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 مقدمة :  
مما ال شك فيه أنه ال تنمية وال رفاهية فى المجتمع بدون تعليم متقدم ، وأنه ال مواجهة 
لمتغيرات وتحديات العالم المعاصررررررررررررررر بدون تعليم حديا ومتوور ل ول ا تحاو  الدو  
النامية والمتقدمة العم  باسررتمرار ىلى الصرروحه وتوويرا لما له من دور فعا  فى بنا  

والواقع أن النظرة الحديثة لإلصوح التربوى تضع المدير والمعلم المجتمعات الحديثة . 
وولى األمر والمشرررررررررررررررن والوررالررر والمنه  محرر  أنظررارهررا ل ألن الجميع يتقرراسررررررررررررررمون 
المسررررررفولية فى رفع مسررررررتوى العملية التعليمية ل بغية توفير تعليم جيد للوالر ال ى هو 

 محور العملية التربوية والتعليمية . 
م قب  الجامعى فى مصر بك  مستوياته ومراحله الثوثة ) المرحلة االبتدافية ويعد التعلي

، والمرحلة االىدادية ، والمرحلة الثانوية ( أحد أهم القواىات التعليمية التى تعرضررررررت 
للكثير من محاوالت اإلصرررررررررروح المدرسررررررررررى ، والتى تمثلت فى ىقد العديد من الدورات 

معلمين والمشررررررررررفين ، وتحسرررررررررين العوقات بين المدرسرررررررررة التدريبية للقيادات اإلدارية وال
، والتوسررررررررررررع فى  )**( ( 923:  12والمجتمع ، وىمليات تووير المناه  المسررررررررررررتمرة ) 

( ، الضرررررافة اللى توبي  نظم االىتماد وضرررررمان الجودة  128:  8المبانى المدرسرررررية ) 
نشرررررررا  مركي التووير التكنول 560:  20والرقابة ىلى التعليم )   73:  23وجى) ( ، وا 

 (  6:  22( واألكاديمية المهنية للمعلمين ، واالهتمام بتوبي  كادرالمعلمين ) 
وىلى الرغم من ه ا االصرررروحات المدرسررررية العديدة ، الال أنها لم تات بالنتاف  المرجوة 
، حيا مايا  التعليم المدرسرررى يعانى من كم هاف  من المشررركوت التعليمية والسرررلوكية 

ى تردى أوضرررال التعليم اللى الحد ال ى تسررربر فى كثير من العسرررافر ىلى التى أدت الل
:  7مسررتوى شررعصررية المواون بصرر،ة عاصررة ، وىلى مسررتوى المجتمع بصرر،ة ىامة ) 

( . وربما يرجع السرربر فى  لك اللى أن الصرروح التعليم المدرسررى ينبغى أن ينبع  106
ورة وف  منظومرررة معقررردة من من حررراجرررات المرررديرين والمعلمين والولبرررة المتغيرة والمتو
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معويات الحياة المعاصرررررة ل ل ا كان لياما  أن يقوم باإلصرررروح والتووير من لهم صررررلة 
أستا   ( *) ( ، أو كما  112:  5مباشرة ، ومن لهم دور رفيس فى العملية التعليمية ) 

 جامعة أسيوو . –كلية التربية باسيوو  –أصو  التربية المساىد 
)**( يشرررررررير الرقم األو  اللى رقم المرجع فى قافمة المراجع ، وأما الرقم الثانى فيشرررررررير 

 اللى رقم الص،حة ، والت،اصي  مثبتة فى قافمة المراجع فى نهاية البحا .
يقو  أحد الباحثين التربويين ) محمد توفي  سرروم ( : أ أن الصرروح التعليم ال يكون الال 

 ) جون ديوى (( ، وكما يقو  أيضا  ىالم التربية الشهير 8:  24بالمعلمين أن،سهم أ ) 
: أ أنه من الصعر الصوح التعليم وح  مشكوته دون مشاركة فاىلة من هؤال  ال ين 

 ( .   153:  17يت،اىلون مباشرة مع العملية التعليمية  أ ) 
ومن هنا ظهرت بحوا ال،ع  كمدع  من مداع  التحسرررررين واإلصررررروح المتمركي ىلى 

لمدرسرررررررررة اتجاها  تربويا  معاصررررررررررا  فى كثير من دو  العالم ، فبحوا ال،ع  ، هى نه  ا
هدن بنظمى للبحا يقوم به أوران العملية التربوية من معلمين و الداريين و مشررررررفين 

تووير أدافهم أو اليجاد حلو  للمشرررررركوت التى تواجههم فى العملية التربوية و التعليمية 
 (28   :12  . ) 

د بحوا ال،عر  ىلى ترامر  البراحرا فى الممرارسرررررررررررررررات التى يقوم بهرا فى الميردان وتعتمر
التربوى بهدن فهم أفضررر  للعملية التربوية ، وبالتالى فهى تسرررعى اللى أ الحداا التغيير 
ىلى مسرررررتوى المعلم والمدرسرررررة واإلدارة نحو نه  تربوأ وتعليمى أفضررررر  ، كما تسرررررعى 

 يرررة ل التعلميرررة ، ومن ثم ييرررادة دافعيرررة العمررر  اللى ييرررادة الررردافعيرررة فى العمليرررة التعليم
ىوا  المعلم ال،رصة للبحا واالستقصا   وترسيخ الديمقراوية فى العملية التعليمية ، وا 
والتقييم ىلى مبدأ المسرررررررراواة بينه وبين الباحا والمدير ، وه ا من شررررررررانه أن يؤدى اللى 

( . الضررررررررررررررافة اللى  لك أن  31:  60ترسرررررررررررررريخ فكرة المعلم الباحا والمعلم المتعلم أ ) 
بحوا ال،ع  تسرررررررررررراىد المعلم ىلى تووير ن،سرررررررررررره مهنيا  لتتكام  معرفته بالتعصرررررررررررر  

ما كوأسررالير ووراف  تدريسرره ، كما تييد من قدراته التحليلية ووىيه ب اته وت،كيرا الناقد 
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تسرررررررررراهم فى تحسررررررررررين التواصرررررررررر  بين المعلمين والباحثين التربويين واإلدارة المدرسررررررررررية 
 ( . 1:  52مع العارجى ) والمجت

ونظرا  له ا األهمية لبحوا ال،ع  ، فقد قامت مؤسررررررررررررسررررررررررررات المجتمع الرسررررررررررررمية وغير 
الرسرررررررررررررمية بمجموىة من المشرررررررررررررروىات التجريبية القافمة ىلى اتجاا بحوا ال،ع  التى 
تعتمد ىلى مدع  التحسين واإلصوح المتمركي ىلى المدرسة ، منها : مبادرة مشرول 

 (ARAS  )in Accreditation School Action Research   بمعهررد الشررررررررررررررر
األوسو للتعليم العالى فى التربية بالجامعة األمريكية بالقاهرة ، والتى تهدن اللى تحقي  
الجودة فى المدرسرررررررررررة من عو  توبي  منهجية بحوا ال،ع  و لك بالتعاون مع كليات 

ى حداا تحو  نحو نسررررررر  تربو التربية ، وويارة التربية والتعليم ، ومؤسرررررررسرررررررات أعرى إل
يرتكي ىلى المدرسرررررررررررررررة واحتياجاتها ، ويتجسرررررررررررررررد فى جع   Paradigm Shiftجديد 

المدرسرررة قادرة ىلى مواجهة مشررركوتها بن،سرررها من عو  ىم  تعاونى تشررراركى يهدن 
اللى اليجاد حلو  ىملية مدروسررررررة للمشرررررركوت التى تعانى منها المدرسررررررة للوصررررررو  اللى 

( ، ومما ال رير فيه أن أية محاولة لإلصرررررررررررررروح  3:  27وى ) الجودة واالىتماد الترب
تبدأ من نقوة الىادة الثقة فى المدرسررررة ، حيا هى األسرررراس الصررررحيح لعملية الصرررروح 

 وتووير التعليم فى مصر .
وبنا   ىلى ك  ماسرب  ، وبعد أن اتضرحت أهمية بحوا ال،ع  فى اإلصروح المدرسرى 

توبي  منهجيرررة بحوا ال،عررر  داعررر  ، كررران من الضرررررررررررررررورى البحرررا ىن متولبرررات 
مؤسرررسرررات التعليم قب  الجامعىل لضرررمان جودتها ولورتقا  بنظام التعليم المدرسرررى فى 

 مصر ليوكر متغيرات العصر .
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 مشكلة البحث وتساؤالته :
انووقا  من أن بحوا ال،ع  تعد الحدى المنهجيات الحديثة فى مجا  البحا التربوى 

اآلدا  المدرسررررررررررررى وتحقي  اإلصرررررررررررروح المدرسررررررررررررى ، وهو التى يمكن تبنيها لتحسررررررررررررين 
كمصرررررررولح يشرررررررير اللى ك  ممارسرررررررة منهجية منظمة تتناو  مشررررررركلة مدرسرررررررية بالبحا 
والعوج عووة بعووة اللى أن يقضررررى ىلى تلك المشرررركلة مما يحسررررن أو يوور العملية 
التعليمية ، وهو ما يصررررررررررررررر بمصررررررررررررررلحة العملية التعليمية فى النهاية ، حيا النه ب لك 

 يضين بعدا  مهنيا  وتشاركيا  للعم  داع  المدرسة .
فى نظامنا  –اللى حد ما  –وبما أن بحوا ال،ع  تعتبر من المصررررررررررررررولحات الحديثة 

التربوى والتعليمى ، مما يحد من فعالية بحوا ال،ع  داع  مؤسررررررررررررررسررررررررررررررات التعليم قب  
مدرسرررررررررررررة ، الجامعى ل نتيجة ضرررررررررررررعن معرفة ك  من المعلمين ، والباحثين ، وقيادة ال

واألعصرررررررررررررررافيين ، وجميع المعنيين بامور التدريس وبيفة التعلم المدرسررررررررررررررى بشررررررررررررررروو 
 ومتولبات الجرا ات بحوا ال،ع  فى المدراس .

وىلى ضرررررررو  نتاف  بعس الدراسرررررررات التى أكدت ىلى فاىلية بحوا ال،ع  فى مواحهة 
المشررركوت المدرسرررية كانع،اس التحصررري  الدراسرررى ، وانتشرررار السرررلوكيات العني،ة بين 
الوور ، وكثرة الرسور الدراسى والتسرر المدرسى ، الضافة اللى فاىليتها فى تحسين 

( ، ودراسررررة )  Jennet  ،2001  ( )54  :10 يت ) جيننالممارسرررررات التعليمية مث  دراسرررررة 
) محمد حسن ىبد ال،تاح ،           ( ، ودراسة 34:  26م () 2003محمد ىبد العال  مدبولى ، 

( ، ودراسرررررررة 141: 11م ( )2008( ، ودراسرررررررة    )حنان السرررررررماىي  أحمد ،  3:  25م ( ) 2004
 (  227: 4م() 2011)جمي  السيد أحمد ،
اتجاا قوى ورغبة أكيدة لدى ويارة التربية والتعليم ، ولدى عبرا  التربية  وحيا الن هناك

لتوبي  بحوا ال،ع  فى مؤسررررررررررسررررررررررات التعليم قب  الجامعى المعتل،ة ل لعدمة ىمليات 
 اإلصوح المتمركي ىلى المدرسة ، ولمسايرة االتجاهات التربوية المعاصرة .
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 البحررا الحررالى فى  هن البرراحررا وتحررددتونظرا  لمررا تم  كرا أن،ررا  ، فقررد انبثقررت فكرة 
مشررركلته فى التسررراؤ  الرفيس التالى : أ ما التصرررورالمقترح ألهم متولبات توبي  بحوا 

س ؟ ، ولإلجابة ىن ه ا التساؤ  الرفيفى مؤسسات التعليم قب  الجامعى بمصر  ال،ع 
 حاولت الدراسة اإلجابة ىن التساؤالت ال،رىية التالية : 

ا ال،ع  ؟ وما مبرراتها ؟ وما عصرررررررررافصرررررررررها ؟ وما معاييرها ؟ وما ما م،هوم بحو  -1
 أنواىها ؟ وما مستوياتها ؟ وما مجاالتها ؟ وما الجرا اتها ؟ 

 ؟   ما أهم العبرات العالمية المعاصرة فى مجا  بحوا ال،ع  -2
ما متولبات توبي  بحوا ال،ع  فى مؤسسات التعليم قب  الجامعى فى مصر من  -3

 لعبرا  التربويين ؟وجهة نظر ا
م قب  فى مؤسررررررسررررررات التعلي ما التصررررررورالمقترح ألهم متولبات توبي  بحوا ال،ع  -4

 ؟الجامعى بمصر
 أهمية البحا :

يسررررررتمد ه ا البحا أهميته من كونه يتناو  موضرررررروىا  مهما  من الموضرررررروىات التربوية 
ثة التوبيقية الحديالمعاصرررررررة ، أال وهو موضررررررول بحوا ال،ع  ، ال  تعد من المنهجيات 

فى المدرسة المصرية ، وبالتالى فهى فى حاجة اللى مييد من الدراسات التى تؤدى اللى 
ضرررررررررمان جودة بحوا ال،ع  داع  المدرسرررررررررة . كما يسرررررررررتمد البحا أهميته من محاولة 
توفير معرفة نظرية جديدة تدور حو  وبيعة بحوا ال،ع  ، ومبرراتها ودواىيها ، وأهم 

ية المعاصرررررررررة فى ه ا المجا  ، وه ا يعد الضررررررررافة للمكتبة العربية . ه ا العبرات العالم
فضررررررررررررررو  ىن كونرره يوفر تصررررررررررررررورا ح  مقترحررا  ألهم متولبررات توبي  بحوا ال،عرر  فى 
مؤسرسرات التعليم قب  الجامعى يمكن أن ي،يد ك  من الباحثين ، والمعلمين ، والمديرين 

أدا   لتعليم قب  الجامعى فى تحسررررين، واإلعصررررافيين ، وجميع المسررررفولين والمهتمين با
بحا ال،ع  فى المدارس وضمان جودته ، ومن ثم تحقي  اإلصوح المدرسى المرغور 

. 
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 أهداف البحث :
هدن ه ا البحا بصرررررر،ة أسرررررراسررررررية اللى صررررررياغة مقترحا  ألهم متولبات توبي  بحوا 

