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  :األصول التاريخية والفلسفية 

مية ولكنه لم ينضج إال في نشأ هذا النوع من البحوث مع بزوغ حركة التربية التقد

منتصف األربعينات من القرن العشرين على يد بعض المصلحين االجتماعيين أمثال كوليز 

، ويعتبر كورت 1953، كورى في عام 1946، ليبريت ورادك في عام 1945في عام 

ووصف فيها خطواته الحلزونية التي يتألف ليون هو مؤسس أول نظرية 

ا من : التخطيط والتنفيذ والتقويم، وأضاف أنه لكى نفهم ونغير في ممارساتنا كل منه

االجتماعية البد من تعاون الباحثين مع الممارسين المعلمين في كل مراحل االستقصاء التي 

 (1)يتضمنها البحث. 

وأوضح "ستينهاوس" أن المعلم ليس بإمكانه قبول أو رفض ما يطرحه معلم أخر من 

عليه أن يختبر هذه النتائج وأن يقف على درجة صدقها في مجال عمله الخاص، نتائج، بل 

ثم تطور هذا المنحى من البحث بصفة تلقائية انطالقا من إحساس المعلمين بمسئولياتهم 

المهنية وبما تمليه عليهم من مواجهة اإلشكاليات التربوية بصفة شبه دائمة وإيجاد الحلول 

ى أن صادف هذا التوجه من قبل الهيئات األكاديمية الغربية اهتماما العلمية والعملية لها، إل

استدعى أخذه مأخذ الجدية بل ومنح األلقاب العلمية والدرجات األكاديمية للقائمين عليه أدى 

                                                            

(
1
) Mc Niff, J. & whitehead, M. (1992 )  Creating a Good Social order 

Through Action Research , ch3 , pp. 27 – 38 . Bath : Hyde   Available   

@ www. Ncsu . edu / meridian / 2000wint / action / A research. Pdf  . 



116 

 

ذلك إلى خروج العديد من أبحاث المعلمين التشاركية إلى حيز النور، ومن ثم إلى كتابة 

لعلمية المنشورة فيه تحت شعار " كيف يتأتى لنا تخفيف العديد من الكتب والمقاالت ا

 (2)مشاكلنا التربوية وقدراتنا محدودة ".

هذا، وتوجد مجموعة من الحركات التي لها تأثيرات فلسفية وتاريخية على 

 :  (3)وهى

حركة التربية التقدمية في أواخر التسعينات وأوائل القرن العشرين والتي طبقت  -1
فيها الطريقة العلمية على التربية بشكل قوى من خالل أعمال كل من "بين" 

والذي تعد فيه  1962، "بوكنيجهام"  1614، "بون" 1979

 هي أصل اشتقاق الطريقة العلمية في التربية. 

الحركة التجريدية التربوية على يد جون ديوى الذى طبق طريقة االستنباط العلمى  -2
وب لحل المشكالت في مجاالت مثل الجماليات، الفلسفة، علم النفس، التربية كأسل

 .ونادى بضرورة قيام المعلمين بأبحاث في فصولهم ومدارسهم

حركة الجماعة الديناميكية في علم النفس االجتماعي ظهرت في القرن التاسع  -3
هر عشر لمناقشة المشكالت االجتماعية من خالل استقصاء اجتماعي كيفي، وظ

مسمى البحث التشاركى الذى يتخذ من االستقصاء التجريبى وسيلة لدراسة 
 المشكالت االجتماعية. 

حركة إعادة بناء وتطوير المناهج، وترجع هذه الحركة إلى كل من "كورى"  -4
الذى  1971، "وسانفورد" 1952، "برادى وروبنسون" 1949" تابا "   1953

االنشطار واالنقسام بين العلم والممارسة  اقترح أن االنحطاط والتدهور يرجع إلى
وعدم اشتراك الممارسين مع الباحثين في خطوات البحث األمر الذى أدى إلى 

 الفصل من  النظرية والممارسة. 
حركة المعلم الباحث : نشأت هذه الحركة في المملكة المتحدة على يد ستينهاوس  -5

غى أن يعتمد على البحث ( حيث أكد ستينهاوس أن التدريس ينب 1975 – 1971)
؛ وذلك ألن البحث يعد من مقومات مهنة التدريس وكذلك يبقى للمعلم مكانته 

 المهنية ويمكنه من مالحقة كل جديد. 
والحقيقة أن البحوث االجرائية ، ليست بالحركة الجديدة في التربية، فقد 

ه عن ديناميكية مصطلح ) المعلم الباحث ( في دراست  Kurt Lewinاستخدم"كورت ليفين"

، وتنبثق أهمية هذا النوع من البحث العلمى من ارتباطه الوثيق 1941التميز االجتماعى في 

المهنية للمعلم. وبدأ يحتل مكانة مهمة في برامج إعداد  ةبالتجريب، والتحليل، والنقد للممارس

                                                            

(
2

، تصدر  مجلة آفاق تربوية( البحث اإلجرائي مضامنيه وتطبيقاته .  1001( عبد الحليم على أبو جالله ) 

 .  53 – 53، ص ص  1001عن التوجيه التربوي لدولة قطر ، العدد الثامن عشر ، يناير 

(
5
) Masters, J. (2000 ) The History of Action Research “ Action Research 

E- Reports, ch3 .   Available   @ : http : // www. Fhs . usyd . edu  . au / 

arow / arer / 003 . htm . 
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ل حيث يشترك المعلمين قبل المهنة، وأثناءها، وعدها الباحثون فرصة لتهيئة معلم المستقب

األساتذة من كليات التربية مع المعلمين في إنجاز هذه البحوث اإلجرائية الميدانية ؛ بهدف 

التوصل إلى نماذج عملية للتدريس أساسها الميدان نفسه، وليست مقتبسه من مناهج 

 (4)ونظريات مأخوذة من علوم أخرى.

امعة والمدارس بوصفها البحوث المشتركة بين الج  Libermanولقد أيد " ليبرمان "

إياها وسيلة لتعزيز العالقات بين الطرفين، والبحث عن حلول لمشكالت حقيقية يعانى منها 

 (5)الميدان، وتقديم نماذج جديدة في التدريس وإدارة وضبط الفصل.

 :مفهومات 

مختلفة إلى وجود العديد من المسميات ال (6)ةتشير األدبيات التربوية المعاصر

اللبحوث االجرائية ، والمتأمل في هذه المسميات يالحظ أن كل مسمى من هذه المسميات 

 :فمثاليشير إلى خاصية من خصائص 

 البحث الموقفي السياقي   :contextual  action research ؛ ألنه يرتبط
 بموقف أو مشكلة في سياق معين، تتطلب اتخاذ قرار سريع. 

 لمعلم بحث ا :teacher research ؛  ألن الذي يقوم بشكل رئيسي هو المعلم
 نفسه.

 بحث الممارس :participatory research. ؛ ألن الذي يقوم به هو الممارس
 الميداني. 

 البحث التشاركي   :participatory  research. ؛ وذلك ألنه قد يتم إنجازه
 ين أو مع باحثين خارجيين. بواسطة المعلم بالمشاركة مع مجموعة من المعلم

 البحث الفصلي / االستقصاء الفصليclassroom research. or classroom 
inquiry  .؛ وذلك ألنه يبحث في المشكالت المتعلقة بحجرة الدراسة 

 البحث التفاعلي :interactive research. ؛ وذلك ألنه يتضمن تفاعل العلم
 كباحث مع العينة في موقف معين. 

  المتعلق بالمدرسةالبحث  :school - based research   ألنه قد يتم على
 مستوى مدرسة واحدة أو عدة مدارس. 

هذا، وهناك العديد من المسميات األخرى لهذه البحوث مثل التقصي العملي  
practical investigation  الممارس البحثي ،Inquiring Practitioner االستقصاء ،

 . Collaborative Inquiryالتعاوني  

                                                            

(
4
 ) Mc Niff, J. & whitehead, M. , op. cit. 

(
3
 ) Masters, J. , op. cit. 

(
3
) Downhower, S., Melvin, M. P., & Sizemore, P. (1990) Improving writing 

Instruction through action Research. Journal of staff Development, Vol. 

11, No3 , 22- 27 . EJ 43004 . 
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ورغم اختالف هذه المسميات إال أنها تشترك جميعها في أن المعلم هو المحور 
األساسي لهذه البحوث، فهو الذي يبدأ عملية البحث وإليه تعود ثمره هذه البحوث، وهذا 
يعني أن المعلم نشيط ومنتج للمعرفة، وليس مستهلًكا سلبًيا لها، يسهم بشكل إيجابى مع 

ع الباحثين األكاديميين في إنتاج بحث تربوى يرتبط بممارساته الصفية، لذا كان زمالئه أو م

 من األفضل استخدام مصطلح "

ما يقوم به المعلمون من بحوث، إما بصورة فردية، أو ويقصد ب

 (7)جماعية في مجال تخصصهم المهني ؛ وذلك بهدف تطوير أدائهم.

بأنها "دراسة وفحص مقصود وموجه بعض الباحثين  ولقد عرف

إليجاد حلول لمشكالت الممارسة التي تواجه المعلم، وقد يكون فرديًا أو جماعيًا، ويتميز 
بأنه يتكون من مجموعة من الحلقات الحلزونية التي تبدأ بتحديد المشكلة، ثم الجمع المنظم 

ليل، فاتخاذ إجراء محدد طبقا للمعلومات المتوفرة، وأخيرًا للمعلومات ، ثم التأمل، فالتح
 (8)." إعادة صياغة المشكلة

بأنها "أحد مناهج البحث العلمي الذي يهتم وقد أوضح أحد الباحثين 

بالبحث في مشكلة واقعية مباشرة في زمان ومكان معين، يشارك في تطبيقه المعلمون 

ملية التربوية كعنصر أساسي، ويهدف إلى جانب حل المشكلة وغيرهم من ممارسي الع

تحسين ممارساتهم التربوية وتحسين الموقف التعليمي والعالقات االجتماعية المتضمنة في 

هذا الموقف، وتحسين العملية التربوية ككل، وهو منهج منظم يعتمد على اإلجراءات 

 ساتهم التعليمية، وإحداث تعديالت فيهاالعلمية، وللمشاركين فيه حق التقييم الذاتي لممار

."(9) 

عبارة عن تطبيق خطوات الطريقة بينما يرى بعض الباحثين أن 

العلمية على مشكالت التعليم المدرسي ؛ وذلك لتنمية المعلمين مهنيًا ورفع مستوى أدائهم 

 . (11)أثناء عملهم

ديمقراطية، تحررية متعلقة بتطور هي "عملية وذهب البعض أن 

وتحسن المعرفة العملية في متابعة األغراض البشرية التي تستحق المتابعة، في ضوء 

النظرة التشاركية، والهدف األول بحوث منها هو إنتاج معرفة عملية مفيدة للناس في 

                                                            

(
1

( تصور مقترح لتطوير برنامج اإلشراف التربوي لكلية التربية فى جامعة  1001( ليلى محمد دويعز ) 
 .   35، ص 1001العدد األول ، مارس  ، المجلد الثالث ، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالبحرين ، 

(
8
) Johnson, B. , op. cit. 

