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The study aimed to identify the level of availability of action
research standards among senior teachers to improve educational
practices in Oman's schools. To achieve the objectives of the
study, the researchers used the descriptive curriculum, and after
verifying the validity and stability of the tool was applied to a
sample of (55) teachers and senior teachers, the results of the
study revealed that the degree of availability of action research
standards among teachers in basic education schools in Oman
came with an average percentage (37.33), and that there were no
statistically significant differences at the level of significance (α
=0.05) between average availability of action research criteria
attributable to the sex variable.
The researchers recommended that teachers should be trained in
how to interpret the results of the study and discuss them,
spreading the culture of action research in the field of education.
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درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل يف مدارس التعليم األساسي يف سلطنة عمان
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امللخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل لتحسني
املمارسات التعليمية يف مدارس سلطنة عمان .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنهج
الوصفي ،وبعد التحقق من صدق األداة وثباهتا مت تطبيقها على عينة مكونة من ( )55معلم ومعلمة
أوىل ،وقد كشفت نتائج الدراسة إىل أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف مدارس
التعليم األساسي بسلطنة عمان جاءت بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ( ،)37.33كما أشارت النتائج إىل
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني متوسطات توافر معايري
البحث اإلجرائي تعزى ملتغري اجلنس.
وأوصى الباحثان بضرورة تدريب املعلمني على كيفية تفسري نتائج الدراسة مناقشتها ،نشر ثقافة البحث
اإلجرائي يف احلقل الرتبوي.
الكلمات املفتاحية :البحث اإلجرائي ،معايري البحث اإلجرائي.

املقدمة:
يواجه املعلم يف مهنته العديد من اإلشكاالت سواء كانت بسيطة أو مركبة ،واليت يقف أمامها حائرا فيسعى البعض إلجياد
املعاجلات املناسبة هلا ،بينما يتجاهلها البعض اآلخر دون البحث عن أسباهبا ،مما يعين أمرين أساسيني :أوهلما أن استخدام
أسلوب احملاولة واخلطأ يف التعامل مع تلك التحدايت ال حيقق نتائجه اإلجيابية يف معظم األحيان ،بينما جتاهلها يؤدي إىل تفاقمها
وتراكمها وتشعبها إىل إشكاالت جديدة ،جتعل املعلم يواجه مشاكال حقيقية عصية على احلل ،وتقف عائقا يف سبيل االرتقاء
مبستوايت أدائه وأداء طالبه ،وابلتايل يؤثر سلبا على خمرجات التعليم الكلية.
وتشري التوجهات املعاصرة )فيما يتعلق ابلتنمية املهنية( إىل أمهية الرتكيز على وعي املعلم ،وتنمية قدراته على التعرف على
مشكالته وإجياد احللول هلا ،عوضا عن انتظار الباحثني املتخصصني لدراسة أدائه ،وبناء أدوات تقييمه ،واستخالص التوصيات
اليت حتسن من خمرجاته ،واليت قد تكون يف كثري من األحي ان بعيدة عن واقع املعلم الفعلي ،وال تقيسه بدقة ،وقد ال تسد الثغرة بني
املنهج على املستوى النظري وممارساته الفعلية يف الصف الدراسي.
إن العصر احلديث يتطلب معلمني ذوي مهارات عالية يف تشخيص املشكالت الرتبوية ومعاجلتها ،ولديهم القدرة على
االطالع والبحث ،وتطوير األدوات مبا يسهم يف حتقيق األهداف ،والعمل على إجراء البحوث الرتبوية كمنهجية علمية يف معاجلة
املشكالت اليت تواجههم يف املوقف الصفي (سرور ،وحسني ،وحمسن.)2011 ،
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هذا األمر جيعل البحوث الرتبوية ضرورة ملحة مبا تتضمنه من ممارسات حتليل وتفكر وأتمل بغية حل املشكالت أو
تطوير أداء قائم ،وهو ما يتطلب امتالك املعلم للمعارف واملهارات الالزمة للقيام ابلبحث اإلجرائي.
كما أن معلم القرن احلادي والعشرين ويف ظل جمتمع اقتصاد املعرفة املتسارع ،تبدلت أدواره وتوسعت؛ فأصبح من املتوقع
منه أن يكون ذا تفكري علمي منظم ،قادر على تصميم اخلربات واألنشطة بشكل خمطط ومدروس ،وإبمكانه إكساب طالبه
القدرات العقلية واالجتماعية املختلفة مبا يساعدهم على اختاذ قراراهتم الفردية واجلماعية بشكل فاعل ،وجيعل تعلمهم ذا معىن،
وصوال إىل تغيري النظرة الذهنية والنمطية الرتيبة حول املعلم وأدواره ،اليت ُوصمت ابلتقليدية والسلبية يف الكثري من األحيان.
وتسعى وزارة الرتبية والتعليم إىل تضمني برامج لتدريب املعلمني على إجراء البحوث اإلجرائية ،يف إطار عدد من
الساعات التدريبية ،إذ يتم تدريب املعلمني على أساسيات ومهارات البحث اإلجرائي ،مث يقوم املعلم بتطبيق ما تدرب عليه يف
بيئة عمله ابملدرسة ،وذلك ابختيار قضية تربوية تشكل حتداي ابلنسبة له ،مث يصمم من األدوات واخلطط اإلجرائية والربامج
العالجية ما يعينه على تعزيز نقاط قوته ،ومعاجلة أولوايت التطوير يف ممارساته ويف ممارسات زمالئه وطالبه ،ويتم الحقا تقييم
إجراءاته ومهاراته يف تطبيق البحث اإلجرائي ،وتقدمي التغذية الراجعة له مشتملة نقاط قوة البحث وأولوايت تطويره.

