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 املستخلص:

عمى بحث اإلجرائي الدراسة تعرف واقع استخدام معممات الدراسات االجتماعية لم استيدفت 
الصعوبات التي تواجو استخدام المعممات لمبحوث اإلجرائية وكيفية التغمب و ، النطاق المدرسي

أداة االستبانة استخدام وتم  المسحي، المنيج الوصفي انولتحقيق ذلك استخدم الباحثعمييا. 
الالتي معممات الدراسات االجتماعية معممة من ( 05) منالدراسة  عينة ت، وتكونلمدراسة

وتوصمت الدراسة  .القصيمة بمنطقمن في المدارس الحكومية بإدارة تعميم محافظة البكيرية يعم
أن استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي عمى النطاق المدرسي كان إلى 

حوث اإلجرائية بوجود بعض الصعوبات التي تواجو المعممات أثناء القيام بال مع قميمة،بدرجة 
في  كثرة أعباء المعممةمع عدم وجود دعم مادي، و عدم توافر المناخ الداعم،  :من أىميا
. معممة التي تقوم بعمل بحث إجرائيعزوف الطالبات والمعممات عن التعاون مع الو المدرسة، 

ند القيام عالمعممات كما توصمت الدراسة إلى مجموعة من الحمول لمصعوبات التي تواجو 
ميا اىتمام المشرفات التربويات بالبحث االجرائي ومشاركة المعممات بالبحوث اإلجرائية من أى

تقديم مجموعة من الحوافز و قيام الوزارة بعقد دورات في مجال البحث اإلجرائي، مع فيو، 
نشاء قسم بإدارة و  توفير المناخ الداعم لمقيام بتنفيذ البحوث اإلجرائية،و ، المادية والمعنوية ا 

 .تنفيذ البحوث اإلجرائية التعميم لتسييل إجراءات

 معممات الدراسات االجتماعية.، الدراسات االجتماعية، : البحث اإلجرائيالكممات المفتاحية
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Abstract 

The study aimed to identify the reality of using action research by 

social studies female teachers on the school field, the difficulties facing 

action research and how to overcome them. The study used the descriptive 

approach, and the questionnaire was used as a tool. The study population 

and sample consisted of (50) social studies teachers in the area Qassim the 

study found that the social studies female teachers using action research 

on the school field was limited. There were some difficulties faced female 

teachers during doing action research, the most important of it the 

difficulty of the lack of supportive atmosphere, the lack of money support, 

the high loads on the female teachers in the school, the reluctance of 

students and teachers to cooperate with the female teachers during action 

research. The study also found a number of solutions to this difficulties, 

the most important of  it  interest of educational supervisors in actin 

research and  sharing  female  teachers in it, Producing  courses in the 

field of action research, providing a range of financial  and incorporeal 

incentives, Provide atmosphere support, Provide adequate financial 

support, establish department in  education administration to facilitate 

procedures for doing action  research. 

Key words: action research - the social studies female teachers. 
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 مقدمة

وذلك لما ، يسيم البحث العممي بشكل كبير في حل المشكالت التي تعاني منيا المجتمعات
لذا تسارعت تمك المجتمعات يوفره ليا من حقائق وابتكارات تساعد في تحسين نوعية الحياة، 

ووضع كامل مؤىالتيا وقدراتيا  اناتيا،امكوتسخير كافة  العمم،في الحصول عمى أسبقية 
فيما بينيا  تودخم العممي،لمحصول عمى لقب المجتمعات المتقدمة في مجال العمم والبحث 

المجتمعات تمك أصبح البحث العممي ىو األساس في رقي في تسابق معرفي كبير، و 
  .ان الناميةالبمد ًا منوبعض وىو النواة التي ترتكز عمييا البمدان المتقدمة ،ونيضتيا

تستند في عممية التحديث المؤسسات عمى اختالف أنواعيا وتوجياتيا كما أصبحت 
إجراء البحوث والدراسات التي تؤدي إلى الوصول لمستويات تجعميا قادرة عمى والتطوير عمى 

ويعد البحث  (،8554، أىدافيا من جية ومنافسة نظيراتيا من جية أخرى )الفراجيتحقيق 
من  المنيج العمميعممية فكرية منظمة تقوم عمى اتباع  أىم تمك البحوث فيو أحد التربوي

وبالتالي ، إلى حمول مالئمة أو نتائج معينةلموصول أجل تقصي الحقائق في مشكمة معينة 
 (.8508 حسن،) التعميمية الممارسات داخل المؤسساتلتحسين  فيو أداة قوية

ر عمى خأو تؤثر بشكل أو بآالتي قد تعيق  عمى رصد الظواىريعمل  البحث التربويف   
 ونلمظواىر التربوية التي يقوم الباحثمصدرًا ، كما يوفر مخرجاتيامدخالت المنظومة التربوية و 

لموقوف عمى مسبباتيا وظروف وجودىا، وبالتالي حوليا بإجراء البحوث والدراسات  ونالتربوي
وموضوعية في كيفية حميا ومعالجتيا،  الوسائل الممكنة لمعالجتيا وفق أسس عمميةاقتراح 

اليدف من البحث عمى  كبيراً  تعتمد اعتماداً ويتم بحث ىذه الظواىر التربوية بطرق مختمفة 
 .(8554، )الكندي ونوعو والحاجة إليو

أحد أىم أنواع البحث التربوي الذي ظيرت في أواخر القرن العشرين، ويعد البحث اإلجرائي    
باطًا بالحياة المينية داخل المؤسسات التعميمية والتربوية )الدريج، حيث أنو األكثر ارت

(، كما أنو األكثر انتشارًا واستخدامًا في مجال التنمية المينية لممعممين، والذي من 8552
شأنو تعديل وتطوير ممارسات المعممين لمواجية المشكالت، والبعد قدر اإلمكان عن 

التدريسي، وذلك من خالل تأمل المعممين لممارساتيم اليومية  العشوائية واالرتجالية في أدائيم
 (.8502أثناء القيام بعممية التدريس )شاىين،
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كان  حيث م0928عام  (Kurt Lewinالبحث اإلجرائي عمى يد ) لقد كانت بداية ظيور   
لبحث التربوي فقد ظير أما في اأول من استخدم ىذا المصطمح في المجاالت االجتماعية، و 

جامعة صطمح البحث اإلجرائي في خمسينات القرن الماضي حين أصبحت كمية المعممين في م
 Stephen)                                   لمبحث اإلجرائي، ويعد  كولومبيا مركزاً 

Corey تينات القرن واخر سأفي التربية، وفي ( أول من أدخل مفيوم البحث اإلجرائي
في المجال التربوي في الواليات  بالظيورحيث بدأ  ،بالبحث اإلجرائيىتمام العشرين تزايد اال

يجب أن يكون المتحدة األمريكية نتيجة لما يسمى بحركة المعمم الباحث والتي ترى أن المعمم 
)المزيني  ر عمى تعريف المشكالت التعميمية، وأن المعمم الممارس داخل الفصل ىو األقدباحثاً 

 (.8508والمزروع،
طريقة منظمة في االستقصاء يقوم إلى  يشير مفيوم البحث اإلجرائي ضوء ذلك فإن وفي   
بيئات الالمعمم الباحث أو قائد المدرسة أو المرشد الطالبي أو غيرىم من العاممين في بيا 

ومستوى التدريس ومستوى تحصيل وذلك بيدف جمع بيانات حول طرق التدريس  التعميمية،
من جمع ىذه البيانات ىو إحداث تغييرات ايجابية في البيئة  والغرض ،الطمبة بشكل عام

ما وىذا  المدرسية والممارسات التربوية بشكل عام، وكذلك تحسين مخرجات التعمم لدى الطمبة
( في Mcniff,1993، وماكنيف )Kraft,2002)مع كارفت ) (8502عالم ) عميو أبواتفق 

 . تعريفيم لمبحث اإلجرائي
راسة الجوانب دو تكوين الشخصية المينية المتفكرة، البحث اإلجرائي  ومما ييدف إليو   

العممية التربوية وىو األمر الذي تفتقر إليو األنواع األخرى من األخالقية واإلنسانية في 
والبحث اتاحة الفرصة لممعمم لمتقييم و  الباحث،ترسيخ فكرة المعمم مع البحوث العممية، 

فضل في المنيج التربوي عمى مستوى المدرسة واإلدارة التغيير نحو األو ، واالستقصاء
تجويد الممارسة المينية وتحسين األداء في و  التعميمية،والمناىج وكافة جوانب العممية 

 . (8505،عامة )العبيدي المدارس بصفة
يعمل عمى تطوير عمميتي التعميم والتعمم وذلك أىمية البحث اإلجرائي في كونو  كما تبرز    

والعمل عمى حميا، وأنو وسيمة لمتدريب أثناء ل تشخيص المشكالت في مواقف معينة من خال 
تطوير القدرات البحثية لدى المعممين ويد المعمم بميارات وطرق جديدة و الخدمة من خالل تز 
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تقميل الفجوة بين و ، وحل المشكالتالتأمل الناقد في الممارسات التربوية و مثل كتابة التقارير، 
 (.Taylor Wilkie & Baser,2006التطبيق )النظرية و 

منيا  ذات العالقة؛ من المؤتمرات عددألىمية مدخل البحث اإلجرائي فقد تم عقد  ونظراً     
( بالمممكة م0998، م0998، م0995)ثالث مؤتمرات دولية متتابعة في سنوات متتالية 

ؤتمرات متتالية لمبحث متمثمة في كمية التربية أربعة مالمتحدة ، كما نظمت جامعة قطر 
تم تقديم مجموعة من المشاريع (، كذلك م 8508، م 8505، م 8559، م8554اإلجرائي )

، (0)تمامالتي تستيدف االرتقاء بميارات المعمم في توظيف البحوث اإلجرائية منيا مشروع 
، ونفذت ىذه المشاريع بعدد من من قبل مؤسسة الفكر العربي في لبنان (8)تمامومشروع 

   (. 8500السيد والعمري،منيا لبنان والسعودية ومصر واألردن ) ؛ الدول العربية
الربعاني ة دراس منيا ،كما اىتمت مجموعة من البحوث والدراسات بتناول البحث اإلجرائي    
( والتي اىتمت بعرض ألىم البحوث اإلجرائية التي يمكن أن تخدم مادة الدراسات 8505)

 ( بحثاً 88)لدراسة لمجموعة كبيرة من ىذه البحوث بمغت في مجمميا االجتماعية، وعرضت ا
نحو مادة منيا أثر بعض االستراتيجيات التدريسية في توجيو اتجاىات وسموكيات الطالب 