تكافؤ الفرص  –منهجيته  –علم اجتماع التربية المعاصر " تطوره (  1001( على السيد الشخيبى )1)
 .  130" ، القاهرة : دار الفكر العربى ، ص التعليمية

 . 13، القاهرة : عالم الكتب ، ص البحث التربوي وكيف نفهمه(  1885( محمد منير مرسى . ) 1)
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ملية في تصرفاتهم اليومية والهدف األسمى اآلخر هو المساهمة من خالل هذه المعرفة الع

 (11). "زيادة األوضاع االقتصادية، والسياسية، والنفسية

بأنها " استقصاء أو بحث يتم  هذا، وقدمت إحدى الدراسات تعريفًا

في سياق معين، يتم تصميمه وتنفيذه عن طريق الممارسين، سواء أفراد أو جماعات 

، وتعطي للمعلمين فرصًا جديدة لتحسين ممارساتهم، وعمل تحسينات حقيقية بالمدارس

، والمداخل ةللتأمل والتقييم الذاتي لعملية التدريس لديهم، واختبار مدى فاعلية األفكار الجديد

 (12)." الجديدة، واتخاذ قرارات بشأن أي من المداخل الجديدة يجب أن يتضمن في المنهج

خذ في االعتبار ؛ ألنه يأ هو تعريف مفيد جدًاهذا التعريف و

اختبار المعلم لممارساته ذاتيًا )التقويم الذاتي لممارساته( كأساس للتنمية المهنية للمعلم 

معتمدا على فكرة أن كل مدرسة وبالفعل كل فصل هو معمل تحليل، والذي فيه تخضع 

 المناهج ومشكالت الخبرة الذاتية )كمشكالت خاصة بالمعلمين ال بالباحثين الخارجين( إلى

 االختبار والفحص اإلمبريقى من قبل أصحاب المهنة )المعلمون (. 

القول بأنها "عملية استقصاء وتأمل وإجراء ويتفق مع هذه النظرة  

يقوم به الممارسون وعلى رأسهم المعلمون، بطريقة مقصودة، ومتأنية ؛ بهدف تحسين 

ليمي حقيقي، ويتيح فرصة للمعلمين للتقويم جودة األداء وزيادة المعرفة من خالل موقف تع

  Critical awareness ".(13)الذاتي وتنمية الحس النقدي لديهم 

يتفق مع بعض اآلراء األخرى التي ذهبت الى أن  وتجدر اإلشارة أن المفهوم السابق

، ومنهجي منتظم Recursiveعبارة عن نشاط استقصائي متناوب 

Systematic ، وتأمليReflective  يمارسه مجتمع المدرسة المتعاون وخاصة المعلمين

 (14)لفهم وتحسين الممارسة.

                                                            

(
11

) Sade , G. (2001) Action Research.   Available   @ : www . uber. Tv / 
envisioning / docs / action . pdf  . 

(
11

) Mac Isaac , D. (1996 )  An Introduction to Action Research.   Available 
  @ : www . phy . nau . edu. / ~ danmac / action rsch . htmt .  

(1) Towns, M.H. ؛ Kreke , k. and Fields, A. (2000) An Action Research project : 
student perspectives on small – Group learning in Chemistry. Journal of 

chemical Education. Vol. 77 No, 1 January 2000, PP. 111 – 112 .  
(

14
) Berlin, D.F. ( 1996 ) Teacher Action Research : The Impact of inquiry on 

curriculum improvement and professional Development ( New York, Ny, 

April 8-12, 1996) Columbus, OH : National Center for science Teaching and 

learning. ERIC. No . 397029  . 



111 

 

بقوله هي ذلك التكوين من المنهجيات التي تقتفي ووصف بعضهم 

أثر األداء )بغرض التعديل(، والبحث )بغرض الفهم( في نفس الوقت. ويتحقق هذا األمر في 

له عن طريق دورات األداء والتأمل النقدي أو الدورات الالحقة وتنقيح الكثير من أشكا

 (15)الطرق والبيانات بشكل مستمر.

فهناك بحث يتمثل في جمع البيانات والقراءة والتفكر )التأمل(، كما أن هناك إجراء 

 يتمثل في تنفيذ استراتيجيات التعامل مع المشكالت والتحديات التي تواجه المعلم. 

ليست منهج بحث الدراسة الحالية مع اآلراء التي ترى أن وتتفق 

مثل الكثير من المناهج فطرق جمع البيانات قد يتم استخدامها في خطط بحث األداء، إنها 

طريقة لعمل بحث والعمل من أجل تعديل المواقف في ذات الوقت أنها تختلف عن األنواع 

من أهمها طبيعتها التدخلية، حيث أن هدفها ليس فقط أن  األخرى للبحث في عدة طرق، لعل

تصف وتفهم وتشرح وتوضح الواقع االجتماعي، بل هي أيضا تكافح وتناضل من أجل 

هي تحسين طريقة اكتساب أشكال لتحسين ومسايرة الواقع، وخاصة أن 

اآلخرين ولكن مع اآلخرين في تلك العملية التي فيها ال يقوم الباحث بحل المشكلة من أجل 

 تعلم مشترك. 

ومن خالل استعراض وجهات النظر المختلفة حول تحديد مفهوم 

يتضح أن جميع وجهات النظر اجتمعت على أن الهدف الرئيس منها هو تحسين الممارسات 

أو التفكر التربوية للمعلمين، وأن الفكرة الرئيسة التي يقوم عليها هي فكرة التأمل 

Reflection  .والتي تتم بشكل مستمر مع الممارسة : 

: بمعنى أنها تشخص المشكلة في سياق محدد ومحاولة حلها في  ةأنها بحوث موقفي 
 هذا السياق. 

 والمعلمين يعملون سوًيا.  وتعاونية : تشتمل على فرق الباحثين 

وتشاركية : حيث إن أعضاء الفريق يشاركون بشكل مباشر في تطبيق وتنفيذ  
 البحث. 

وذاتية التقويم : فعملية التعديل أو التغيير تقوم باستمرار داخل موقف مستمر  
 لتحسين الممارسة. 

                                                            

(
13

) Mirata, M. (2003 ) An overview of Action Research . Available @ www . 
iiiee. Iu. Se / home . nsf 101 / 37f35c92 cbcc 1256 e 99002 ce 364 / S FILE / 

Action % 20 Research. DR AFT. Pdf   .  
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فرص تهدف إلى تحسين ممارسات المعلمين وإتاحة وبرغم أن 

للتنمية المهنية المستمرة فإن هناك بعض العوامل التي تؤثر في مدى نجاح 

 في تحقيق أهدافها منها ما يلي : 

 المعلم أو مجموعة المعلمين : -1

وهم الفئة التي تقوم بالبحوث االجرائية ، وأيضا الفئة المراد تحسين أدائها والتنمية 

تعتمد على لتنمية المهنية للمعلمين من خالل المهنية لها، لذلك فإن ا

مجموعة عوامل منها : برامج اإلعداد المهني والتربوي واألكاديمي الذي تلقوه قبل االلتحاق 

بمهنة التعليم، وكذلك خبرات المعلمين المتراكمة التي اكتسبوها خالل العمل التربوي فضال 

والثقافية للمعلمين ومدى رغبتهم في تقبل التغيير والقيام  عن الخصائص المعرفية والمهنية

 بهذه البحوث. 

 : الفئة المشاركة في  -2

وهي فئة الباحثين الخارجين الذين قد يشاركون فريق المعلمين في إجراء بحوث 

ن الفريقين المعلمين لحل مشكلة معينة، وتعتمد التنمية المهنية للمعلم على مدى التواصل بي

وتفهم المعلمين للغة الباحثين، أيضا مدى تمكن هذه الفئة من المعارف والمهارات البحثية 

التي تساعدهم في تحديد المشكالت التي تواجه المعلمين، وتنظيم العمل مع المعلمين إلجراء 

 البحث والعمل على تكامل الخبرة البحثية النظرية مع الخبرة العملية. 

من مكتبات وكتب ومراجع تتيح للمعلم الالزمة إلجراء بحوث المعلمين :  اإلمكانات -3

اإلطالع عليها واالستزادة من الثقافة المهنية المتجددة، وتحقيق عمليات االتصال والتواصل 

 بكل جديد في مجال تخصصه وعمله والمجال المهنى والتربوى. 

 المناخ المدرسى والتعليمى الفعال والمستنير :  -4

لك ألن المناخ السيئ المتسم بالتسلطية والقهر ال يقبل التغير يؤدى إلى الجمود وذ

يجمد إذا فقد روحه وروحه حريته، وحريته المناخ  –حيث إن الفكر ،الفكرى والبحثى

 المستنير. 

وتحديد العوامل التي قد تؤثر في مدى وفي ضوء تحليل مفهومات 

اء يمكن تعريفها بأنها :"استقصاء تأملى يقوم به معلم أو مجموعة إسهامها في تحسين األد

من المعلمين وقد يشاركهم باحثون خارجيون لحل مشكلة واقعية تواجه المعلم من خالل 

اتباع اإلجراءات العلمية ؛ وذلك لتنشيط دور المعلم كمنتج للمعرفة حول العملية التدريسية 

 ظرية التربوية التي تحكم الممارسات التربوية". وتفهم أكثر للعملية التعليمية والن

 :البحوث االجرائية طبيعة 



112 

 

من العناصر المرتبطة مع بعضها البعض في تفاعل  تشمل عددًا

من أجل تحقيق هدف مشترك وهو تحسين ممارسات المعلم الصفية،  مستمر، وتعمل معًا

  :(16)وهذه العناصر هي 

 تثار حب االستطالع لديك ؟ المالحظة : كيف يس 

 االستفسار : ماذا تريد أن تعرف حقا ؟  

 استخدام المصادر : من يستطيع مساعدتك في توضيح وكشف استفساراتك ؟  

 المشاركة : من هم المهتمين بموضوع بحثك ؟  

 التأمل المستمر أثناء الممارسة.  

حلزونية بأنها عملية وأوضحت إحدى الدراسات طبيعة 

spiraling process  تتكون من التخطيط والتنفيذ والمالحظة والتأمل، حيث يتم الوصول

إلى الهدف النهائى من خالل اإلعادة المتكررة لهذه الخطوات، وتعد فكرة االستمرارية 

 (17)والتناوب هي الفكرة الرئيسة الحاكمة اللبحوث االجرائية . 