ويسمى البحث اإلجرائي مبسميات عدة تناولتها الدراسات واألدبيات املختلفة منها ،حبث املعلم ،وحبث الفعل ،والبحث
القائم على املمارسة ،واليت تعين مجيعها حبثا يشارك فيه الباحث يف مجع البياانت هبدف حل مشكلة عملية يف بيئة حقيقية
(العمراين.)2020،
كما يرى ) Coghlan, Coughlan & Shani (2019أن مفهوم البحث اإلجرائي ميكن تناوله ابعتباره دجما
للمعرفة التطبيقية للعلوم السلوكية مع املعرفة التنظيمية املتوفرة ،وتطبيقها ملعاجلة املشكالت ،هبدف تغيري سلوك أو أداء ،وتطوير
الكفاءات واملعارف العلمية.
ووفق هذا املنظور فإن تطبيق البحث اإلجرائي يسهم يف حتول املعلمني إىل ممارسني ،وهي إحدى توجهات التنمية املهنية
للمعلمني يف العصر احلايل؛ وذلك لتغيري معتقدات املعلمني حول أدوارهم ،وحول الطالب ،واملنهج ،واجملتمع ....اخل .وأتخذ
البحوث اإلجرائية أشكاال خمتلفة كاآليت (العمراين:)2020 ،
-1البحوث التآزرية :حيث جيريها جمموعة من الباحثني من مدارس حمددة؛ لدراسة املشكالت الرتبوية ،وأتسيس قناة حوار
مستدام بينهم.
- 2البحوث الصفية :يقوم هبا معلم واحد أو جمموعة معلمني هبدف حتسني أداءاهتم وممارساهتم يف الغرفة الصفية.
- 3البحوث التشاركية :واليت هتدف لدراسة الواقع احلايل ابملدرسة لتطويره ،ومعاجلة حتدايت العمل اليت حتد من اإلنتاج.
ويتم اختيار النوع املناسب يف ضوء بعض الضوابط منها طبيعة البحث ،والغرض منه ،ونوع الدعم الذي سيحصل عليه
الباحث ،ونوع وحجم البياانت املطلوبة ،وقدرة البحث على مجعها وحتليلها ،ونوع املساعدة اليت سيحتاجها إلجناز البحث
(ضحاوي.)2013 ،
إن امتالك املعلم للمهارات البحثية عموما ليس أمرا من الكماليات كما كان يف الزمن القريب املاضي ،بل إنه اعتمد
كأحد معايري تقييم املعلمني يف العديد من الدول .فعلى سبيل املثال جند أن املركز الوطين العتماد مؤسسات إعداد املعلمني
) (NCATEيف الوالايت املتحدة األمريكية وضع عددا من املعايري يف فرباير  ،2008لتبقى معتمدة حىت  2015بغية
حتديثها.
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والشخصية.
املعيار  :2ويتمثل يف نظام التقومي املتبع جلمع البياانت اليت تقيس أداء املعلمني ،وتوظيف تلك البياانت يف حتسني وتطوير طرائق
تدريسه وأساليبه.
املعيار  :3اهتمام املعلم ابلتنوع بني طالبه ،ووجود الفروقات الفردية بينهم ،والتعامل مع ذلك بكياسة من خالل تطبيق
االسرتاتيجيات التدريسية املالئمة واحلديثة.
ونالحظ أن هذه املعايري تنظر للمعلم بصفته منتجا للمعرفة وليس مستهلكا هلا فقط ،وهو ما أقرته أيضا اجلمعية الدولية
للتكنولوجيا يف جمال التعليم ) ،(ISTEاليت وضعت ستة معايري رئيسة للمعلمني هي املواطن الرقمي ،واملتعاون العاملي ،واملفكر
احلاسويب ،واملصمم املبتكر ،واملتواصل املبدع ،وآخرها أن يكون منتجا للمعرفة.
وعليه ،فإن تنمية مهارات املعلمني يف القيام ابلبحوث اإلجرائية يعتمد على ما يتلقونه من تدريب وأتهيل يف ضوء املعايري
املهنية املعاصرة ،وخصوصا التدريب أثناء اخلدمة؛ إلثراء املعلم يف جمال ختصصه ،مبا يشكل لديهم االجتاهات الناقدة والتأملية
والتحليلية ،ويطور القدرات البحثية لديهم.
وانطالقا من هذا االهتمام ابإلنتاج البحثي كمعيار جودة ألداء املعلمني ،جند أن استمارة املعايري املهنية للمعلم العماين
اليت أصدرهتا وزارة الرتبية والتعليم ،واليت اشتملت ثالث جماالت رئيسة هي :املعارف ،واملهارات ،والقيم ،قد تضمنت يف اجملال
املهاري معيار "احلرص على املعرفة والفهم الكامل واألحدث لألحباث احلالية ذات الصلة" ،ومت وضع مؤشرات لقياس حتقق هذا
املعيار.
إن هذا التوجه يعكس رغبة املخططني واإلدارات العليا يف جعل كل معلم ابحث ،وقادر على مالحظة أتمل وتقييم
ممارساته الذاتية ،واحلكم عليها وفق منهجية إحصائية وعلمية دقيقة ،وإجراء التغيري الالزم يف ضوء النتائج البحثية .وهناك عدة
مناذج للبحث اإلجرائي واليت أشار إليها)(Ward,2017) ،(Riel,2017) ، (Arora,2017وميكن إجيازها كاآليت:
منوذج Mcniff
يرى هذا النموذج أن البحث اإلجرائي هو جمموعة من اخلطوات اليت ترتبط منطقيا ،بدءا ابملالحظة ،مث التأمل وانتهاء
ابملعاجلة التجريبية من قبل املختص.
 .1منوذج مركز تكنولوجيا التعليم يف جامعة هوبكينز يف واشنطن األمريكية ) ،(CTEوالذي ينظر للبحث اإلجرائي أبنه سلسلة
من احللقات ،حبيث حتوي كل حلقة مخس خطوات ،تبدأ ابإلحساس ابملشكلة وحتديد وصياغة تلك املشكلة ،مث البحث عن
اخللفيات املعرفية حوهلا ،وإعداد اخلطة اإلجرائية ،مث تنفيذ اإلجراءات ومجع وحتليل وتفسري البياانت ،انتهاء بكتابة التقرير البحثي.
 .2منوذج مركز البحث اإلجرائي التعاوين يف جامعة بريدين األمريكية ) (CCARيرى هذا النموذج أن البحث اإلجرائي يبدأ
مبراجعة ممارسات املعلم ،والتأمل فيها ،واقرتاح حل ،مث تطبيقه ،وتقييمه ،وتطبيق حل آخر يف حال فشله ،ومراجعة النتائج بعد
كل حل.
 .3منوذج  Stephen Kemmis:ويف هذا النموذج فالبحث اإلجرائي هو سلسلة خطوات ،وتتكون كل دورة من أربع
خطوات هي :التخطيط ،بعدها اإلجراء يليها املالحظة والتأمل ،مث املمارسة.
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 .4منوذج  kurt Lewin:والذي يعترب البحث اإلجرائي كسلسلة حلزونية احللقات ،حيث متثل احللقة األوىل حتديد املشكلة،
مث األداء ،يليها تقييم النتائج وفق األداء.
 .5منوذج أبو عواد ونوفل :وتتلخص فكرته يف جمموعة من اخلطوات تتمثل يف :الـتأمل واالحساس ابملشكلة ،حتديد املشكلة
وصياغتها ،وصف وحتليل املشكلة ،صياغة الفرضيات ،تصميم خطة إجرائية واختبار ،وصف النتائج ومناقشتها ،التوصيات وتقرير
البحث ،التأمل ملشكلة جديدة أو التعديل (أبو عواد ،نوفل.)2012 ،
وقد أجريت العديد من الدراسات البحثية لقياس امتالك املعلمني ملهارات البحث اإلجرائي ،ومنها دراسة املزيين
( ،)2012وقد هدفت الدراسة إىل استقصاء فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف تنمية مهارات الدراسة اإلجرائية ومفهوم تعليم العلوم
لدى معلمات العلوم أثناء اخلدمة .ولتحقيق هذا اهلدف استخدم املنهج التجرييب ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرق دال
إحصائيا بني متوسط رتب درجات معلمات العلوم يف التطبيق القبلي ومتوسط رتب درجاهتن يف التطبيق البعدي يف أبعاد
االختبار( :مفهوم الدراسة اإلجرائية ،مهارة الفكر ،مهارة التخطيط) ويف الدرجة الكلية لالختبار ،لصاحل متوسط رتب درجاهتن
يف التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت .كما أشارت النتائج إىل وجود فرق دال إحصائياً بني متوسط رتب درجات معلمات العلوم
يف التطبيق القبلي ومتوسط رتب درجاهتن يف التطبيق البعدي يف مجح األبعاد والدرجة الكلية لسلم تقدير مهارات البحث
اإلجرائي ،لصاحل متوسط رتب درجاهتن يف التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت.
وهدفت دراسة نصر ( )2014إىل معرفة أثر البحث اإلجرائي كأسلوب إشرايف على النمو املهين للمعلم واملشرف.