مدى تأثير مادة الدراسات االجتماعية في تنمية وعي الطالب و الدراسات االجتماعية، 
ممي الدراسات االجتماعية في تدريس كتب الصعوبات التي تواجو معو بمشكالت البيئة، 
التي ىدفت إلى الكشف عن أثر ( 8508)بخيت والقاعود  دراسةوفي  .الدراسات االجتماعية

برنامج تدريبي في تنمية ميارات البحث اإلجرائي لدى عينة من معممي الدراسات االجتماعية 
مستوى معرفة معممي الدراسات نتائج الدراسة إلى أن  األولى، وأشارتفي مديرية تربية إربد 

االجتماعية بميارات البحث اإلجرائي والدرجات الفرعية لنفس الميارات كانت دون مستوى 
تحديد مدى توافر ميارات البحث  ( التي ىدفت إلى8500)السيد والعمري دراسة أما  .االتقان

ر، وقد كشفت نتائج اإلجرائي لدى المعممات األوائل بمدارس التعميم األساسي في محافظة ظفا
  .اإلجرائي لدى المعممات األوائل الدراسة عن عدم توافر ميارات البحث

البحث اإلجرائي في تنمية األداء  فعاليةعمى التعرف ( 8506)إبراىيم  دراسةوىدفت      
وكان من أبرز نتائج  التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بمدرسة األورمان االعدادية،

رتفاع األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية فيما يتعمق بتوظيف األفالم االدراسة 
والعصف الذىني  المشكالت،ع استراتيجيات حل التعميمية الوثائقية في التدريس ودمجيا م
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معممي  ( التي ىدفت التعرف عمى درجة تقدير8502)عساف  دراسةوفي  .والتعمم التعاوني
غزة المتالكيم ميارات البحث التربوي اإلجرائي ورؤية مقترحة  ةالمرحمة الثانوية بمحافظ

لتطويرىا، وتوصمت الدراسة في نتائجيا إلى أن الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة المتالكيم 
ىدفت التعرف عمى  فقد( 8506)الدوسري  دراسةأما  .الميارات البحثية ىي درجة متوسطة
ين عن إجراء البحوث اإلجرائية، وتوصمت الدراسة إلى أن العوامل ذات العالقة بعزوف المعمم

 الشخصية.العوامل األكاديمية ىي أبرز عوامل العزوف ثم تمتيا العوامل اإلدارية ثم العوامل 
من الدور المحوري الذي تتمتع بو معممات الدراسات االجتماعية في النظام  وانطالقاً 

كسابين جممة من القيم  التربوي من حيث أنين يمعبن دورًا ىامًا في صقل شخصية الطالبات وا 
واالتجاىات التي تعمل عمى تعميق االنتماء الوطني وتوثيق العالقات االجتماعية بين األفراد، 

فإنو من الواجب امتالكين الكفايات الخاصة بمجاالت البحث والتي تتفق وطبيعة الدراسات  الذ
ائي سيعطي لمعممة الدراسات االجتماعية الفرصة االجتماعية، ولذلك فإن استخدام البحث اإلجر 

لممشاركة في النقاش مع الزميالت وخاصة أصحاب الخبرة الكبيرة منين ودعم التفكير الذاتي 
 (. 8508)بخيت والقاعود، ديينلين وتحسين ميارات التعمم ل

وبالرغم من أىمية البحث اإلجرائي والتي تأتي من كونو يساعد في حل المشكالت 
فية، ويحسن التنمية المينية لممعمم ، ويعين المعمم عمى تأمل ممارساتو، كما يساعد الص

 :مثل ؛المعممين في تطبيق نتائج البحث في صفوفيم الدراسية إال أن بعض الدراسات السابقة
( أشارت في 8502عساف ، ؛8500 السيد والعمري،؛ 8508دراسة )بخيت والقاعود ،

تالك المعممين بصفة عامة لميارات البحث اإلجرائي، وكذلك ندرة نتائجيا إلى تدني مستوى ام
قيام المعممين بالبحوث اإلجرائية، وليس أدل عمى ذلك من قيام مركز التميز البحثي لمعموم 
والرياضيات بجامعة الممك سعود بحجب جائزة البحوث اإلجرائية لعامين متتاليين لعدم تقديم 

 .بحوث إجرائية ذات كفاءة مناسبة
وانطالقًا من أىمية تنفيذ البحوث اإلجرائية من قبل المعممات في  سبق،وفي ضوء ما 

النطاق المدرسي جاءت ىذه الدراسة إللقاء الضوء عمى واقع استخدام معممات الدراسات 
اإلجرائية، االجتماعية لمبحث اإلجرائي عمى النطاق المدرسي، محاولة تعزيز استخدام البحوث 

عطائيا من االىتمام لتحقيق الفائدة المرجوة منيا في تحسين األداء بما ينعكس  مزيداً  وا 
  ايجابًا عمى تحقيق األىداف التعميمية المرجوة.
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  :مشكلة الدراسة

نحو  العالمي واإلقميميتوجو لوبالرغم نت أىمية البحث اإلجرائي، وا، قبناًء عمى ما سب   
في رفع ا وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية ، والجيود التي تبذليىاقيام المعممين بتنفيذ

أن األدبيات السابقة تشير إلى أن مجال البحث اإلجرائي الزال يعاني من  غير، المعممين كفاءة
تحددت مشكمة الدراسة الحالية في  الذتحول دون تنفيذه من قبل المعممين،  عده إشكاليات
عمى النطاق  الجتماعية لمبحث اإلجرائيواقع استخدام معممات الدراسات ا الكشف عن

  من وجية نظرىن. المدرسي
 :أسئلة الدراسة

 :التاليةسعت الدراسة لإلجابة عن التساؤالت 
من  عمى النطاق المدرسي لمبحث اإلجرائيمعممات الدراسات االجتماعية  استخدامما واقع  .0

 وجية نظرىن؟
من جتماعية لمبحث اإلجرائي اال استخدام معممات الدراسات تحد منما الصعوبات التي  .8

 وجية نظرىن؟
التغمب عمى صعوبات استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي  ما مقترحات .2

 من وجية نظرىن؟ عمى النطاق المدرسي 
 :أهداف الدراسة

 :الدراسة إلى تىدف
النطاق  عمى واقع استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي الكشف عن .0

 من وجية نظرىن. المدرسي
من استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي  تحد منالصعوبات التي  تحديد .8

 وجية نظرىن.
التغمب عمى صعوبات استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث  مقترحات تعرف .2

 من وجية نظرىن. اإلجرائي عمى النطاق المدرسي 
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 :أٍنية الدراسة

البحث ، وأىمية الفئة الممارسة لو، ومعرفة مفيوم أىمية البحث اإلجرائيوضيح ت .0
، وكذلك الصعوبات التي تواجيين وكيفية معالجتيا خاصة مع المعمماتلدى  اإلجرائي

وجود مواقف وأفكار متباينة عن أىمية بحوث المعممين، واختالف طريقة الدعم المقدم 
ربوي آلخر ومن دولة ألخرى، كما تقدم الدراسة ليذه النوعية من البحوث من نظام ت

تحديدًا الصعوبات التي تواجو استخدام البحوث اإلجرائية عمى المستوى المدرسي وكذلك 
طريقة التغمب عمييا مما قد يساعد المعممات عمى استخدام ىذه البحوث مستقباًل أثناء 

 .قيامين بالتدريس لمطالبات
في وزارة التعميم بالمممكة العربية  البحث التربويعن  تزويد أصحاب القرار والمسؤولين .8

واقع البحث اإلجرائي لدى السعودية، بمعمومات وبيانات مبنية عمى دراسة عممية حيال 
 ، التخاذ قرارات مناسبة حياليا.  المعممات

بالمممكة العربية  ومسؤولي إدارات البحوث في إدارات التعميم نالمشرفين التربوييمساعدة  .2
التدريب سعودية عمى اتخاذ قرارات مناسبة مبنية عمى دراسة عممية، حيال نوعية برامج ال

  وتنمية مياراتين لممارستيا.  ييا، لتدريبين عمالمعمماتحتاجيا تالتي والتنمية المينية 
 :حدود الدراسة

 قصيم. المدارس الحكومية التابعة إلدارة التعميم بمحافظة البكيرية بمنطقة الحدود مكانية: 
 .حدود بشرية: معممات الدراسات االجتماعية

 .ىـ0885/  0829 حدود زمانية: الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
 :مصطلحات الدراسة

  البحح اإلجرائي:

بحث عممي يقوم بو المعمم : البحث اإلجرائي بأنو(  (Koshy,2005كوشاي يعرف      
تواجيو داخل المدرسة من أجل فيميا ثم وضع ينة مشكمة مع ودراسة عمى استقصاء معتمداً 

تغيير من أجل تحسين الممارسات الإلى تقييم ثم الالحمول المناسبة ليا، وىذا بدوره يؤدي إلى 
   .التعميمية

البحث الذي تقوم بو معممات الدراسات  :وتعرف الدراسة الحالية البحث اإلجرائي بأنو    
أو داخل المدرسة  ،داخل الفصول الدراسيةعميمية أو إدارية تعمى مشكالت واقعية االجتماعية 
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، مما بيدف التغمب عمييا من خالل خطوات البحث العممي، لمتوصل إلى حل لتمك المشكالت
 ورفع مستوى العممية التعميمية. يسيم في تنمية المعممات مينياً 

 اإلطار اليظري:

 في الذاتي والتأمل التفكير عمى تقوم منظمة عممية" بأنو اإلجرائي البحث يعرف    
 التعميمية، العممية في تواجييم التي المشكالت لحل المعممين قبل من التربوية الممارسات

 الممارسات تمك لتحسين موجية استراتيجيات تطوير إلى تيدف التي أنشطتيم نتائج ومعرفة
 (.م8508والقاعود، بخيت) بحثية أساليب باستخدام

 في الذاتي التأمل طريق عن التربوي الممارس بو يقوم الذي البحث" بأنو يعرف كما   
 في مشكالت من يواجيو ما لحل أو التعميمية، وممارساتو أدائو لتطوير ، التعميمية الممارسات

 مرسال") المطموب التغيير وإلحداث ليا أفضل فيم تحقيق بيدف وذلك ، التعميمية العممية
 (. م 8502والجزار،

 العممية داخل ما موقع في تربوي ىو اإلجرائي البحث عممية جوىر فإن سبق مما    
 ليا، المناسب الحل ووضع ودراستيا تحديدىا إلى بنفسو فيبادر ما مشكمة تواجيو التعميمية
 .التربوية المؤسسة داخل تغيير إلحداث وصوال الحل ىذا وتطبيق