بقوله "إن التدريس الجيد  عن فلسفة أحد الباحثينفي حين عبر 

يمكن أن يوصف على أنه تجربه مدى الحياة، والتي ينبغى علينا فيها أن نخترع ونبتكر 

طرقا جديدة وجيدة من خالل عملية البحث واالستقصاء، وذلك للمساعدة في تعلم 

 (18)."الطالب

حل الكثير من المشكالت ل إن ترقية مجال التجريب هذا إلى درجة البحث ليس كافيًا

التربوية المعقدة بل البد من تنمية شخصية الباحث من خالل اإليمان بأن ما نفعله مفيدًا 

لآلخرين أيضا من خالل استخدام اإلجراءات المتقدمة لبناء البحث  ةبالنسبة لنا وذا قيم

 وتنفيذه ومن ثم تقرير النتائج واالستفادة منها.

منهجية المستخدمة في بحوث المعلمين بقوله " بحوث ولقد وصف أحد الباحثين ال

المعلمين عبارة عن نموذج لالستقصاء التأملى، الكيفي الشخصى، التفسيرى، الذى يشارك 

                                                            

(
13

) Allen, J and Others. (1988 ) Studying change : Teachers who Become 
Researchers. Language Arts, Vol. 65, No. 4 , April 1988, pp 380 – 381  .  

(
15

) Knapp, D . and Salonga, R. ( 1997 ) Action Research : Comparison with 
the concepts of “ the reflective practitioner and Quality Assurance”   
Available   @ wwwscu . edu . au / schools / gcm / ar / arr / arow / default, htm 

1 .   
(

18
) Belanger. J. (1992 ) Teacher Research as life long Experiment. English 

Journal.  Vol. 81 , No. 8 . December 1992, P 16.  
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فيه األفراد من معلمين ومديرين وغيرهم لتجويد وإثراء أدائهم وتحقيق التنمية المهنية 

 (19)الفعالة لهم.

ع النموذج التفسيرى أوالصيغة التفسيرية ويتضح من هذا أن بحوث المعلمين تتب

Interpretive paradigm   التي تتصف بتدخل ذاتية الباحث وخلفيته الفكرية والثقافية

والوجدانية عند جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها وعرض نتائجها بحيث تكون ذات معنى 

 لألفراد المشاركين في البحث. 

من األساليب البحثية الكيفية مثل دراسة الحالة، عديد وتستخدم في 

 (21)والمالحظة بالمشاركة، والمقابالت المفتوحة والدراسات االثنوجرافية، دراسة الوثائق.

حيث إن البحث الضخم ذو  عن البحوث العلمية الصارمة،وتختلف 

ة والمعقدة لم يعد هو الطريق التكلفة المادية المرتفعة جدا واإلجراءات العلمية الصارم

حيث أكدت "باربار كومبر" أن أهمية البحث تحولت من  , الوحيد لتعلم شيء ما عن التربية

إعطاء صالحية البحث بناًءا على الطريقة التي أجرى بها إلى إعطاء صالحية البحث بناًءا 

 (21)على السبب الذى أجرى من أجله البحث. 

رى من قيود الصرامة البحثية وادعاءات التمسك إنها ترى البحث على أنه تحر

بالموضوعية، ومن هنا يكون هدفه تسهيل التغيرات، وليس فقط مجرد محاولة لفهم وإبداع 

 نظريات عن طبيعة األشياء. 

تتسق مع االتجاهات التربوية الحديثة، ومما هو جدير بالذكر أن 

التي تنادي بالتعلم النشط   constructivism paradigmالبنائية  ةوعلى األخص المدرس

active  learing أي أن يصبح منتًجا للمعرفة وضرورة أن يبني المتعلم معارفه بنفسه ،

 school based management (SBM)وكذلك اإلدارة الذاتية وليس مستهلًكا سلبًيا لها 

 .التي تؤكد على ضرورة أن تكون المدرسة وحدة تربوية مستقلة

 

 : أنواع 

                                                            

(
18

) Nowlan , D. (2001 ) Action Research as Teacher professional 
Development, paper presented for EDER 603.12 , Action Research : Theory 

and practice, University of  Calgary , April 10, 2001 .  
(

10
) Eisenhart, M. of Bork, H. (1993 ) Designing classroom research : Themes , 

issues and struggles. Allyn and Bacon : Needham, MA. ED 370 906  .  
(

11
) Belanger. J. : op. cit. p.16 .  
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فيمكن أن تتم بصورة فردية أو جماعية, لكن تتعدد صور وأشكال 

تتكون من  Small Groupتتفق اآلراء على أنه من األفضل أن تتم في مجموعات صغيرة 

عدد من المشاركين ) المعلمين ( وعدد من الميسرين الذين يقومون بأدوار محددة التي 

 تختلف تبعا لنوع البحث التشاركى : 

 :  (22)إلى ثالثة أنواع هىوتقسم 

                 Technical تقنى ) فنى (      -1

                               Practicalعملى                     -2

               Emancipatolyمتحرر           -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الي يوضح الفروق بين األنواع الثالثة :والجدول الت 

 ( 2جدول )

 أنواع البحوث االجرائية 

                                                            

(
11

) Skerrit, O.Z. (1992 )  Action Research in Higher Education, London: 
Kogan Pages, P 12  
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نوع بحث 

 المعلم
 دور الميسر األهداف

العالقة بيــن 

 المشاركين والميسر

الوصول بالممارسة التربوية للمعلم  تقنى -1

لمستوى الكفاءة وتحقيق التنمية 

 المهنية الفعالة.

التعاون بين  خبير خارجى

ركين باالعتماد المشا

 على الميسر

الوصول بالممارسة التربوية  -1 عملى  -2

للمعلم لمستوى الكفاءة وتحقيق 

 التنمية المهنية الفعالة.

تنمية وعى وفهم المشاركين  -2

للتحوالت والتغيرات التي تحدث من 

 حولهم.

محاور 

سقراطى 

يشجع 

المشاركة 

 والتأمل الذاتى

 متعاونين

ل بالممارسة التربوية الوصو -1 متحرر  -3

للمعلم لمستوى الكفاءة وتحقيق 

 التنمية المهنية الفعاله.

تحرير المشاركين من سيطرة  -3

الفلسفة الوضعية وتسلط األنظمة 

 البيروقراطية

وسيط مشارك 

في المسئولية 

التي يقوم بها 

 ركونالمشا

 مشاركين

 (  3جدول ) 

 الفروق بين أنواع البحوث االجرائية 

 النموذج التحررى  النموذج العلمى  النموذج الفنى  

                                                            

(
1
)  Masters, J. , op. cit.  .  
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 العلوم الطبيعية األساس الفلسفى
تفسيرى تأويلى  –تاريخى 

 تنقيبيه استكشافية
 وم النقديةالعل

 كلى –بنائى  –مركب  فردى قابل للقياس طبيعة الواقع

اقتصادى  به  –اجتماعى 

مشكالت مثل : العدالة 

 والسلطة

 يتم تحديدها في الموقف محددة مسبقا المشكلة
تحديدها في الموقف المعتمد 

 على توضيح القيم.

العالقة بين الباحث 

 والممارس
 تحاورية –متداخلة  منفصلة

خلة، متوطنة في متدا

 المجتمع

 االستنتاج تركيز نظرية التعاون
فهم متبادل، نظرية جديدة، 

 استقرائي
 االستقراء –االستنتاج 

 وصفية –تنبؤية  وصفية تنبؤية نوعية المعرفة الناتجة

 تغير اجتماعي طويل األجل طويلة األجل اعتمادا األفراد قصيرة األجل المدى الزمني

 طبيعة الفهم

األحداث في  تفسر

ضوء األسباب 

الحقيقية والنتائج 

 الفعلية

تفهم األحداث من خالل 

أعمال العقل والتفاعالت مع 

السياق الخارجى، التفاعل 

بين عمل الفرد العقلى 

 والسياق الخارجى

تفهم األحدث على ضوء 

العوائق االجتماعية 

واالقتصادية لتحقيق إلى 

 العدالة والمساواة الحقيقية

 متعلقة بقيم العدالة محكوم بالقيم متحرر من القيم م في البحث دور القي

 أغراض البحث
اكتشاف القوانين التي 

 تمكننا من فهم الواقع

فهم ما يحدث وكذلك تفسير 

الناس للظواهر وتأويلهم 

 لها

تغيير الممارسة وصوال 

لتحقيق العدالة وكشف ما 

 يعوق تحقيقها

 

 حث التربوي التقليدى :والبالفرق بين 

يتردد كثيرًا أن "جذور البحوث التربوية التقليدية ترجع إلى الفلسفة الوضعية ، التي 

تؤكد على سلبية الباحث أثناء جمع وتحليل البيانات وتحييد مشاعره وأفكاره، حتى ال يتأثر 

ترتبط بالواقع باألفراد الذين تجرى عليهم الدراسة ، ولذلك فإن نتائجه تأتى مثالية، وال 

المشكالت المهنية كما تحدث في مع  بينما تتعامل الفعلى المتعايش،

 (24)." األداء    المواقف الطبيعية من خالل التأمل في

                                                            

(
14

) Jacobson, W. (1998) Defining The Quality Of Practitioner Research. Adult 
Education Quarterly. Vol. 48, No. 3. spring 1998 , P 134  .  
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ومن المعلوم أن الباحث اليمكن أن يحييد ذاتيته بشكل كامل , لكن الممكن أن يقلل 

لتها فهذا وهم واضح , فالباحث ال يبدأ من فراغ بل منها بقدر اإلمكان أما إذا تصورنا إزا

 البد أن ينطلق من نظرية أو فلسفة يؤمن بها ويعتمد عليها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضحت إحدى الدراسات الفروق بين البحث التربوي التقليدى و

 :  (25)بصورة أكثر وضوحا يوضحها الجدول التالى

 ( 4جدول ) 
                                                            

(
13

) Woodward , T. (1991) Models and Metaphors in language Teacher 
Training. Cambridge, Great Britain: University press. P 225 .  
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 والبحث التربوي التقليديبين  الفروق

 البحث التربوي التقليدي بحث المعلم التشاركى

مختصر، عملى، امبريقى، يتم تطبيقه داخل  -1

 المدارس والفصول 

 مطنب ) مسهب (، تجريدي.  -1

النظرية هنا ال تسبق البحث بل تتبعه وتسمى  -2

البحث بالنظرية التي تتكون جذورها في أرضية 

Grounded Theory  وتنبثق من الخبرة

 الشخصية للفرد أو الحالة موضع الدراسة. 

صياغة واختبار الفروض يشتق من نظريات  -2

 سابقة 

تتدخل ذاتية الباحث، ويتفاعل الباحث مع أفراد  -3

العينة في بيئة البحث تفاعال مستمرا ذا معنى 

 بالنسبة للمشاركين. 

