرتحات( .  6926الرشيد ، حممد األمحد و  العاين، عبد الرؤوف )  -

 مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية . تطويره (

 ثقافة حبوث الفعل السائدة لدى معلمي(  6341، مرضي غرم هللا ) الزائدي ، أمحد حممد و  الزهراين  -

جبامعة  –مس . مؤمتر إعداد املعلم اخلا املدارس الثانوية مبحافظة جدة ودورها يف حتسني ممارساهتم املهنية

 أم القرى .

يف ، معهد األمري اناجملالت العلمية احملكمة يف اجلامعات السعوديةه( 6341السامل، سامل بن حممد )  -

 للبحوث واخلدمات االستشارية. 

لرتبوية ا. مركز البحوث  دور البحث اإلجرائي يف مواجهة املشكالت الرتبويةم ( 6999سبيت ، عباس ) -

 دولة الكويت –واملناهج 

أسباب عزوف املعلمني عن االلتحاق ابلربامج التدريبية (  2111السرحاين ، منور بن حويطي )  -

 وك. جامعة الريم . رسالة ماجستري ) غري منشورة ( اليت تقدمها إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة اجلوف ةالقصري 

املعلم: إعداده ومكانته وأدواره يف الرتبية العامة، دار  ( 2112سعفان، حممد أمحد و حممود، سعيد طه ) -

 الكتاب احلديث ، القاهرة.
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ينة ( عوائق تفعيل نتائج البحوث الرتبوية يف ميدان الرتبية والتعليم مبد 6342فاحل ) بن السكران ، عبدهللا  -

لعدد ا جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةالرايض وسبل عالجها . 

 (24 . ) 

 ية جبامعةدبلوم العام يف الرتباسرتاتيجية مقرتحة لتطوير برانمج اله( 6341السكران، عبدهللا بن فاحل ) -

مؤمتر ،  -دراسة مستقبلية  –اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء أدوار املعلم مبجتمع املعرفة 

 جبامعة أم القرى . –إعداد املعلم اخلامس 

رة ( . أولوايت البحث الرتبوي يف وزا 6326الضواين ، حممد و  الزهراين علي و  الغنام عبد الر محن )  -

 92 – 13( ص  34. وزارة الرتبية والتعليم العدد )  جملة التوثيق الرتبوياملعارف . 

( . الصعوابت اليت تواجه معلمي اللغة  2111عبد األمري ، ضرغام سامي و  العرنوسي ، ضياء عويد )  -

( . ص  66)  1. جامعة اببل ، كلية الرتبية  جملة العلوم اإلنسانيةالعربية يف الصف األول االبتدائي . 

429  _419 . 

 طرق البحث العلمي والتحليل(  2111عبداحلفيظ ، إرالص حممد و ابهي ، مصطفى حسني )  -

 القاهرة . –. مركز الكتاب للنشر  االحصائي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والرايضية

 . مطابع جامعة امللك سعود حث النوعي يف الرتبيةالبه ( 6344العبدالكرمي، راشد بن حسني )  -

العلم  . البحث الرتبوي ومشكالته يف ضوء التغريات املعاصرة( .  2112عثمان ، صربي رالد )  -

 مصر . –واالميان للنشر والتوزيع 

 األردن . – 2ط  –. دار الفرقان أساسيات البحث الرتبوي(  6991عدس ، عبد الرمحن )  -
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، الرايض : دار  2. ط  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية(  6344صاحل بن محد ) العساف ،  -

 الزهراء .

 مصر . –.دار النشر للجامعات  حبوث العمل(  2111عطيفه ، محدي أبو الفتوح )  -

مدى توافر مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمات األوائل مبدارس م ( 2165العمري، طفله )  -

 األساسي يف حمافظة ظفار.التعليم 

 أسباب عزوف بعض معلمي الرتبية اإلسالمية عن التدريس( .  2166العمريي ، سليمان بن حممد )  -

ورة ( . جامعة أم . رسالة ماجستري ) غري منش ابملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني

 القرى . كلية الرتبية .