افا  د، ويت،رل ىن ه ا الهدن أه فى مؤسررررررسررررررات التعليم قب  الجامعى فى مصررررررر ال،ع 
، ومبرراتها ، وعصررررررررافصررررررررها ، ومعاييرها ، أعرى ، منها : تعرن م،هوم بحوا ال،ع  

وأنواىها ، ومسررررررررررررررتوياتها ، ووبيعة المشرررررررررررررركوت أو المجاالت التى يمكن البحا فيها 
جرا اتها ، وأهم العبرات العالمية المتقدمة فى مجا   باستعدام أسلور بحوا ال،ع  ، وا 

 بحوا ال،ع  .
 ة :دراسات سابق

الحظ الباحا من عو  مسرررررحه للدر التربوى فى مجا  بحوا ال،ع  ندرة الدراسرررررات 
العربية ال  ما قورنت بالدراسررات األجنبية ، ورغم قلة الدراسررات العربية المرتبوة ببحوا 
ال،ع  ومعايير ومتولبات جودتها ، فقد حر  الباحا ىلى ىرس بعس الدراسرررررررررررررات 

ترشررررررراد بها فى تحلي  متغيرات البحا ، وبنا  أداته ، التى يمكن الرجول الليها ، واالسررررررر
وصرررررررياغة تصرررررررورا المقترح ، وتوصرررررررياته اإلجرافية ، ومن ه ا الدراسرررررررات : دراسرررررررة ) 

والتى هدفت اللى  ( 32) م ( Auxiliadora , et al    ،2011أوكسرررررريودورا و،عرون ،
نشررررر ثقافة و  شرررررح كي،ية توبي  منهجية بحوا ال،ع  بالمدارس كاحد المداع  لتشررررجيع

التنميرة المهنيرة بين المعلمين . وأظهرت النتراف  أن ىمليرة التردريرر ىلى بحوا ال،عر  
أسررررررررررهمت فى تنمية القدرة لدى المعلمين ىلى التووير فى المدرسررررررررررة ، كما سرررررررررراىدت 
المعلمين ىلى الت،كير النقدى ، وتن،ي  اسررررررررررررررتراتيجيات التعلم التعاونى ، والمشررررررررررررررراركة 

 المدرسة . المجتمعية التى تعدم
والتى اسرررررتهدفت تعرن وبيعة البحوا  ( 4)  م (2011ودراسرررررة ) جمي  السررررريد أحمد ، 

الموق،ية ، وواقع التنمية المهنية لمعلمى التعليم الثانوى الصرررررررررررررناىى ، وتقديم تصرررررررررررررور 
مقترح لكي،ية اسرررررررررتعدام البحوا الموق،ية كمدع  للتنمية المهنية لمعلمى التعليم الثانوى 
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صررررررررر . ولتحقي   لك اسررررررررتعدم الباحا المنه  الوصرررررررر،ى التحليلى . الصررررررررناىى فى م
وتوصرررررررررررررلت الدراسرررررررررررررة اللى العديد من النتاف  ، منها أن للبحوا الموق،ية أثر كبير فى 
الحررداا التنميررة المهنيررة للمعلمين ، حيررا تسرررررررررررررررراىرردهم ىلى تووير قرردراتهم البحثيررة ، 

 درسية التى تواجههم . ووممارساتهم التعليمية ، وتساىدهم ىلى ح  المشكوت الم
والتى سررررررعت اللى تعرن درجة  ( 9)  م (2010وأيضررررررا  دراسررررررة ) حسررررررام سررررررمير ىمر ، 

اهتمام اإلدارة المدرسررررررررررررررية بحاجة المعلمة فى رياس األو،ا  اللى الجرا  بحوا ال،ع  
لتووير الممررارسرررررررررررررررات المهنيررة ، وأهم المعوقررات والتحررديررات التى تواجرره توبي  بحوا 

و،ا  . وقد توصرررررلت الدراسرررررة اللى بعس النتاف  ، أهمها ضررررررورة ال،ع  فى رياس األ
دارة التدرير بالمدرسررة الملحقة بها الروضررة لتحديد االحتياجات  ت،عي  وحدة الجودة ، وا 
المهنية لمعلمة رياس األو،ا  ، والتركيي ىلى بحوا ال،ع  المرتبوة بالمشرررررررررررررركوت 

كاه   األىبا  الوظي،ية الواقعة ىلىوالقضرررايا المرتبوة بالجوانر األكاديمية ، وتع،ين 
 المعلمات إلجرا  البحوا ، وتعاون المعلمات مع الجامعات والمراكي البحثية .

والتى أشررارت اللى ثوا  ( 34)  م (Bai , Yimin  ،2009وك لك دراسررة ) باى يمين ، 
حاالت السررررررتعدام بحوا ال،ع  فى الصررررررين وبيان تاثيرها الكبير ىلى الواقع التربوى ، 
حيا كان التركيي فى الحالة األولى ىلى دىم الت،كير العقونى المتعم  للممارسررررررين ، 
وفى الحررالررة الثررانيررة كرران التركيي ىلى بحوا ال،عرر  التعليميررة التعرراونيررة التى تضررررررررررررررم 

  هيفة التدريس بالجامعة مع المعلمين فى المدارس ، بينما كان التركيي فى أىضرررررررررررررررا
الحالة الثالثة ىلى م،هوم بحوا ال،ع  من الناحية النظرية . واتنهت الدراسرررررررررررررة اللى أن 
الحاالت الثوا أسرررررررهمت فى جع  بحوا ال،ع  موفمة للظرون المحلية فى الصرررررررين 

 ماىى كبير فى الوقت الحالى .  التى تمر بمرحلة تحو  تعليمى وتغير اجت
  Vogrinc , Janez & Zuljanأما دراسرررررررررة ) فوجرنك جيني ، و يولجان ميليان، 

Milena  ،2009) فقررد هرردفررت اللى توضرررررررررررررريح دور بحوا ال،عرر  فى تنميررة  ( 70)  م
المعلمين مهنيا  بالمدراس . وعلصررت الدراسررة اللى أن بحوا ال،ع  تعد أحد أهم ىوام  
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ية للعلم ، وعاصررررررررررررررة ال ا تم تصررررررررررررررميمها كعملية تعاونية تضررررررررررررررم الباحثين التنمية المهن
والمعلمين معررررا  ، وأن المعلمين  وى العبرة والمعلمين الجرررردد لررررديهم رغبررررة كبيرة فى 

 المشاركة فى المشروىات البحثية . 
)  م (Mitchell , Sidney, et al   ،2009وأما دراسة ) ميتش  سيدنى ، و،عرون ، 

ىلى تعرن فوافد بحوا ال،ع  التشرررررررررررراركية للمعلمين المبتدفين . وانتهت  فقد ركيت (62
الدراسرررررة اللى ضررررررورة التوسرررررع فى بحوا ال،ع  التشررررراركية بين المعلمين والمشررررررفين ، 
وأسررررات ة الجامعة ألنها تؤدى اللى تمكين المعلمين المبتدفين فى التعام  مع المشرررركوت 

 التعليمية والسلوكية المعتل،ة .
وصن  ( 33)  م (Ax , Jan , et al  ،2008دراسة ) أكس جان ، و،عرون ، وحاولت 

العبرات العلميررة للوور ومعلمى المعلمين فيمررا يتعل  ببحوا ال،عرر  ، وكرر لررك تعرن 
ىرردد من النقرراو ، مثرر  ال،ر  والحرردود التى يمكن أن تلعررر دورا  فى الدعررا  بحوا 

 ر ومعلمى العلوم فى ثوثة برام  فىال،ع  فى الممارسررررات ال،علية . وتم الشررررراك الوو
اإلىداد األولى للمعلم فى هولندا ، حيا ينظر لبحوا ال،ع  ىلى النها وسررررررررررريلة للتنمية 
المهنيرررة . وتم التعرس ألربعرررة جوانرررر ، هى : بحوا ال،عررر  التى يقوم بهرررا الوور 

برة ، لعالمعلمون عو  الىدادهم األولى ، وبحوا ال،ع  التى يقوم بها المعلمون  وى ا
وبحوا ال،ع  والمؤهوت التربوية واألنشرررررررررررروة البحثية الكثيرة فى البرام  . وعلصررررررررررررت 
الدراسة اللى ضرورة النظر لبحوا ال،ع  من يوايا معتل،ة كمدع  مهنى ومجموىة من 
المهارات المولوبة لعم  ربو بين النظرية ، وكوريقة لتحسرررررررين الممارسرررررررات من عو  

 فمة ىلى الممارسات .الدىم المنظم للمعارن القا
 ( 31)  م (Alyson , Mc Gee  ،2008كما حاولت دراسررررررررررة ) أليسررررررررررون ماكجى ،  

وصرررررررن مشررررررررول لبحوا ال،ع  مضسرررررررتعدم فى أغراس التنمية المهنية فى دولة عليجية 
شرررررررررر  أوسررررررررروية ، وهى اإلمارات ، وال ى يسرررررررررتهدن تحسرررررررررين عبرات التنمية المهنية 

لييية كلغة ثانية . وأظهرت النتاف  أن نجاح لمجموىة من مسررررررررررررررتشرررررررررررررررارى اللغة اإلنج
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المشرررررول فى تشررررجيع التام  فى بيفة جماىية متعاونة ، ودىم ثقافة التعلم ، ومسرررراىدة 
المشررررررررراركين فى الىادة هيكلة المعرفة المهنية الموجودة فى الممارسرررررررررات ، كما أظهرت 

قي  ىن تح النتاف  أن هناك ىدد من التحديات والمشرررررررررررررركوت التى تعو  بحوا ال،ع 
أهدافها أهمها غيار القيم الديمقراوية المحورية التى تقوم ىليها أساسا  ه ا النوىية من 

 البحوا . 
لبيان دور بحوا ال،ع  فى  (11)  م ( 2008وجا ت دراسرررررة ) حنان السرررررماىي  أحمد ، 

التووير التنظيمى للمؤسرررررسرررررة الجامعية ، وتقديم تصرررررور مقترح لت،عي  ه ا الدور ، وقد 
صلت الدراسة اللى الكثير من النتاف  ، أهمها أن بحوا ال،ع  لها فاىلية فى مواجهة تو 

المشرررررركوت األكاديمية واإلدارية بالمؤسررررررسررررررة الجامعية ، وبالتالى تحسررررررين الممارسررررررات 
 التعليمية واإلدارية وتووير أدا  المؤسسة الجامعية بص،ة ىامة .

بهدن تعرن  ( 59)  م (ngLi, Yuen Li 2008كما جا ت دراسررررررررة ) لى يون لين  ، 
أثر استعدام بحوا ال،ع  فى التنمية المهنية فى السنوات األولى من الممارسة المهنية 
، من عو  تحلي  األحداا التدريسررية المسررجلة ىلى فيلم فيديو قب  وبعد تن،ي  مشرررول 
 ةالبحا . وأكدت نتاف  الدراسرررررررررررررررة ىلى أن بحوا ال،ع  تدىم النمو المعرفى فى مهن

التدريس ، وأن بحوا ال،ع  سررراىدت فى توضررريح كي،ية اتقان المعلمين لمهنة التدريس 
. 
 & Savoie , Zajcواسرررررتهدفت دراسرررررة ) سرررررافوى ياجك ، و ديسررررركامبس بيدناري ،  

Descamps Bednars  ،2007) بيان االسرررررررهامات المعتل،ة لبحوا ال،ع   ( 66)  م
ردية معلمين ، وأظهرت الدراسة أن الك،ايات ال،والبحوا التشاركية فى التنمية المهنية لل

للمشرراركين أصرربحت قوية ، وك لك الك،ايات الجماىية ، مث  توور الم،ردات اللغوية ، 
والرؤية المشتركة لرسالة المدرسة ، وأن بحوا ال،ع  والبحوا التشاركية يعدان مواقن 

 مهمة للتعلم .
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 Brenda, &Allan , Feldman ,ن ، وقررامررا ) كررابوبيررانكو برانيرردا ، و أالن فيلرردمررا
Capobianco  ،2006) بدراسرررة هدفت اسرررتكشررران م،هوم الجودة فى بحوا  ( 36)  م

ال،ع  للمعلمين من عو  الىداد دراسررررررة ىملية بالمشرررررراركة مع معلمى العلوم فى العديد 
من مشررررروىات بحوا ال،ع  . وتوصررررلت الدراسررررة اللى أن أهم العصرررراف  التى يجر 

حوا ال،ع  الجيدة ، هى ضرررررررورة أمتوك بحوا ال،ع  الجماىية لسررررررمات توافرها فى ب
مجتمعات الممارسرررة والمجتمعات المعرفية من أج  تحسرررين الممارسرررات والتوصررر  اللى 
معارن ، ويجر ىلى المعلمين امتوك أسررررررراس شرررررررام  لوبيعة بحوا ال،ع  ، ومعرفة 

ملية لجودة ، وم،يدة للعبالور  البحثية المناسرررررررررررررربة من أج  توبي  بحوا فع  ىالية ا
 التعليمية 

 Angelides , Panayiotis , et alكمررررا قررررام )انجليرررردي بررررانررررايوتس ، و،عرون ، 
بدراسرررررررررة هدفت اللى توبي  نمو ج تعاونى لبحوا ال،ع  من أج  تنمية  (30) م(2005،

المعلم ، وقررام البرراحثون بتووير وتوبي  نمو ج تعرراونى لبحوا ال،عرر  ، حيررا تعرراون 
أسررررتا  أكاديمى مع معلم بهدن تحسررررين الممارسررررات التعليمية والقدرات التعليمية للمعلم 

مارسرررات لدى المعلم ، ووورالمعلم فى فصرررو  متعددة ، وكشررر،ت النتاف  ىن تحسرررن الم
 ىدد كبيرمن تقنيات التدريس ، ومن ،ليات تدريسه داع  ال،ص  .

،  Kari Smith & Orly Selaكما جا ت دراسرررة ) كارى سرررميا ، و أورلى سررريو ، 
لتوثي  ىملية تعلم معلمى المقرر باسررررررررررررررتعدام بحوا ال،ع  من عو   ( 56)  م (2005

مع الوور والمعلمين ، وكتابة الم كرات الشررررررررررررعصررررررررررررية ،  حوارات قافمة ىلى الت،كير
والحصررررررررررررررو  ىلى التغ ية الراجعة من الوور المعلمين ىن وري  االسررررررررررررررتبيانات . 
 وأظهرت النتاف  أن بحوا ال،ع  تلعر دورا  مهما  فى ىملية التنمية المهنية للمعلمين .