جسد ويفسر الواقع تحت بإمكان الباحث أن ي -3

الدراسة خارج إطار الذات، ويبقى منفصال عنه 

انفعاليا وفكريا، أى أن هناك حاجز بين الباحث 

 والظاهرة المراد دراستها  

يقوم به المعلمون داخل حجرة الدراسة  -4

 ليستفيد منه األفراد داخل المدرسة 

يقوم به خبراء من خارج المدرسة ليستفيد  -4

 داخل المدرسة وخارجها. منه أناس 

 تسلطي ) سلطوى ( –بيروقراطي  -5 تشاركى  –ديمقراطي  -5

 يمكن عزل العوامل الدخيلة عن بيئة البحث -6 ال يمكن عزل العوامل الدخيلة عن بيئة البحث  -6

الموضوعية تنتج من خالل مناقشة التفسيرات  -7

والنتائج مع مجموعة من المعلمين بحيث تكون 

 عنى بالنسبة لهم ذات م

 الموضوعية تتمثل في عدم تدخل ذاتية الباحث  -7

 النتائج قابلة للتعميم  -9 النتائج غير قابلة للتعميم  -8

 

 

والبحتوث التربويتة   ومن خالل مراجعة واستتقراء األدبيتات حتول    

لمتى األخترى متن    وطترق البحتث الع  التقليدية، يمكن حصر الفروق بتين  

 ( 5جدول )                    خالل الجدول التالى :

 البحث التربوي التقليدىوالفرق بين 

 نوع البحث

 
 التشاركية  بحوث المعلمين البحث التربوي التقليدى

 ذاتى واستشارى       Extensiveمكثف التدريب الذى يتطلبه 
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 الباحث 

ام في حل االسه

 المشكالت
 بصورة غير مباشرة

بصورة مباشرة وواقعية قابلة للتطبيق 

 الفورى.

 المنهج العلمى 

الدقة والصرامه في 

تطبيق شروط المنهج 

 العلمى 

المرونة والتخفيف في تطبيق شروط 

 المنهج العلمى 

المشكالت التي تركز 

 مشكالت أكثر عمومية عليها 

ة مشكالت يومية مباشرة وواقعي

تواجه الممارسين أثناء العمل 

 التربوى. 

 الموضوعية 
تتسم بالموضوعية إلى 

 حد كبير

تميل إلى الذاتية وتدخل شخصية 

الباحث ويمكن القول أنها حالة وسط 

 بين الذاتية والموضوعية. 

 طريقة تحديد المشكلة 
مراجعة النظريات 

 والبحوث السابقة 

المشكالت والقضايا التي يواجهها 

 مارس في الموقف الجارى الم

 عينة ممثلة عشوائية اختيار العينة 
عينة صغيرة من الطالب محل 

 المشكلة في موقف معين 

 تصميم البحث 
لديها القدرة على التحكم 

 وضبط المتغيرات 

يدرس المتغيرات في تفاعلها مع 

 الموقف الفعلى. 

 قف محدد معرفة يتم تطبيقها في مو معرفة قابلة للتعميم  الهدف 

 التركيز 
على اإلجراءات التقنية 

 مهما كانت النتائج 

التركيز على االستقصاء والبحث 

 ومدى نفعية النتائج 

اإلجراءات لمراجعة 

 األدبيات 

شاملة ومكثفة 

باالستعانة بالمصادر 

 األولية 

أكثر سطحية وتستخدم المصادر 

 الثانوية 

 تطبيق النتائج 
يركز على الداللة 

 ة النظري
 يركز على الداللة العملية 

قد تالقت مع من خالل ما تقدم يمكن القول إن استراتيجيات  

استراتيجيات البحث التربوي التقليدى في بعض شروطه، كما أنها تباينت معها أيضا في 

وجوه عدة حيث احتكر البحث التربوي التقليدى المقنن الدرجات العلمية وأطر البحث 

 وميزانياته وكذلك االعتراف والتقدير العالمى لنتائجه. 
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وبرغم عدالة هذا التوجه األكاديمي في المنهجية، فإن الحاجة الملحة لمواجهة 

اإلشكاليات اليومية والمشاكل التي يفرزها الميدان التربوي يوميا من خالل تفاعل المعلمين 

مين وعلى العاملين في الميدان ومدخالت النظام التربوي وعملياته حتمت على المعل

التربوي استحداث ما أطلق عليه البحوث االجرائية ، فإن الجهد المبذول ميدانيا ضرورة 

ملحة، كما أنه يستغرق الجهد في التعرف على المشكلة والتأمل في إبعادها وتكوين 

ى فرضيات لحلها، ومن ثم جهد في البحث والتقضى لعناصرها قبل تجريبها للوقوف عل

فاعليتها واقتراح وتعديل البدائل من أجل حصد نتائج ميدانية علمية وآنية... ومن ثم ترسيخ 

 هذه الجهود كمنحى تربوي بحثى يستحق االعتبار من خالل كونه مرنا إضافة لكونه منظما. 

ال يحتاج إلى ميزانيات كبيرة وال يحتاج إلى تقنين علمى  التشاركي وبحث المعلم

قياس، وال يحتاج إلى عينات ممثلة للمجتمع األصل، كما أنه ال يحتاج إلى مفرط ألدوات ال

إذن أكاديمي مسبق، بل ينصب بشكل مباشر على أرضية الواقع المعاش في الفصل 

الدراسى أوفي المدرسة أومع جمهور المعلمين فهو يأخذ في االعتبار إمكانيات الفرد 

تبعد التعرض إلى السياسات التربوية التي ال وإمكانات المؤسسة التعليمية )المدرسة(، ويس

يستطيع أن يتعامل معها بشكل مباشر بل يقتصر الجهد في التعرض إلى حاجات الميدان 

التربوي المهنية الملحة التي تفتقر إلى مواكبة متطلبات التربوي التقليدى في عالمه المثالى. 

تطوير  على -في مواقعهم -درة وهذا يولد لدى القائمين عليه من معلمين وتربويين الق

قدراتهم المهنية من خالل اإلحساس الحقيقي بالتملك مما يقومون بتطويره في المجال 

التربوي ومن ثم التأكيد على فاعلية وجودهم في المنظومة التربوية كعناصر تغيير وتطوير 

 حقيقية. 

 : أهداف 

 : (26)في التربية منها  –فصل، وفي المدرسة في التتعدد أهداف 

العمل على عالج المشكالت التي تم تشخيصها في مواقف معينة، أو لتحسين  -1
 مجموعة من الظروف بطريقة ما. 

أنها تستخدم كطريقة ووسيلة لتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة على كيفية  -2
ة التعامل مع استخدام مهارات وطرق جديدة في البحث والتدريس، وكيفي

 المشكالت الواقعية، وتحسين سلوكياتهم كممارسين للعملية التعليمية. 

أنها تحقق التواصل بين المعلم الممارس، والباحث التربوي األكاديمي، حيث  -3
 تساعد في تحسين عالقاتهم بعضهم ببعض لتحقيق أهداف النظام التعليمي. 

                                                            

 .   138، ص مرجع سابق على السيد الشخيبى ،   (1)
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تهدف إلى تغيير وتحسين هذا، وقد أشارت إحدى الدراسات أن 

ممارسات المعلم الصفية من خالل استخدام عملية البحث واالستقصاء والتأمل كوسيلة لفهم 

  (27)الظروف التي تدعم أو تمنع عملية التغيير.

محاولة الحصول على معلومات وبيانات أيضًا مما تسعى إليه 

تماعية والتربوية ومحاولة اإلفادة منها في األغراض بغرض الفهم التحليلي للظواهر االج

 التربوية. 

 في المعايير القومية للتعليم :وضع 

ترى وثيقة المعايير القومية للتعليم أن أدوار المعلم قد تغيرت حاليا فلم يعد مريبا فقط، 

 (28)وإنما أصبح كذلك مخططا ومتأمال وباحثا ومتعلما ومقيما وقائدا.

حيث أكد اإلطار الفكري في وثيقة المعايير القومية على تشجيع البحوث التربوية التي 

تتناول كل جوانب العملية التعليمية التي يمكن توظيتف نتائجهتا بحيتث يزيتد متن جتودة جميتع        

   : (29)مدخالت العملية التعليمية ومن هذه البحوث 

 

 classroomظة الصفية وبحوث المالح    Action Researchبحوث الفعل  -

observation   

 بحوث جماعية تتفاعل فيها عمليات التربية مع الميدان والعاملين بالمدرسة.  -

 .   School Based Researchبحوث تتم على مستوى المدرسة  -

كما أكدت الوثيقة على ضرورة تمكن المعلم من طرق البحث فتي المتادة العلميتة ومتن     

 :  (31)مؤشرات ذلك

 ن يتابع أحدث التطورات في مادته العلمية.  أ -

يستخدم مصادر التعلم واألساليب التكنولوجية المختلفة للحصتول علتى المعلومتات     -

 والمعارف ويشجع التالميذ على استخدامها.  

 يستخدم المالحظة المنظمة في فهم الظواهر المرتبطة بالموقف التعليمى.  - 

                                                            

(
15

) Richardson, V. (1996) The Case For Formal Research and Practical Inquiry in 
Teacher Education. In F. Murray ( Ed. ), The Teacher Educator’s 

Handbook   . San Franciso: Jossey – Bass, P. 726  .  
 .50, ص مرجع سابق، المعايير القومية للتعليم في مصر ( 5)

  .53-53, ص سابقالالمرجع ( 4)

 .81, ص سابقالالمرجع  (1)
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 باألسلوب العلمى.   يوجه التالميذ في حل مشكالتها - 

 :إجراءات 

منهتا علتى   قدمت العديد من اآلراء حول اإلجراءات التي تتبع في 

" وتتصتف الطريقتة التتي اتبعهتا     Stephen Kemmisسبيل المثال متا قدمته "استتيفن كمتيس     

، وتتضتمن تنقيًحتا لخطتوات    كمتيس بأنهتا لولبيتة دائريتة يتنتاوب فيهتا اإلجتراء والتفكيتر الناقتد         

العمل بعد كل عملية تفكير أو تأمل، وتتضح بصورة أكثر مع زيادة فهم المشاركين )معلمين 

وبتتاحثين(، وتتمثتتل هتتذه اإلجتتراءات فتتي الخطتتوات الرئيستتية التاليتتة : التخطتتيط، اإلجتتراء،        

 .المالحظة، التأمل

 

 

 :   (31)لتخطيطي التالي من خالل الرسم اويمكن توضيح دورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

(
51

) Sade , G. , op. cit . 