استخدمت املنهج الوصفي التحليلي نظرا ملالءمته مع هذا النوع من الدراسات .كما واستخدمت االستبانة ،وورقة تفكر وأتمل
واملقابالت ونتائج التالمذة كأدوات جلمع البياانت .بينت نتائج أن مصطلح البحث اإلجرائي هو مصطلح غري مألوف ابلنسبة
للمشاركات .وأن البحث اإلجرائي هو أسلوب إشرايف من خالله يعمل املعلم أو املشرف على حل املشكالت اليت تواجهه كما
ويؤثر على منوه املهين ،وأن تطبيق البحث اإلجرائي داخل املدرسة أدى إىل زايدة املعرفة واملهارات يف جمال االختصاص وحتسني
عملية التدريس حسب آراء املشاركات يف هذه االسرتاتيجية .كما أشارت النتائج إىل أن تطبيق البحث اإلجرائي داخل املدرسة
إىل إكساب املشاركات معرفة جديدة من خالل اطالعهن على مفهوم البحث اإلجرائي وعلى مفهوم التعلم التعاوين ،وأن البحث
اإلجرائي قد أثر بشكل إجيايب على نتائج الطالب ،فارتفعت نسبة حتصيلهم العلمي يف مادة الرايضيات .كما كشفت النتائج أن
أبرز املشاكل اليت واجهت املشاركات يف تطبيق هذه االسرتاتيجية كانت كثرة أعباء العمل ،ضيق الوقت نسبة ملا تتطلبه هذه
االسرتاتيجية من أجل كتابة األدبيات ،عدم اخلربة ،صعوبة يف استخدام اإلنرتنت والربجميات.
وأجرى الدغمي ( )2015دراسة هدفت إىل التعرف إىل درجة متكن معلمي العلوم من مهارات البحث اإلجرائي يف
حمافظة املفرق ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير اختبار ت ّكون من ( )37فقرة ،اندرجت حتت ستة جماالت ملهارات
البحث اإلجرائي (مهارة معرفة البحث اإلجرائي ،مهارة حتديد مشكلة البحث اإلجرائي ،مهارة صياغة فرضيات البحث
اإلجرائي ،مهارة مجع بياانت البحث اإلجرائي ،مهارة حتليل بياانت البحث اإلجرائي ،مهارة استخالص نتائج البحث اإلجرائي).
وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية :إن درجة متكن معلمي العلوم من معرفتهم مبهارات البحث اإلجرائي دون املستوى املقبول
تربوايً ،وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية يف درجة متكن معلمي العلوم ملهارات البحث اإلجرائي
تعزى للجنس ،أو للخربة ،أو التفاعل بينهما يف مجيع جماالت ومهارات البحث اإلجرائي .أشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة
الدراسة متت
متكن معلمي العلوم جملاالت مهارات البحث اإلجرائي الكلية قد جاءت بدرجة متكن (ضعيفة) ،ويف ضوء نتائج ّ
التوصية إىل وزارة الرتبية والتعليم واملؤسسات األكادميية ابلرتكيز على متكني املعلمني من مهارات البحث اإلجرائي.
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وهدفت دراسة العتييب ( ) 2016إىل قياس مهارات البحث اإلجرائي بني معلمات الصف االبتدائي قبل اخلدمة ،وعمل
برانمج تدرييب لتطوير مهارات البحث اإلجرائي لديهن ،وقياس فعالية الربانمج يف تطوير مهارات البحث اإلجرائي لديهن.
استخدم هذا البحث مقاربة شبه جتريبية تعتمد على وجود جمموعة جتريبية واحدة من املعلمات قبل اخلدمة .وأظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد الدراسة يف القياس القبلي والبعدي للمعرفة واملهارات ملهارات البحث اإلجرائي.
يشري هذا إىل فعالية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات البحث اإلجرائي بني معلمات الصف قبل اخلدمة يف املرحلة االبتدائية.
واقرتحت الباحثة ضرورة وجود مسار حبث عملي يتم تدريسه يف كليات الرتبية ،وميكن أن يكون مشروع خترج يف هذه
الكليات ،وتشجيع املعلمني على القيام ببحوث إجرائية حلل املشكالت امليدانية.
أما الدوسري ( )2016فقد هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث
اإلجرائية ،واملتمثلة يف العوامل (الشخصية واإلدارية واألكادميية) .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة كأداة هلا؟،
وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي :أن العوامل األكادميية هي أبرز عوامل العزوف مث تلتها العوامل اإلدارية مث العوامل الشخصية.
وهي متمثلة يف :أن كثرة املشاغل احلياتية لدى املعلمني ،وضعف املهارات الالزمة للبحث اإلجرائي ،وكثرة النصاب التعليمي لدى
املعلمني ،وقلة احلوافز املادية واملعنوية للمعلم املميز ،هي أبرز العوامل ذات العالقة لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية
من وجهة نظر معلمي 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.
وهدفت دراسة عساف ( )2017إىل التعرف على آراء املعلمني يف حمافظة غزة حول أمهية البحث اإلجرائي ودرجة
التقدير الكتساب مهاراته ،ووضع رؤية مقرتحة لتنمية مهارات معلمي حمافظات غزة .ولتحقيق هذه األهداف استخدمت الباحثة
أدوات تطبيق املنهج الوصفي التحليلي على وكانت النتائج أن  ٪76.8من املبحوثني يعتقدون أبمهية البحث اإلجرائي يف العمل
املدرسي ،و ٪73.4من املبحوثني يرغبون يف تطوير مهاراهتم البحثية يف هذا اجملال ،بينما وافق  ٪80.1منهم على أن ظروف
العمل ال تسمح مبمارسة البحث اإلجرائي ،وأظهر  ٪50من املبحوثني احلاجة إىل تطوير مهاراهتم البحثية اإلجرائية والفنية .كما
أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بني متوسطي درجات تقييم املبحوثني،
حيث حيتفظون مبهارات إعادة البحث اإلجرائية املتعلقة بتنوع اجلنس ،وكانت الفروق لصاحل الذكور.
أما دراسة الغتامي ( )2018فقد هدفت إىل قياس مدى توافق البحث الذي أجراه معلمو املدارس مع معايري البحث
العملي .صمم الباحثون بطاقة تقييم لتحليل عينة من البحوث اليت كتبها مدرسو املدارس العاملون يف سلطنة عمان .كما مت إجراء
مدرسا ابحثًا لدراسة مدى معرفتهم مبتطلبات البحث اإلجرائي ،وآرائهم حول كيفية مساعدة مدرسي املدارس
مقابالت مع ً 12
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حيث جاءت دون مستوى اإلتقان ،كذلك عدم وجود فروق ذات دالل إحصائية بني متوسطي درجات املعلمات
األوائل يف اختبار املهارات ،تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،بينما توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطي درجات املعلمات
األوائل يف اختبار املهارات ،تعزى ملتغري الربامج التدريبية لصاحل املعلمات األوائل الالئي حضرن هذه الربامج ،ويف ضوء هذه
النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات ،منها :إثراء خطة اإلمناء املهين لوزارة الرتبية والتعليم بربامج تدريبية متكاملة حول تنمية
مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمات األوائل .كما اقرتحت بعض الدراسات ،منها :دراسة فاعلية برانمج تدرييب يف تنمية
مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمات األوائل.
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وسعت دراسة السيد والعمري ( )2015إىل حتديد مدى توافر مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمات األوائل مبدارس
التعليم األساسي يف حمافظة ظفار؛ ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي وقد كشفت نتائج الدراسة عن عدم
توافر مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمات األوائل