وتحسينيا ،  التدريسية لممارساتا طبيعة إلى اكتشاف إجماال اإلجرائي البحث وييدف     
 التعميمية، إحداث المؤسسات داخل حميا عمى والعمل الفعمية التربوية المشكالت تشخيص
 الواقع الدراسية ، تطوير الفصول داخل األدائية والممارسات البحثية المعارف بين التوازن
 من بجيل التربوي انالميد إثراء، والتقصي والتأمل التفكر عمميات نتائج ضوء في التربوي
 بين الفجوة عمى القضاء، العممي البحث وميارات أدوات يممكون الذين الباحثين المعممين
 العممية عجمة دفع، مخرجاتو وتحسين التعميم تجويد ، التطبيقية والممارسة النظري المنيج
 المستمر ممالتع مفيوم تعزيز ،التعميمية والمشكالت التحديات معظم عمى والتغمب التعميمية

 (.م8502 درويش،)الحياة مدى
يزيد من قدرات المعممين عمى تحميل المشكالت  وتتضح أىمية البحث اإلجرائي في أنو        
وينمي الوعي لدييم، ويزيد من قدرات التفكير االبداعي لدييم، كما يزيد  القرارات،واتخاذ 

والمعممين  ،)المعممين والطالب يةالبحث اإلجرائي من التواصل بين أطراف العممية التعميم
يسيم البحث كما والباحثين، المعممين واإلدارة المدرسية، اإلدارة المدرسية والمجتمع المحمي(، 
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 .بحيث تتكامل الجوانب األكاديمية لديو مع الجوانب المينية اإلجرائي في تنمية المعمم مينياً 
قمل من القمق يلمعمم بنفسو، و البحث اإلجرائي يعزز ثقة ا لذا فإن.  (8508، حسن)

مكن المعمم من كما ويمكنو من السيطرة عمى المشكالت التي تواجيو، يالتدريسي لديو و 
في تحقيق التفاعل والتواصل الميني بين المعممين  واإلسياممراقبة فاعمية أدائو التدريسي، 

المعمم التعرف  ساعدةوموبعضيم البعض، واالستفادة من خبراتيم وتبادل األفكار فيما بينيم، 
 .(8506)األشقر،  عمى أصول البحث العممي بشكل دقيق

ومما يؤكد عميو األدب التربوي أن البحوث اإلجرائية متعددة، ويمكن تقسيميا حسب عدد      
 المشاركين فيو إلى

تيدف إلى اختبار اتجاه أو مدخل جديد في ميدان التربية والتعميم، الي بحوث الفعل الفنية: و 
وتقوم عمى التعاون بين الباحثين ذوي الخبرة، والذين يقدمون الخبرات الفنية، والممارسين 

بحوث الفعل العممية: وىي نوعية من وكذلك  الذين يركزون عمى تحسين الممارسات التربوية.
البحوث تطبق في الميدان التربوي، وتيدف إلى فيم الممارسات التعميمية وحل المشكالت 

لى تنميتيم مينياً العاجمة، وا   ، وتركز عمى التفسير لى تسييل الفيم لدى الممارسين، وا 
اإلنساني والتواصل التفاعمي والمناقشة والتفاوض والوصف التفصيمي، بيدف إحداث تغيير 

 التربوية.في الممارسات 
بحوث الفعل التحررية أو النقدية: ويطمق عمى ىذه البحوث التحررية ألنيا ومنيا أيضًا     

سم من النظرية النقدية والعموم تيدف إلى تحقيق التحرر من خالل جمع المعرفة، ويشتق اال
وفي ىذه النوعية من البحوث يتم التركيز عمى فيم البيئة االجتماعية والسياسية التي  النقدية،
 .(8500،البنا)الممارسات تتم فييا 

وعة من الخطوات لتحقيق اليدف ولتوظيف تمك األنواع يحتاج البحث اإلجرائي إلى مجم     
باالطالع عمى مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات المتعمقة بالبحوث  منو، لذا قام الباحثان

اختالف من رغم وبال ،أن ىناك نماذج متعددة تتعمق بخطوات البحث اإلجرائي ااإلجرائية، والحظ
: حث اإلجرائي ال تخرج عنتشير إلى أن خطوات الب، إال إنيا المسميات والطرق المستخدمة

راجعة المعمومات المتصمة بالقضية أو مجمع و ، تحديد قضية أو مشكمة مطموب حميا
تحميل ، تقويم النتائج وتبادل الخبرة مع الزمالء، تنفيذ الخطة، وضع خطة العمل، المشكمة
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 تطوير خطة العمل في ضوء ما تم تجميعو من معمومات وتوثيق النتائج، وتأمل النتائج
 (.8508)جمال الدين ، إعادة الدائرة مرة أخرى حتى اإلجابة عن كل التساؤالت، لحفظيا

بالبحث اإلجرائي إلى بعض المعوقات التي تحد من استخدام  الميتمونكما يشير 
كونو يمثل إضافة لمسؤوليات  :عمى نطاق واسع مثل مبحث اإلجرائيالمعممين بصفة عامة ل
وضرورة اتقانو لميارات جديدة لم يتدرب عمييا، كما أن نوعية  باحثًا،جديدة لممعمم بكونو 

ن كانت ىامة إال أنيا غالبًا ما تكون محمية  المشكالت التي تدرس في البحث اإلجرائي وا 
)المزيني  بمعنى أنيا توجد في مدرسة واحدة وليست معممة عمى جميع المدارس

ن العوامل الشخصية التي تؤدي ن ىناك مجموعة مفإ ومن زاوية أخرى (.8508والمزروع،
منيا كثرة المشاغل الحياتية  ،إلى عزوف المعممين بصفة عامة عن القيام بالبحوث اإلجرائية

وقمة الحوافز  ،لدى المعممين، وضعف الميارات الالزمة ليذا النوع من األبحاث لدى المعممين
 ةالمدرسة، باإلضافمم داخل المادية والمعنوية لممعمم المميز، وكثرة الميام عمى عاتق المع

درجة  يالتربوية، وتدنالمشاركة في الجوائز  ةاإلجرائية، ومحدوديلقمة الوعي بأىمية البحوث 
 .(8506،رضا المعمم عن وضعو )الدوسري

من  ،ذلك ىناك مجموعة من الصعوبات التي تواجو تنفيذ البحوث اإلجرائيةلباإلضافة 
وتعدد تقاريرىا مما يظير مشكمة االعتراف بنتائجيا،  ،ةالبحوث اإلجرائي نواعتعدد أ أىميا:

مع وتشكيك البعض في البحوث اإلجرائية عمى اعتبار أنيا أقل دقة من البحوث التقميدية، 
نقص التدريب عمى البحث اإلجرائي، ووجود صعوبات إدارية تحول دون استخدام بعض 

                                   معقدة  التصميمات التجريبية، حيث أن الظواىر التربوية ظواىر
 (.8554)الحضرمي،  ومتداخمة

 :ميَج الدراسة

المنيج الوصفي المسحي، والذي ييدف إلى وصف الظاىرة  دراسةاستخدمت ال      
المدروسة من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا، من خالل تطبيقيا عمى عينة ممثمة لممجتمع 

أىداف الدراسة، حيث  لتحقيقوىذا المنيج؛  اند اختار الباحثم(. وق8505األصمي )العساف، 
يساعد عمى وصف البيانات المتعمقة بأىداف الدراسة، وجمعيا، وتحميميا؛ لموصول إلى 
استنتاجات واستدالالت عن واقع استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي عمى 

 النطاق المدرسي من وجية نظرىن. 
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 :الدراسةية وعيجمتنع 

الالتي يعممن تكون مجتمع الدراسة من جميع معممات الدراسات االجتماعية   
معممة  (05والبالغ عددىن )بالمدارس الحكومية التابعة إلدارة التعميم بمحافظة البكيرية، 

 معممة في المرحمة (06بتدائية، )الامعممة في المرحمة ( 00( مدرسة منيا )82يعممن في )
ثانوية. وقد تم تطبيق الدراسة عمى مجتمع الدراسة ال معممة في المرحمة(09)و متوسطة،ال

 ( توزيع المعممات عينة الدراسة حسب المرحمة التعميمية: 0كاممة، ويوضح الجدول )
 (: تٕسٚغ أفزاد انؼُٛت حظب انًزاحم انتؼهًٛٛت1جذٔل )

   

 
 
 

 : دراسةإجراءات ال

 باإلجراءات التالية:  انقام الباحث دراسةلإلجابة عن أسئمة ال
في مجال ه الدراسة استعراض ومراجعة األبحاث والدراسات السابقة ذات الصمة بيذ .0

 البحث اإلجرائي.
 .   معممات الدراسات االجتماعيةاء والمتمثمة باستبانة آلر  دراسةبناء أداة ال .8
 والتأكد من صدقيا وثباتيا. دراسةضبط أداة ال .2
 عمى عينة الدراسة.   دراسةتطبيق أداة ال .8
 جمع البيانات وتحميميا واستخالص النتائج. .0
 مناقشة النتائج وتفسيرىا. .6
 تقديم بعض التوصيات والمقترحات. .2

 انؼذد انًزحهت
انُظبت 

 انًئٕٚت

 03 11 االبتذائٛت

 03 16 انًتٕططت

 03 11 انخبَٕٚت

 133 13 انًجًٕع



 على النطاق المدرسي واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعية للبحث اإلجرائي

- 426 - 

 :أداة الدراسة

، والمنيج المتبع، تم استخدام االستبانة أداة لمبحث، اوأسئمتي دراسةف البناًء عمى أىدا
االستبانة بصورتيا األولية بعد االطالع عمى بعض الدراسات واألبحاث  انحيث أعد الباحث

السيد ؛ 8508والقاعود، دراسة )بخيتومن أىميا:  البحث اإلجرائي،السابقة في موضوع 
  .(8502 ،عساف ؛8506الدوسري ،؛ 8506إبراىيم ، ؛8500والعمري،

المحور  ؛ثالثة محاور ( عبارة موزعة عمى80) في صورتيا األولية مناالستبانة تكونت و 
 ىي: خمسة أبعاداألول: واقع استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي وتضمن 

عد ب   البحث،عمق بموضوع عد مراجعة األدبيات المتعد التخطيط لمبحث، ب  عد تحديد المشكمة، ب  ب  
عد كتابة التقرير الخاص بالبحث. والمحور الثاني: الصعوبات التي الميارات المنيجية، ب  

كيف يمكن  المحور الثالث:أما تواجو استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي. 
 .يالتغمب عمى صعوبات استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائ

 بصورتيا األولية بعرض االستبانة انقام الباحث ولمتحقق من الصدق الظاىري لالستبانة 
عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية لمتعرف عمى 

صحة الصياغة المغوية من  الواردة، والتأكدالعبارات لألبعاد  انتماءمدى وجية نظرىم في 
وقد أشار المحكمون  وفق نموذج أعد ليذا الغرض. ئية( ليذه العبارات،)النحوية واإلمال 

( من البعد الثاني في 0أشار المحكمون بحذف العبارة )كما  العبارات،بتعديل صياغة بعض 
إجراء  وتممنيا،  بصياغة عبارة أخرى بدالً  ان، وقام الباحثمعناىالتكرار  المحور األول نظراً 

وبذلك أصبحت االستبانة جاىزة في صورتيا النيائية  محكمون،الحسب ما رأى  التعديالت
 لمتطبيق عمى أفراد عينة الدراسة.