تطوير وتنمية الخطة األولية 

 لتحديد سؤال البحث أو مشكلته

 األداء

 مراقبة استطالع 

 جمع البيانات

التقيم ، التفسير ، التأمل ، إعادة 

 التفكير ، مراجعة تنقيح الخطة 

 مراجعة الخطة المنقحة

األداء المعتمد على الخطة 

 المراجعة والمنقحة

 مراقبة استطالع 

 جمع البيانات

التقيم ، التفسير ، التأمل ، إعادة 

 التفكير ، مراجعة تنقيح الخطة 

 خطة مراجعة وتنقيحات إضافية 

لم دورة بحث المع

 التشاركى 

ما الذى تحتاجه البيانات 

 حتى يتم جمعها  

ما أفضل الطرق 

 الستطالع األداء ؟ 

ما تأمالت نتائج التقيم أو 

التفسير ؟ وكيف يتم 

استخدام ذلك كى تنقح 

 الخطة ؟  

ما نماذج األدوات أو 

الطرق التي يتم اقتفاء 

أثراها لتقيم وتفسير 

 البيانات المجمعة؟  
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 ( دورة البحوث االجرائية 7شكل )

 

 

 

 

 

أن هناك أربعة أوجه رئيسه  ”Christine “ وأوضح كريستين 

 : (32)هى

  Investigation  التقصى  -1 

         Planning  التخطيط  -2  

            Action  اإلجراء  -3  

      Reflection  التأمل  -4  

تبدأ عملية بحث المعلم التشاركى باختيار سؤال بحثى أو قضية أو موضوع التقصى :  -1

تعليم يحتاج للتقصى والبحث فيه، فمثال يختار المعلم سؤال بحثى مثل : ما أفضل 

لمالحظات طرق القراءة المناسبة لعمر وخلفية طالبى ؟ ومن خالل جمع البيانات وا

األولية سوف يحدد مدى صالحية سؤال البحث من عدمه، ويمكنه إعادة صياغة سؤال 

البحث أو إعادة تركيز بؤرة البحث ؛ وعليه فإن التقصى سوف يواصل ضبط 

 اإلجراءات بشكل مخطط ومدروس بهدف تحسين الموقف الممارس. 

بالتقصى حول قضية أو من هنا يتضح أن الخطوة األولى لبحث المعلم التشاركى تبدأ 

سؤال بحثى قابل للتأمل والمالحظة داخل موقف عملى ممارس، ومن خالل مالحظة األداء 

يمكن أن تدعم الحاجة لالستمرار في النظر والتقصى لطريقة أكثر عمقا لنقطة البحث، فعلى 

سبيل المثال، السؤال السابق يمكن أن يقود المعلم إلى سؤال بحثى أخر قابل للتأمل 

 والمالحظة وهكذا مثل : 

                                                            

(
51

) Christine, O.H. ( 1996 ) Why action Research a valid Basis for Professional 
Development?. in R. McBride ( Ed. ) , Teacher Education policy : some 
issues Arising from Research and practice   . Washington, Dc: Falmer press 

, pp. 182 – 184   .  
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 كيف نقيس التقدم في القراءة ؟  

 لماذا يكون مستوى تقدم الطالب في القراءة بطئ ؟  

 ما الطرق التدريسية الحديثة التي يمكن أن تستخدم ؟  

 لماذا نأخذ في االعتبار عمر وخلفيه التالميذ ؟  

وحة تستحق ومع تطور جمع البيانات يتبين للمعلم هل السؤال أو القضية المطر

التقصى والبحث المتعمق، وإن كان ذلك، فإنه يستمر في تحليل األدلة والبراهين من خالل 

المالحظة األولية ويعيد تعريف السؤال أو القضية بصورة أكثر دقة وأكثر تحديدا في ضوء 

البيانات الجديدة ومن ناحية أخرى لو أن البيانات المجمعة ال تؤكد الحاجة إلى االستمرار 

في البحث والتقصى للسؤال أو القضية، وعند ذلك ينتهز المعلم الفرصة إلعادة صياغة 

 سؤال البحث وإعادة تركيز التقصى. 

يجب أن يتصف التخطيط بالمرونة من حيث عالقته بالظروف والحاالت التخطيط :  -2

تم  غير المتوقعة والمتغيرة وينبغى أن يكون التخطيط مبنيا على أسس وأدلة وبراهين

جمعها بالفعل، ويسمح للمعلم بالتصرف بطرق تربوية فعالة، عن طريق تخطى 

العواقب بأكبر قدر ممكن من الفهم والحكمة من خالل مناقشة طرق األداء الممكنة مع 

 المشاركين. 

يشير األداء إلى تغيرات محكمة ومدروسة ومقصودة في أنشطة وممارسات األداء :  -3

ترجمون أفكارهم في صورة أداء من خالل موقف تعليمى حقيقى المعلمين، فالمعلمون ي

وذلك للحكم على مدى نجاحهم وتقدمهم في العمل التربوى، ويجب أن يتصف األداء 

بالمرونة وأن يكون هادفا بسبب طبيعة الظروف المتغيرة وخاصة أثناء المواقف 

 التعليمية الديناميكية. 

ادة النظر في التقصى المبدئى واألنشطة المصاحبة من خالل التأمل يمكن إعالتأمل :  -4 

له وكذلك رصد ومالحظة األداء المخطط له، وللتأمل هدف تقويمى للحكم على 

الممارسة هل تسير في االتجاه المخطط له أم تشير للحاجة إلى أفكار جديدة وتغيير 

 المسار.

أن  (Gebhard & Oprandy) وأوضح كل من جبهارد وبراندي 

عملية دائرية تتم من خالل مجموعة من اإلجراءات المتتابعة التي تتكرر باستمرار وهي 
(33) : 

 تحديد الهدف :  -1

                                                            

(
55

) Gebhard, J.G and Oprandy, R. (1999 ) Language Teaching awareness : A 
guide to Exploring beliefs and practices, New York : Cambridge university 

press. PP. 63 – 71.  
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يتضمن تعريف وطرح المشكلة أو السؤال أو القضية موضوع البحث، والتي غالبا ما 

و تكون معتمدة على ما يدور من تساؤالت حول : ماذا يدور من فصلى أو مدرستى أ

مجتمعى أو البيئة المحيطة به من مشكالت ؟ والتي تمثل بدورها إشكالية البحث لمدى 

 المعلم. 

 التخطيط ) تخطيط األداء لبحث الهدف (  :  -2

يتضمن تحديد طرق بمالحظة مثل مالحظة سلوك األفراد في المواقف التي يوجد 

ب التي قد تفيد في جمع فيها، سواء داخل الفصول أو خارجها، أيضا تحديد بعض األسالي

البيانات والمعلومات حول المشكلة موضوع البحث مثل المقابالت واالستفتاءات 

 واالستبيانات. 

 

 التنفيذ )وضع الخطة موضوع االختبار(  :  -3

وأثناء التنفيذ يجب أن يعلم المعلمون أنه ليس شرطا تنفيذ الخطة كاملة، فهناك أشياء 

التي يدورها تتطلب تخطيطا جديدا أو تغيًرا في الخطة السابقة غير متوقعة يمكن أن تحدث و

أو التخلى عن جزء منها، فالمعلمون قد يعدلون من إجراءاتهم وطرقهم طبقا للمادة التي 

يجمعونها وطبقا للتفاعالت التي تحدث بينهم وبين المشاركين من جهة وبينهم وبين الموقف 

لخطة قد تتغير وتتعدل مع تقدم البحث وتطور جمع التعليمى من جهة أخرى ؛ لذلك نجد أن ا

 البيانات . 

 مالحظة األداء  :  -4

المعلم هنا يمثل أداة البحث، لذلك يجب أن تكون لديه القدرة على مالحظة سلوكه، 

وسلوك زمالئه وسلوك الطالب، ويمكنه االستعانة ببعض الوسائل المعينة مثل الوسائل 

 لبصرية أو غيرها.السمعية والوسائل السمعية ا

 التأمل في المالحظة  :  -5

عن طريق تحليل المعلم للبيانات المجمعة ولسلوك األفراد والموقف البيئى الذى يتم 

 فيه البحث، ومن خالل تأمل المعلم في ماذا يحدث داخل الفصل وتساؤالته حول : 

 ماذا عرف اآلن ؟

 وماذا عرفت بعد ذلك ؟ 

 لة اآلن أم احتاج إلى أن أسلك اتجاه أخر لحل المشكلة ؟ وهل أنا أقرب إلى حل المشك

وبعد انتهاء المعلم من تحديد المشكلة وجمع البيانات المرتبطة بها والتخطيط للبحث 

الذى يهدف إلى حل المشكلة وتنفيذ الخطة ثم مالحظتها والتأمل فيما تم التخطيط له في 



126 

 

كون الخطوة التالية للمعلم هي تحديد هدف البحث يكون المعلم بذلك قد أكمل حلقة البحث وت

 جديد ومن ثم يبدأ دوره جديدة من التخطيط والمالحظة والتأمل. 

وهناك جزء هام في عملية بحث المعلم التشاركى وهي كتابة التقرير النهائى للبحث 

 وتظهر أهميته في أنه : 

ت والمالحظات يقدم للمعلمين فرصا للتفكر والتأمل في األهداف والخطط واألداءا

بصورة واضحة، األمر الذى يقود إلى عمل تغيرات في كل من األهداف وعملية البحث 

 نفسها. 

يشعر المعلمون باالعتزاز والفخر والثقة بالنفس إلنجاز وإتمام شئ ما قد تمثل أهمية 

 بالنسبة لهم ولآلخرين. 

خطوات رئيسة في أربع ومن خالل ما تقدم يمكن حصر إجراءات 

 هي : التخطيط، واإلجراء، والمالحظة، والتحليل، والتي يوضحها الشكل التالي : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث االجرائية (  خطوات 8شكل )

وبالرغم من أن الخطوات األربع السابقة تبدو متتالية فإنها ليست كذلك، حيث يقع التأمل 
معلمون في كل خطوة من خطوات البحث وذلك عند التأمل في في المنتصف واليه يرجع ال

كل خطوة، وهنا قد ال يرجع المعلمون إلى نفس الخطوة وإنما قد يعودون ثانية إلى خطوة 
سابقة إذا اقتضى األمر ذلك، فمثال في خطوة التحليل )تحليل البيانات( قد يجد المعلمون أن 

مع بيانات إضافية لمعرفة جوانب لم يخطط لها هناك ضرورة للعودة ثانية إلى المالحظة لج
 أو لإلجابة عن تساؤالت لم تؤخذ في الحسبان عند تخطيط البحث.