Amal Abdallah Alharmali & Humaid Muslem ALSAIDI

أتهيال إلجراء حبث مدرسي موثوق .وخلصت الدراسة إىل أن البحوث اليت مت حتليلها ال حتمل مسات
على أن يصبحوا أكثر ً
البحث املقبول واملرضي ،على الرغم من اعتقاد األساتذة إبملامهم ابلبحوث اإلجرائية وااللتزام مبقاييسها .كما أن تصورات املعلمني
وفهمهم للبحث تتأثر بعدد من العوامل مبا يف ذلك التعليم اجلامعي ،والقواعد واللوائح اليت تقدمها وزارة الرتبية والتعليم وآراء
املشرفني عليهم .وتوصي الدراسة بوضع معايري ومعايري ألحباث املعلم ختتلف عن معايري البحث األكادميي والربامج اجلامعية ،ولكن
جيب أن تتوافق مع اتفاقيات البحث العملي.
وهدفت دراسة األفندي ( )2018إىل التعرف على املعوقات اليت تواجه املعلمني إلجراء البحوث اإلجرائية يف املدارس
األهلية (احلكومية) يف بيت حلم من وجهة نظر املعلمني ،وكذلك التحقق من أتثري املتغريات املستقلة :اجلنس ،سنوات اخلربة،
املؤهالت ،وموقع املدرسة .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي .وأظهرت النتائج أن املعوقات متوسطة .وكان ترتيب أمناط
املعوقات من وجهة نظر املعلمني :عقبات شخصية مث عقبات إدارية ومدرسية ،وأخرياً معوقات أكادميية .كما أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية جتاه معوقات متغري اجلنس لصاحل الذكور .كما أوضحت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغري املؤهالت ،وسنوات اخلربة ،ومتغري موقع املدرسة.
وأجرى أبو علي ( )2020دراسة هدفت إىل تقصي درجة ممارسة معلمي العلوم يف املدارس األردنية ملهارات البحث
اإلجرائي من وجهة نظرهم .وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي ملناسبته لتحقيق أهداف البحث .وبينت نتائج البحث أن
درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات البحث اإلجرائي جاءت متوسطة .كما بينت النتائج أن درجة ممارسة عينة البحث ملهارات
البحث اإلجرائي ال ختتلف ابختالف جنس املعلم ،يف حني أن درجة ممارسة عينة البحث لتلك املهارات ختتلف ابختالف املؤهل
العلمي ،ولصاحل محلة مؤهل البكالوريوس والدراسات العليا .ويف ضوء هذه النتائج مت التوصل إىل جمموعة من التوصيات.
وقد كشف ) Ronen (2020أن هناك فجوة واضحة متأصلة بني أفكار ومعتقدات املعلمني من جهة وبني تنفيذهم
العملي وممارساهتم التدريسية من جهة اثنية ،أدى ابلباحث إىل صنع شراكة بني أكادميية للمعلمني وامليدان الرتبوي يف املدرسة،
طبق فيها البحوث اإلجرائية ،وأشرك فيها معلمني اثنني جبانب  24معلما ال زالوا يف مرحلة ما قبل اخلدمة ،مجيعهم من ختصص
العلوم ،واستمرت ه ذه التجربة لعامني ونصف ،وقد ساعدت دورات التفكري يف التفكري والفعل على رصد العملية املعقدة للشراكة
اليت تسد الفجوة بني الثقافات األكادميية وامليدانية لدى املعلمني.
خضعت البياانت اليت مت مجعها لثالث مراحل من حتليل احملتوى التفسريي ،تشري إىل دور دورات التفكري يف التفكري
والتنفيذ ،مما أدى إىل تداخل السمات املعرفية والتأثريية والنظرية والعملية خالل منوذج املمارسة األكادميية امليدانية.
ويرى )Hegazy, Ellerton, Campos-Remon, Zaphir, Mazzola, & Brown (2021
أن البحوث اإلجرائية مكنت طالب السكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس يف برانمج التنمية املهنية اخلاصة هبم،
وساعدهتم يف فهم وإدراك ممارساهتم مع الطالب ،وأن هذه البحوث تدعم النظرية ابلتطبيق واملمارسة ،حبيث خيلق هذا الدمج
بينهما ممارسات مستدامة للتعليم من أجل التفكري ،وبذلك يرى الباحثون أن البحوث اإلجرائية تساهم يف ختطي املعلمني لكثري
من التحدايت واآلليات أثناء إجرائهم للتغيري الرتبوي التحويل املطلوب مع طالهبم.
وقد كشفت نتائج الدراسات السابقة ضعف املهارات واملعايري املتعلقة ابلبحث اإلجرائي لدى املعلمني ،ابلرغم من أتكيد
التوصيات على أمهية اكتساب املعلمني ملهارات البحث اإلجرائي ،كما جند قلة الدراسات العمانية اليت حبثت يف معايري البحث
اإلجرائي ،لذا تسعى هذه الدراسة إىل التقصي عن توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل.
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وتكشف العديد من الدراسات عن ضعف توفر مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمني ،فنجد يف دراسة مأوي واحملسن
( )2014أن املعلمني ينقصهم مهارات إجراء البحوث اإلجرائية برغم أهنم يؤمنون بدور تلك البحوث يف منوهم الشخصي
واملهين ،واجتاهاهتم اإلجيابية جتاه دورها يف تطوير فهمهم لعملييت التعليم والتعلم  (Mooi & Mohsin, 2014).كما
توصلت دراسة عبد القادر والعمري ( )2015على عدم توفر مهارات البحث اإلجرائي األساسية لدى عينة الدراسة ،وأهنم مل
يسبق هلم أن أجروا أي حبث إجرائي ،ومل خيضعوا لدورات تدريبية ختتص ابلبحث اإلجرائي ،إضافة لعدم توفر دعم اإلدارة وال
الوقت إلجراء تلك البحوث.
كما وجد عساف ( )2017يف دراسته أن هناك ضعف يف مهارات املعلمني يف إجراء البحث اإلجرائي تعزى ألعباء
التدريس الكثرية ،واحنسار الثقافة البحثية لدى املعلمني ،وضعف وجود احلوافز يف بيئة العمل.
وتتفق أيضا دراسة خباري ( )2019اليت رصدت آراء القيادات املدرسية ،واليت توصلت إىل أن للبحث اإلجرائي أمهية
عالية جدا يف حتسني ممارسات املعلمني ،ودراسة البدوي ( )2020اليت استهدفت ( )60معلمة من معلمات مدارس تبوك ،إذ
خلصت هذه الدراسة إىل تفاوت معايري البحث اإلجرائي لدى أفراد العينة ،وأن النسبة األكرب منهن ميتلكن مهارة تصور وحتليل
املشكلة فقط.
وللتصدي هلذه املشكلة ،حتاول الدراسة احلالية الكشف عن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل ،واإلسهام
يف توظف املعلمني هلذه املعايري من خالل اإلجابة عن السؤالني:
 .1ما مدى توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بني متوسطات توافر معايري البحث اإلجرائي لدى
املعلمني األوائل تعزى ملتغريات اجلنس؟
أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل:
 .1حتديد مستوى توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل لتحسني املمارسات التعليمية يف مدارس سلطنة عمان.
.2الكشف عن إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بني متوسطات مستوايت تقدير أفراد
العينة هلذه املمارسة تعزى ملتغريات اجلنس.
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برغم أمهية البحوث اإلجرائية )كما سلف( إال أن تطبيقاته يف احلقل الرتبوي ال زالت حتظى ابهتمام حمدود ،ومن خالل
جتربة الباحثَني الشخصية يف إطار عملهما يف تدريب املعلمني األوائل ،أنه أثناء جلسات التأمل الذايت يف استمارة املعايري املهنية
اليت يتم تعبئتها من قبل املعلمني األوائل لتقييم مستوايهتم يف كل معيار من املعايري املدرجة ابالستمارة ،كان معيار "احلرص على
املعرفة والفهم الكامل واألحدث لألحباث احلالية ذات الصلة" هو األضعف لدى أغلب املعلمني االوائل ضمن ممارساهتم
التدريسية ،مما يعكس احلاجة امللحة لتدريبهم على إجراء هذه البحوث ،وتقييم كل مرحلة من أحباثهم والوقوف على أوجه القصور
العامة املشرتكة بينهم؛ للرتكيز عليها بشكل مكثف أثناء تطوير احملتوى التدرييب للبحث اإلجرائي.
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أمهية الدراسة:
األمهية النظرية:
تعترب هذه الدراسة استجابة للتوجهات الرتبوية املعاصرة يف تطوير ممارسات املعلمني وجمموعات التعلم املهنية ،عرب إجراء
حبوث إجرائية لتحسني األداء ،وحتقيق التوازن والتكامل بني مهامهم كمعلمني ومهامهم كباحثني ،وتطوير قدراهتم على تقييم
عمليات التعليم والتعلم يف صفوفهم الدراسية ،وإصدار األحكام مبوضوعية وفق منهجية علمية بعيدا عن التخمني والعشوائية.
األمهية التطبيقية:
ميكن أن تكون الدراسة مرجعا للمعلمني األوائل ،واملدربني يف مراكز التدريب ،وعموم الباحثني ،لتحسني ممارسات
املعلمني ،من خالل تقييم مهاراهتم يف إجراء البحوث اإلجرائية عرب مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقييم ،وحل حتدايت
عملييت التعليم والتعلم مب نهجية علمية قائمة على البحث العلمي ،وابلتعاون مع زمالئه املعلمني .كما تفيد الدراسة يف مراجعة
املعنيني يف مراكز التدريب للمادة التدريبية املقدمة للمعلمني األوائل املتعلقة ابلبحث اإلجرائي ،وسبل حتسينها.
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على حتديد درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل.
احلدود املكانية :مدارس التعليم األساسي مبحافظة مسقط ،ومشال الباطنة ،وجنوب الباطنة.
احلدود الزمانية :العام الدراسي(2021/ 2022).
احلدود البشرية :املعلمني األوائل يف مدراس التعليم األساسي بسلطنة عمان.
مصطلحات الدراسة:
يعرف املقبل ( ،)2018و )Clayton & Broome (2018البحث اإلجرائي أبنه البحث الذي يقوم به
املعلمون ألجل تطوير أدائهم وممارساهتم يف التدريس ،ومعاجلة املشكالت اليت تواجههم يف التدريس؛ للوصول للتغيري املنشود.
ويعرفه الباحثان إجرائيا أبنه :أحد حبوث التنمية املهنية والذي يسعى إىل مساعدة املعلم على استقصاء ممارساته من خالل
دراسة الظواهر والقضااي الرتبوية ،ومعاجلة التحدايت اليت تواجهه؛ بغية جتويد العملية التعليمية.
املعايري :يعرفها هجتون ) (Houghton, 1996; 42أبهنا "جمموعة من املقاييس املعربة عن املستوى النوعي الذي
جيب أن يكون متواجداً يف مجيع اجملاالت األساسية واملكونة ألي برانمج تعليمي".
ويعرفها الباحثان معايري البحث اإلجرائي إجرائياً أبهنا :جمموعة من املقاييس تستخدم لتحديد مدى توافر مواصفات
البحث اإلجرائي يف البحوث اليت يعدها املعلمني األوائل ،ويتم قياسها من خالل بطاقة حتليل.
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الطريقة واإلجراءات
أتلف جمتمع الدراسة من مجع املعلمني األوائل العاملني يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان يف حمافظة مسقط،
ومشال الباطنة ،وجنوب الباطنة ،والبالغ عددهم ( )1472معلم أول ،ومعلمة أوىل ،للعام الدراسي). (2021/ 2022
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )55حبثاً إجرائياً ملعلم أول ،ومعلمة أوىل ،ومت اختيارهم ابلطريقة العشوائية البسيطة ،وهي
الطريقة املناسبة حلجم اجملتمع ،يوضح ذلك اجلدول ). (1
جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس للعام الدراسي 2022 /2021
متغريات الدراسة
النوع