 . دار املسرية . األردن البحث اإلجرائي(  2162نوفل ، حممد ) أبو عواد ، فرايل و   -

البحوث اإلجرائية مدخالً لتحسني العملية الرتبوية م ( 2113عوده، رمحه حممد و شرير ، رنده عيد )  -

 . بية ابجلامعة اإلسالمية بغزةرت .مؤمتر الرتبية يف فلسطني وتغريات العصر . كلية ال ضوء املتغريات احلديثة يف

البحوث النوعية يف الدراسات اإلعالمية اجتاهات منهجية ه( 6324العويف، عبد اللطيف دبيان )  -

 . الرايض جديدة

) إرهاصات العوملة والتحدايت املعاصرة ( دار  الرتبية وإعداد املعلم العريب(  2162فوزي ، حممود )  -

 التعليم اجلامعي . اإلسكندرية .

 . عامل البحث الرتبوي االجرائي كأحد فروع البحث العلمي(  2162راوي ، عماد شوقي ) القص -

 مصر . –الكتب 
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 .القاهرة –. دار الدعوة املعجم الوسيط( 2161جممع اللغة العربية ) -

م( البحث اإلجرائي. دار 2163حممد ، مصطفى عبد السميع و الفقي، إمساعيل و عالم، بدوي )  -

 األردن -الفكر 

 –م ( إدراك املعلمني للعالقة بني البحوث اإلجرائية والنمو املهين 2164مدبويل ، حممد عبداخلالق )  -

 . ( 2( العدد )  44تونس جملد )  – العربية للرتبية لةاجمل –دراسة ميدانية 

 مصر . –. عامل الكتب  البحث الرتبوي وكيف نفهمه(  2114مرسي ، حممد منري )  -

 فلسطني – دليل للمعلمني واملعلمات –البحث اإلجرائي ( .  2113مركز إبداع املعلم )  -

 ه( . منشورات جوائز املركز للتميز البحثي. 6341مركز التميز البحثي للعلوم والرايضيات ) -

ر .مؤمت رفع مستوى الدافعية للطلبة حنو الدراسة أدوات وأساليب( .  2164املطارنه ، موسى )  -

 األردن . –عمان  –االرشاد النفسي والرتبوي 

البحث اإلجرائي كأسلوب توجيهي تربوي واملعوقات اليت  واقع تطبيقم( 2162املقداد ، مرمي سامل ) -

 كلية الرتبية  .رسالة ماجستري ) غري منشورة ( جامعة دمشق  .حتد من ممارسته

، ) ترمجة اندر وهبة ( .  البحث اإلجرائي من أجل التطور املهينم ( .2116مكنيف ، ج . )  -

 م ( .6995فلسطني : مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي. ) العمل األصلي نشر يف عام 

 .  2الرايض ط –. مكتبة الرشد  مبادئ البحث الرتبوي(  6342النوح ، مساعد بن عبد هللا )  -
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 - مالتنمية املهنية للمعلمسامهة البحث الرتبوي التقليدي يف ( .  2115هارون ، رمزي فتحي )  -

 مؤمتر التنمية املهنية املستدامة للمعلم العريب –البحث اإلجرائي كرديف مقرتح 

 .ميثاق أخالقيات مهنة التعليمه( 6321)  وزارة الرتبية والتعليم -

 . الوحدة املركزية لتكوين األطر . املغرب البحث اإلجرائيم ( 2162وزارة الرتبية الوطنية )  -

 . خطة التنمية العاشرةه ( . 6341وزارة التخطيط ) -

 – القواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية. ه(6326 وزارة التعليم العايل ) -
 .مطابع جامعة االمام

 مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية.ه( . 6341وزارة التعليم ) -

. جده : دار 3. ط  سياسة التعليم يف اململكة العربية السعوديةه ( 6361وزارة املعارف ) -

 االصفهاين .
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