)  م (al  Petra , Ponte , et   ،2004واهتمت دراسررة ) بيترا بونت ، و ،عرون ، 

بوصررررن نتاف  دراسررررة حالة وصرررر،ية واسررررتكشررررافية لتووير المعرفة المهنية بواسرررروة  ( 65
المعلمين من عو  بحوا ال،ع  . ومييت الدراسررة بين ثوثة مجاالت للمعرفة ، هى : 
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المجا  األيديولوجى وهو المجا  العا  بالمعايير والقيم واألهدان التربوية ، والمجا  
ى وهو المجررا  العررا  بررالعوقررات بين الظواهر فى الواقع التربوى ، والمجررا  التجريب

التكنولوجى وهو المجررا  العررا  برراالسررررررررررررررتراتيجيررات والتقنيررات والور  التربويررة ، وقررد 
شرررررررارك سررررررربع مجموىات من المعلمين فى سرررررررت مدارس فى ه ا الدراسرررررررة . وأسررررررر،رت 

 -من عو  بحوا ال،ع   – الدراسرررررررررررة ىن ىدة نتاف  ، منها أن المعلمين اسرررررررررررتواىو
تووير المعرفة العاصررررررررررررررة بالمجا  التكنولوجى ، وأن المعلمين لم يسررررررررررررررتويعو تووير 

 المعرفة العاصة بالمجالين التجريبى واأليديولوجى . 
باإلجابة  ( 12)  م (2004كما اهتمت دراسة ) رحمة محمد ىودة ، و رندة ىيد شرير ، 

ىن السرررؤا  البحثى التالى : كين يمكن توظين بحوا ال،ع  لتحسرررين العملية التربوية 
فى ضو  المتغيرات الحديثة ؟ ولتحقي  ه ا الهدن استعدمت الدراسة المنه  الوص،ى 
التحليلى ، وانتهت الدراسرررررررررة بوضرررررررررع تصرررررررررور مقترح يسرررررررررهم فى توظين بحوا ال،ع  

لسررروين ، كما انتهت بعدد من التوصررريات المهمة ، منها لتحسرررين العملية التربوية فى ف
ضررررورة تحديد مسرررفوليات ومهام المدير والمعلم والمشررررن لت،عي  دور بحوا ال،ع  فى 

 العملية التعليمية ب،لسوين .
بتعرن دور بحوا  (25)  م (2004وك لك اهتمت دراسرررررة ) محمد حسرررررن ىبد ال،تاح ، 

لدى معلمى المرحلة األسرررررررررراسررررررررررية بمحافظة غية ،  ال،ع  فى تنمية ال،اىلية التدريسررررررررررية
ولتحقي  ه ا الهدن استعدم الباحا المنه  الوص،ى التحليلى . وتوصلت الدراسة اللى 
العررديررد من النترراف  التى تؤكررد ىلى فرراىليررة بحوا ال،عرر  فى تووير ور  وأسرررررررررررررررراليررر 

 التدريس لدى المعلم .
 & Claudiai , Ballackكى ، واسرتهدفت دراسرة ) كلوديا باالك ، و جورج سرييمانسر

George , Szymanki  ،2003 ) توبي  بحوا ال،ع  المشتركة فى مدرسة  ( 39) م
متوسوة كنول من التنمية المهنية ، وقام بالدراسة فري  من المعلمين قب  وأثنا  العدمة 
ومدير مدرسة وأستا  جامعى . وقد تمعضت الدراسة ىن الكثير من النتاف  ، منها أن 
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وا ال،ع  تسرراىد المعلمين ىلى أكتسررار مهارات الحوار والمناقشررة والتغيير واإلدارة بح
 البحا العلمى .

فقد هدفت اللى دراسرررررررررررررررة  ( 26)  م (2003وأما دراسرررررررررررررررة ) محمد ىبد العال  مدبولى ، 
العوقرررة بين الجرا  المعلمين لبحوا ال،عررر  والتنميرررة المهنيرررة ، ولتحقي  هررر ا الهررردن 

منه  الوصرررر،ى التحليلى . وأنتهت الدراسررررة اللى أن هناك ىوقة بين اسررررتعدم الباحا ال
قيررام المعلمين بررءجرا  بحوا ال،عرر  وتووير وتحسررررررررررررررين معررارفهم ومهرراراتهم المهنيررة ، 
وتتضررررررح ه ا العوقة فى أن بحوا ال،ع  التى يقوم بها المعلمون تسررررررهم فى اكسررررررابهم 

غيير ا ، وك لك اقتراح سررب  التالقدرة ىلى تحديد المشرركوت بان،سررهم ووضررع الحلو  له
 والتووير داع  المدرسة . 

ىلى تعرن  ( 41) مم ( David , Kember   ،2002وركيت دراسرررة ) دي،يد كيمبر ، 
نوات  بحوا ال،ع  من عو  التسررررررعين مشررررررروىا  التى يدىمها مشرررررررول التعلم ال،على ، 

عو  مسررررررررررررراىدة  وهو ىبارة ىن مبادرة تسرررررررررررررتهدن تحسرررررررررررررين جودة التعليم والتعلم من
األكاديميين للمشررررررررررراركة فى مشرررررررررررروىات بحوا ال،ع  التى تتناو  جوانر المقرر التى 
يقومون بتدريسرررها . وأشرررارت النتاف  اللى أن جميع المشرررروىات كانت ناجحة تقريبا  فى 
الحداا اإلصرروح والتجديد المنشررود ، وأن هناك نوات  وويلة المدى مرتبوة بالمشرراركة 

ها شرررررررعور الغالبية العظمى من المعلمين باالسرررررررت،ادة القصررررررروى من فى بحوا ال،ع  من
بحوا ال،عرر  فى تحسررررررررررررررين ترردريسررررررررررررررهم ، وتنميررة مهرراراتهم البحثيررة ، ومهررارات العمرر  

 الجماىى .  
 , Harry, Torrance & Johnوأما دراسرررررررررررررررة ) هارى تورانس ، و جون برايور ، 

Pryor  ،2001) ول بحا مصررررمم لتحسررررين فقد سررررعت اللى معرفة نوات  مشررررر  ( 50)  م
وتووير التقييم البنافى فى المدارس االبتدافية ، وك لك معرفة أثر اسررررررررررررررتعدام مدع  
بحوا ال،ع  التعاونية فى التنمية المهنية للمعلمين . وأكدت نتاف  الدراسرررررررررررررررة ىلى أن 
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هناك تغييرات فى الممارسررررة داع  ال،صرررر  من قب  المعلمين وعصرررروصررررا  فى توضرررريح 
 بالنسبة للتومي  .        معايير التقييم

اللى معرفة  ( 46) م (Gail , Bernaford  ،2000وسررررررررعت دراسررررررررة ) جي  برنافورد ، 
أدوار المعلم الجامعى وعبراته مع بحوا ال،ع  العاصرررة بالمعلم لدىم التنمية المهنية . 
وبينت الدراسررررررررررررة أن بحوا ال،ع  التى يقوم بها المعلمون قدمت دراسررررررررررررة  اتية وتحلي  

تمر ألسررررررررررررررالير التغيير فى المدارس ، وأن بحوا ال،ع  التى يقوم بها المعلمون مسرررررررررررررر
باالشررررررررررررررتراك مع المعلمين الجامعيين لها أثر كبير فى تنميتهم مهنيا  ي،و  أثر بحوا 

 ال،ع  التى يقوم بها المعلم بم،ردة .
 Kathleen , Herndonوأما دراسرررررررررررررررة ) كاثلين هيرندون ، و جانيس فاوسرررررررررررررررك ، 

, Fauske &Janice  ،1999)  فقد هدفت اللى بيان أثر بحوا ال،ع  فى  ( 57)  م
تنمية المعلم مهنيا  ، وكشرررررر،ت الدراسررررررة ىن أن بحوا ال،ع  لها دور مهم فى تحسررررررين 
األدا  التدريسرررى للمعلمين ، وفى تووير ممارسررراتهم المهنية ، كما أظهرت الدراسرررة أن 

أن هنررراك غموس فى ىمليرررة جمع هنررراك عون من قبررر  المعلمين إلجرا  بحوا ، و 
وتحلي  المعلومات الكي،ية ، وال يوجد اللتيام أو وقت كان لدى المعلمين لكتابة تقرير 

 رسمى ىن النتاف  .
 التعليق على الدراسات السابقة :

من عو  ىرس الدراسات السابقة يتضح أن بحوا ال،ع  تلعر دورا  مهما  فى تحسين 
األدا  المدرسررررى وتحقي  اإلصرررروح المدرسررررى ، وأنها أصرررربحت التجاها  تربويا  فى كثير 
من دو  العالم المعاصررررررر . كما يتضررررررح أن بحوا ال،ع  تعد مدعو  أسرررررراسرررررريا  لتحقي  

دراسرررات ىلى المسرررتوى العام اللى أهمية القرار بحوا جودة العملية التعليمية . وتشرررير ال
ال،ع  داع  المدارس وتجويدها ووضرررررررع شرررررررروو لها كوسررررررريلة ناجعة لح  المشررررررركوت 
المدرسية ، وتووير الممارسات التربوية و التعليمية ، وه ا كانت هى النقوة األساسية 
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ى ا ال،ع  فالنوو  ه ا البحا ، فبرغم تاكيد الدراسرررررررررررررات السرررررررررررررابقة ىلى أهمية بحو 
أى  -المدارس وه ا ما يت،  فيه البحا الحالى مع تلك الدراسرررررررات ، الال النها لم تتور 

اللى بحا متولبات توبي  بحوا ال،ع  فى المؤسررسررات التعليمية  -من ه ا الدراسررات 
ىلى وجرره العموم والمرردارس ىلى وجرره العصررررررررررررررو  ، وهرر ا مررا جعرر  البحررا الحررالى 

سررررررررررابقة فى محاولة وضررررررررررعه تصررررررررررورا  مقترحا  ألهم يعتلن ىن الدراسررررررررررات والبحوا ال
متولبات توبي  بحوا ال،ع  فى مؤسررررسررررات التعليم قب  الجامعى . ه ا ، وقد اسررررت،اد 
الباحا من الدراسرررررررات السرررررررابقة فى كتابة اإلوار النظرى للبحا ، وك لك فى ت،سرررررررير 

 نتافجه ، وصياغة تصورا المقترح . 
 منهج البحث :

مع جالوصرررررررررررررر،ى التحليلى ،  لرررك المنه  الررر ى يقوم ىلى  يعتمرررد البحرررا ىلى المنه 
رات ، ومبرراتها ، وأهم العببحوا ال،ع  البيانات والمعلومات التى تدور حو  وبيعة 

العالمية المتقدمة فى مجا  بحوا ال،ع  ، وتحلي  ه ا المعلومات وت،سرررررررررريرها والعروج 
 من ك   لك بدالالت  ات معنى .

 أدوات البحث :
ا بتصررررميم اسررررتبانة بالور  العلمية ، ثم قام بتوبيقها ىلى جولتين باسررررتعدام قام الباح

لتعرن أهم المتولبات التى ينبغى توافرها لضمان  Delphi Techniqueأسلور دل،ى 
توبي  بحوا ال،ع  فى المدارس المصرية بجودة ىالية ، وقد تم استعدام أسلور دل،ى 

 ( . 24:  69مال من العبرا  أ ) حيا أ يعد أنسر األسالير للحصو  ىلى الج
 عينة البحث :

شررررررررررررررملت ىينة البحا بعس العبرا  التربويين فى كليات التربية ، ومعهد الدراسررررررررررررررات 
التربويررة ، والمركي القومى للبحوا التربويررة والتنميررة ، ومركي تووير المنرراه  والمواد 

 ( فردا  .  45التعليمية ، ه ا وقد بلغ الجمالى العينة ) 
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 البحث :حدود 
 اقتصر البحا ىلى الحدود التالية :

حد الموضول : اقتصرت البحا ىلى وضع متولبات توبي  بحوا ال،ع  فى مؤسسات  -1
 التعليم قب  الجامعى فى مصر .

ومعهد الدراسررررررررررات الحد البشرررررررررررى : وتمث  فى ىينة ىمدية من أسررررررررررات ة كليات التربية ،  -2
لمواد للبحوا التربوية والتنمية ، ومركي تووير المناه  واالتربوية ، والباحثين بالمركي القومى 

 . التعليمية
دراسرررررات ومعهد الالحد المكانى : حيا تم توبي  أداة البحا فى بعس كليات التربية ،  -3 

 التربوية ، والمركي القومى للبحوا التربوية والتنمية ، ومركي تووير المناه  والمواد التعليمية
، حتى يتمكن الباحا من الحصرررررررو  ىلى بيانات ومعلومات دقيقة ، وبالتالى يسرررررررتويع تقديم 

 تصور نابع من  وى العبرة التربوية . 
الحررررد اليمنى : تم توبي  أداة البحررررا فى الشرررررررررررررهو)سررررررررررررربتمبر ، وأكتوبر ، ونوفمبر،  -4

 . م (2014وديسمبر
 مصطلحات البحث اإلجرائية :

: كلمررة متولبررات من النرراحيررة االجتمرراىيررة تعنى أ  Requirementsالمتولبررات  -1
توقعات اآلعرين بشرررررررررران أدا  الشررررررررررع  لدور معين فى موقن ما ، وقد يكون ال،اى  

، كمررا تعرن كلمررة متولبررات من النرراحيرة (  40:  4) ىلى درايررة برردورا أو ال يكون أ 
، وتتصرررررررررر   والرالن،سررررررررررية ىلى أنها أ التوقعات االجتماىية للثقافة التى يعي  فيها ال

، وتعرن (  46:  14) المتولبات بالرغبة أن لم تتحق  ظلت المتولبات قافمة أ    
المتولبات من الناحية التربوية بانها أ مجموىة المعارن األسرررررراسررررررية ، والتى يمكن فى 

 .   ( 16:  10) ضوفها الىداد المرأ للقيام بمسفولياته بك،ا ة أ 
ويعرن الباحا المتولبات الجرافيا  بانها الجوانر الضرررررررررررررورية التى يمكن فى ضرررررررررررروفها 