عمـى عينـة اسـتطالعية  تطبيقيـا ميـدانياً تـم عد التأكد مـن الصـدق الظـاىري ألداة الدراسـة وب
دخاليــا  جمــع( معممــات مــن مجتمــع الدراســة، وبعــد 05مكونــة مــن ) االســتبانات، تــم ترميزىــا وا 

، تـم حسـاب SPSS))االجتماعيـة وباستخدام برنـامج الحـزم اإلحصـائية لمعمـوم  اآللي،ب لمحاس
ــاط  ــاء لالســتبانة "معامــل االرتب ــا بيرســون" لمعرفــة صــدق البن ــائج كم ــي الجــداول وكانــت النت ف

 التالية:  
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يحٕر ٔالغ اطتخذاو يؼهًبث انذراطبث  ػببراثيٍ  ػببرة( يؼبيالث االرتببغ بٍٛ درجت كم 3جذٔل )

 الجتًبػٛت نهبحج اإلجزائٙ ببنذرجت انكهٛت نهبؼذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛا

 انتخطٛػ نهبحج تحذٚذ انًشكهت
يزاجؼت األدبٛبث انًتؼهمت 

 بًٕظٕع انبحج
 انًٓبراث انًُٓجٛت

كتببت انتمزٚز 

انخبص 

 ببنبحج

رلى 

 انؼببرة

يؼبيم 

 االرتببغ

رلى 

 انؼببرة

يؼبيم 

 االرتببغ

رلى 

 انؼببرة
 يؼبيم االرتببغ

لى ر

 نؼببرةا

يؼبيم 

 االرتببغ

رلى 

انؼ

 ببرة

يؼبيم 

االرتبب

 غ

1 347.3

** 

1 34711

** 

1 34133** 1 34703

** 

1 34.6

1** 

3 34736

** 

3 34733

** 

3 34736** 3 34633

** 

3 3471

1** 

0 3461.

** 

0 34733

** 

0 34303** 0 34761

** 

0 3477

6** 

. 34306

** 

. 34661

** 

. 34760** . 34373

** 

. 3471

7** 

1 34713

** 

1 34110

** 

1 34713** 1 34376

** 

1 3470

1** 

 ((α≤   (0.05دانت احصبئٛب ػُذ يظتٕٖ  **                        

والدرجة الكمية لمجاالت  العبارة( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة 8) يتضح من جدول
بة ودالة إحصائية (، وجميعيا قيم موج5.426 - 5.869المحور األول تراوحت ما بين )

، مما يعني وجود درجة عالية من البناء الداخمي وارتباط ( α ≤ (0.05عند مستوى داللة 
 المحور. عباراتعكس درجة عالية من الصدق ليبمجاالتيا، بما  العبارات

ؼذ يٍ أبؼبد يحٕر ٔالغ اطتخذاو يؼهًبث انذراطبث ( يؼبيالث االرتببغ بٍٛ درجت كم ب  0جذٔل )

 انكهٛت نهًحٕر اإلجزائٙ ٔانذرجتٛت نهبحج االجتًبػ

 انذرجت انكهٛت األبؼبد و

 *34103 تحذٚذ انًشكهت 1

 *34130 انتخطٛػ نهبحج 3

 *343.3 يزاجؼت األدبٛبث انًتؼهمت بًٕظٕع انبحج 0

 *.3437 انًٓبراث انًُٓجٛت .

 *34373 كتببت انتمزٚز انخبص ببنبحج 1

 (α ≤  (0.05دانت احصبئٛب ػُذ يظتٕٖ *                                    

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية لممحور 2يتضح من جدول )
(، 5.952(، التخطيط لمبحث )5.925جاءت عمى النحو اآلتي: تحديد المشكمة ) األول،

(، كتابة 5.428جية )(، الميارات المني5.485مراجعة األدبيات المتعمقة بموضوع البحث )
( وجميعيا قيم موجبة ودالة إحصائية عند مستوى داللة 5.428) التقرير الخاص بالبحث
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0.05) ≥ α مما يعني وجود درجة عالية من البناء الداخمي وارتباط المحور بأبعاده، بما )
 يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات المحور.

اطتخذاو  يحٕر انصؼٕببث انتٙ تٕاجّ ػببراثيٍ ػببرة ( يؼبيالث االرتببغ بٍٛ درجت كم .جذٔل )

 يؼهًبث انذراطبث االجتًبػٛت نهبحج اإلجزائٙ ببنذرجت انكهٛت نهًحٕر

 يؼبيم االرتببغ رلى انفمزة يؼبيم االرتببغ رلى انفمزة

1 343.3** 6 34311** 

3 34331** 7 34660** 

0 34711** 3 34776** 

. 34331** 1 34313** 

1 34710** 13 34363** 

 (α ≤  (0.05**دانت احصبئٛب ػُذ يظتٕٖ 

والدرجة الكمية لممحور  العبارة( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة 8يتضح من جدول )
إحصائية عند (، وجميعيا قيم موجبة ودالة 5.494 – 5.662) الثاني تراوحت ما بين

العبارات من البناء الداخمي وارتباط مما يعني وجود درجة عالية ، (α ≤ (0.05مستوى داللة 
 عكس درجة عالية من الصدق لفقرات المحور.يبمحورىا، بما 

يحٕر كٛف ًٚكٍ انتغهب ػهٗ صؼٕببث اطتخذاو  ػببراثيٍ  ػببرة( يؼبيالث االرتببغ بٍٛ درجت كم 1جذٔل )

 يؼهًبث انذراطبث االجتًبػٛت نهبحج اإلجزائٙ ببنذرجت انكهٛت نهًحٕر

 يؼبيم االرتببغ رلى انفمزة يؼبيم االرتببغ رلى انفمزة

1 34361** 6 34313** 

3 34310** 7 34366** 

0 34333** 3 34377** 

. 343.6** 1 34713** 

1 34731** 13 343.3** 

 (α ≤  (0.05**دانت احصبئٛب ػُذ يظتٕٖ 

ية لممحور والدرجة الكم العبارة( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة 0يتضح من جدول )
ودالة إحصائية عند ، وجميعيا قيم موجبة (5.422- 5.249الثالث تراوحت ما بين )

 العباراتمما يعني وجود درجة عالية من البناء الداخمي وارتباط ، (α ≤ (0.05مستوى داللة 
 المحور. عباراتعكس درجة عالية من الصدق ليبمحورىا، بما 

-)معادلة ألفا كرونباخ  ان(، استخدم الباحثثبات أداة الدراسة )االستبانة حسابلو 
Cronbach's Alpha:وجاءت النتائج كما في الجدول التالي ،) 
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  انذراطت يحبٔر أداة( لٛى يؼبيالث حببث 6جذٔل ) 

 انبؼذ و
ػذد 

 انفمزاث

يؼبيم انخببث 

 )انفب كزَٔببخ(

 34313 1 تحذٚذ انًشكهت 1

 34301 1 انتخطٛػ نهبحج 3

 34371 1 بٛبث انًتؼهمت بًٕظٕع انبحجيزاجؼت األد 0

 34336 1 انًٓبراث انًُٓجٛت .

 34301 1 كتببت انتمزٚز انخبص ببنبحج 1

 .3411 31 انذرجت انكهٛت نهًحٕر األٔل

 34130 13 انذرجت انكهٛت نهًحٕر انخبَٙ

 34131 13 انذرجت انكهٛت نهًحٕر انخبنج

 34133 1. انذرجت انكهٛت نألداة

 

( أن معامالت الثبات ألفا كرونباخ لمحاور وأبعاد الدراسة 6يتضح من جدول )     
(، في حين بمغ معامل الثبات 5.908مرتفعة حيث بمغ معامل الثبات العام لممحور األول )

، أما (5.980أما معامل الثبات لممحور الثالث فقد بمغت قيمتو ) (،5.982لممحور الثاني )
 (.5.948الدراسة فقد بمغ ) معامل الثبات العام ألداة

 الدراسة والمدرجةولمحكم عمى درجة استجابة أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محاور    
غير موافق بشدة(  موافق،حسب مقياس ليكرت )موافق بشدة، موافق، محايد، غير  خماسياً 

 تم استخدام المعيار اآلتي:
د عينة الدراسة وفقًا لممعادلة تم تحديد قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفرا

 اآلتية:
 عدد فئات االستجابة ÷درجة( أقل  -مدى االستجابة= )أعمى درجة

 وبذلك تكون القيم عمى النحو التالي:
 .جداً  قميمةتكون االستجابة بدرجة    0.45إلى أقل من  0قيمة المتوسط الحسابي من •
 .قميمةتكون االستجابة بدرجة  8.65إلى أقل من  0.45قيمة المتوسط الحسابي من  •
 .تكون االستجابة بدرجة متوسطة 2.85إلى أقل من  8.65قيمة المتوسط الحسابي من  •
 .تكون االستجابة بدرجة كبيرة 8.85إلى أقل من  2.85قيمة المتوسط الحسابي من  •
 .تكون االستجابة بدرجة كبيرة جداً  0إلى  8.85قيمة المتوسط الحسابي من  •
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 :الدراسة ىتائج

 واإلجابة عً أسئلتَا فقد كاىت اليتائج كنا يلي:بياىات أداة الدراسة بفينا يتعلق بتحليل 

ما واقع استخدام معممات الدراسات " السؤال األول من أسئمة الدراسة عمى  نص السؤال األول:
 ولإلجابة عن ىذا "،االجتماعية لمبحث اإلجرائي عمى النطاق المدرسي من وجية نظرىن؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات التكرارات، والنسب المئوية، و بحساب  انالسؤال قام الباحث
 لعبارات المحور وأبعاده المختمفة وكانت النتائج كما يمي: ودرجة االستخدام المعيارية