اجملموع

العدد

النسبة املئوية

ذكر

24

%43.6

أنثى

31

%56.4

55

%100

منهج الدراسة:
اعتمد الباحثان يف الدراسة املنهج الوصفي ،وهو املنهج املناسب هلذا النوع من الدراسة اليت هتدف إىل تعرف مدى توافر
معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل ،وقد قام الباحثان إبعداد بطاقة حتليل تضمنت معايري البحث اإلجرائي.
أداة الدراسة:
طبقت الدراسة بطاقة حتليل تضمنت معايري البحث اإلجرائي ،وقد مت تصميمها بعد الرجوع لألدب الرتبوي ،وقد تكونت
البطاقة من جزئني أساسني :اجلزء األول اخلاص ببياانت املعلم ،واجلزء الثاين يتضمن معايري البحوث اإلجرائية ،وقد تكونت يف
معيارا.
صورهتا النهائية بعد حتكيمها ستة حماور موزعة على (ً )45
املقياس املعتمد يف الدراسة:
مت استخدام مقياس التدرج اخلماسي حسب نظام ليكرت ) (Likertالستجاابت أفراد العينة يف حملاور الدراسة على
النحو املبني يف اجلدول )(2

374

Volume: 4

جمتمع الدراسة:

Amal Abdallah Alharmali & Humaid Muslem ALSAIDI

جدول ( )2درجات املقياس املعتمد لتقديرات لقياس مدى توافر معايري البحث اإلجرائي
درجات مقياس ليكرت()Likert

درجة التوافر

1

توافر املعيار

0

عدم توافر املعيار

صدق األدوات:
للتحقق من صدق بطاقة التحليل استخدم الباحثان صدق احملكمني من خالل عرض األداة على جمموعة من احملكمني
املختصني يف البحث اإلجرائي ،ويف ضوء آرائهم ومالحظاهتم ،قام الباحثان إبجراء التعديالت املناسبة ،من حذف وتعديل
وإضافة ،وإخراج األداة يف صورهتا النهائية.
ثبات األدوات:
للتأكد من ثبات األداة ،قام الباحثان بتطبيق االستبانة على عينة جتريبية بلغت ( )5معلم ومعلمة ،وكانت العينة التجريبية
املختارة خارج نطاق العينة األصلية للدراسة ،وبعد االنتهاء من التطبيق على العينة التجريبية مت حساب معامل ثبات األداة عن
طريق معادلة ألفا كرونباخ ) (Cronbachk,s Alphaحيث وصلت بطاقة التحليل األوىل  0.844وهي معدل جيد
ومناسب للتطبيق .
إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد حتديد مشكلة الدراسة ،وأسئلتها ومتغرياهتا ،وبعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة ،والتأكد من صدقها وثباهتا ،طبق
الباحثان األداة على عينة الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين ).(2021/2022
املعاجلة اإلحصائية:
مت معاجلة بياانت الدراسة إحصائياً ابستخدام برانمج) ، (spssوذلك على النحو التايل:
• لقياس الثبات ألدوات الدراسة :مت استخدام معامل الثبات الفا كرونباخ.
• لإلجابة عن السؤال األول :مت استخدام التكرارات والنسبة املئوية .
• لإلجابة عن السؤال الثاين :مت استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ) (T-testللتحقق من داللة الفروق اليت تعزى ملتغري
الدراسة .ويوضح اجلدول ( )3احلدود الفعلية للفئات.
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جدول ( )3احلدود الفعلية للفئات بناءً على التدرج املستخدم يف أداة الدراسة
الدرجة