 التخطيط

 التأمل 

 قبل وأثناء وبعد
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 : (34)بالتفصيل كما يليويمكن توضيح خطوات 

 التخطيط : -1

يبدأ التخطيط بما يشبه الفكرة العامة والتي بدورها تشجع المعلمين على تحديد المهام 

الت الصفية المتعلقة بممارساتهم، والتي يشعرون أنهم في حاجة إلى حلها ويمكن أن والمشك

 تظهر هذه المشكالت من خالل : 

 االنزعاج من مهمة أو مشكلة محدده في ممارساتهم الصفية.  -1

 المقابالت مع المعلمين والباحثين.  -2

 لفصول.دراسة المهام والمشكالت الصفية المعاصرة التي تواجه المعلمين في ا -3

مالحظة الذات واألقران : التأمل في األداء الذاتى وأداء الزمالء في مواقف  -4
 التدريس الفعلية. 

 مناقشات المعلمين والسمينارات وحلقات المناقشة.  -5

وتتضح أهمية المناقشات والمقابالت التي تتم بين أعضاء فريق البحث في إطار 

اإلحباط الذى يشعرون به إزاء المدرسة  المشروعات البحثية في أنها تخلص المعلمين من

أثناء العمل الروتينى، كما أنها تساعد المعلمين على تكوين اتجاهات إيجابية نحو استخدام 

والتأمل الناقد، األمر الذى يكون له فائدة كبيرة على التنمية المهنية 

 للمعلم. 

ل والمستخدم اآلن بشكل واسع في ولقد طور " جاك وايت هيد " منهج توجيه السؤا

 :  (35)برامج التنمية المهنية، حيث يبدأ بتخطيط األداء من خالل

 أقوم بتحديد المشكلة، حينما يتم رفض أو إنكار بعض القيم التربوية في ممارستى. -1

 أفرض وأتخيل حال للمشكلة.  -2

 أقوم باألداء في اتجاه الحل.  -3

 أقوم بتقييم الحل.  -4

 ى وممارستى في ضوء هذا التقييم. أقوم بتعديل أفكار -5

                                                            

(
54

) see: 
-  Hassan ,S(1999) aproposed training program for the professional development 
of EFL teachers through supervision using action research and task 

Evaluation,Ph.D in Education ,faculty of education ,Menoufia University . 
 , دبي : دار القلم .  البحث اإلجرائي في الممارسة المهنية وتحسينها( 1004عبد اللطيف حسين حيدر )  -

(
53

) Mc Niff, J., whiehead, M., Op. Cit 
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إن خطة األداء هذه ال تهدف إلى تقديم إجابات واقعية، ولكنها توضح الطريقة التي قد 

تتفتح بها بعض المداخل التي تسمح لنا بدخول العديد من السيناريوهات على ضوء مجموعة 

 منها : من األسئلة التي يمكن أن تقوم مقام االستقصاء التربوي ألداء الفرد و

 ما محط اهتمامك ؟ 

 لماذا أنت مهتم ؟  

 ماذا تعتقد بوسعك أن تقدم ؟  

 ما نوع الدليل الذى ستجمعه لكى يساعدك على اتخاذ قرار بخصوص ما يحدث؟ 

 كيف ستقوم بجمع هذا الدليل أو البرهان ؟  

كيف تعرف أن حكمك بخصوص ما يحدث سيكون دقيقا وعادال من الناحية  
 المنطقية ؟

لكتابة التأملية )كتابة المعلم لصحف التأمل(، وتوثيق المالحظات اليومية من وتعد ا

أهم اإلجراءات التي تشكل منطلقا لبلورة السؤال البحثي، فالكتابة تساعد المعلم على أن 

ينظر فيما الحظه، ومن ثم بعد تجميع كمية مناسبة من الكتابة يمكن دراستها وتحليلها 

  1الكتشاف العالقات بينها 

 : اإلجراء -2

في هذه الخطوة يقوم المعلمون بأداء وتنفيذ الخطة الصفية، وتتضمن هذه الخطوة شئ 

من المفاوضات والمناقشات بين المعلمين والمشاركين أثناء المقابالت وورش العمل، وفيها 

يقترح المعلمون العديد من البدائل والحلول حول المهمات والمشكالت التي تواجههم، وذلك 

 من خالل اتباع مجموعة من الخطوات التي تيسر لهم ذلك وهي :

 اإلحساس  بوجود مشكلة. 

 التقويم الناقد للمشكلة.  

 جمع المعلومات عن مسبباتها من خالل  : 

  .الحديث عن الموضوع مع ذوي الخبرة والدراية بالموضوع البحثي 

  القراءة حول الموضوع وخاصة الدراسات والبحوث التربوية
 بطة به.المرت

  التعلم حول الموضوع من خالل حضور المؤتمرات والندوات التربوية
1 

 التعامل مع المعلومات واختيار األجزاء األساسية منها ذات العالقة بالمشكلة.  

 تكوين وإبداع مجموعة من البدائل لحل المشكلة.  

 اختيار البديل المناسب والمتسق مع األهداف.  
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ات وخصائص المهمات الصفية، ويختار زميل لكى يالحظه ويقوم المعلم بكتابة مكون

في الفصل ويشجعه على جمع المعلومات والبيانات وتوثيق الممارسات التي تدور في 

الفصل وذلك في سجالت األداء التي يتم فيها كتابة تقارير ومذكرات تأمليه نقدية حول أداء 

تى تأملى ؛ وذلك بعد ممارسة التفكير المعلم، ويمكن للمعلم نفسه أن يقوم بكتابة تقرير ذا

 الناقد حول المهمة الصفية. 

وتستخدم هذه التقارير الصفية النقدية المكتوبة كوثائق بالنسبة للمعلمين في المدرسة، 

والتي غالبا ما تكون متاحة لكى يتم مراجعتها ودراستها، ولتعمل على تقديم دليل واضح 

 على تفكير المعلمين. 

 علمين أثناء كتابة التقارير الصفية مراعاة عدد من الشروط منها : ويجب على الم

 وصف المهمة أو المشكلة وصفا دقيقا.  

 توضيح وتفسير الممارسات الصفية.  

 تقويم المهمة والتأمل الناقد لها.  

 تحديد نتائج التقدم في المهمة الصفية.  

ات وتأمالت والغرض الرئيس لهذه التقارير والمذكرات هو تسجيل استبصار

المعلمين، ووسيلة للمعلمين للكتابة بحرية بأى لغة يختارها دون تقيد فضال عن أنها تعد 

 بمثابة تقييم ذاتى تأملى حول عملية التعليم والتعلم األمر الذى يعمل على : 

 تضيق الفجوة بين النظرة التي يتصورها المعلمون عن تدريسهم والواقع الفعلى. 

الباحثين الخارجين إلى المعلمين أنفسهم في عملية المبادرة تحول المسئولية من  
 لتحسين الممارسات التعليمية.

 تمد المعلمين بالتغذية الراجعة حول ما يفعلونه وكيف يفعلونه.  

 تعطى فرصة للمعلمين للتعليم الناقد حول تدريسهم.  

تها المعلمون حول ما وهذه التقارير التأملية النقدية والمذكرات اليومية التي يقوم بكتاب

يحدث داخل الفصل تعد أشكاال من أشكال المراقبة الذاتية، وتوضع هذه التقارير والمذكرات 

في سجالت األداء التي تتضمن أيضا وثائق مهمة تساعد المعلمين على التأمل في 

الممارسات الصفية، وتوفر صورة واضحة عما تم إنجازه، األمر الذى يشجع المعلمين على 

 تأمل في خبراتهم داخل الفصل وخارجه. ال

 المالحظة : -3

من أهم خطوات البحث ولها أهمية كبيرة في التنمية المهنية للمعلم، حيث إن وجود 

المعلم في الفصل كمالحظ يفتح أمامه قدر كبير من الخبرة التعليمية التي تعد جزء مهًما 

 وأساسًيا في تطوير وتحسين مهارات المعلم. 
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ت المالحظة قديما ركزت على اإلدارة والمعلمين األوائل بغرض تقييم وإذا كان

المعلم، فلقد أصبحت مؤخرا تصب جل اهتمامها على المعلم بهدف تنمية مهاراته وخبراته 

 وتزويده بتغذية راجعة مفيدة، فضال عن تحسين عملية التعليم والتعلم داخل المدرسة. 

البد أن يقرر أى المهارات داخل الفصل وفي عملية البحث فإن المعلم كمالحظ، 

تستحق المالحظة، ويمكنه أن يالحظ ما يدور داخل الحصة ككل أو يركز بالضبط على 

سلوك معين يالحظه، وهذا يجعله يفكر فيما سوف يفعله، وال شك أن مالحظه المعلمين 

 م بعملية المالحظة. تهدف أساسا إلى ممارسة التأمل النقدى لعملية التعليم والتعلم أثناء القيا

ويمكن للمعلمين أن يعملوا بطريقة ثنائية متعاونة يساعد بعضهم البعض في عملية 

المالحظة، وذلك من خالل الزيارات التي تساعد على تنمية قدرة المعلمين النقدية في 

التفكير، والعمل معا لحل مشكلة حقيقية داخل الفصل أو المدرسة من خالل تبادل المالحظة 

 خل الفصل التي تعد من أسهل طرق التنمية المهنية للمعلمين. دا

التي تستخدم لتوثيق المالحظة ولجمع البيانات من أهمها  توهناك عدد من األدوا

 :    Anecdotal Recordsوالسجالت القصصية   Diariesمذكرات المعلمين اليومية

اليومية وأبرز المذكرات اليومية : تساعد المعلمين على تسجيل مالحظاتهم  - أ
المواقف التدريسية التي مر بها المعلم خالل اليوم الدراسي للتفكر فيها بعد 

 ذلك.

ظاهرة معينة حدثت مع المعلم  السجالت القصصية :وصف دقيق لسلوك أو - ب
المدرسة يوثقه المعلم بغرض االستفادة من هذا التوثيق  في الفصل أو

 .مستقبال

 التحليل :  -4

على تحليل ما يقوم به من ممارسات تعليمية داخل الفصل وخارجه، يعنى قدره المعلم 

وتتصف عملية تحليل البيانات بأنها عملية استقرائية، ألن المشاركين )معلمين وباحثين( 

يقومون بتجميع الجزئيات للتوصل إلى العموميات، وتتصف بأنها مرحلية، ألن المشاركين 

ميع البيانات، وهذا قد يوجه المشاركين إلى تعديل يباشروا عملية التحليل فور البدء في تج

 عملية التحليل. هأدوات جمع البيانات أو جمع بيانات إضافية بحسب ما تقتضي

وألن معظم البيانات التي يجمعها المعلمون والباحثون خالل هذه البحوث هي بيانات 

التي قاموا بجمعها، وهذه كيفية، لذا فعلى المعلمين استخدام ذكائهم لتحليل وتفسير البيانات 

العملية تتطلب استخدام القراءة الناقدة والبحث عن ارتباطات بين البيانات، والتوصل إلى 

أحكام قائمة على أدلة وإجابة للسؤال البحثي، حيث إن الهدف من تحليل البيانات هو تنظيمها 

 لتكوين معنى منها للتوصل إلى حل للمشكلة التي تواجه المعلم.