  ٙ: ٔالغ اطتخذاو يؼهًبث انذراطبث االجتًبػٛت نهبحج اإلجزائتزتٛب أبؼبد انًحٕر األٔل (:7)جذٔل 

 يُٓب نهًتٕطػ انحظببٙ نكال   غبمب  

لمحور واقع استخدام معممات الدراسات االجتماعية يظير من الجدول السابق أنو بالنسبة     
ارة القصيم في إد فإن درجة استخدام معممات الدراسات االجتماعية بمنطقة لمبحث اإلجرائي

لممحور  قميمةلمبحث اإلجرائي عمى النطاق المدرسي جاءت بدرجة  التعميم في محافظة البكيرية
في الرتبة األولى بمتوسط  تحديد المشكمةعد ب   ، كما جاء(8.0بمتوسط قدره ) بشكل عام

مراجعة األدبيات المتعمقة عد ، بينما جاء ب  وبدرجة استخدام متوسطة ( 2.2)حسابي بمغ 
التخطيط (، بينما حل في الرتبة الثالثة 8.0في الرتبة الثانية بمتوسط قدره )لبحث بموضوع ا

بمتوسط بمغ  عد الميارات المنيجية، وجاء في الرتبة الرابعة ب  (، 0.98بمتوسط قدره ) لمبحث
(.كما 0.2بمتوسط بمغ )كتابة التقرير الخاص بالبحث عد وفي الرتبة األخيرة جاء ب  (  0.48)

درجة استخدام أبعاد محور واقع استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث أن يظير أيضا 
ألبعاد )مراجعة األدبيات اعد تحديد المشكمة ، بينما جاءت جاءت بدرجة متوسطة لب   اإلجرائي

وجاء  ،قميمةبدرجة استخدام  المتعمقة بموضوع البحث، التخطيط لمبحث، الميارات المنيجية (
امتالك عدم مما يشير إلى ، جداً قميمة ة جكتابة التقرير الخاص بالبحث ( بدر عد )استخدام ب  

ميارات لمالقصيم  بمنطقة في إدارة التعميم في محافظة البكيريةمعممات الدراسات االجتماعية 

االَحزاف  انًتٕطػ انبؼذ و

 انًؼٛبر٘

 انذرجت انزتبت

 يتٕططت 1 1436 040 تحذٚذ انًشكهت 1

يزاجؼت األدبٛبث انًتؼهمت بًٕظٕع  0

 انبحج

 لهٛهت 3 34331 341

 لهٛهت 0 34761 1413 انتخطٛػ نهبحج 3

 صغٛزة . 34110 1433 انًٓبراث انًُٓجٛت .

 لهٛهت جذا    1 341.3 147 كتببت انتمزٚز انخبص ببنبحج 1

 لهٛهت - 34716 341 انًحٕر األٔل بشكم ػبو
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رسي د، وكذلك عدم استخدامين ليا عمى النطاق المالالزمة لمقيام بإجراء البحوث اإلجرائية
 .مناسبةبدرجة 

 واقع استخدام معممات محورأبعاد قد جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات و  
  :عمى النحو اآلتي الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي

 انًتٕططبث انحظببٛت ٔاالَحزافبث انًؼٛبرٚتٔانتكزاراث ٔانُظب انًئٕٚت  :(3جذٔل )

 انًشكهتنبؼذ تحذٚذ ٔدرجت االطتخذاو  ٔتزتٛبٓب حظب انًتٕطػ

 و
تحذٚذ 

 انًشكهت

يٕافك 

 بشذة
 يحبٚذ يٕافك

غٛز 

 يٕافك

غٛز 

يٕافك 

 بشذة

انًتٕ

 طػ

االَحزا

ف 

انًؼٛبر

٘ 

انزت

 بت
 انذرجت

 % ث % ث % ث % ث % ث

1 

أصبدف 

بؼط 

يشكالث 

انؼًهٛت 

انتؼهًٛٛت 

داخم 

 .انًذرطت

1

6 

0

3 

1

3 

0

6 

1

3 

3

. 
 كبٛزة 1 ..341 041 - - 3 .

0 

أطتطٛغ 

تحذٚذ 

هت انًشك

انتٙ 

تٕاجُٓٙ 

 بذلت

1

. 

3

3 

1

1 

3

3 

1

6 

0

3 
. 3 1 

1

3 
 كبٛزة 3 1436 041

3 

أٔاجّ 

يشكهت فٙ 

اتمبٌ 

انطبنببث 

نبؼط 

انًٓبراث 

 .انجغزافٛت

1

1 

3

3 
3 

1

6 

3

1 

.

3 

1

1 

3

3 
- - 040 1436 0 

يتٕطط

 ة

1 

ًٚكُُٙ 

تحذٚذ 

األدنت 

ٔانًؤشزا

ث ػهٗ 

ٔجٕد 

 .انًشكهت

7 
1

. 

1

3 

3

3 

1

1 

0

3 

1

3 

0

6 
- - 041 1436 . 

يتٕطط

 ة

. 

اْتى 

ببنبحج 

حٕل 

انًشكهت 

انتٙ 

 .تٕاجُٓٙ

. 3 3 . 
3

7 

1

. 

1

1 

3

3 
6 

1

3 
347 1433 1 

يتٕطط

 ة

 - 1436 040 انبؼذ األٔل بشكم ػبو
يتٕطط

 ة
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معممات من قبل بصفة عامة عد تحديد المشكمة يتم استخدامو ب  يتضح من الجدول السابق أن 
 ،متوسطةبصورة القصيم بمنطقة  افظة البكيريةفي إدارة التعميم في محالدراسات االجتماعية 

يمكنين وأنين  خاصة بالعممية التعميمية داخل المدرسة ،مشكالت تقابل المعممات أن ىناك و 
ين يواجين مشكالت في اتقان الطالبات ا أن، كمتحديد ىذه المشكالت بدقة، وذلك بدرجة كبيرة

لة والمؤشرات عمى وجود المشكمة، ، كما يمكنين تحديد األدلبعض الميارات الجغرافية 
امتالك  بعدم ، ويفسر ين بدرجة متوسطة بالبحث حول المشكمة التي تواجي وييتممن

مخبرات لالقصيم بمنطقة في إدارة التعميم في محافظة البكيرية راسات االجتماعية معممات الد
نتائج ىذه الدراسة مع  وتتفق  الالزمة لمقيام باستخدام البحث اإلجرائي عمى النطاق المدرسي 

( والتي توصمت إلى أن الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة 8502)عساف  نتائج دراسة
( والتي 8508)بخيت والقاعود نتائج دراسة المتالكيم الميارات البحثية ىي درجة متوسطة، و 

الدرجات توصمت إلى أن مستوى معرفة معممي الدراسات االجتماعية بميارات البحث اإلجرائي و 
( والتي 8500)لسيد والعمري االفرعية لنفس الميارات كانت دون مستوى االتقان، ودراسة 

بمدارس التعميم  توصمت إلى عدم توافر ميارات البحث اإلجرائي لدى المعممات األوائل
 .األساسي في محافظة ظفار



 على النطاق المدرسي واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعية للبحث اإلجرائي

- 442 - 

 انًؼٛبرٚت  انتكزاراث ٔانُظب انًئٕٚت ٔانًتٕططبث انحظببٛت ٔاالَحزافبث :(1) جذٔل

 انتخطٛػ نهبحجنبؼذ ٔدرجت االطتخذاو ٔتزتٛبٓب حظب انًتٕطػ 

 و
انتخطٛػ 

 نهبحج

يٕافك 

 بشذة
 يحبٚذ يٕافك

غٛز 

 يٕافك

غٛز 

يٕافك 

 بشذة
 انًتٕطػ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘
 انذرجت انزتبت

 % ث % ث % ث % ث % ث

0 

أػًم 

ػهٗ جًغ 

انبٛبَبث 

حٕل 

انًشكهت 

انتٙ ألٕو 

 بحهٓب4

1 3 . 3 3 
1

6 

0

1 

7

3 
 لهٛهت 1 34773 340 . 3

3 

أطتطٛغ 

تحذٚذ 

االيكبَٛب

ث 

انًطهٕبت 

نتُفٛذ 

انبحج 

 االجزائٙ

- - 3 . 0 6 
.

3 

3

3 
1 

1

3 
 لهٛهت 3 34173 3433

1 

ألٕو 

بؼًم 

خطت 

نهظٛز 

ػهٛٓب 

أحُبء 

انبحج 

ػٍ حم 

نهًشكال

ث 

 انتؼهًٛٛت4

1 3 1 
1

3 
3 . 

3

1 

1

3 

1

7 

0

. 
141 

34133 

 
 لهٛهت 0

1 

 ألٕو

ببختببر 

صحت 

انفزٔض 

انتٙ 

أظؼٓب 

نحم 

 انًشكهت4

3 . 1 3 6 
1

3 

3

6 

1

3 

1

1 

0

3 
 لهٛهت . 34106 143

. 

أظغ أكخز 

يٍ فزض 

نحم 

 انًشكهت4

- - - - 3 . 
3

3 

.

. 

3

6 

1

3 
141 34171 1 

 لهٛهت

 جذا

 لهٛهت - 34761 1413 انبؼذ انخبَٙ بشكم ػبو

فإن معممات الدراسات يتضح من الجدول السابق أنو بالنسبة لمتخطيط لمبحث 
 قميمةيستخدمنو بدرجة القصيم بمنطقة في إدارة التعميم في محافظة البكيرية االجتماعية 
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الرغم من ذلك أن قدرتين عمى وضع أكثر من فرض لحل المشكمة بظ بصفة عامة ولكن يالح
لدراسة اأي من المعممات أفراد عينة عدم حضور جاءت في المرتبة األخيرة وقد يعود ذلك إلى 

بعمل بحوث أي منين  قياموعدم  اإلجرائي،حول البحث  تدريبية أو ورش تعميمية لدورات
 . إجرائية

 انتكزاراث ٔانُظب انًئٕٚت ٔانًتٕططبث انحظببٛت ٔاالَحزافبث انًؼٛبرٚت :(13)جذٔل 

 يزاجؼت األدبٛبث انًتؼهمت بًٕظٕع انبحجؼذ نب  االطتخذاو  انًتٕطػ ٔدرجتٔتزتٛبٓب حظب 

 و

يزاجؼت 

األدبٛبث 

انًتؼهمت 

 ببنبحج

يٕافك 

 بشذة
 يحبٚذ يٕافك

غٛز 

 يٕافك

غٛز 

يٕافك 

 بشذة
 انًتٕطػ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘
 انذرجت انزتبت

 % ث % ث % ث % ث % ث

3 

أراجغ يب تى 

ببتّ يٍ كت

لبم اٜخزٍٚ 

حٕل 

 انًشكهت

- - 
1

1 

3

3 
7 

1

. 