التكرارات

النسبة املئوية

3

100-67

100 - %67

مرتفع

2

66-33

%66 - %33

متوسط

1

32 – 0

%32 – 0

منخفض

Volume: 4

املعيار

املستخدم

نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج السؤال األول ومناقشتها
لإلجابة عن هذا السؤال ونصه :ما مدى توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل يف مدارس التعليم األساسي
بسلطنة عمان؟
مت استخراج النسبة املئوية ،جلميع تكرارات حماور معايري البحث اإلجرائي يف أداة بطاقة التحليل ،حيث مت ترتيبها ترتيبا
تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول )(4
جدول ( )4النسبة املئوية ملعايري البحث اإلجرائي يف أداة بطاقة التحليل ،واألمهية النسبية (الرتبة) جلميع حماور األداة
م

املعايري

التكرار

النسبة

املستوى

املئوية
1

أدوات الدراسة

214

42.8

متوسط

2

إجراءات الدراسة ومنهجيتها

209

41.8

متوسط

3

مشكلة الدراسة وأسئلتها

412

41.2

متوسط

4

مناقشة النتائج وتفسريها

371

37.1

متوسط

5

املوضوع ومقدمة الدراسة

375

31.2

متوسط

6

املراجع والتوثيق

89

29.9

منخفض

37.33

متوسطة

النسبة العامة
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يتضح من اجلدول ( )4أنه على املستوى العام فإن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف مدارس التعليم
األساسي بسلطنة عمان جاءت بدرجة متوسطة يف إمجايل حماور الدارسة.
كما يتبني من اجلدول ( ) 4أن النسبة املئوية للمتوسطات احلسابية لكل معيار من معايري البحث اإلجرائي يف أداة
الدراسة بني ( ،)%29.9 -%42.8أي بني املستوى املتوسط واملنخفض ،حيث احتل املعيار "أدوات الدراسة" الرتبة األوىل
من حيث درجة التوافر ،وذلك بنسبة مئوية ( )%42.8وبدرجة متوسطة ،يليه املعيار "إجراءات الدراسة ومنهجيتها" بنسبة مئوية
( )%41.8وبدرجة متوسطة ،وجاء اثلثاً املعيار "مشكلة الدراسة وأسئلتها" بنسبة مئوية ( )%41.2وبدرجة متوسطة ،ورابعاً
املعيار "مناقشة النتائج وتفسريها" بنسبة مئوية ( )%37.1بدرجة متوسطة ،وخامساً املعيار "املوضوع ومقدمة الدراسة" بنسبة
مئوية ( ،)%31.2وأقل املعايري يف التوظيف "املراجع والتوثيق " بنسبة مئوية ( )%29.9بدرجة منخفضة.
وتعزى هذه النتيجة إىل أن إعداد األدوات البحثية يعد من املهارات العامة ،حيث يعتمد الباحث على األدب الرتبوي
والدراسات السابقة يف إعداد األدوات ،أضف إىل الدعم الذي حيصل عليه من قبل الباحثني ذوي اخلربة يف اجملال الرتبوي ،كما أن
إجراءات الدراسة غالبا تكون جاهزة ،إذ يعمل الباحث على تكييف اإلجراءات وتطويرها يف ضوء الدراسة البحثية اليت يقوم
بتنفيذها ،وتتضح مدى اخلربة البحثية يف كتابة املقدمة واليت تتطلب مهارات تتعلق ابلتفكري الناقد والتحليل واالستخالص ،والربط
بني أجزاء املقدمة وبيان مشكلة الدراسة أبسلوب علمي ،لذا جاء هذا املعيار يف املرتبة قبل األخرية ،كما أن خربة املعلمني يف
التعامل مع املنهجية العلمية يف التوثيق جاء يف املرتبة األخرية ،وهذا يعود على املعايري اخلاصة بنظام التوثيق األمريكي والذي
يتطلب أن حيصل الباحث على تدريب كايف حىت يتمكن من التوثيق بطريقة علمية ومتوافق مع معايري التوثيق العلمية.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السيد والعمري ( ،)2015حيث كشفت عن عدم توافر مهارات البحث اإلجرائي لدى
املعلمات األوائل وجاءت دون مستوى اإلتقان ،ودراسة أبو علي ( )2020اليت بينت أن درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات
البحث اإلجرائي جاءت متوسطة.
ختتلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الدغمي ( )2015اليت توصلت إىل أن درجة متكن معلمي العلوم من معرفتهم
مبهارات البحث اإلجرائي دون املستوى املقبول تربوايً ،ودراسة الغتامي ( )2018اليت خلصت إىل أن البحوث اليت مت حتليلها ال
حتمل مسات البحث املقبول واملرضي.
أما عما أظهرته نتائج الدراسة حول كل معيار من معايري الدراسة فقد جاءت التكرار والنسبة املئوية واألمهية النسبية
(الرتبة) للعبارات املكونة لكل معيار كما يلي:
املعيار األول :املوضوع ومقدمة الدراسة
التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات املعيار األول املوضوع ومقدمة الدراسة يف بطاقة التحليل ،والنسبة
العامة حيث مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول(5).
اجلدول ) (5التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار األول املوضوع مقدمة الدراسة
م

377

املعايري

التكرار

1

موضوع البحث له عالقة ابحلقل الرتبوي.

54

النسبة

املئوية

98.2

ى

املستو

مرتفع

2

تضمني الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة.

46

83.6

مرتفع

3

يظهر معرفة وفهم (الباحث) مبشكلة الدراسة.

44

80.0

مرتفع
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5

االقتباسات (التصرف) ذات الصلة مبشكلة الدراسة.

39

70.9

مرتفع

6

ترابط األفكار والتسلسل يف عرض املشكلة.

36

65.5

متوسط

7

كتابة املقدمة أبسلوب علمي متضمنا حتليل األفكار ومتحيصها.

29

52.7

متوسط

8

الشمولية والدقة يف عرض الدراسات السابقة والتعليق عليها.

28

50.9

متوسط

9

التحليل التأملي ووضوح الكتابة االكادميية للنص.

20

36.4

متوسط

10

التحليل املنطقي للنص املقتبس.

14

25.5

منخفض

11

الكلمات املفتاحية مناسبة وذات صلة مبوضوع البحث

13

23.6

منخفض

12

ملخص الدراسة واضح ويتضمن العناصر الرئيسة

10

18.2

منخفض
متوسط

تشري النتائج يف اجلدول ( )5أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار املوضوع ومقدمة الدراسة
جاء متوسطاً فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( .)%31.2وجاء املعيار يف املرتبة اخلامسة من إمجايل معايري الدراسة.
كما يتبني من اجلدول ( )5أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات املعيار األول املوضوع ومقدمة الدراسة فقد تراوحت
بني ( ،)%18.2 -%98.1أي بني املستوى املرتفع واملنخفض ،وكانت األكثر توافر معيار "موضوع البحث له عالقة ابحلقل
الرتبوي" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%98.1مبستوى مرتفع .وجاءت يف املرتبة األخرية معيار "ملخص الدراسة واضح ويتضمن
العناصر الرئيسة" بنسبة مئوية للتكرارات ( )18.2مبستوى منخفض.
وتعزى هذه النتيجة إىل أن الدراسة البحثية تتعلق مبعرفة مدى توافر معايري البحث لدى املعلمني ،لذا من املتوقع أن تكون
معظم البحوث اإلجرائية تنفذ يف ذات التخصص ،أضف أن ملخص الدراسة مل يتضمن يف مواصفات البحث اإلجرائي الذي
حصل عليه املعلمني من املؤسسة الرتبوية ،إذ أن معظم البحوث اإلجرائية بدون ملخص حبثي ،وبدون الكلمات االفتتاحية ،كما
اتضح من قلة خربة املعلمني البحثية يف كتابة املقدمة خاصة ما يتعلق ابلتحليل النصوص املقتبسة ،والتحليل التأملي للنصوص
األكادميية ،وهذا يعزى إىل قلة الساعات التدريبية اليت حصل عليها املعلمني يف الربامج التدريبية املقدمة هلم من املؤسسة الرتبوية.
املعيار الثاين :مشكلة الدراسة وأسئلتها
التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات املعيار الثاين مشكلة الدراسة وأسئلتها يف بطاقة التحليل ،والنسبة
العامة حيث مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول(6).
اجلدول ( )6التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار الثاين مشكلة الدراسة وأسئلته
م

احملاور

التكرار

النسبة املئوية

املستوى

1

حتديد احلدود املكانية والزمانية واملوضوعية والبشرية واملادية بدقة.