يمكن للمعلمين عمل ل عملية التأمل الذاتى الحلزونية ومن خال

مالحظات أولية حول أدائهم الصفي، وتحليل ممارساتهم الحالية، وعندئذ يقوموا بتحديد 
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الطرق واألساليب التي يرغبون في تغيرها، ومالحظة مشكالت وتأثيرات التغيرات، ثم 

 `كتشفوا ما الذى عليهم أن يفعلوه لتحسين ممارساتهميقومون بالتأمل في مالحظاتهم لكى ي

وفي نهاية عدد من الحلقات الحلزونية لبحث المعلم يبدأ المعلمون في أن يالحظوا أنهم قد 

حققوا فروقا ملحوظة في أدائهم وممارساتهم الصفية وأن هناك تحسينات واضحة في تعلم 

 لتحسينات التي أنجزها بالفعل. الطالب، والشعور بالقدرة على كتابة تقارير حول ا

 

 

 

 : محددات وشروط يجب أن تتوفر في 

يذكر جراندي وكيميس أنه يوجد ثالث متطلبات اللبحوث االجرائية ، هذه المتطلبات 

 :  (36)تساند وتحسن من خطة القيام بإنجاز هذه البحوث وهي 

وع دراسة وتعتبره أداء الخطة التي تأخذ شكل الممارسة االجتماعية كموض -1
 استراتيجي قابل للتحسن. 

الخطة الممتدة خالل دورات التخطيط في األداء، المالحظة، التأمل، وهذه  -2
الدورات تأخذ شكل حلزوني يتكرر باستمرار، وفي كل مرحلة تطبق بنقد ذاتي 
وانتظام، فمثاًل تشمل دورة بحث المعلم التشاركى على التخطيط واألداء ثم 

ظة للنتيجة السابقة للتعديل والتأمل في العمليات والنتائج المترتبة عليها؛ ثم المالح
تخطيط أداء آخر وتكرار الدورة، وإذا ما تبين أن التعديل غير كاف فإن العملية 

 تعاد مرة أخرى. 

تشمل الخطة هؤالء المسئولين عن الممارسة في كل محطات النشاط، توسيع  -3
يجي لتشمل اآلخرون المتأثرون بالممارسة للحفاظ المشاركة في الخطة بشكل تدر

 على التعارف والمشاركة في جميع مراحل العملية. 

هذا، وقد أوضحت بعض الدراسات أن هناك مجموعة من الخصائص المميزة 

 :  (37)من أجل التنمية المهنية لهم وهي

 : Auto – Motivationالدافعية الذاتية    -1

ن يكون الحافز إلجرائها نابعًا من المعلمين الممارسين نتيجة إحساسهم بمعنى أ

بالمسئولية تجاه ممارساتهم، وإحساسهم بملكية تجربتهم وما ينتج عنها من نواتج معرفية 
                                                            

(
53

) Masters, J. , Op. Cit. .  
( إدارك المعلمين للعالقة بين البحوث اإلجرائية والنمو 1001محمد عبد الخالق مدبولى ، )  (1)

، كلية التربية ، جامعة  دراسات تربوية واجتماعية ، "دراسة                            ميدانية" المهنى
 . 188 - 185، ص ص 1001، يناير  8لوان ، العدد األول ، المجلد ح
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، ودون أن يكون الواجب البحثي مفروضًا عليهم من قبل سلطة أخرى تربوية وتطبيقات

 غير سلطة ضميرهم المهني. 

 : Systematizationية والمنهجية   النظام -2

وفقًا لمنطق بحثي اسقصائي سليم ووفق إطار بمعنى أن تمارس 

فكري حاكم يرتبط بة مجموعة من اإلجراءات والخطوات القابلة للتنفيذ ، ولكن بقدر من 

 لمعلم. المرونة واالبتكارية من جانب المعلمين وفقا للموقف الحياتي الذي يتعرض له ا

 :  Reflexivityالتأملية والوعي  -3

وهي اإلطار الحاكم اللبحوث االجرائية ، خاصة المنتمية إلى اتجاه تحسين المدارس 

School Improvement Researches   حيث تهدف إلى فهم الممارسات القائمة ،

ن معارف وتأمل نتائجها، وربطها بعواملها المحركة، ثم تطويرها، وتعديل ما وراءها م

نظرية، ومن ثم اتخاذ القرارات بشأن األفعال المناسبة تجاهها، وعملية التأمل ال تشمل على 

مجموعة من الخطوات واإلجراءات المحددة وإنما هي طريقة كلية شمولية لمواجهة 

 (38)المشكالت واالستجابة لها، وفيها يقوم المعلم بالنظر والتأمل بعمق في ممارساته.

 :  Recurrenceع الممارسة التناوب م -4

فالعالقة جدلية بين الممارسة العملية وبحث المعلم التشاركى، ال تنتهي بالتوصل إلى 

فهم للظواهر وتعديل للممارسات، بل تؤدي إلى مزيد من البحث، ومزيد من الممارسة، 

األمر الذي يضفي على المعارف الناشئة عن تلك العالقة سمات خاصة أهمها التجدد 

 لنسبية. وا

هذا، فضاًل عن مجموعة أخرى من الشروط والمحددات التي ال غنى عنها 

 وهي : 

 :  Planningالتخطيط    -1

ينبغي أن تقوم بحوث المعلمين على خطة واضحة ومحددة المعالم، ويتطلب هذا من المعلم 

ات والمعلومات المراد معرفتها، أن يقوم بتحديد المشكلة أو لظاهرة المراد دراستها، والبيان

واألدوات التي يمكن االستعانة بها، وكيفية استخدام المعلومات والنتائج التي سيتم الحصول 

 عليها، وكذلك معالجة النتائج وتحليلها واالستفادة منها. 

؛ ألن هذا من شأنه أن  كأساس للتنمية المهنية للمعلمين اإليمان بأهمية هذه البحوث -2

سلوكيات واتجاهات المعلمين االيجابية نحو لقيام بهذه البحوث بكفاءة وفاعلية ينمي 

                                                            

(
58

) Zeichner, K and Liston, D. ( 1996 ) Reflective Teaching : An Introduction, 
New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates  PP 8 – 22 .  
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نتيجة شعورهم بالحاجة إليها، وتتحدد حاجة المعلمين لهذه البحوث من خالل المعادلة 

 األداء الفعلي.  –التالية الحاجة لبحث المعلم التشاركى = األداء المرغوب 

واالستفادة من نتائجها في تطوير أداء االستخدام المستمر والمنتظم  -3

 المعلم وممارساته. 

وأفراد  بين المعلمين الباحثين ىبحث المعلم التشاركى يتطلب تفاعاًل مستمرًا ذو معن -4

 (39)العينة وفقًا للموقف الذي يتم فيه

ستفادة، حيث أن الذي يتسم بالفهم والموضوعية واال المناخ المدرسي  الفعال والمستنير -5

ممارسة المعلمين لهذه البحوث يؤدي إلى نموهم المهني وربط معارفهم النظرية 

بالتطبيق العملي، بيد أن ممارسة هذا البحث بشكل جيد ال يتم إال في مناخ يتسم 

 (41)بالمرونة والتسامح.

 صفات وخصائص المعلم الذي يقوم  بالبحث :

األخيرة من هذا العصر على التربية  تفرض حتمية التطور وتسارعه في الحقبة

ضرورة مجاراة تطورات العصر وكل ما يستحدث لمواكبة االنفجار المعرفي وعصر 

العولمة في ظل ثورة االتصاالت اآلخذة في التطور المتسارع مما يتوصل إليه من نظريات 

أو  تربوية في أي مكان في العالم يفرض نفسه بالضرورة كجهد إنساني يمكن األخذ به

 تعديله أو تحسينه أوغير ذلك. 

والمعلم كأحد أبرز مدخالت المنظومة التربوية مطالب بأن ينفعل بالحداثة وما بعد 

الحداثة وال يتحقق هذا األمر إال إذا تجاوز المعلم وظائفه القديمة التي وصلت به إلى مجرد 

ن المعلم التمسك بمنطق حافظ وناقل للمعرفة دون المشاركة في إنتاجها ويتطلب هذا األمر م

للتفكير يساعده على التعامل معها من خالل فهم يمده بالمعنى والمغزى، فيتمكن فعاًل من 

مع من يعلمهم، فيضيف هو ومتعلموه إلى الخبرة المستهدفة بصمه تبعدهم عن  امداولته

خبرات حفظ المعارف فقط، كما يمكنه هذا النمط من التفكير من تكوين مسحه فلسفية حول ال

المستهدف تداولها، فيتذوقها هو وطالبه بشكل فيه إضافة وإبداع، وغاية األمر من اكتساب 

 المعلم لطريقة ما في التفكير أن يكون قاباًل للتعلم مدى الحياة. 

                                                            

(
58

) Mcpherson, M & Baptista, M. (2004) Developing Innovation in online 
Learning : An Action Research Framework, London : Routledge Falmer. 

PP. 8  .  
(  االرتكاز إلى المدرسة وعالقته بالنمو المهنى للمعلمين بها "  1000محمد عبد الخالق مدبولى )   (1)

،  3عدد األول ، المجلد ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، ال دراسات تربوية واجتماعيةدراسة تحليلية " 
 .  14، ص  1000يناير 
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 : (41)ينبغي أن تتوافر جملة من الخصائص في المعلم الذي يقوم بعملية البحث  ،لذا

قات المرنة واالعتماد المتبادل للظواهر مراعاة التقلب واالختالف والعال -1
والعالقات، وتقبل الفوضى وعدم االتزان، وإدخال الخبرات المعاشة في التفسير، 
ودراسة المشكالت وتنمية الثراء في الفهم والتحليل من خالل الحوار، وبناء 

 الفروض وتدريب المعلم على أساليب التفاوض. 

 ى نفس الحالة. توقع إجابات متعددة عن التطبيق عل -2

 التدريب على المهارات والمحاكاة واستخدام أدوات استشراف المستقبل.  -3

أن يهتم بحل المشكالت على المدى البعيد وليس على المدى القصير فقط، وذلك  -4
ألن تحليل المشكالت قصيرة المدى تعتمد على التحليل السكوني، ولكن المشكالت 

 والتغير والتعقد. بعيدة المدى فهي تتسم بالديناميكية 

التدريب على دقة المالحظة على اعتبار أن اإلنسان جزء من الطبيعة وليس في  -5
صراع أو خروج عنها، وأنه جزء من الظاهرة التي يتم مالحظتها بذاتيته التي يتم 
من خاللها الوصول إلى الموضوعية )طبيعيًا واجتماعيًا( ومن ثم يتم التدريب مع 

 المالحظة طويلة المدى (.  المالحظة بالمشاركة )

 التدريب على اكتشاف العالقات البينية بين الظواهر والمشكالت.  -6

تقبل حقيقة أنه كلما ازدادت مفاهيم العلماء دقة يزداد انقطاعهم وتواصلهم مع  -7
الواقع الحقيقي، ذلك ألن سبر جوانب الظواهر ال يتوقف على الجانب الشكلي 

 المرئية والمرئية للظواهر. الظاهري، بل على الجوانب غير 

ربط الخبرات الحسية بالتفكير المجرد، ويساعد هذا على التأمل الذاتي وممارسة  -8
 الدقة وطرق صياغة األسئلة. 