0

3 

6

. 
 لهٛهت 1 34331 341 . 3

1 

أطتفٛذ يٍ 

اءاتٙ لز

حٕل 

انًشكهت فًٛب 

 بؼذ4

- - 3 
1

6 
0 1 

0

1 

7

3 
 لهٛهت 3 34713 340 - -

. 

أدٌٔ يب ٚفٛذ 

فٙ دراطت 

انًشكهت أٔال 

 بأٔل4

1 3 1 3 6 
1

3 

0

1 

6

3 

1

1 

3

3 
 لهٛهت 0 34733 341

0 

اطتخذو أكخز 

يٍ يصذر 

أحُبء 

يزاجؼتٙ 

نهًشكهت 

يحم 

 انذراطت4

3 . 0 6 1 3 
0

3 

6

. 

1

1 

3

3 
 لهٛهت . .3413 3433

1 

نذ٘ انًؼزفت 

بًٓبراث 

انكتببت 

انؼهًٛت 

 انجٛذة4

- - 3 . 7 
1

. 

3

7 

1

. 

1

. 

3

3 
 لهٛهت 1 34766 141

 لهٛهت  34331 341 انبؼذ انخبنج بشكم ػبو

في إدارة التعميم في محافظة جتماعية يتضح من الجدول السابق أن معممات الدراسات اال     
 قميمة البحث بدرجة دبيات المتعمقة بموضوعيستخدمن مراجعة األالقصيم بمنطقة البكيرية 

ذلك إلى عدم قيام أي من المعممات أفراد ويمكن أن يرجع  ،بصفة عامة وكذلك لكافة العبارات 
بحث إجرائي أو االشتراك في عممو أو الحصول عمى دورات تدريبية أو عينة الدراسة بعمل 

الية في ىذه النتيجة مع نتائج  الدراسة الح تفقوت ،حضور ورش عمل حول البحث اإلجرائي
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( والتي توصمت إلى عدم توافر ميارات البحث اإلجرائي لدى  8500)السيد والعمري دراسة 
المعممات األوائل بمدارس التعميم األساسي في محافظة ظفار، كما تختمف مع نتائج دراسة 

المتالكيم الميارات ( والتي توصمت إلى أن الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة 8502)عساف 
   البحثية ىي درجة متوسطة.

 انتكزاراث ٔانُظب انًئٕٚت ٔانًتٕططبث انحظببٛت ٔاالَحزافبث انًؼٛبرٚت :(11)جذٔل 

 ؼذ انًٓبراث انًُٓجٛتنب  االطتخذاو  انًتٕطػ ٔدرجتٔتزتٛبٓب حظب 

 و
انًٓبراث 
 انًُٓجٛت

يٕافك 
 بشذة

 يحبٚذ يٕافك
غٛز 
 يٕافك

غٛز 
يٕافك 
 بشذة

 ٕطػانًت
االَحزاف 
 انًؼٛبر٘

 انذرجت انزتبت

 % ث % ث % ث % ث % ث

3 

اطتخذو 
انًالحظت 
كطزٚمت 
نجًغ 
 انبٛبَبث4

 لهٛهت 1 34613 341 3 . .7 07 13 1 3 . - -

. 

اطتفٛذ يٍ 
يهف إَجبس 
انطبنببث 
فٙ يبدة 
انذراطبث 
االجتًبػٛت 
أحُبء جًغ 
 انبٛبَبث4

 لهٛهت 3 34161 141 13 1 .7 07 6 0 3 1 - -

1 

ًٚكُُٙ 
ػُذ 

انحبجت 
جًغ 
انبٛبَبث 
يٍ خالل 
يمببهت 
أٔنٛبء 
 األيٕر4

 لهٛهت 0 .3413 143 36 10 .6 03 13 1 - - - -

0 

اطتؼٍٛ 
بُتبئج 
انطبنببث 
فٙ يبدة 
انذراطبث 
االجتًبػٛت 
كطزٚمت 
نجًغ 
 انبٛبَبث4

- - - - 1 13 33 16 17 0. 147 3463. . 
 لهٛهت
 جذا  

1 

ًٚكُُٙ 
بُبء 

األدٔاث 
انالسيت 
نتُفٛذ 
انبحج 
 اإلجزائ4ٙ

- - - - 3 . 01 73 10 36 146 34136 1 
 لهٛهت
 جذا  

 لهٛهت - 34110 1433 انبؼذ انزابغ بشكم ػبو
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عد الميارات المنيجية فإن معممات الدراسات يتضح من الجدول السابق أنو بالنسبة لب  
المالحظة كما أنين يستخدمن  مدرسي،العمى النطاق  قميمةيستخدمنو بدرجة االجتماعية 

ىو أن المعممات عد أساسية أثناء العمل داخل الفصول، والالفت أيضا في نتائج ىذا الب  بصفة 
مما يشير إلى  جداً قميمة ال يمكنين بناء أدوات لمبحث اإلجرائي حيث جاءت درجة استخداميا 

  يذ واستخدام البحث اإلجرائي.مجموعة الميارات الالزمة لتنفحاجة المعممات لمتدريب عمى 
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 انتكزاراث ٔانُظب انًئٕٚت ٔانًتٕططبث انحظببٛت ٔاالَحزافبث انًؼٛبرٚت :(13)جذٔل 

 ؼذ كتببت انتمزٚز انخبص ببنبحجنب  ٔدرجت االطتخذاو ٔتزتٛبٓب حظب انًتٕطػ 

 و

كتببت 

انتمزٚز 

انخبص 

 ببنبحج

يٕافك 

 بشذة
 يحبٚذ يٕافك

غٛز 

 يٕافك

غٛز 

يٕافك 

 بشذة
 ًتٕطػان

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘
 انذرجت انزتبت

 % ث % ث % ث % ث % ث

3 

أطتطٛغ 

انمٛبو 

ببنتزتٛب 

انًُطمٙ 

نهًؼهٕيب

ث ػُذ 

كتببت 

تمزٚز 

 انبحج4

- - - - . 3 
0

3 

7

6 
3 

1

6 
 لهٛهت 1 34.33 141

1 

أحذد فٙ 

تمزٚز 

انبحج 

اإلجزاءا

ث انتٙ 

طبػذث 

فٙ حم 

 انًشكهت4

- - - - 0 1 
0

3 

7

6 
1 

1

3 
 لهٛهت 3 34.71 143

. 

ألٕو 

بتفظٛز 

انُتبئج 

انتٙ تى 

انتٕصم 

إنٛٓب 

بطزٚمت 

 ٔالؼٛت4

- - - - 1 
1

3 

3

1 

1

3 

1

6 

0

3 
147 34611 0 

 لهٛهت

 جذا  

0 

ًٚكُُٙ 

انمٛبو 

بتحهٛم 

انبٛبَبث 

انتٙ تى 

انتٕصم 

إنٛٓب 

بطزٚمت 

 ػهًٛت4

- - 1  3  
0

3 

7

6 
1 

1

3 
146 341.0 . 

 لهٛهت

 جذا  

1 

ايتهك 

انًٓبرة 

سيت انال

نكتببت 

انتمزٚز 

انخبص 

 ببنبحج4

- - - - 3 . 
3

. 

.

3 

3

. 

.

3 
141 34177 1 

 لهٛهت

 جذا  

 - 341.3 147 انبؼذ انخبيض بشكم ػبو
 لهٛهت

 جذا  
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في إدارة التعميم في يتضح من الجدول السابق أن معممات الدراسات االجتماعية 

كتابة التقرير الخاص عد صة بب  يستخدمن الميارات الخاالقصيم بمنطقة محافظة البكيرية 
عمميات كتابة التقرير الخاص ويمكن تفسير ذلك بأن ،  بصفة عامة جداً  قميمةبالبحث بدرجة 

بالبحث تتطمب نوع معين من الدراسة المتخصصة مثل االلتحاق بدورات تدريبية حول كيفية 
من خالل الكتب القيام بالبحوث بصفة عامة، أو حضور ورش عمل ، أو القراءة واالطالع 

المتخصصة في مناىج البحث والذي من الواضح أن كل ذلك لم تقم بو المعممات أفراد عينة 
بقية أبعاد المحور  دون جداً  قميمةالدراسة وبالتالي جاء استخدام ىذا البعد بصفة عامة بدرجة 

 األخرى.
 تحد منلتي ما الصعوبات ا"  السؤال الجاىي: ىص السؤال الجاىي مً أسئلة البحح على .8

 من وجية نظرىن؟"استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات بحساب  انولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث

  وكانت النتائج كما في الجدول التالي: ودرجة الصعوبة ،الحسابية واالنحرافات المعيارية
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اث ٔانُظب انًئٕٚت ٔانًتٕططبث انحظببٛت ٔاالَحزافبث انًؼٛبرٚت ٔتزتٛبٓب حظب انتكزار :(10) جذٔل

 انصؼٕببث انتٙ تٕاجّ اطتخذاو يؼهًبث انذراطبث االجتًبػٛت نهبحج اإلجزائٙنًحٕر  انًتٕطػ ٔانذرجت

 انًحٕر انخبَٙ و
يٕافك 
غٛز  يحبٚذ يٕافك بشذة

االَحزاف  انًتٕطػ يٕافك
 انذرجت انزتبت انًؼٛبر٘

 % ث % ث % ث % ث

6 

صؼٕبت تٕافز 
انًُبخ انذاػى 
نهمٛبو ببنبحٕث 
اإلجزائٛت داخم 

 انًذرطت4

 كبٛزة 1 34.63 473. - - - - 03 11 73 01
 جذا  

1 

ػذو تمذٚى انذػى 
انًبد٘ يٍ لبم 
إدارة انتؼهٛى  
نتُفٛذ انبحٕث 
 اإلجزائٛت4

 كبٛزة 3 34.13 463. - - - - 03 11 63 01
 جذا  

. 