53

96.4

مرتفع

2

ارتباط املصطلحات بعنوان الدراسة.

52

94.5

مرتفع

3

صياغة األسئلة بطريقة علمية.

52

94.5

مرتفع

4

ارتباط األسئلة مبشكلة الدراسة.

52

94.5

مرتفع

5

استعمال مفردات قابلة للقياس.

50

90.9

مرتفع

6

الصياغة العلمية ملشكلة الدراسة وارتباطها ابلعنوان.

48

87.3

مرتفع

34

61.8

متوسط

26

52.7

متوسط

7
8

يشمل عرض املشكلة جوانب مقنعة بوجودها ومظاهرها وأسباهبا وأمهية
البحث فيها
حتديد مربرات الدراسة.
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Volume: 4

املتوسط العام

375

31.2

Issue: 1

4

عنوان البحث واضح وحمدد ويشمل متغريات الدراسة.

42

76.4

مرتفع

Amal Abdallah Alharmali & Humaid Muslem ALSAIDI

0

9

صياغة األهداف بطريقة علمية.

25

45.5

متوسط

1

بيان أمهية الدراسة وفائدهتا وإسهامها يف اجملال الرتبوي.

20

36.4

متوسط

املتوسط العام

412

متوسط

41.2

تشري النتائج يف اجلدول ( )6أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار مشكلة الدراسة وأسئلتها
جاء متوسطاً ،فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( .)%41.2وجاء املعيار يف املرتبة الثالثة من إمجايل معايري الدراسة.
كما يتبني من اجلدول ( )6أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات املعيار الثاين مشكلة الدراسة وأسئلتها ،فقد تراوحت
بني ( ،)%36.4 -%96.4أي بني املستوى املرتفع واملتوسط ،وكان األكثر توافر معيار "حتديد احلدود املكانية والزمانية
واملوضوعية والبشرية واملادية بدقة" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%96.4مبستوى مرتفع .وجاءت يف املرتبة األخرية معيار "بيان أمهية
الدراسة وفائدهتا وإسهامها يف اجملال الرتبوي" بنسبة مئوية للتكرارات ( )36.4مبستوى منخفض.
وتعزى هذه النتيجة إىل أن حمددات الدراسة من املهارات السطحية اليت يستطيع الباحث القيام هبا ،أضف إىل أن توافر
البياانت لدى املعلمني جعل من السهل إجناز هذا املعيار ،كما أن قلة الساعات التدريبية والربامج املقدمة للمعلمني يف جمال
الدراسات البحثية أثرت على بقية املعايري واليت كانت مبستوى متوسط ،ما يعطي داللة على فقدان املعلمني للعديد من املهارات
البحثية ،إذ أن املتوقع أن تظهر خربة الباحث يف صياغة املربات واألمهية البحثية ،وهذا األمر يتعلق حبجم الربامج التدريبية اليت
تقدم للمعلمني يف البحث اإلجرائي.
املعيار الثالث :إجراءات الدراسة ومنهجيتها
التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات يف املعيار الثالث اخلاص إبجراءات الدراسة ومنهجيتها يف بطاقة
التحليل ،والنسبة العامة حيث مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول(7).
اجلدول ( )7التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار الثالث إجراءات الدراسة ومنهجيتها
م

احملاور

التكرار

النسبة
املئوية

املستوى

1

وصف جمتمع الدراسة من حيث نوعه وحجمه ومكانه.

52

94.5

مرتفع

2

حتديد عينة الدراسة وطريقة اختيارها.

50

90.9

مرتفع

3

حتديد إجراءات الدراسة ومجع البياانت بشكل واضح.

50

90.6

مرتفع

4

حتديد نوع البحث ومنهجيته بوضوح (كمي – نوعي – مزجي)

31

56.4

متوسط

5

توضيح األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البياانت.

26

47.3

متوسط

209

41.8

متوسط

املتوسط العام

تشري النتائج يف اجلدول ( )7أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار إجراءات الدراسة ومنهجيتها
جاء متوسطاً فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( .)%41.8وجاء املعيار يف املرتبة الثانية من إمجايل معايري الدراسة.
كما يتبني من اجلدول ( )7أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات معيار إجراءات الدراسة ومنهجيتها قد تراوحت بني
( ،)% 47.3 -%94.5أي بني املستوى املرتفع واملتوسط ،وكان األكثر توافرا هو معيار "وصف جمتمع الدراسة من حيث نوعه
وحجمه ومكانه" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%94.5مبستوى مرتفع .وجاء يف املرتبة األخرية معيار "توضيح األساليب اإلحصائية
املستخدمة يف حتليل البياانت" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%47.3مبستوى متوسط.
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التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات املعيار الرابع أدوات الدراسة يف بطاقة التحليل ،والنسبة العامة حيث
مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول).(8
اجلدول ( )8التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار الرابع أدوات الدراسة
م

احملاور

التكرار

النسبة املئوية

املستوى

1

ارتباط حمتوى األداة مع موضوع الدراسة.

51

92.7

مرتفع

2

السالمة اللغوية ألدوات الدراسة.

51

92.7

مرتفع

3

وصف شامل وحمدد لألداة وطريقة إعدادها.

46

83.6

مرتفع

42

76.4

مرتفع

24

43.6

متوسط

214

42.8

متوسط

4

سالمة املنهجية العلمية املستخدمة وتوافقها مع املشكلة
البحثية (وصفي /شبة جترييب) ( -كمي /نوعي /مزجي؟)

5

التأكد من صدق وموثوقية األدوات.

املتوسط العام

تشري النتائج يف اجلدول ( )8أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار أدوات الدراسة جاء
متوسطاً ،فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( .)%42.8وجاء املعيار يف املرتبة األول من إمجايل معايري الدراسة.
كما يتبني من اجلدول ( )8أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات معيار أدوات الدراسة فقد تراوحت بني
( ،)%43.6 -%92.7أي بني املستوى املرتفع واملتوسط ،وكان األكثر توافرا هو معيار "ارتباط حمتوى األداة مع موضوع
الدراسة" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%92.7مبستوى مرتفع .وجاءت يف املرتبة األخرية معيار "سالمة املنهجية العلمية املستخدمة
وتوافقها مع املشكلة البحثية (وصفي /شبة جترييب) ( -كمي /نوعي /مزجي)" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%43.6مبستوى
متوسط.
وتعزى هذه النتيجة إىل أن معظم الباحثني يعتمد على الباحثني ذوي اخلربة يف حتكيم ومراجعة األدوات اليت يقوم إبعدادها
املعلمني لذا جاءت مطابقة ملعظم معايري البحوث اإلجرائية املتفق عليها يف املنهجية العلمية ،وخاصة منوذج عواد ونوفل .
املعيار اخلامس :مناقشة النتائج وتفسريها
التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات املعيار اخلامس مناقشة النتائج وتفسريها يف بطاقة التحليل ،والنسبة
العامة حيث مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول(9).
اجلدول ( )9التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار اخلامس مناقشة النتائج وتفسريها
المستوى

م

المحاور

التكرار

النسبة المئوية

1

تنظيمالبياناتوفقاألدواتالدراسة .