 استعدام بحوا ال،ع  فى مؤسسات التعليم قب  الجامعى فى مصر .  
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: تعرن بحوا ال،ع  بانها أ مصولح يستعدم  Action Researchبحوا ال،ع   -2
 16:  55) ولهم أ لوصرررن ىملية معينة من البحوا تضرررم المعلمين كباحثين فى فصررر

، وتعرن بانها         أ العملية التى يقوم بها الممارسررررررررررررررون فى محاولة لدراسرررررررررررررررة ( 
 21:  28 )مشرركوتهم بوريقة ىلمية من أج  التصررحيح أو التقويم ألدافهم وقراراتهم أ 

، وتعرن أيضرررررررررا  بانها أ دراسرررررررررة يقوم بهم مجموىة من اليمو  فى المدرسرررررررررة لبحا ( 
 . (  12:  13) ققة من أنشوتهم المرتبوة بتحسين التعليم أ النتاف  المتح

ويعرن الباحا بحوا ال،ع  الجرافيا  بانها هى أ بحوا األدا  أ أو أالبحوا الموق،ية أ 
أو أ بحوا العم  أ أو أ البحوا اإلجرافية أ التى تجرى بواسرررروة المعلمين ، والباحثين 

ين بامور التدريس وبيفة التعلم من أج  ، والمديرين ، واإلعصرررررررررررررررافيين ، وجميع المعني
التغلر ىلى المشرررررررررركوت المدرسررررررررررية بوريقة ىلمية ل لتحسررررررررررين الممارسررررررررررات التربوية 

 والتعليمية بالمدرسة .
 Pre university education مؤسررررررررررررررسرررررررررررررررررررررات التعليم قبررررررر  الجرررررررامعى  -3

establisments:  هى منشررررا ات أو مؤسررررسررررات حكومية يتعلم فيها التومي  والوور
العلوم المعتل،ررة التى تؤهلهم للعمرر  ، أو لولتحررا  بررالجررامعررة،وهرر ا المؤسررررررررررررررسررررررررررررررررات 

 المدرسةالثانوية(.   –المدرسة اإلىدادية  –هى)المدرسة االبتدافية 
 إجراءات السير فى البحث :

سرررررررررررعيا  تجاا محاولة تحقي  الباحا ألهدان بحثة الراهن ، تم السرررررررررررير فى البحا وفقا  
 لية :للمحاور الثوثة التا

 المحور األو  : اإلوررار النظرى للبحررا : وتنرراو  البرراحررا عولرره : م،هوم بحوا
ال،ع  ، ومبرراتها ، وعصررررررررافصررررررررها ومعاييرها ، وأنواىها ، ومسررررررررتوياتها ، ووبيعة 
المشرررركوت أو المجاالت التى يمكن البحا فيها باسررررتعدام أسررررلور بحوا ال،ع  ، 
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جرا اتهرررا ، وأهم العبرات العرررالميرررة الم تقررردمرررة فى مجرررا  بحوا ال،عررر  ، و لرررك وا 
 لإلجابة ىن التساؤلين األو  والثانى .

 المحور الثانى : اإلوار الميدانى للبحا : وتناو  الباحا عوله : أهدان الدراسرررة
الميدانية ، وأداة الدراسرررة الميدانية ، وعصررراف  ىينة الدراسرررة الميدانية ، وعووات 

معالجة اإلحصرررررررافية لنتاف  الدراسرررررررة الميدانية ، توبي  أداة الدراسرررررررة الميدانية ، وال
 وتحلي  وت،سير نتاف  الدراسة الميدانية ، و لك لإلجابة ىن التساؤ  الثالا . 

 ي  ألهم متولبات توبالمحور الثالا : وتناو  الباحا عوله : التصررررررررررررررور المقترح
و لك لإلجابة ىن ، فى مؤسرررررررررررسرررررررررررات التعليم قب  الجامعى بمصرررررررررررر  بحوا ال،ع 

 تساؤ  الرابع .                 ال
 : المحور األول : اإلطار النظرى للبحث

 أواًل : بحوث الفعل :
 م،هوم بحوا ال،ع  : –) أ ( 

أ  Action Researchتؤكد أدبيات التربية أن هناك اعتون فى ترجمة مصرررررررررولح أ 
اللى اللغة العربية ، فاحيانا  يترجم اللى أ بحوا اآلدا  أ ، وأحيانا  يترجم اللى أ البحوا 
الموق،يرة أ ،       وأحيرانرا  يتم ترجمتره اللى أ بحوا ال،عر  أ أو أ بحوا العمر  أ أو أ 

( ، )  159:  29البحوا اإلجرافية أ أو أ البحوا االسررتقصررافية التوبيقية العملية أ ) 
( ، وسرررررررون يسرررررررتعدم الباحا مصرررررررولح أ  8:  6( ، )  29:   21( ، )  35:  16

 أ.Action Research  بحوا ال،ع  أ فى ه ا البحا كترجمة  أ
وبحرررا ال،عررر  يتكون من كلمتين معتل،تين اللى حرررد مرررا ل فكلمرررة فعررر  تعنى التررردعررر  

عانى مواإلجرا  ، أما كلمة بحا فتعنى االسررررررررررررررتقرا  والتام  ، والكلمتين معا  تحمون 
ىررديرردة فبحررا ال،عرر  يعنى اإلجرا  الملتيم الرر ى تضبنى من عولرره معرفررة جررديرردة ، كمررا 

(  12:  58 ) يعنى أيضا  تجرير األفكار فى الممارسة كوسيلة للتووير وييادة المعرفة
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، ويعرن برررانررره أ نول من البحوا العمليرررة التوبيقيرررة التى تهررردن اللى توبي  المعرفرررة 
العملية فى تووير الواقع وتحسرررررررررينه ، وك لك توظين تلك المعارن النظرية ، والقوانين 

والمبادئ والنظريات وتوبيقها فى ح  المشررررررررررررركوت فى الوار ىملى الجرافى موجه نحو 
( . كما تعرن بحوا ال،ع  بانه      86:  2تحسرررين العم  والممارسرررات المتصرررلة به أ ) 

معلمين كباحثين فى أ مصرررررررولح يسرررررررتعدم لوصرررررررن ىملية معينة من البحوا تضرررررررم ال
فصررررررررررولهم ، وتتضررررررررررمن بحوا ال،ع  توبي  عووات الوريقة العلمية ىلى مشرررررررررركوت 

 ( .  17:  55التعليم المدرسى أ ) 
وتعرن بحوا ال،ع  أيضرررررررا  بانها أ مصرررررررولح يشرررررررير اللى األسرررررررلور العلمى فى النظر 

وة سررررررررللعم  ل للتاكد من أنه يسررررررررير كما يجر أن يكون ، وألن بحوا ال،ع  تجرى بوا
المعلم ) الممررارس ( ل لرر ا فهى بحوا قررافمررة ىلى المعلم ، وألنهررا تتولررر من المعلم 
الت،كير والتام  فى ىمله داع  ال،صررررررررر  العا  به ل ل ا يول  ىليها ممارسرررررررررة قافمة 

( ، لرررر لررررك فررررءن بحوا ال،عرررر  تعتلن ىن البحوا  2:  53ىلى التررررامرررر  الرررر اتى ) 
التوبيقية فى أنها أ تجرى بواسرروة الممارسررين األسرراسررية واألشرركا  األعرى من البحوا 

، وتهدن اللى تحسين الممارسة والتنمية المهنية للمعلم ، كما أنها بحوا تتصن بالنقد 
 ( . 31:  60ال اتى )

كما تعرن بحوا ال،ع  أيضا  بانها أ هى دراسة موقن اجتماىى بهدن تحسين نوىية 
تعرين ىلى ال،عررر  واإلجرا  من حيررا ( ، وبينمرررا يؤكرررد هررر ا ال 34:  1األدا  فيررره ) 

أهميترره فى ح،ي البحررا فى المجررا  والمواقن االجتمرراىيررة ىمومررا  ، ومن حيررا كونرره 
القوة الدافعة للقيام به ، فهو يؤكد أيضا  ىلى تحسين الممارسة فى البحا للوصو  اللى 

 تووير الواقع .
ا نول من البحو وهنرراك تعري،ررات أعرى لبحوا ال،عرر  متعررددة ، حيررا تعرن بررانهررا أ 

( ، وتعرن بانها أ  3:  12التى تسررررررررررررعى اللى اليجاد شرررررررررررر   لم نكن نعرفه مسرررررررررررربقا  ) 
( ، وتعرن بانها  10:  35البحوا التى تشرررير اللى تجرير األفكار لييادة المعرفة أ ) 
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أ شررك  من بحوا التام  ال اتى يقوم به مشرراركون ) معلمون أو وور أو مسررفولون ( 
من ضررررررمنها تعليمية ( من أج  تحسررررررين المعقولية والعدالة لك  فى موقن اجتماىية ) 

من ممررارسررررررررررررررراتهم االجتمرراىيررة أو التعليميررة ، وفهمهم لهرر ا الممررارسرررررررررررررررات ، والمواقن 
( ، وتعرن بانها أ بحوا  9-8:  28والمؤسررسررات التى تن،  فيها ه ا الممارسررات أ ) 

العاملون يهدن اللى  محددة اإلوار تتناو  ح  مشررررررررركوت مدرسرررررررررية أو تربوية يواجهها
تحسررررررررررررررين نوىيرة القرارات التى يتعر ون واألىمرا  التى يمرارسررررررررررررررون فى الورار مهرامهم 

( ، وتعرن بانها أ العملية التى يقوم بها الممارسرررون  6:  37ومسرررفولياتهم المهنية أ ) 
فى محاولة لدراسة مشكوتهم بوريقة ىلمية من أج  االسترشاد أو التصحيح أو التقويم 

وقرراتهم أ أو هى أ دراسررررررررة يقوم بها مجموىة من اليمو  فى المدرسررررررررة لبحا ألدافهم 
 (. 170:  38النتاف  المتحققة من أنشوتهم المرتبوة بتحسين التعليم أ ) 

لمعانى بحوا ال،ع  ، يمكن العروج بمجموىة من  -سرررررررررررال،ة ال كر  -وبتحلي  الرؤى 
فى المجا  التربوى ، وه ا  العناصرررررررر األسررررررراسرررررررية التى يقوم بها ممارسرررررررو بحا ال،ع 

 العناصر ، هى :
. القيام بمراجعة للممارسات التربوية الحالية 
. تحديد المشكلة أو قضية البحا من عو  التام  فى الممارسات الحالية 
. تعي  ح  ممكن للمشكلة 
. وضع الح  موضع التجرير 
.  تقييم الح 
 تعردير  الممرارسررررررررررررررة فى حرا  نجراح الحر  بعرد التوبي  أو تجريرر حر  أعر ال ا لم ينجح

 مراجعة الممارسات الحالية بعد التغيير .
ول ا ، فءن بحا ال،ع  يعنى أداة أو وسرررررررررررررريلة يسررررررررررررررتعدمها المعلمون ، والمديرون ، 
والمشررررررفون واإلعصرررررافيون ، والباحثون التربويين ل للتغلر ىلى المشررررركوت المدرسرررررية 
التى تواجه العملية التعليمية داع  المدرسررة من عو  اسررتعدام عووات البحا العلمى 
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ى تحسررررررررررررين العملية التعليمية داع  المدارس فى ح  المشرررررررررررركوت ، وك   لك يؤدى الل
 وتحقي  اإلصوح والتووير المدرسى المنشود . 

 مبررات بحوا ال،ع  : –) ر ( 
هنرراك العررديررد من المبررات التى ترردفع بقوة نحو اسررررررررررررررتعرردام بحوا ال،عرر  فى المجررا  

 التربوى ، وه ا المبررات ، هى :
كن أن يوب  ىلى قدم المساواة مع بحا ال،ع  أسلور لح  المشكوت التربوية يم -1

أنوال البحوا األعرى ، الال أن بحا ال،ع  التعاونى أكثر فعالية فى ح  المشرررررررررررررركوت 
اإلنسرررررررررانية التى يعانى منها األفراد ال ين يشررررررررركلون البيفة التعليمية ، و لك ألن التغيير 

 ال ى يحدا فى البيفة المدرسية هم ال ين يقومون به ويسعون الليه .
ا ال،عررر  هو بحرررا مع أفراد أكثر ممرررا هو بحرررا ىلى أفراد ، ومن هنرررا فرررءن بحررر -2

المعلم ال ى يسررعى لتحسررين التعليم من عو  التغيير يكون ىلى وىى بممارسرراته ناقدا  
:  5لتلك الممارسرررررات يتعاون مع ووبه إلحداا ما يسرررررعى الليه من تغيير وتحسرررررين ) 

8-12 . ) 
ا وتنمية الت،كير الناقد لدى المعلمين ، حيا النهبحا ال،ع  منهجية تتسرررررررم بالوىى  -3

تقوم ىلى تحسرررين الواقع التربوى من عو  تحديد مشررركوته وحلها من عو  االسرررلور 
 العلمى .

بحا ال،ع  ،لية ىلمية لورح المشررررركوت واألسرررررفلة للمواقن التعليمية والعم  ىلى  -4
ابة كمية لتى تقيس وتعوى الجحلها ، وهى هنا تعتلن ىن البحوا التربوية التقليدية ا

لح  مشررررررررركلة ما دون التور  لحلها فى الواقع التعليمى ، وه ا يجعلها م،يدة لتحسرررررررررين 
 ( . 60:  4العملية التعليمية بشك  مستمر ) 

بحا ال،ع  أداة تسررررررتعدم وواىية من قب  المعلمين وغيرهم لتحسررررررين الممارسررررررات  -5
، ل ا فهى وسررررررريلة لتحسرررررررين ىمليتى التعليم السرررررررافدة بالمدارس ، وتنمية الوىى باألدا  

والتعلم ، وهى الدراك ونقد للوضرررررررررررال التعليمية ، وتشرررررررررررجيع الممارسرررررررررررين ىلى تووير 
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النظريات العاصررررررررة بممارسرررررررراتهم ، وهى به ا تسرررررررراىد ىلى ىملية التحسررررررررن الدافم فى 
 ممارسات المعلمين بالمدارس .