بء انؼًم ال أػب
تظًح نًؼهًبث 
انذراطبث 
االجتًبػٛت 

ببنمٛبو ببنبحٕث 
 اإلجزائٛت4

 كبٛزة 0 34611 416. - - 13 6 03 16 63 01
 جذا  

3 

ػشٔف انطبنببث 
ٔانًؼهًبث ػٍ 

انتؼبٌٔ يغ يؼهًت 
انذراطبث 

االجتًبػٛت انتٙ 
تمٕو بؼًم انبحج 

 اإلجزائ4ٙ

 كبٛزة 0 34611 416. - - 6 0 03 16 63 01
 ا  جذ

1 

ػذو لٛبو انٕسارة 
بتُفٛذ دٔراث 
تًُٛت يُٓٛت فٙ 
يجبل انبحٕث 
 اإلجزائٛت

 كبٛزة . .3413 4.3. - - - - 13 36 3. .3
 جذا  

1 

ظؼف انحٕافش 
انًمذيت نًؼهًبث 

انذراطبث 
االجتًبػٛت انالتٙ 
ٚمًٍ ببنبحٕث 
 اإلجزائٛت4

كبٛزة  1 34363 4.6. - - 3 . 03 11 63 01
 جذا  

0 

ٙ يحذٔدٚت ٔػ
يؼهًبث انذراطبث 

االجتًبػٛت 
بأًْٛت انبحج 
 اإلجزائ4ٙ

كبٛزة  6 .34.1 4.3. - - - - 63 03 3. 33
 جذا  

7 

ظؼف يٓبراث 
يؼهًبث انذراطبث 
االجتًبػٛت فٙ 
يجبل انبحج 
 اإلجزائ4ٙ

كبٛزة  7 34101 401. 3 . 6 0 03 11 16 33
 جذا  

3 

ظؼف اْتًبو 
انًشزفبث 

انتزبٕٚبث بًب 
تُفذِ يؼهًبث 

نذراطبث ا
االجتًبػٛت يٍ 
 بحٕث إجزائٛت4

كبٛزة  3 34716 .43. - - 16 3 .. 33 3. 33
 جذا  

13 

تذَٙ يظتٕٖ 
تؼبٌٔ لبئذاث 
انًذارص فٙ 
تظٓٛم تطبٛك 
أدٔاث انبحج 
 اإلجزائ4ٙ

كبٛزة  1 1437 433. - - 16 3 03 11 .1 37
 جذا  

كبٛزة  - 34363 ..4. انًحٕر انخبَٙ بصفت ػبيت
 جذا  
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الصعوبات التي تواجو استخدام معممات الدراسات من الجدول السابق أنو بالنسبة  يتضح    
 ، قد جاءتالقصيمبمنطقة في إدارة التعميم في محافظة البكيرية االجتماعية لمبحث اإلجرائي 

عمى المحور ككل ، وعمى كل العبارات مما يشير إلى اتفاق المعممات عينة  بصورة كبيرة جداً 
بتوافر المناخ الداعم لمقيام  جود تمك الصعوبات، كما جاءت الصعوبات الخاصةالدراسة عمى و 

( ويمكن 8.25في الرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ ) بالبحوث اإلجرائية داخل المدرسة
 بمنطقة في إدارة التعميم في محافظة البكيريةتفسير ذلك بأن معممات الدراسات االجتماعية 

فمن  القيام بتمك البحوث يدعم اخل المدارس الالتي يعممن بيا اليرين أن المناخ دالقصيم 
عم الالزم لين مثل التشجيع الدالبيئة المدرسية الالتي يعممن بيا  قدموجية نظرىن ال ت

، وجاءت الصعوبات والتحفيز وتخفيف بعض األعباء أثناء القيام بإجراء البحوث اإلجرائية
في الرتبة يقمن بإجراء البحوث اإلجرائية عممات الالتي الخاصة بعدم تقديم الدعم المادي لمم

(، ويفسر ذلك بأن المعممات يرغبن في الحصول عمى 8.68الثانية بمتوسط حسابي بمغ )
دعم مادي لممساعدة في تنفيذ مثل تمك البحوث خاصة وأنو يمكن أن تكون تكمفة القيام 

ات مادية عمى المعممات تتعمق بطريقة عالية من ناحية وكذلك وجود التزامبالبحوث اإلجرائية 
بينما جاءت المعوقات الخاصة بأعباء العمل في الرتبة الثالث  ،انفاقيم لمرواتب الخاصة بين

( مما يشير إلى معاناة المعممات من كثرة األعباء داخل 8.06) وبمتوسط حسابي بمغ
اف اليومي، ريادة المدرسة مثل العدد الكبير من الحصص الالتي يقمن بتدريسيا، اإلشر 

في الفترات وكذلك االختبارات النيائية، األنشطة، ريادة الفصول، إعداد وتصحيح االختبارات 
 . وغيرىا من ىذه األعباء

بضعف اىتمام المشرفات التربويات بما تقوم بينما جاءت الصعوبات المتعمقة    
 ( ،8.88وسط حسابي بمغ )المعممات بتنفيذه من بحوث إجرائية في الرتبة قبل األخيرة بمت

ويفسر ذلك بروتينية عممية اإلشراف من قبل المشرفات حيث تكون منصبة عمى التحضير 
لمدروس ومدى تنفيذ خطة المنيج ، ومستوى الطالبات ، وكراسات األنشطة والمتابعة وغيرىا 

ن كانت من األىمية بمكان إال أن من الواجب مراعاة بعض العوامل ا ألخرى وىذه األمور وا 
حصول المعممة عمى شيادات أعمى من المؤىل الجامعي األول ، قيام المعممة بحضور مثل 

البحوث اإلجرائية. كما جاءت الصعوبات  بعملالقيام االشتراك أو ومتابعة المؤتمرات العممية ، 
في  الخاصة بتدني مستوى تعاون قائدات المدارس في تسييل تطبيق أدوات البحث اإلجرائي
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(، ويفسر ذلك بأن اىتمام قائدات المدارس التي 8.88بة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )المرت
تسييل ميمة المعممات قميل جدًا وىذا عائق في مات الدراسات االجتماعية تعمل بيا معم

الالتي يقمن بإجراء تمك البحوث خاصة وأنو يتطمب تطبيق البحوث سواء اإلجرائية أو غيرىا 
 عد مع نتائجوتتفق نتائج الدراسة حول ىذا الب   قات من أطراف مختمفة ،مجموعة من المواف

( والتي توصمت إلى وجود مجموعة من الصعوبات والعوامل التي 8506)الدوسري  دراسة
 .تؤدي إلى عزوف المعممات عن القيام بعمل بحوث إجرائية

التغمب عمى صعوبات  تما مقترحانص السؤال الثالث من أسئمة الدراسة عمى"  السؤال الجالح:
من وجية استخدام معممات الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي عمى النطاق المدرسي 

بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات  ان" ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحثنظرىن؟
 ي:، وكانت النتائج كما في الجدول التالوالدرجة الحسابية واالنحرافات المعيارية
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انتكزاراث ٔانُظب انًئٕٚت ٔانًتٕططبث انحظببٛت ٔاالَحزافبث انًؼٛبرٚت ٔتزتٛبٓب  :(.1) جذٔل

انذراطبث  نًحٕر كٛف ًٚكٍ انتغهب ػهٗ صؼٕببث اطتخذاو يؼهًبث انًتٕطػ ٔانذرجتحظب 

 االجتًبػٛت نهبحج اإلجزائٙ

 انًحٕر انخبنج و

يٕافك 

 بشذة
 يحبٚذ يٕافك

غٛز 

 انًتٕطػ يٕافك
زاف االَح

 انًؼٛبر٘
 انذرجت انزتبت

 % ث % ث % ث % ث

3 

اْتًبو انًشزفبث 

انتزبٕٚبث ببنبحج 

اإلجزائٙ 

ٔيشبركت يؼهًبث 

انذراطبث 

االجتًبػٛت فٙ 

 تُفٛذ4ِ

06 73 1. 33 - - - - .471 34.10 1 
كبٛزة 

 جذا  

1 

لٛبو انٕسارة بؼمذ 

دٔراث تًُٛت 

يُٓٛت نًؼهًبث 

انذراطبث 

االجتًبػٛت فٙ 

جبل انبحج ي

 اإلجزائ4ٙ

01 73 1. 33 - - - - .473 34.63 3 
كبٛزة 

 جذا  

0 

تمذٚى يجًٕػت 

يٍ انحٕافش 

انًبدٚت ٔانًؼُٕٚت 

نًؼهًبث 

انذراطبث 

االجتًبػٛت انالتٙ 

ٚمًٍ بتُفٛذ 

 بحٕث إجزائٛت4

03 6. 13 06 - - - - .467 34.3. 0 
كبٛزة 

 جذا  

1 

تٕفٛز انًُبخ 

انذاػى نهمٛبو 

ث بتُفٛذ انبحٕ

اإلجزائٛت يٍ لبم 

لبئذاث انًذارص 

يٍ خالل دػًٍٓ 

 ٔتشجٛؼٍٓ نذنك4

33 16 13 06 . 3 - - .4.1 346.6 . 
كبٛزة 

 جذا  

13 

تمذٚى دػى يبد٘ 

يُبطب نًؼهًت 

انذراطبث 

االجتًبػٛت انتٙ 

تمٕو بتُفٛذ بحج 

إجزائٙ كًظبًْت 

يٍ إدارة انتؼهٛى 

 فٙ ْذا انبحج4

37 1. 11 03 . 3 - - .4.6 346.1 1 
كبٛزة 

 جذا  

. 

إَشبء لظى بئدارة 

انتؼهٛى نتظٓٛم 

إجزاءاث تُفٛذ 

انبحٕث 

 اإلجزائٛت4

33 16 11 03 0 6 - - .4.. 34736 6 
كبٛزة 

 جذا  

كبٛزة  6 34631 ..4. - - 6 0 6. 30 3. .3انمٛبو بتُفٛذ  3
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انبحٕث اإلجزائٛت 

ػٍ غزٚك تؼبٌٔ 

يجًٕػت يٍ 

يؼهًبث انذراطبث 

 االجتًبػٛت4

 جذا  

7 

يشبركت لبئذاث 

انًذارص فٙ 

تُفٛذ بؼط 

انبحٕث اإلجزائٛت 

أٔ لٛبيٍٓ 

بتُفٛذْب ػهٗ 

 اَفزاد4

31 13 13 06 . 3 0 6 .403 34360 7 
كبٛزة 

 جذا  

1 

َشز حمبفت إجزاء 

انبحٕث اإلجزائٛت 

بٍٛ يؼهًبث 

انذراطبث 

االجتًبػٛت 

بٕطبئم ٔغزق 

يتؼذدة ) َذٔاث 

 –يطٕٚبث  –

 َشزاث(4

31 .3 33 .. 7 1. - - .433 34731 3 
كبٛزة 

 جذا  

6 

ػًم يظببمت ػهٗ 

يظتٕٖ إدارة 

انتؼهٛى ألفعم 

بحج إجزائٙ كم 

 ػبو دراط4ٙ

33 .3 37 1. 0 6 - - .433 34717 1 
كبٛزة 

 جذا  

 - 34313 4.3. انًحٕر انخبنج بصفت ػبيت
كبٛزة 

 جذا  

استخدام معممات  أنو بالنسبة لكيفية التغمب عمى صعوباتيتضح من الجدول السابق    
في الدراسات االجتماعية لمبحث اإلجرائي ، فإنو من وجية نظر معممات الدراسات االجتماعية 