 55

 100

مرتفع 

2

اإلجابةعلىجميعأسئلةالدراسة .

 51

 92.7

مرتفع 

3

ارتباطالتوصياتبنتائجالدراسة .

 49

 89.1

مرتفع 

4

تصنيفالبياناتوتحديدمستواها .

 48

87.3

مرتفع 
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وتعزى هذه النتيجة إىل أن إجراءات الدراسة تعد من املهارات السطحية اليت من السهل أن ميتلكها الباحث ،وأتيت يف
شكل قالب جاهز ميكن الباحث االستعانة هبا من خالل الدراسات السابقة ،مع بعض التعديالت لتكييف وفق ألهداف
الدراسة ،لذا جاء هذا املعيار يف املرتبة الثانية من حيث توافره يف البحوث اإلجرائية.
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5

الربطبيننتائجالدراسةواألدبالنظريوالدراساتالسابقة .

 41

 74.5

مرتفع 

6

شموليةالتقريرلكافةعناصرومكوناتالدراسةمنالمقدمةالىالخاتمة  30
والخالصة 
 26
التركيزعلىالداللةالعلميةللصفةالمرادقياسها .
شموليةالنتائجوامكانيةتعميمهاوفقًالعينةالدراسةالتيحددهاالباحث   24

 54.5

متوسط 

47.3

متوسط 

 43.6

متوسط 

9

بروزصوتالباحثوهويتهمنخاللمناقشةالنتائج 

 24

 43.6

متوسط 

10

تفسيرالنتائجبطريقةعلميةومنهجية .

 23

 41.8

متوسط 

 371

 37.1

متوسط 

7
8

المتوسطالعام 

تشري النتائج يف اجلدول ( )9أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار مناقشة النتائج وتفسريها جاء
متوسطاً فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( .)%41.8وجاء املعيار يف املرتبة الرابعة من إمجايل معايري الدراسة .كما يتبني من
اجلدول ( ) 9أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات معيار مناقشة النتائج وتفسريها فقد تراوحت بني (،)%41.8 -%100
أي بني املس توى املرتفع واملتوسط ،وكان األكثر توافرا معيار " تنظيم البياانت وفقا ألدوات الدراسة" بنسبة مئوية للتكرارات
( )% 100مبستوى مرتفع .وجاء يف املرتبة األخرية معيار " تفسري النتائج بطريقة علمية ومنهجية" بنسبة مئوية للتكرارات
( )%41.8مبستوى متوسط.
وتعطي هذه النتيج ة داللة تربوية إىل أن هناك غياب خلربة املعلمني يف مناقشة النتائج وإظهار التفكري الناقد يف تفسري هذه
النتائج ،وحتليلها ابملنطق العلمي ،وتعزى هذه النتيجة إىل قلة الربامج التدريبية اليت تقدم للمعلمني يف برامج التدريب ،إذ حيصل
البحث اإلجرائي على عدد قليل من الساعات التدريبية ال تتجاوز ( )5ساعات تدريبية.
احملور السادس :املراجع والتوثيق
التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات يف املعيار السادس اخلاص ابملراجع والتوثيق يف بطاقة التحليل ،والنسبة
العامة حيث مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول(10).
اجلدول ( )10التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار السادس املراجع والتوثيق
النسبة المئوية

المستوى

المحاور

م
1

التوثيقفيالمتنبطريقةعلميةدقيقةوفقالنظام .APA

46

 83.6

مرتفع 

2

تنوعالمراجعوحداثتها .

29

52.7

متوسط 

3

التوثيقفيقائمةالمراجعبالطريقةالعلميةوفقالنظام .APA

14

25.5

منخفض 

89

 29.9

منخفض 

المتوسط العام

التكرار

تشري النتائج يف اجلدول ( )10أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار املراجع والتوثيق جاء
منخفضا ،فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( )%29.9وجاء املعيار يف املرتبة اخلامسة من أمجايل معايري الدراسة.
كما يتبني من اجلدول ( ) 10أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات املعيار السادس اخلاص ابملراجع والتوثيق قد
تراوحت بني ( ،)%25.5 -%83.6أي بني املستوى املرتفع واملنخفض ،وكان األكثر توافرا معيار "التوثيق يف املنت بطريقة
علمية دقيقة وفقا لنظام " APAبنسبة مئوية للتكرارات ( )%83.6مبستوى مرتفع .وجاء يف املرتبة األخرية معيار "التوثيق يف
قائمة املراجع ابلطريقة العلمية وفقا لنظام " APAبنسبة مئوية للتكرارات ( )25.5مبستوى منخفض.
وتعزى هذه النتيجة إىل ضعف مهارات املعلمني يف التوثيق العلمي للمراجع ،إذ اتضح ذلك من خالل التوثيق يف قائمة
املراجع ،واليت تتطلب مهارة وخربة من املعلمني ،وهذا األمر يعتمد على مدى جودة التدريب الذي حيصل عليه املعلمني يف التوثيق
العلمي .مما يشري إىل قلة ممارسة املعلمني للبحث اإلجرائي ،إذ ال تشجع املؤسسة الرتبوية املعلمني على إجراء الدراسات البحثية،
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وال حيصلوا على حوافز مادية أو معنوية على إجرائها مما يقلل من جودهتا ،إذ يقوم هبا املعلمني بني فرتة وأخرى كمتطلب اثنوي أو
متطلب متعلق ابلرتقية الوظيفية.

Issue: 1

نتائج السؤال الثاين ومناقشتها

Volume: 4

لإلجابة على السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بني متوسطات توافر
معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل تعزى ملتغري اجلنس؟
لإلجابة عن هذا السؤال (متغري اجلنس) مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار)) ، T-Testويوضح
اجلدول ( )11ذلك.
جدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار ) )T-Testتبعاً ملتغري اجلنس
المجال 

الجنس 

العدد 

المتوسط
الحسابي 

االنحراف
المعياري 

قيمةت 

درجة
الداللة 

اتجاهالداللة 

المتوسطالعام 

ذكر 

 24

 6.70

 2.21

 0.312

 0.756

غيردالة 

أنثى 

 31

 6.90

 2.35

تشري نتائج اجلدول ( )11إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة ) (α=0.05بني متوسطات
توافر معايري البحث اإلجرائي يف متغري اجلنس بني الذكور واإلانث ،وهذا يعود إىل أن مجيع املعلمني تعرضوا لذات الربانمج
التدريبية يف املؤسسة الرتبوية .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الدغمي ( )2015ودارسة أبو علي ( ،)2020وأشارت نتائج
الدراسة إىل عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية يف درجة متكن معلمي العلوم ملهارات البحث اإلجرائي تعزى للجنس.
توصيات الدراسة
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،يوصي الباحثان ابآليت:
 .1تدريب املعلمني على كيفية تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها.
 .2تدريب املعلمني على منهجية التوثيق العلمي(APA).
 .3نشر ثقافة البحث اإلجرائي يف احلقل الرتبوي.
 .4تطوير برامج تدريب املعلمني وإضافة ساعات تدريبية أكثر يف البحث اإلجرائي.
مقرتحات الدراسة
يوصي الباحثان إجراء جمموعة من الدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية ،وهي كاآليت:
 .1فاعلية برانمج تدرييب قائم على البحث اإلجرائي يف تطوير مهارات املعلمني البحثية.
 .2تطبيق معايري البحث اإلجرائي على املشرفيني الرتبويني ومدراء املدراس.
 .3قياس فاعلية البحث اإلجرائي يف معاجلة القضااي الرتبوية.
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