ىادة بحا ال،ع  يتضررررررررررررررمن ىدة عووات هى اإلجرا  ، والمو -6 حظة ، والتام  ، وا 
التعويو ل ل ا فهى تدرير جاد إلدراك الممارسرررررررررين لمعنى التعليم وت،سرررررررررير ىناصررررررررررا 
بوريقة واضررررررحة ، ومن ثم تعم  ىلى تاكيد الممارسررررررات التربوية الجيدة بوريقة ىلمية 

:  12موضررررررررررروىية ، وترك الممارسرررررررررررات التى يثبت ىدم جدواها فى ىملية التدريس ) 
930 . ) 

ا ال،ع  أداة ضررررررررورية لك  العاملين فى الميدان التربوى ، ووسررررررريو تدريبى يتصرررررررن بح -7
 بالمرونة والتجديد المستمر يعين األفراد ىلى تووير األدا  وتحسين النتاف  .

بحا ال،ع  وسرريلة يسررتعدمها التربويون فى المدراس إلحسرراسررهم بوجود مشرركلة ما  -8
 فءن بحوا ال،ع  تعال  مشرررررررركوت عاصررررررررة غير تعي  العملية التربوية والتعليمية ل ل ا

 نموية يصعر اتعا  قرار حيالها بالور  التقليدية .
بحا ال،ع  يييد من التواصررررررر  بين أوران العملية التربوية ) المعلمين ، والوور  -9

، والباحثين ، واإلدارة المدرسررية ، والمجتمع المحلى ( ل فى تعرن المشرركوت التعليمية 
 حلها .والتعاون فى 

مما سب  يتضح لنا بحوا ال،ع  من أهم أدوات ووساف  التووير فى الميدان التعليمى 
، و لك ألن من يقوم به هو شرررررررررررررع  يشرررررررررررررعر بالحاجة الليها ، والرغبة فى تنمية  اته 
مهنيا  ، وتووير العوو المدرسررررررية والمنه  ، فهى ترتبو بمعلم فاى  ومشررررررارك ومبدل 

ىدة  يتضح لنا أنها تعتلن ىن البحوا التربوية التقليدية فىفى العملية التربوية ، كما 
 جوانر تجعلها  ات وبيعة عاصة .

 عصاف  بحوا ال،ع  : –) ج ( 
تتميي بحوا ال،ع  بعصررراف  كثيرة تجعلها تعتلن ىن األشررركا  األعرى من البحوا 

 ، وه ا العصاف  ، هى : 
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المرديرون ( فى  –معلمون تعرد نول جرديرد من البحوا يقوم بهرا الممرارسررررررررررررررون ) ال -1
الميدان التربوى ، وترتبو دافما  بضررررورة اتعا  الجرا  ، وه ا يؤكد ىلى السرررمة الرفيسرررة 
له ا المدع  ، وال ى يتضرررمن اعتبار األفكار فى الواقع ال،على من أج  تحسرررين الواقع 

 ( . 8:  68التربوى وييادة المعرفة ) 
ع  المدرسرررررررررررررررة وليس من عارجها ، حيا يقوم تمثو  مدعو  للتنمية المهنية من دا -2

المعلمون أن،سررررهم بءجرا  ه ا البحوا وتقويمها فى ضررررو  ما تسرررر،ر ىنه من تعدي  فى 
سلوك التومي  أو تحسين فى تحصيلهم الدراسى أو تلبية احتياجات واهتمامات عاصة 

 ( . 289:  3وتحسين المدرسة كك  ) 
حثى هناك ت،اىو  بين الباحا وال،ري  البتتصن بحوا ال،ع  بالتعاون ، حيا الن  -3

والممارس أو مجموىة الممارسرررين ، فالممارسرررون هم األشرررعا  ال ين يعرفون الميدان 
جيدا  من الداع  وي،همون ظروفه ، ويعتلن التعاون بين الجانبين من التعاون الدورى 

 اللى التعاون المستمرعو  الجرا  البحا  
تمثرررررر  فى التعويو ، واألدا  ، والتقويم ، ف،ى تعتمررررررد ىلى ثوا عووات ، ت -4

التعويو يتم تحديد المشرررررركلة وتجميع البيانات حولها وتحليلها وت،سرررررريرها ، ويعقر  لك 
الوصررررو  اللى قرارات تتصرررر  بادا ات معينة يتم تن،ي ها فى الواقع ، وموحظة تاثيراتها 

،كرفى ة ويعقبها تمن حيا فعاليتها فى تحسرررررين  لك الواقع ، ويصرررررحر ىمليةالموحظ
 (   55:  49تلك الممارسات ، وماحدا فيها من تعديوت) 

ال يعم  ه ا النول من البحوا فى نظام حلقى مغل  ، يبدأ بمشررررررررركلة وينتهى بح   -5
نما تعم  ضمن سلسلة حليونية من الحلقات  له ا المشكلة ، ومن ثم الغو  الحلقة ، وا 

تليها ، حيا الن الح  المتوصرررررررررررررر  الليه فى نهاية ك  حلقة منها تؤدى اللى الحلقة التى 
الحلقة األولى يؤدى اللى تعويو معد  ، فتبدأ به الحلقة الثانية ، وهك ا يسررررررتمر العم  

 فى السلسلة الحليونية .
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يتم الجرا  ه ا النول من البحوا لإلجابة ىن سررررؤا  واحد بسرررريو يعبر ىن مشرررركلة  -6
 وقد تكون المشرررركلة أكثر تعقيدا  وتتضرررمن يواجهها المعلم ، ويسررررعى للبحا ىن حلها ،

أكثر من سرؤا  تحتاج اإلجابة ىنها اللى تضرافر جهود المعلمين فى المدرسرة الواحدة ، 
وقد تيداد درجة التعقيد ، وهنا يتم الجرا  البحا ىلى مستوى المدرسة أواإلدارة التعليمية 

 (10  :60-61 . ) 
مشرررررررركلة ملموسررررررررة يتم مواجهتها فى  بحوا ال،ع  الجرا  فورى يصررررررررمم للتعام  مع -7

موقن واقعى مباشررر ، مع اسررتمرار التعام  مع ه ا المشرركلة باسررتعدام وسرراف  وأدوات 
بحثية متعددة كالمقابوت والمقاييس واالسرررررتبانات وغيرها ، مع اسرررررتعدام ىملية التغ ية 

 (  160:  17) الراجعة إلحداا تعديوت أو تغيرات بهدن تحسين األدا  وح  المشكلة 
ال يتولر ه ا النول من البحوا االلتيام الصارم بك  المنهجيات البحثية الشافعة ،  -8

فهى بحوا تتسررررررررررررررم بانها أكثر تحررا  ، وأق  صرررررررررررررررامة فيما يتعل  بالمنهجيات البحثية 
 ( . 63-62:  10المعروفة ) 

يكونوا  نبحوا ال،ع  ىبارة ىن أيديولوجية نتعلم من عولها أن الممارسررررين يمكن أ-9
 منتجين للنظريات التربوية ، مث  الباحثين األكاديميين فى الجامعات والمراكي البحثية 

النتاف  التى يتم التوصررررررررررررررر  الليها من عو  الجرا  بحوا ال،ع  ليسرررررررررررررررت بهدن  -10
الحصرررررررو  ىلى معارن نظرية ، ولكن بهدن الحداا تحسرررررررين ىملى فى جميع جوانر 

 المشكلة التى تم بحثها .
لنظريات والحلو  الناتجة ىن الجرا  بحوا ال،ع  يجر نشرررررررررررررررها وتعرين جميع ا -11

العاملين فى المدرسرررررررررررررة والمهتمين بها حتى تعم ال،افدة ىلى جميع المعلمين واإلداريين 
 ( . 5:  51بالمدرسة ) 

من عو  العرس السررررررررررررررراب  يتبين لنا أن بحوا ال،ع  تتميي ىن األنوال األعرى من 
الشررررررررديد بالواقع التربوى ومشرررررررركوته الحقيقية ، وبالتعاون والتدرج فى البحوا بارتباوها 
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ح  ه ا المشررررررررركوت ، وك لك بالمرونة والنمو المهنى المسرررررررررتمر للمعلمين ال ى يؤدى 
 اللى تحسن الممارسات التعليمية لهم .

 معايير بحوا ال،ع  : –) د ( 
سررررررين لبحوا ال،ع  ، يوجد ىدة معايير يجر وضررررررعها فى الحسرررررربان ىند الجرا  الممار 

 وه ا المعايير ، هى :
أن تكون المشررررررررررركلة المراد معالجتها مشررررررررررركلة حقيقية وواقعية ، ويتوقن ىلى حلها  -1

 سهولة العم  وتوويرا وييادة فاىليته .
 أن يشعر الممارس باآلثار السلبية للمشكلة ، ويكون مهتما  بءيجاد ح  لها . -2
 وفى نوا  اإلمكانيات ال،نية والمادية المتاحة أن تكون المشكلة قابلة للح  ،  -3
أن يتمكن الممارس من تحديد جوانر محددة من المشكلة وصياغتها بدقة حتى ال  -4

 تتشابك مع جوانر أعرى .
أن يضرررررررررررررع الممارس عوة مرنة لح  المشررررررررررررركلة ، ويتبنى أكثر من منه  ووريقة  -5

ىادة التصميم   األدوات من عو  التغ ية الراجعة .لتن،ي  العوة مع المكانية التعدي  وا 
 أن يتم ح  المشكلة فى وقت قصير نسبيا  ، وفى حدود الوقت المتاح فى المدرسة  -6
 أن تكون النتاف  قابلة للتوبي  ال،ورى من قب  الباحا ن،سه . -7
أن يدرك الباحا محدودية النتاف  من حيا ىدم القابلية للتعميم الواسرررررررررررع بسررررررررررربر  -8

 ( .  58 -55:  1) ،فة المستهدفة ، وعصوصية المشكلة التى تعانى منها محدودية ال
ىدم اسررررررررررررررتهوك ىملية جمع المعلومات وقتا  كبيرا  من المعلمين ، حيا يجر أن  -9

 يكون المعلمون متاكدين من ،لية جمع المعلومات قب  استعدامها ،
تى كبيرة ، ح يحر أن يكون المنه  المسررررررررتعدم يتسررررررررم بالصررررررررد  والثبات بدرجة -10

يسرررررررررررمح للمعلمين بصرررررررررررياغة ال،روس بدرجة ىالية من الثقة وتووير االسرررررررررررتراتيجيات 
 المناسبة للمشكوت المدرسية .

 اللتيام المعلمين بالمعايير األعوقية ىند الجرا  بحوا ال،ع  . -11



81

  2015مجلة دراسات فى التعليم الجامعى                                                      العدد الثالثون 

أن يتم مشررراركة المجتمع المدرسرررى فى الهدن من ه ا البحوا ، ورؤيتهم حولها  -12
 ( .   60-59:  48نشرها وتداولها ) ىن وري  

ومن عو  ما سرررررب  يمكن القو  بان اتسرررررام بحوا ال،ع  به ا المعايير يعد ميية لها ، 
حيا ي،تح  لك المجا  واسررعا  أمام العديد من بحوا ال،ع  التى تتشررابه فى المشرركوت 

ة التربوية ف، وتعتلن فى ور  معالجتها ، وتتباين فى نتافجها مما يسهم فى ثرا  المعر 
، كما يسررررمح  لك بظهور ىنصررررر اإلبدال لدى التربويين ، ويجدد رغباتهم فى العم  ، 

 ويييد دافعيتهم للعوا  ، ويتحسن أدافهم .
 أنوال بحوا ال،ع  : –) ه ( 

 تنقسم بحوا ال،ع  اللى ثوثة أنوال رفيسة ، هى :
لى اعتبرررار وتهررردن الTechnical Action Research : بحوا ال،عررر  ال،نيرررة  -1

اتجاا أو مدع  جديد فى ميدان التربية والتعليم ، وتقوم ىلى التعاون بين الباحثين  وى 
العبرة ، وال ين يقدمون العبرات ال،نية ، والممارسررررررررررررررين ال ين يركيون ىلى تحسررررررررررررررين 

( ، كما تقوم ه ا النوىية من العبرات ىلى العبرة  53:  63الممارسررررررررررررررات التربوية ) 
حاو  التحكم فى األوضرررررررررال اإلنسرررررررررانية من عو  القواىد القافمة ىلى والموحظة ، وت

القوانين التجريبية ، وهدفها هو كشرررررررررررن القوانين التى تشرررررررررررك  الواقع وتحسرررررررررررين فعالية 
( ، وفى ه ا البحوا يتم تعرن المشكلة فى  13:  71الممارسات التربوية واإلدارية ) 

 ة ، وترتبو بحوا ال،عر  ال،نيرة برالعلومالبردايرة ، ثم يتم ىمر  محراوالت من عو  العبر 
 (  3:  47الوبيعية ) 

: وهى نوىية من البحوا Practical Action Research بحوا ال،ع  العملية  -2
توب  فى الميدان التربوى ، وتهدن اللى فهم الممارسرررررررررررات التعليمية وح  المشررررررررررركوت 

لى تنميتهم لى تسررررررررررررررهي  ال،هم لدى الممارسررررررررررررررين ، وا  ى مهنيا  ، وتركي ىل العاجلة ، وا 
الت،سير اإلنسانى والتواص  الت،اىلى والمناقشة والت،اوس والوصن الت،صيلى ، بهدن 
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( ، وهى تحسرررررررررررررين ىمليتى التعليم  4:  47الحداا تغيير فى الممارسرررررررررررررات التربوية ) 
 والتعلم فى المدارس ، وتنمية العوقات اإلنسانية بين أوران العملية التعليمية.

 Emaneipatory or Critical Actionعرررر  التحرريررررة أو النقررررديررررة بحوا ال، -3
Research   ويول  ىلى هرر ا البحوا التحرريررة ألنهررا تهرردن اللى تحقي  التحرر :

 23:  61من عو  جمع المعرفة ، ويشت  االسم من النظرية النقدية والعلوم النقدية ) 
ياسررررررررية بيفة االجتماىية والسرررررررر( ، وفى ه ا النوىية من البحوا يتم التركيي ىلى فهم ال

( ، وتهدن اللى الربو بين ىملية الجرا  البحوا  54:  63التى تتم فيها الممارسررات ) 
( ، كمرا تهردن اللى االسررررررررررررررتجرابرة لحراجرات المجتمع  49:  48والحراك االجتمراىى ) 

 (  4:  47) والديمقراوية والمساواة والتحرر والتوور 
بحوا شررراملة تتضرررمن معالجة واسرررتعدام كثير ويتضرررح مما سرررب  أن بحوا ال،ع  تعد 

من المناه  واألسررالير البحثية العلمية و لك وبقا  لوبيعة البحا ، فقد تسررتعدم بحوا 
ال،ع  المنه  التجريبى ، كما أنها تشررررررررررررررت  من نظريات تربوية حديثة مث  النظريات 

ى تحسين ة فالنقدية فى ح  المشكوت ، وه ا يعنى أنها منهجية بحثية فعالة وضروري
 العملية التعليمية .