يمكن التغمب عمى تمك الصعوبات  وفإنالقصيم  بمنطقةإدارة التعميم في محافظة البكيرية 
ت اىتمام المشرفامن خالل مجموعة من اإلجراءات جاء في مقدمتيا  وبدرجة كبيرة جداً 

التربويات بالبحث اإلجرائي ومشاركة معممات الدراسات االجتماعية في تنفيذه بمتوسط حسابي 
من ( مما يظير معو العالقة الجوىرية بين المعممة والمشرفة التربوية بحيث أنو 8.20بمغ )
ة بالنسبة لين، بينما نظر المعممات فإن اىتمام ومشاركة المشرفات تعتبر نقطة جوىريوجية 
قيام الوزارة بعقد دورات تنمية مينية  ( 8.25وبمتوسط حسابي بمغ ) في الرتبة الثانيةجاء 

، مما يدلل عمى حاجة الميدان لمثل لمعممات الدراسات االجتماعية في مجال البحث اإلجرائي
تمك الدورات ، وكذلك اغفال الوزارة ومراكز التدريب عقد مثل تمك الدورات ، ويظير أيضا أن 

  .ال تتم حسب االحتياجات المينية لممعممات التدريبية غالباً الدورات 
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أنو  (، وبدرجة كبيرة جداً 8.84وجاء في المرتبة قبل األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )   
القصيم في إدارة التعميم في محافظة  من وجية نظر معممات الدراسات االجتماعية بمنطقة

جرائية بين معممات الدراسات االجتماعية بوسائل نشر ثقافة إجراء البحوث اإل فإنالبكيرية 
نشرات( يعتبر أحد الطرق لمتغمب عمى صعوبات القيام  –مطويات  –وطرق متعددة ) ندوات 

لما يمثمو نشر ىذه الثقافة بين المعممات من دافع لين لمقيام البحوث اإلجرائية لديين  عملب
ون فكرة وطريقة وأىداف وأىمية القيام بعد ىذا اإلجراء تك ألنو غالباً بمثل تمك البحوث 

جاء في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ بالبحوث اإلجرائية واضحة في أذىانين. كما 
عمل مسابقة عمى مستوى إدارة التعميم ألفضل بحث إجرائي كل  ( وبدرجة كبيرة جداً 8.84)

بل اإلدارة العميا لممعممات مما يظير معو أىمية التكريم المعنوي والتشجيع من ق دراسي،عام 
ل حعمل البحوث اإلجرائية أو المشاركة فييا ألن تمك البحوث من المفترض أن تالالتي يقمن ب

 .مشكالت واقعية داخل الفصول الدراسية أو داخل المدرسة بشكل عام
 توصيات الدراسة

 بما يمي: انوصيي انفي ضوء ما توصمت إليو نتائج الدراسة فإن الباحث 
في إدارة التعميم في محافظة ت الدراسة إلى أن استخدام معممات الدراسات االجتماعية توصم .0

، بصفة عامةقميمة لمبحث اإلجرائي عمى النطاق المدرسي كان بدرجة القصيم بمنطقة  البكيرية
قامة ورش عمل لممعممات عبعقد دورات تدريبية لممعممات انوصي الباحثي اولذ البحث  ن، وا 

عمى القيام بعمل البحوث اإلجرائية سواء عمى المستوى  ذلك تشجيعين وتحفيزىنوكاإلجرائي، 
 الفردي أو عن طريق المشاركة مع زميالتين.

تواجو قيام معممات الدراسات  الصعوبات بدرجة كبيرة جداً توصمت الدراسة إلى وجود مجموعة من  .8
في استخدام البحث اإلجرائي م القصيبمنطقة  في إدارة التعميم في محافظة البكيريةاالجتماعية 

بتحميل تمك الصعوبات ومحاولة تذليميا بوضع  انوصي الباحثي اولذ المدرسي،عمى النطاق 
  الحمول المناسبة ليا.

مجموعة من الحمول التي ترى المعممات أفراد عينة الدراسة أنيا مناسبة توصمت الدراسة إلى  .2
في إدارة التعميم في محافظة االجتماعية معممات الدراسات لمتغمب عمى صعوبات استخدام 

بتطبيق  انثوصي الباحي اولذ المدرسي،لمبحث اإلجرائي عمى النطاق القصيم بمنطقة  البكيرية
لتغمب عمى ىذه الصعوبات والقيام بعمل البحوث اإلجرائية عمى في اتمك الحمول لمساعدتين 

 النطاق المدرسي.
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية

فعالية البحث اإلجرائي في تنمية األداء التدريسي لمعممي  (.8506) .ىيم، عمي محمد أبو المعاطيإبرا
ة التربوية لمدراسات مجمة الجمعي االعدادية.اعية بمدرسة األورمان الدراسات االجتم
 .864 – 829 (،40) االجتماعية، مصر،

تربوية، مجمة آفاق  و.مينو وتطبيقاتمضا -البحث اإلجرائي  (.8550) .عمي عبد الحميمأبو جاللة، 
 .82 – 28 (،04) قطر،

عمان: دار المسيرة  .والمختمط والنوعيمناىج البحث الكمي  (.8502). أبو عالم، رجاء محمود
 .والتوزيعلمنشر 

(. برنامج تدريبي مقترح لتنمية الوعي بالبحوث اإلجرائية 8506) .األشقر، سماح فاروق المرسي
المجمة التربوية الدولية  ي العموم حديثي الخبرة التدريسية.يسي لدى معمموخفض القمق التدر 

 .22 – 26،(02) األردن، والتدريب،المجموعة الدولية لالستشارات  -المتخصصة 
أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية  (.8508) .عبد القادروالقاعود، إبراىيم  بخيت، محمد سالمة

مجمة جامعة الممك  األردن.لدراسات االجتماعية في ات اميارات البحث االجرائي لدى معمم
 .0004 – 0842(،88) 8 السعودية، االسالمية،معموم التربوية والدراسات لسعود 
متطمبات تطبيق بحوث الفعل في مؤسسات التعميم قبل  (.8500). الصغير عبد اهللالبنا، أحمد 

 .089 – 00 (،25) ،مصر الجامعي،مجمة دراسات في التعميم  .الجامعي بمصر
 .مدخل إلى مناىج البحث في التربية، البحوث الكيفية. بحوث الفعل .(8508). جمال الدين، نادية

 الجيزة: الزعيم لمخدمات المكتبية.
بحوث الفعل واإلصالح المدرسي )تطور تجربة برنامج بحوث الفعل  (.8508) .حسن، محمود محمد
تمر العممي الثالث والعشرون لمجمعية المصرية لممناىج المؤ  (،جامعة أسيوط -بكمية التربية 

 .882   - 856، (8) ،مصر"، رؤى وتوجياتالمناىج تطوير "وطرق التدريس 
، مجمة التطوير التربوي اإلجرائية.صعوبات تنفيذ البحوث  .(8554) .الحضرمي، خالد خمفان محمد

 .80 –، 85 ،(82) عمان،سمطنة 
فاعمية برنامج تدريبي مقترح في البحوث اإلجرائية لتنمية  (.8502) .درويش، دعاء محمد محمود

 الجغرافيا. مجمةميارات إدارة الصف وخفض قمق التدريس لدى الطالبات المعممات شعبة 
 .084 – 056 (،49) ، مصر،الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
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التربية، رسالة  المعممين.بوية لدى البحث اإلجرائي تحسين الممارسات التر  (.8552) .الدريج، محمد
 .48 – 28، (06) عمان، سمطنة

(. العوامل ذات العالقة بعزوف المعممين عن إجراء البحوث 8506). الدوسري، محمد سعد حويل
.  رسالة ماجستير غير اإلجرائية من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية بمدينة الرياض

 الرياض. االسالمية،ة اإلمام محمد بن سعود امع، كمية العموم االجتماعية، جمنشورة
مدى توافر ميارات  (.8500) .، طفول عامر سييلعبد القادر والعمريمحمد  عبد القادرلسيد، ا

ساسي في محافظة ظفار سمطنة البحث اإلجرائي لدى المعممات االوائل بمدارس التعميم األ
  . 068 – 029( ،86) 052 مصر، بنيا،جامعة  التربية،كمية  عمان. مجمة

وم قبل الخدمة باستخدام البحث التنمية المينية لمعمم العم (.8502) .شاىين، نجاة حسن أحمد
 (،85) 8 السعودية، النفس،مجمة دراسات عربية في التربية وعمم  حالة.دراسة  اإلجرائي:

800 – 888. 
 والتقنياتاألساسيات  :االجتماعيةمناىج البحث في العموم  (.8505) .عمي معمر المؤمن،عبد 

 القاىرة: مكتبة العاصمة الجديدة. واألساليب،
واقع استخدام معممي المغة العربية لممارسات البحث  (.8505) .العبيدي، خالد بن خاطر بن سعيد

 .00 – 88 (،054) مصر، والمعرفة،مجمة القراءة  ي في تطوير أداء تالميذىم المغوي.اإلجرائ
درجة تقدير معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة  (.8502) .رشيد يدعبد المجعساف، محمود 

التربية، مصر، مجمة عالم  اإلجرائي ورؤية مقترحة لتطويرىا. المتالكيم ميارات البحث التربوي
(02،) 0 – 06. 

 84 (،85) عمان،سمطنة  التربوي،مجمة التطوير  اإلجرائي.البحث  (.8554) .الفراجي، ىادي أحمد
– 28. 

 التربوي،مجمة التطوير  .. مجاالت البحث االجرائي(8554) .الكندي، ناصر بن صالح بن منصور
  .20 – 22، (85عمان، )سمطنة 

(. برنامج لتنمية ميارات البحث اإلجرائي 8502) .والجزار، فاطمة فتوح احمد مرسال، إكرامي محمد
مجمة كمية التربية  ضيات.الرياواالعتقادات حول التنمية المينية لدى الطالب معمم 

 .022 – 42( ،82) 8 باإلسكندرية، مصر،
(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح في 8508). ، ىيا محمدوالمزروع عمي عبد الرحمنالمزيني، تياني 

مجمة  .تنمية ميارات البحث االجرائي ومفيوم تعميم العموم لدى معممات العموم أثناء الخدمة
 .604 – 040 (،88) 8االسالمية، م التربوية والدراسات العمو  سعود،جامعة الممك 
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