ويمكن أن يقوم بهذه البحوث مجموعة من المعلمين في مدرسة واحدة أو مدارس 

ين هي الصيغة مختلفة، بصورة تعاونية، حيث إن الصيغة الغالبة على بحوث المعلم

التعاونية التي يعمل فبها المعلمون سويا لمساعدة بعضهم البعض في تصحيح وإجراء 

 االستقصاءات التأملية داخل حجرة الدراسة، وذلك يمكن المعلم من : 

التعاون والتفاعل فيما بينهم، األمر الذى يؤدى إلى إنجاز العمل بصورة أفضل مما  -1
 أهم من حاصل جميع األفراد.  لو عملوا منفردين، حيث أن الكل

إنجاز المهام، وحل المشكالت بصورة أفضل، واالنجذاب نحو بعضهم البعض،  -2
 وتحقيق أهداف اجتماعية ونفسية تحقق لهم التوافق المهنى. 

 زيادة التواصل وتعزيز الروابط بين المعلمين وبعضهم البعض.  -3

صة عندما يشعر المعلمون الشعور باالنتماء، وزيادة الطاقة، تطوير الجودة، وخا -4
 بمسئوليتهم عن تقديم أفضل ما عندهم. 

                                                            

(  المعلم الباحث ومنطق بديل للبحث التربوي فى ضوء ظاهرة التعقد .  1888طلعت عبد الحميد )   (1)
 .  144،  103ص ص  1888، يونيو  58، المجلد العاشر ، العدد  مجلة كلية التربية بينها
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الشعور باالستقاللية والقدرة على إدارة الذات وصنع واتخاذ القرار، والتدريب  -5
 على الديمقراطية. 

وقد يتم بحث المعلم بواسطة فريق من المعلمين وفريق من الباحثين الخارجين يساعد 

الجة قضية على مستوى المدرسة أو الصف، وهنا تتكامل كل منهما اآلخر لحل مشكلة أو مع

الخبرة البحثية النظرية مع الخبرة العملية التطبيقية وهذا ما يسمى بالمدخل التشاركى 

 :(42)لبحوث المعلمين، ويكون دور الباحث الخارجى في هذه الحالة هو 

اصة في زيادة قوة المناقشات وخاصة للمواقف التي تحتاج إلى زيادة إيضاح وخ -1
 بدء عملية البحث. 

كمنسقين وميسرين للبحث من خالل مساعدة المعلمين على تحصيل وإنجاز  -2
 أعمالهم ومهامهم. 

 مساعدة المعلمين على فهم إجراءات وخطوات هذه البحوث ومتابعتها.  -3

 مساعدة المشاركين ) المعلمين ( على تنفيذ المهام داخل الفصل الدراسى.  -4

علم في مركز التدريب أثناء الخدمة أو تدريب المعلمين تصميم برنامج بحث الم -5
  School – based Teacher Trainingداخل المدرسة. 

 إمدادهم بمصادر المحتوى. -6

 وضع أدوات مالئمة تساعد المعلمين على القيام ببحوث المعلم التشاركية.  -7

 . مساعدة المعلمين على كيفية كتابة تقارير تأملية نقدية تتعلق بالمدرسة -8

 تقويم أداء معلمى الفصل قبل وأثناء وبعد الممارسات الصفية.  -9

 Participatoryوقد أوضح محمد عبد الخالق مدبولى أن المدخل التشاركى   

approach   يعد من األطر التنظيمية الهامة في سبيل التنمية المهنية للمعلمين، حيث يحقق

ديميون والمعلمون الممارسون، من خالل الغاية المزدوجة لكل من الطرفين الباحثون األكا

نشاط واحد تشاركى يسهمان فيه بشكل متوازى ومقبول من كليهما وذلك في ضوء جو من 

 الموضوعية والتسامح الفكرى. 

ويضيف مدبولى آليه جديدة وهامة من آليات إفادة التعليم الجامعى من مثل تلك 

تشاركية في برامج إعداد المعلم قبل البحوث المشتركة، أال وهي إدراج بحوث المعلم ال

الخدمة، بحيث يمارسها الطالب المعلمون داخل المدارس بإشراف مشترك بين مرشديهم 

األكاديميين وبين المعلمين الممارسين، وتمتاز هذه اآللية أنها تحقق ثالث مجموعات من 

 (43)األهداف في وقت واحد. 

                                                            

(
41

)  Skerrit, O.Z , Op. Cit. pp. 12 – 13   .  
( إدراك المعلمين للعالقة بين البحوث اإلجرائية والنمو المهنى 1001محمد عبد الخالق مدبولى )  (1)

 . 105-103، ص ص مرجع سابق"دراسة ميدانية"، 
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 : المجموعة األولى

سين )القدامى( المنخرطين في العمل المدرسى وبحث المعلم تتعلق بالمعلمين الممار

حيث تزداد خبراتهم وإمكانياتهم المهنية، ليس فقط نتيجة ممارستهم للبحث، وإنما أيضا من 

خالل مسئوليتهم عن نقل معارفهم وخبراتهم إلى المعلمين المبدئين من خالل كليات التربية 

 بأنفسهم.وإشرافهم عليهم أثناء اكتسابهم للخبرة 

 المجموعة الثانية : 

تتعلق بالطالب ) المعلمين ( حيث يتجاوزون مرحلة الدراسة إلى ما هو أبعد من 

منها، ليس باعتبارهم طالب، بل باعتبارهم معلمين تحت التمرين، يمارسون العمل 

البيداجوجي ويتأملونه ويجرون البحوث حول آثاره، ويطورونه بناء على تلك البحوث وهم 

ك يتجنبون الصدمة المهنية التي طالما يتعرض لها أقرانهم عند التحاقهم بالعمل ألول بذل

 مرة بعد التخرج.

 المجموعة الثالثة : 

أساتذة التربية المتعاونون في تلك المشروعات التدريسية / البحثية حيث يتابعون عن كثب 

سهم ذلك في تقريب مجريات الحياة المدرسية اليومية، وتزداد معرفتهم بها عمقا، وي

تصوراتهم النظرية من الواقع البيداجوجى، كما تسهم في تعديل معارفهم ونظرياتهم أحيانا، 

 مما ينعكس بشكل واضح على مساقاتهم التدريسية وبرامجهم إلعداد  المعلم.

وبرغم تراخى وبطئ المعلمين لالشتراك في البحث فإن هناك ثالثة مستويات  

البحث، تعكس هذه المستويات درجة المعلمين في مدى التدخل في الشتراك المعلمين في 

صنع القرارات خالل عملية البحث وخصوصا في تحديد المشكلة وبناء )تصحيح( البحث 

 (44)(.6واستخدام النتائج، كما هو موضح في جدول )

   مستويات اشتراك المعلم في البحث

من خالل الجدول يمكن توضيح مدى مشاركة المعلمين في 

 التالي :

 (  6جدول ) 

 مستويات اشتراك المعلم في البحث

                                                            

(
44

) Henson, K, T. (1996 ) Teachers as Researchers In J. sikula, T. Buttery and E. 
Guyton (Eds). Hand Book of Research on Teacher Education (2nd ed). 

New York : Macmillan, P. 53  .  



137 

 

 استخدام النتائج بناء البحث )إجراءات البحث ( تحديد المشكلة المستوى

المعلم ال يتدخل في  األول

اختيار المشكلة التي 

ستناقش، الباحث 

الخارجى هوالذى 

 يختار المشكلة 

حث قد يقوم المعلم بمساعدة البا

الخارجى في جمع البيانات 

ويكون دور المعلم هنا مساعد 

بدون معرفة فيما تستخدم هذه 

 البيانات. 

علم هنا ال يدرك مال

النتائج ألنه لم 

يشترك في عملية 

 البحث 

المعلم يتدخل بصورة  الثانى

محدودة في تحديد 

المشكلة والباحث 

األول له الكلمة 

 األخيرة 

المعلم الحق في عرض 

حاته عن بناء البحث فهو) اقتر

مساعد باحث مبتدئ( له 

اشتراك ضئيل في القرارات 

التي ترشد البحث لكن القرارات 

األخيرة ستقام بواسطة الشريك 

 األول 

نادرا ما يدرك 

 النتائج 

المعلم له الحق في  الثالث

اختيار المشكلة 

بشكل منفرد 

أوبالتساوى مع 

الباحث الخارجى تلك 

المشكالت التي 

حسن من أدائه ت

 داخل الفصول 

قد يصمم المعلم الدراسة بنفسه 

أويختار شريك مساوى له للقيام 

بالبحث والذى يمتلك الكثير من 

الخبرة وغالبا ما يكونوا 

 أشخاص جامعيين. 

المعلم يفهم 

النتائج ويدركها 

ويستخدمها في 

 تحسين التدريس 
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اءات البحث من خالل الشكل لمين والباحثين أثناء إجرويمكن توضيح تطور العالقة بين المع

 التالي :
 

 التخطيط يشترك فيه المعلم والباحث

 المعلم مالحظ والباحث منفذ

 قيام المعلم والباحث بعملية التأمل

 التخطيط من قبل المعلم والباحث مراجعة

 الباحث يالحظ والمعلم ينفذ

 قيام المعلم والباحث بعملية التأمل

 تبادل األدوار بين المعلمين والباحثين

مراجعة التخطيط من قبل المعلم 

 والباحث

 المعلم يالحظ والباحث ينفذ

 العمل كفريق بحث

 قيام المعلم / الباحث بعملية التأمل
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 لم والباحثالعالقة بين المع

 ديمقراطية وتشاركيه

 قيام المعلمين باالستقصاء التأملي 

 بصورة فردية

 مراجعة التخطيط من قبل المعلم والباحث

المعلمون كباحثين متعاونين من خالل تحول 

 المسئوليات تجاه المعلمين وقيامهم بإجراء البحث

 المعلم يالحظ وينفذ

 المعلم يقوم بعملية التأمل

 تطوير أدوات البحث التي يستخدمها المعلم

 مراجعة التخطيط من قبل المعلم

اونية التأملية الحقيقية من قبل جماعة الممارسات التع

 المعلمين

 حل المشكلة أو انبثاق أسئلة بحثية جديدة
 

 (  يوضح تطور العالقة بين المعلمين والباحثين أثناء إجراءات البحث  9شكل )
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