 مستويات بحوا ال،ع  : –) و ( 
لبحوا ال،ع  ىدة مسررررررررررررتويات وبقا  لحجم المشرررررررررررراركة ، فعوة بحوا ال،ع  يمكن أن 
تشررررررررررم  معلم واحد يبحا فى قضررررررررررية فى فصررررررررررله ، أو مجموىة من المعلمين وغيرهم 

(،وتنقسررررررررم 3:  44يركيون ىلى قضررررررررية ىلى مسررررررررتوى المدرسررررررررة ، أواإلدارة التعليمية)
 المستويات المعتل،ة لبحوا ال،ع  اللىمايلى :

: وتركي هرر ا البحوا   Individual Action Researchبحوا ال،عرر  ال،رديررة -1
ىلى قضررررررية واحدة داع  ال،صرررررر  ، فقد يبحا المعلم ىن حلو  للمشرررررركوت العاصررررررة 

وت تعلم ومشرررركبءدارة ال،صرررر  ، واسررررتراتيجيات التدريس ، واسررررتعدام المواد التعليمية ، 
( ، مث  ه ا المعلم ال ى يعم  من،ردا  قد يجد دىما  من المشرررررررفين  3:  44الوور ) 
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أو من المررديرين أو من يميرر  أعر أو من أوليررا  األمور ، وىنرردمررا يقوم المعلم بم،ردا 
بءجرا  ه ا البحوا ، فءن  لك يكون راجعا  اللى اىتقادا بان ه ا المشررررررررررررركلة واضرررررررررررررحة 

 ويمكن التعام  معها ىلى أساس فردى .بالنسبة له ، 
: وه ا البحوا    Collaborative Action Researchبحوا ال،ع  التشرررراركية -2

يقوم بها معلمان أو أكثر ، تكون لديهم اهتمامات مشرررررتركة حو  قضرررررية معينة تتصررررر  
بصرررررن دراسرررررى معين أو تكون مشرررررتركة بين ىدة صررررر،ون دراسرررررية ، وقد يتلقى هؤال  

ما  من معلمين ،عرين ، أو من أفراد ، أو مؤسررررررسررررررات من عارج المدرسررررررة المعلمين دى
 ( . 114:  10سوا  من الجامعة أو المجتمع ) 

: وتقوم ه ا   School- Wide Action Researchبحوا ال،ع  المدرسررررررررررية  -3
البحوا ىلى اشررررررتراك جميع العاملين بالمدرسررررررة فى دراسررررررة قضررررررية معينة يتم التعرن 

( ، ومن ه ا القضرررررررايا التى  4:  52لبيانات العاصرررررررة بالمدرسرررررررة ) ىليها من عو  ا
 األمور فى األنشرروة ،يمكن بحثها ىلى مسررتوى المدرسررة قضررية ضررعن مشرراركة أوليا  

وقضررررررررررية البيفة التنظيمية وبنية صررررررررررناىة القرار فيها ، وقضررررررررررية فح  درجات االعتبارىلى 
 عرى .مستوى المدرسة وكي،ية تحسينها وغيرها من القضايا األ

: وتعتبر هرررر ا   District-Wide Action Researchبحوا ال،عرررر  اإلداريررررة -4
البحوا من أكثر البحوا تعقيدا  ، ويحتاج اللى توظين كثير من الموارد الال أن ال،افدة 
من ورا  القيام بها تكون كبيرة جدا  ، فالقضرررررررررررررررايا التى يتم تناولها قد تكون متصررررررررررررررلة 

 44ع المحلى ، وأدا  الوور ، أو ىمليات اتعا  القرار ) بالهياك  التنظيمية والمجتم
( ، ومن هنا ، فءن اإلدارة يمكن أن تعتار مشرركلة مشررتركة بين ىدد من المدارس  5: 

ثم تجمع البيانات العاصرررررررررررة بتلك المشررررررررررركلة وتحللها وت،سررررررررررررها ، وبالتالى تتولر ه ا 
مكانيات من أج  تن،ي  ه ا البحوا درجة ىالية من اإللتيام والمشررررررررررررررراركة ، وتوافر اإل

 البحوا ىلى مستوى ىدد من المدارس .
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من العرس السررررررررراب  يتبين تعدد مسرررررررررتويات بحوا ال،ع  ، حيا تغوى جميع جوانر 
اىلية ه ا فالعملية التعليمية من ال،صرررررررررر  وحتى اإلدارة والمديرية التعليمية ، وه ا يثبت 

  رية فى أى نظام تعليمى البحوا فى معالجة وح  المشكوت التعليمية واإلدا
 مجاالت بحوا ال،ع  : –) ي (  

تتنول وتتعدد مجاالت استعدام منه  بحوا ال،ع  فى التعليم كاحد الور  العلمية لح  
المشرررركوت المدرسررررية ، وتحسررررين البيفة المدرسررررية ، واألدا  الووبى ، والتنمية المهنية 

 ( : 160:  17للمعلمين ، ومن ه ا المجاالت ) 
داريين  -1 االتجاهات والقيم السررررافدة بين المشرررراركين فى العمليةالتعليمية من معلمين وا 

 ووور .
 ور  واستراتيجيات وأسالير التدريس والوساف  التعليمية . -2
 تصميم وتووير وتقويم المناه  الدراسية . -3
 المعلمون ومشكوتهم وتدريبهم أثنا  العدمة وتكوينهم المهنى . -4
دارة ال،ص  والت،اى  االجتماىى داع  ال،ص  الدراسى اإلدا -5  رة التعليمية والمعلمون وا 
 التعويو والتجديد والتقويم التربوى . -6
 المشكوت الوبيعية التى تحدا فى المواقن الواقعية داع  ال،ص  أو المدرسة . -7
   فيه .االتغ ية المرتدة للنظام التعليمى واستعدامها فى توويرا وتحسين األد -8
المؤسررررررررررسررررررررررات التربوية وديناميات الت،اى  االجتماىى فيها ، مث  حجرة الدراسررررررررررة  -9

 والمدرسة واألسرة ووساف  اإلىوم .
 (  935:  12 كما يمكن استعدام بحوا ال،ع  فى تناو  الجوانر والمجاالت اآلتية )

 عم  ( .الم –المكتبة  –مشكوت مادية تتص  بالمدرسة ومرافقها ) الحديقة  -أ
اإلداريين  –مشكوت الدارية وفنية تتعل  بعناصر العملية التربوية ) هيفة التدريس  -ر
مشررركوت اجتماىية تتصررر  بالت،اىوت البيفية والتواصررر  بانواىه ،  -الوور (   ج –

 وىوقة المدرسة بالمجتمع .
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الضرررعن و مشررركوت تربوية ) تعليمية أو تعلمية ( تتصررر  بالمنه  ووراف  التدريس  -د
 فى تحصي  الولبة ، وتووير المناه  والنشوة ، وأسالير تقويم الولبة 

 (  46-45:  13وي كر أحد الباحثين مجاالت أعرى لبحوا ال،ع  ، تتمث  فى ) 
مشرررررررركوت تعليمية : تتصرررررررر  بالمنهاج ، ووراف  التدريس ، والكتار المدرسررررررررى ،  -1

 والضعن فى التحصي  والتواص  ، واالعتبار والتقويم وأساليبهما ووسافلهما . 
مشررركوت ن،سرررية : تتصررر  بمشررراىر التومي  وسرررلوكهم كالعون والعج  واألنووا   -2

 والك ر .
من المدرسرررة ، والعدوان ، وىوقة المدرسرررة  مشررركوت اجتماىية : تتصررر  بالهرور -3

 بالبيفة االجتماىية ، وىوقة التومي  بالمعلمين ، ومع بعضهم البعس . 
من عو  العرس السررررررررررررررراب  يتضررررررررررررررح تعرردد مجرراالت بحوا ال،عرر  فى معررالجررة وحر  
المشررررررررررركوت التربوية التى يعانى منها الوور والمعلمون واإلدارة المدرسرررررررررررية وغيرها ، 

  ىلى فعرراليررة هرر ا النوىيررة من البحوا فى تووير وتحسررررررررررررررين جميع جوانررر وهرر ا يررد
 العملية التعليمية فى المدارس .

 الجرا ات بحوا ال،ع  :  –) ح ( 
 يتولر الجرا  بحوا ال،ع  ىددا  من العووات ، هى ىلى النحو التالى :

  ااإلحسرررررررراس بالمشرررررررركلة وتحديد مجالها : حيا الن الدافع األسرررررررراسررررررررى للقيام بءجر  -1
البحا هو شرررررعور الباحا أو المعلم بعدم الرضرررررا ىن أحد الجوانر المتصرررررلة بالعملية 

( ،  34:  12التعليمية داع  ال،ص  أو بالوور أو بالمعلمين أو باإلدارة المدرسية ) 
ومن المهم أن يتحلى الباحا بثقة تحمله ىلى اإليمان بان اإلصررروح ممكن ، ألن ه ا 

 تعا  عووات ىملية بنا ة فى اتجاا اإلصوح والتووير .اإليمان هو ال ى يدفعه إل
صياغة المشكلة بدقة : حيا يبدأ الباحا بتحديد المشكلة فى سؤا  بحثى واضح  -2

، وهناك ىدة معايير ينبغى مراىاتها ىند صرررياغة  السرررؤا  العا  بالمشررركلة ، هى : 
بكلمررة نعم أم ال ،  أن يكو ن سررررررررررررررؤاال  مركبررا  ، فو يكون سررررررررررررررؤاال  يمكن اإلجررابررة ىنرره
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ومصررررررررراغا  فى لغة م،هومة وشرررررررررافعة ، وموجيا  ، و و مغيى ، وليس له الجابة جاهية ) 
44  :10 . ) 
جمع المعلومرررات : وهررر ا العووة مهمرررة فى تحرررديرررد اإلجرا ات التى سررررررررررررررون يتم  -3

التعا ها ، ل ا تستعدم مصادر متعددة من المعلومات من أج  تووير أدا ات المعلمين 
ومن الوسرراف  (  11:  44للممارسررات الموجودة فى ال،صرر  أو المدرسررة )  فهم أفضرر  ، وك لك

واألدوات التى يتم االسرررتعانة بها لجمع البيانات واإلجابة ىن األسرررفلة البحثية ما يلى : 
المقابوت ، ومل،ات اإلنجاي ، والمجوت التربوية ، والمل،ات الشررعصررية ، واليوميات ، 

والم كرات الميدانية ، وشررررافو ال،يديو ، والشررررافو السرررمعية ، وسرررجوت االجتماىات ، 
( ، والصررررررررررور ، والدراسررررررررررات المسررررررررررحية ، واالعتبارات  85:  10ودراسررررررررررات الحالة ) 

والتقارير وكشرررررررون الحضرررررررور، واالسرررررررتبانات ، والتقييم ال اتى ، وسرررررررجوت األحداا ، 
حا أن يعتار وريقة وقوافم الموحظة ، ومشررررررررررررررروىات الوور . وىلى المعلم أو البا

جمع المعلومات المناسرررررررربة للموضررررررررول ال ى يقوم ببحثه ، بحيا تكون سررررررررهلة ومتوافرة 
ومنظمة ومقننة ، وىلى المعلم أن يسرررررتعدم ثوثة مصرررررادر للمعلومات ىلى األق  ىلى 

 ( .  11:  44أساس األفعا  أو اإلجرا ات التى سيقوم بها ) 
المعلم الممرررارس فى هررر ا العووة بتحليررر   تحليررر  المعلومرررات : يقوم البررراحرررا أو -4

وتحديد األفكار الرفيسرررررررررررررة ، ووبقا  للسرررررررررررررؤا  الموروح ، وه ا المعلومات تنقسرررررررررررررم اللى 
معلومات كي،ية مث  اآلرا  واالتجاهات وقوافم الموحظة ، يمكن تحليلها بدون استعدام 

ين مي  والمعلماألحصررا  أو المسرراىدات ال،نية األعرى  ، وبيانات كمية مث  أىداد التو
واإلداريين ، وه ا يمكن جدولتها والتعام  معها بصرررورة كلية واسرررتعو  العناصرررر أو 

 األفكار المهمة منها .
اتعرررا  الجرا  بنرررا   ىلى األدلرررة المتوافرة : حيرررا يتم فى هررر ا العووة اسررررررررررررررتعررردام  -5

ات رة  المعلومات المسررررررتقاا من مرحلة تجميع البيانات ومن مراجعة األدبيات المعاصرررررر
الصلة بموضول البحا فى تصميم عوة لل،ع  تسمح له بءحداا تغيير مع دراسة ه ا 
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( ، ومن المهم أن يتعام  الباحا مع متغير واحد  12:  44التغيير فى ن،س الوقت ) 
فقو ألن التجارر البحثية أثبتت أن حدوا تغييرات متعددة فى وقت واحد يجع  من 

 الصعر تحديد األدا  المولور .
ت،سررررررير النتاف  : وفى ه ا العووة يقوم الباحا بتقييم وت،سررررررير اآلثار الناجمة ىن  -6

البحا لتحديد مدى حدوا تحسينات ، وفى حالة حدوا تحسينات ، فءنه يورح سؤاال  
هو : ه  قدمت البيانات دليو  واضرررررحا  ىلى ه ا التحسرررررينات ؟ وفى حالة ىدم حدوا 

  التغييرات التى يمكن القيام بها بالنسرررربة للدا ات تحسررررن ، فءنه يورح سررررؤاال  هو : ه
 ( . 86:  10للوصو  اللى نتاف  أفض  ؟ )

التوصررررررررررررريات والمقترحات : فى عتام البحا يقدم الباحا توصرررررررررررررياته فى ضرررررررررررررو   -7
االسررررتنتاجات ، وتكون ه ا التوصرررريات ىلى هيفة نصررررافح أو مقترحات يقدمها الباحا 

نها فى تعدي  ممارسرررررررراتهم أو قيامهم ببحوا مماثلة ، ليموفه أو غيرهم ل ليسررررررررت،يدوا م
وتسررراىد التوصررريات الباحثين اآلعرين ىلى تبنى الوراف  واألسرررالير التى اقترحها ، أو 
تجنر األمور التى أوصررررررررررررررى باالبتعاد ىنها ، كما يسررررررررررررررت،يد الباحا ن،سرررررررررررررره من ه ا 

يقها فى نوا  تحقالتوصرررررريات فى متابعة نتاف  بحثه ل لتحقي  األهدان التى لم يكتم  
 ( .  936:  12البحا الحالى ) 

 ثانيًا : بعض الخبرات العالمية المعاصرة فى مجال بحوث الفعل :
تلقى بحوا ال،ع  فى الدو  المتقدمة اهتماما  كبيرا  سرررررررررررررروا  فى ىملية الىداد المعلمين 

ة باهمي قب  العدمة فى مؤسرررررررسرررررررات الىداد المعلم ، أو فى أثنا  العدمة ، و لك اىترافا  
الررردور ال،عرررا  التى تقوم بررره هررر ا البحوا فى التنميرررة المهنيرررة للمعلمين ، وتحسررررررررررررررين 
الممارسررررررررات واألوضررررررررال التربوية الواقعية. ومن ه ا الدو  التى تهتم باسررررررررتعدم بحوا 

 ال،ع  فى التربية ، ما يلى : 
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المتحدة  اتتشرررررررررير معظم أدبيات التربية اللى أن الواليالواليات المتحدة األمريكية :  -1
األمريكية هى أو  دولة بدأت فيها بحوا ال،ع  ، و لك فى فترة األربعينيات من القرن 
العشرررررررررررين ىلى يد سررررررررررتي،ن كورى ، وقد أدع  كورى بحوا ال،ع  فى النظام التعليمى 
لتحسررررررررين معد  التغيير فى المناه  المدرسررررررررية ، وت،لي  ال،جوة بين المعارن البحثية 

( ، وكان كورى يعتقد أن المعلمين  7:  64،صرررررررو  الدراسرررررررية ) والممارسرررررررات داع  ال
يمكنهم التعا  قرارات أفضررر  داع  فصرررولهم ال ا قاموا بءجرا  بحوا تتعل  بكي،ية التعا  

( ، وه ا يعنى أن بحوا ال،ع  لها دور فى تحسين العملية  274:  48ه ا القرارات ) 
 التعليمية داع  المدرسة . 

ل،ع  التى تنتشررر فى الواليات المتحدة األمريكية بحوا ومن أهم أنوال بحوا ا
ال،ع  التعاونية التى تدور حو  فكرة التعاون بين المعلمين ومديرى المدارس والمشرفين 

 275:  48التربويين فى اإلدارات التعليمية فى مجموىات متنوىة من بحوا ال،ع  ) 
ى : التعرن ىلى المشرررررررررررررركلة ( ، كما أن بحوا ال،ع  تتم ىبر ىدة مراح  ، تتمث  ف

البحثية ، وصرررررررررررررياغة ال،روس ، والتسرررررررررررررجي  الدقي  للفعا  واألحداا ، وجمع األدلة 
لتحررديررد مرردى تحق  الهرردن ، واسررررررررررررررتنترراج العموميررات المتعلقررة بررالعوقررة بين األحررداا 

:  40والهدن المرغور الوصرررررررررو  الليه ، وأعيرا  الىادة اعتبار العموميات فى الواقع  ) 
 لك تصبح بحوا ال،ع  ىملية دافرية حليونية لح  المشكوت ، وشك  من ( ، وب 26

أشرررررررررررررركا  الىداد المعلمين أثنا  العدمة ، ووريقة إلنتاج المعارن التربوية فى ميدان 
 التربية والتعليم .

كمرررا ظهرت فى الواليرررات المتحررردة األمريكيرررة فى الوقرررت الحرررالى ىررردة حركرررات لبحوا 
لمعلمين ، والتى ركيت اهتمرررامهرررا ىلى الجرا  البحوا ال،عررر  ، منهرررا : حركرررة بحوا ا

الكي،ية ، وبحوا دراسررات الحالة فى التربية ، ه ا باإلضررافة اللى أبحاا ىدد كبير من 
معلمى القرا ة ال ين قاموا بدراسرررررررررررررررات حالة ىن تدريس الكتابة ، والتركيي الكبير ىلى 

، وحركررررة الممررررارس (  45:  40بحوا ال،عرررر  فى برام  الىررررداد المعلم الجررررامعى ) 
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ىداد المعلمين والتى اىترفت بقيمة المعارن العملية بالنسرررررررررررررربة  المتام  فى التدريس وا 
( ، وحركررررة جمعيررررات بحوا المعلمين ، والتى يررررديرونهررررا المعلمون  63:  42للمعلمين ) 

ويتحكمون فيها بالتعاون مع بعس األكاديميين فى الجامعات ، وتقوم ه ا الحركة بوضرررررررررررررع 
 ( .  32:  45لبحوا ال،ع  فى مجا  المقررات وبرام  منح الدرجات العلمية )مشروىات 

المملكرررة المتحررردة : ظهرت بحوا ال،عررر  فى مجرررا  التعليم فى المملكرررة المتحررردة  -2
ضررمن مشرررول تووير المنه  القافم ىلى المدرسررة فى السررتينيات من القرن العشرررين ، 

، وأعرون ، وال ين اسرررتعدموا بحوا و لك ىلى يد ك  من جون الليوت ، وسرررتينهاوس 
 ( . 87:  44ال،ع  باىتبارها تووير للمناه  وىملية التدريس ) 

والجدير بال كر أن بحوا ال،ع  بدأت فى بريوانيا بوريقة فردية  يقوم بها المعلمون 
حو  ممارسررررررتهم المهنية ، ثم تحولت تدريجيا  اللى بحوا فع  مشررررررتركة بين مجموىات 

ك لك تحولت من التركيي ىلى التناقس وىدم االتسررررررررررا  بين النظريات من المعلمين ، 
والممارسررررررات اللى الدراسررررررة النقدية للعوقة بين ك  النظريات والممارسررررررات من ناحية ، 
واالتجاهات السياسية والثقافية واالجتماىية من ناحية ثانية ، وك لك التحو  من دراسة العم  

لممارسة فى العلوم االجتماىية وىوقتها بالنمو المهنى ، من عو  وجهات النظر الت،سيرية وا
 ( . 156:  67اللى العم  األكثر ارتباوا  بعلم االجتمال التاملى والنظرية النقدية ) 

ولما كانت لبحوا ال،ع  أهمية كبيرة فى تووير وتحسررررررررررين الواقع التعليمى فى المملكة 
ع  ن المشروىات لت،عي  دور بحوا ال،المتحدة ، فقد تبنت الحكومة البريوانية ىددا  م

فى تحقي  اإلصرروح التعليمى ، منها : مشرررول منه  اإلنسررانيات ، وال ى كان يتعام  
مع تدريس القضرررايا الجدلية ، ومشررررول فورد التدريسرررى ، وال ى كان يتعام  مع توبي  

ور والمدع  البحثى واالسررررتكشررررافى فى التدريس ، ومشرررررول الت،اى  بين المعلمين وال
 87:  42وجودة التعليم ، وال ى كان يركي ىلى مشكوت التدريس القافم ىلى ال،هم ) 

، وهى شررررربكة ىالمية  CARN( ، الضرررررافة اللى تاسررررريس شررررربكة لبحوا ال،ع  التعاونية 
مناقشرررات ىن بحوا ال،ع  وكي،ية الجراؤها ، وك لك تعقد مؤتمرات ، وتنشرررر دراسرررات ، وتنظم 
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التعليمية ، وهى تعد دورية كبيرة وىالمية فى بحوا ال،ع  فى الوقت  الصرررررررررررررردار دورية لبحوا ال،ع 
 ( . 275:  43الحالى ) 

السرررتراليا : هناك مجموىة من العوام  التى ىييت الترحير ب،كرة بحوا ال،ع  فى  -3
السررررتراليا ، وكون المعلمين منتجين للمعارن التربوية ، مث  : القيام بمشررررروىات تمولها 
م،وضرررررررررية المدارس العامة كمشررررررررررول المنح التجديدية ، ومشررررررررررول تعليم وتعلم اللغة ، 

،هوم تغير مكان له ا المشرررررررررروىات تاثير كبير ىلى ومشررررررررررول تووير المناه  ، حيا 
الىرررداد المعلم أثنرررا  العررردمرررة ، وتووير بحوا ال،عررر  فى الوحررردات التعليميرررة ، وكررر لرررك دفع 

 ( 30:  42المعلمين لدراسة ممارساتهم فى المدارس اإلسترالية ) 
ويعتبر سرررررررررتي،ن كيمس أحد رواد بحوا ال،ع  فى السرررررررررتراليا ، حيا قام بتووير بحوا 
ال،عرر  التحرريررة القررافمررة ىلى النظريررة النقررديررة ، والتى تحرردت النمررا ج األعرى لبحوا 
ال،ع  العملية وال،نية ، ووضررررررررع باالشررررررررتراك مع أسررررررررات ة الجامعات وريقة لكي،ية الجرا  
بحوا ال،ع  فى مجا  التعليم فى شررررررررررررررك  حليونى ) التعويو ، التن،ي  ، الموحظة ، 

اللى دىم مييد من المسررررررراواة ، والعدالة االجتماىية فى الت،كر ( ، وتهدن بحوا ال،ع  
 ( . 40:  38المدارس والمجتمع ) 

وهنراك ىردد من الردوريرات والمجوت التربويرة اإلسررررررررررررررتراليرة التى تحتوى ىلى كثير من 
الدراسرررررررات والبحوا العاصرررررررة ببحوا ال،ع  ، ه ا باإلضرررررررافة اللى الجرا  جامعة بيكين 

كتوراة ىن بحوا ال،ع  ودورها فى تووير التعليم ، كثير من رسررررررررراف  الماجسرررررررررتير والد
وأعيرا  هناك أقسام لبحوا ال،ع  فى كليات الىداد المعلم فى الجامعات اإلسترالية والتى 

( ، وه ا يد  ىلى ضرورة النشا   425: 14تهتم بءىداد المعلمين قب  وأثنا  العدمة ) 
 رافها .  ر المعلمين ىلى كي،ية الجأقسام لبحوا ال،ع  فى كليات التربية ل إلىداد وتدري

اليررابرران : يوجررد فى اليررابرران تراا متراكم فى مجررا  بحوا ال،عرر  المتمركية حو   -4
، من عو  المشرررررررررررررروىات التربوية  School Improvementتحسرررررررررررررين المدرسرررررررررررررة 

المررردىومرررة من الجرررامعرررات ومراكي التجرررديرررد التربوى ، كمرررا أن هنررراك تراا متراكم من 
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م بهررا المعلمون فى المرردارس ، بهرردن التنميررة للمعلمين ، وتحسررررررررررررررين بحوا ال،عرر  يقو 
ل،ع  اممارسرررررررررررراتهم التربوية والتعليمية بالمدارس ، وك لك هناك تراا متراكم من بحوا 

يقوم بها التومي  ، تحت مسرررررررررررمى أ اإلنجاي التعليمى للتومي  أ بغية االرتقا  بقدرات التومي  
 .(  45-44:  44لعمليات التغيير المدارسى )  البحثية ، ولتكون هدفا  محوريا  

ومن هنا ، ندرك أن بحوا ال،ع  فى اليابان تتنول ما بين بحوا فع  يقوم بها الوور 
، وبحوا فغرر  يقوم بهررا المعلمون ، وبحوا فعرر  يقوم بهررا البرراحثون األكرراديميين فى 

ل،عرر  يررابرران بحوا االكليررات والمراكي والمعرراهررد التربويررة البحثيررة ، كمررا تنتشررررررررررررررر فى ال
 التعاونية التى تتم بالتعاون بين المعلمين الممارسين والباحثيين األكاديميين .

وتعتمد بحوا ال،ع  فى اليابان ىلى الوريقة الحليونية ، والتى تعنى أن ك  عووة فى 
البحرا تؤثر ىلى العووة الثرانيرة ، وتجرى بحوا ال،عر  من عو  ىردة مراحر  ، تبردأ 

لمشرررركلة ، ثم تحديدها بدقة ، ثم جمع المعلومات وتحليلها وت،سرررريرها ، ثم باالحسرررراس با
تصرررررميم عوة لل،ع  بنا   ىلى المعلومات المتوافرة ، ثم ت،سرررررير النتاف  ، وأعيرا  وضرررررع 

 ( . 23:   19التوصيات ) 
كوريا الجنوبية : اهتمت كوريا الجنوبية ببحوا ال،ع  لمعالجة المشكوت التعليمية  -5

رس أو  باو  ، وتحسررررررررررين الممارسررررررررررات المهنية للمعلمين ، وتحقي  اإلصرررررررررروح بالمدا
المدرسررررررررررررى . وتتم بحوا ال،ع  فى كوريا الجنوبية بالوريقة التعاونية بين المعلمين فى 
المرررردارس ، أو بين المعلمين والبرررراحثيين التربويين ، وكرررر   لررررك بهرررردن اليجرررراد حلو  

المهنى للمعلمين ، وربو معارفهم النظرية لمشرررررررركوت المدرسررررررررة اليومية ، وييادة النمو 
 بالتوبي  ، وبالتالى تحسين المدرسة وييادة فاىليتها .

وفى الوقت الحالى ، تنتشرررررررررررر فى كوريا الجنوبية بحوا ال،ع  التى تتم ىلى مسرررررررررررتوى 
المدرسرررررررة بهدن تووير السرررررررياسرررررررات ، ونمو اإلدارة . و ىلى مسرررررررتوى مجموىات من 

وت مدرسررية مشررتركة بين المعلمين فى المدرسررة . ىلى مسررتوى المعلمين بهدن معالجة مشررك
 ( . 66:  32المعلم ال،رد ، بهدن تووير الممارسات التدريسية فى ال،صو  ) 
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وتقدم الحكومة الكورية دىما  كبيرا  لتشجيع المعلمين ىلى القيام ببحوا ال،ع  بالمدارس 
علمون وا ال،ع  التى يجريها الم، يتمث  فى الدىم المالى وال،نى ، الضافة اللى نشر بح

فى مجوت ودوريات ىلمية متعصررررررصررررررة ، وشرررررربكات اإلنترنت ل بهدن نشررررررر نتافجها 
ىلى المعلمين والمهتمين بالتعليم ل لوسرررررت،ادة منها فى معالجة مشررررركوتهم المدرسرررررية ، 

 (  54:  42وتوويرممارساتهم التربوية) 
اهتماما  كبير ببحوا ال،ع  لتحسررررررررررررررين  ماليييا : تعد ماليييا من الدو  التى أولت -6

المدرسررررررررررة ،  وظهر  لك فى تبنيها ىددا  من المشررررررررررروىات التربوية المدىومة من قب  
لتحسررررررررررررررين جودة جودة  IQEAالحكومة والجامعات والمعاهد البحثية ، مث  مشرررررررررررررررول 

التعليم للجميع ، والر ى شررررررررررررررمر  ىرددا  كبيرا  من المردارس ، متعر ا  من أىمرا  الوور 
 ( . 21:  47عليمية مرتكيا  لعمليات اإلصوح المدرسى ) الت

وتركي بحوا ال،ع  فى ماليييا ىلى مدع  بحوا ال،ع  التشررراركية ، التى تتم بالتعاون 
بين أسررات ة الجامعات والمعلمين ، كما تركي ه ا البحوا ىلى مشرركوت وقضررايا كبيرة 

 ، واالعتبررارات ، والبيفرة ، مثرر  تووير السررررررررررررررتراتيجيررات الترردريس ، والمنه  الرردراسررررررررررررررى
 المدرسية وغيرها .

ه ا ، وبعد أن يتم األنتها  من بحوا ال،ع  سرروا  التى يجريها المعلمون بوريقة فردية 
أوتعاونية فى ماليييا ، يتم نشررررررها فى مؤتمرات ، وندوات ، و دوريات ىلمية ، كما يتم 

ت،ادة مما وول ىليها واالسررنشرررها ىلى الشرربكة العنكبوتية ، لكى يسررتويع المعلمين اإل
 ( .  23:  10انتهت الليه ) 

مما سررررب  ، يتضررررح أن بحوا ال،ع  أصرررربحت اتجاها  تربويا  فى دو  العالم المعاصررررر 
يسرررررررررتعدم فى تووير العملية التعليمية من مناه  ومعلمين وور  تدريس ، وك لك ح  

 لمى .    مشكوتها ومشكوت التومي  ، واإلدارة المدرسية باألسلور الع
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 المحور الثانى : اإلطار الميدانى للبحث
 أواًل : أهداف الدراسة الميدانية :

قام الباحا بدراسرررررررررررررررة ميدانية بهدن تعرن أهم المتولبات التى ينبغى توافرها    
لتوبي  بحوا ال،ع  فى المدارس المصررررية من وجهة نظر ىينة من الباحثين بالمركي 
القومى للبحوا التربوية والتنمية ، ومركي تووير المناه  ، وأىضرررررررررررررررا  هيفة التدريس 

 بكليات التربية المصرية 
 الدراسة الميدانية : ثانيًا : أداة

 –من الىدادا  –اسررررررتعدم الباحا أداة واحدة للدراسررررررة الميدانية هى االسررررررتبانة 
للوصرررو  اللى تصرررور مقترح ألهم متولبات توبي  بحوا ال،ع  فى المدرسرررة بمصرررر ، 
وقد تضرررررررمن ه ا االسرررررررتبيان عمسرررررررة محاورتم تحديدهم وتحديد ىباراتهم باالسرررررررترشررررررراد 

بعس الدراسررات والبحوا السررابقة فى مجا  بحوا ال،ع  ، باإلوار النظرى للبحا ، و 
 وه ا المحاور هى :

 المحور األو  : يدور حو  متولبات تتعل  بءتقان مهارات البحا العلمى ، ويندرج
( ىبارة تمث  ك  منها متولر من المتولبات الويمة  20تحت ه ا المحور   ) 

 إلجرا  بحا فع   ات جودة ىالية . 
ى:يدورحو  متولبات تتعل  بءتقان مهارات التعلم ال اتى ، ويندرج تحت المحورالثان

( ىبارة تمث  ك  منها متولر من المتولبات الويمة إلجرا  بحا 16ه ا المحور)
 فع  يسهم فى ح  المشكوت المدرسية. 

 المحور الثالا : يدور حو  متولبات تتعل  بالمناخ المدرسررررررى ، ويندرج تحت ه ا
( ىبررارة تمثرر  كرر  منهررا متولبررا  ينبغى توافرا فى البيفررة المرردرسرررررررررررررريررة  15المحور ) 

 إلجرا  بحا فع  دون معوقات .
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 المحور الرابع : يدور حو  متولبات تتعل  باإلشرررررررران التربوى ، ويندرج تحت ه ا
( ىبررارة تمثرر  كرر  منهررا متولررر من المتولبررات التى ينبغى توافرهررا  14المحور ) 

 س أكاديميا  وفنيا  لدىم المعلمين فى المدار 
 المحور العامس : يدور حو  متولبات تتعل  بالمشاركة المجتمعية ، ويندرج تحت

( ىبرارة تمثر  كر  منهرا متولرر من المتولبرات التى ينبغى القيام 11هر ا المحور )
بهرررا لررردىم المعلمين إلجرا  بحوا ال،عررر  ، وبررر لرررك يكون الجمرررالى ىررردد ىبرررارات 

 ( ىبارة .  76االستبانة قب  توبيقها ) 
ه ا ، وقد روىى ىند صياغة محاور وىبارات االستبانة أن تكون واضحة ، وبسيوة ، 
وموضررررررررروىية ، ومناسررررررررربة للغرس ال ى وضرررررررررعت من أجله . وبعد االنتها  من الىداد 

 االستبانة ، تم حسار صدقها وثباتها ىلى النحو التالى :
 حسار صد  االستبانة : -أ 

سررتبانة ، قام الباحا بعرس االسررتبانة فى صررورتها األولية للتاكد من صررد  محتوى اال
ىلى بعس أىضرررررررررررا  هيفة التدريس بكليات التربية فى الجامعات المصررررررررررررية ، ومعهد 
الدراسرررررررررررررررات التربوية بجامعة القاهرة  وك لك بعس الباحثين بالمركي القومى للبحوا 

ى ارة بررالمحور الرر التربويررة والتنميررة ل و لررك لتعرن ،رافهم حو  مرردى الرتبرراو كرر  ىبرر
تنتمى الليه ، ولوسرررررتبانة كك  ، وبنا   ىلى ه ا اآلرا  تم تعدي  االسرررررتبانة حتى أع ت 
صررررحي،ة اسررررتبيان الدراسررررة الميدانية الصررررورة النهافية التى تم توبيقها ىلى ىينة البحا 

 عو  الجولتين األولى والثانية .
 حسار ثبات االستبانة : -ر

 Mode نة ، قام الباحا باسررررتعدام وريقة االحتما  المنوالى للتاكد من ك،ا ة االسررررتبا
Probability  لحسررررار معام  الثبات ، حيا تم التعام  مع العينة كك  والبالغ ىددها

( فردا  ، و لك بحسررررار ثبات ك  ىبارة من ىبارات االسررررتبانة ل ألنه كلما كانت  45) 
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حسررار له ا الوريقة ، قام الباحا ب ىبارات االسررتبانة ثابتة د   لك ىلى ثباتها . وبقا  
 ( :  650:  18)  ثبات االستبانة ، و لك كما يلى

 حسار ثبات ك  ىبارة من ىبارات االستبانة استعدام الباحا المعادلة التالية : -1
 (        -)    ا =                  

 حيا :
 ) ن ( ىدد االعتيارات للعبارة الواحدة .       
 )   ( االحتما  المنوالى وهو  =        

حسرررررررررررار ثبات ك  محور من محاور االسرررررررررررتبانة من عو  الوسررررررررررريو لمعاموت   -2
 العبارات المكون له.

حسرررررررررار ثبات االسرررررررررتبانة كك  من عو  الوسررررررررريو لمعاموت ثبات المحاور التى  -3
 االستبانة .تتكون منها 

ىلما  بان العبارة أو المحور يصبح ثابتا  ال ا كانت قيمة ) ا ( مساوية أو أكبر 
( التالى معاموت ثبات  1( ، ويوضررررح الجدو  رقم )  311:  15(     ) 0.19من )

 فردا  ( : 45االستبانة ، حيا) ن= 
 ( 1جدو  رقم ) 

 معاموت ثبات ىبارات ومحاور االستبانة
 المحور العامس المحور الرابع المحور الثالا المحور الثانى المحور األو 

 متولبات تتعل  ر
 التقان مهارات
 البحا العلمى

 التقان مهارات
 التعلم ال اتى

المشاركة  اإلشران التربوى المناخ المدرسى
 المجتمعية

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

1 0.83 21 0.83 36 0.77 50 0.77 64 0.77 

) ن ( ىدد االعتيارات للعبارة الواحدة .
)   ( االحتما  المنوالى وهو  = 

حسرررررررررررار ثبات ك  محور من محاور االسرررررررررررتبانة من عو  الوسررررررررررريو لمعاموت 

 أكبر تكرار
 ىدد أفراد العينة الماعو ة

 

حسار ثبات ك  ىبارة من ىبارات االستبانة استعدام الباحا المعادلة التالية :
-)    ا =                    ن

 1 –ن 

حسار ثبات ك  ىبارة من ىبارات االستبانة استعدام الباحا المعادلة التالية :
    (-        ) 1 

 ن 
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 المحور العامس المحور الرابع المحور الثالا المحور الثانى المحور األو 
 متولبات تتعل  ر

 التقان مهارات
 البحا العلمى

 التقان مهارات
 التعلم ال اتى

المشاركة  اإلشران التربوى المناخ المدرسى
 المجتمعية

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

2 0.86 22 0.83 37 0.70 51 0.70 65 0.70 
3 0.83 23 0.77 38 0.77 52 0.71 66 0.77 
4 0.77 24 0.86 39 0.77 53 0.71 67 0.77 
5 0.86 25 0.77 40 0.83 54 0.72 68 0.76 
6 0.86 26 0.77 41 0.77 55 0.77 69 0.75 
7 0.77 27 0.77 42 0.77 56 0.77 70 0.83 
8 0.83 28 0.77 43 0.78 57 0.86 71 0.73 
9 0.86 29 077 44 0.71 58 0.83 72 0.74 
10 0.83 30 0.77 45 0.72 59 0.77 73 0.70 
11 0.86 31 0.83 46 0.70 60 0.86 74 0.83 
12 0.86 32 0.77 47 0.78 61 0.77 - - 
13 0.86 33 0.71 48 0.76 62 0.77 - - 
14 0.83 34 0.66 49 0.59 63 0.83 - - 
15 0.86 35 0.77 - - - - - - 
16 0.77 - - - - - - - - 
17 0.77 - - - - - - - - 
18 0.86 - - - - - - - - 
19 0.77 - - - - - - - - 
20 0.83 - - - - - - - - 
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 المحور العامس المحور الرابع المحور الثالا المحور الثانى المحور األو 
 متولبات تتعل  ر

 التقان مهارات
 البحا العلمى

 التقان مهارات
 التعلم ال اتى

المشاركة  اإلشران التربوى المناخ المدرسى
 المجتمعية

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

 رقم
 العبارة

معام  
 الثبات

ثبات 
 المحور

ثبات  0.83
 المحور

ثبات  0.77
 المحور

ثبات  0.78
 المحور

ثبات  0.77
 المحور

0.76 

، وهى درجة  ( 0.77من الجدو  السررررراب  يتضرررررح أن معام  الثبات لوسرررررتبانة كك  ) 
 ىالية تد  ىلى صوحية االستبانة للتوبي  ىلى أفراد ىينة البحا . 

ية صدقها وثباتها ، أصبحت فى صورتها النهافه ا ، وبعد بنا  االستبانة ، والتاكد من 
 تشتم  ىلى ما يلى :

. تتناو  الص،حة األولى من االستبانة ىنوان االستبانة وبيانات ىن الباحا 
 تتناو  الصرر،حة الثانية من االسررتبانة نب ة ىن هدن الدراسررة والمولور من العبير

 سرررررنوات العبرة ، ومح ، ثم تضرررررمن بيانات ىن العبير أسرررررمه ، ووظي،ته ، وىدد 
 ىمله .

 تتناو  الصرررر،حات التالية أهم المتولبات الويمة لتوبي  بحوا ال،ع  فى المدرسررررة
المصررررررررررية ، وهى ىبارة ىن مجموىة من العبارات المقيدة ، تنتهى بسرررررررررؤا  م،توح 
ىن المتولبات األعرى التى يرى العبير ضرورة الضافتها ، وأمام ك  ه ا العبارات 

ة ) كبير        أليسرررررر ثوا عانات تندرج تحت مسرررررمى درجة األهميةفى الجانر ا
 صغيرة ( . –متوسوة  –

 ( ىبارة مويىة ىلى عمسة محاور ، كما يلى : 74تشتم  االستبانة ىلى ) 
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 المحور األو  : متولبات تتعل  بءتقان مهارات البحا العلمى ، ويشرررررررررم  العبارات
 ( . 20-1من ) 

تتعل  بءتقان مهارات التعلم ال اتى ، ويشررررررررررررررم  العبارات  المحور الثانى : متولبات
 ( .  35 -21من ) 

، (  49 – 36ويشم  العبارات من )  المحور الثالا : متولبات تتعل  بالمناخ المدرسى 
، (  63 – 50ويشم  العبارات من )  المحور الرابع : متولبات تتعل  باإلشران التربوى 
بالمشرررررررراركة المجتمعية ، ويشررررررررم  العبارات من المحور العامس : متولبات تتعل     

 (64 – 74 . )   
 ثالثًا : خصائص عينة الدراسة الميدانية :

تكونت ىينة الدراسة الميدانية من بعس أىضا  هيفة التدريس بكليات التربية المصرية 
 ، ومعهد الدراسررررررررررررررات التربوية بجامعة القاهرة ، وك لك بعس الباحثين بالمركي القومى
للبحوا التربوية والتنمية ، ومركي تووير المناه  والمواد التعليمية ، ويوضرررررررح الجدو  

 ( التالى عصاف  ىينة الدراسة : 2رقم ) 
 ( 2جدو  رقم ) 

 خصائص عينة الدراسة

 جهة التوبي    
 
 العينة 

كليات 
التربية 
 المصرية

معهد 
 الدراسات
 التربوية

المركي 
القومى 
 للبحوا

مركي 
تووير 
 المناه 

 االجمالى

 
النسبة 
 المفوية

أىضا  هيفة 
التدريس بكليات 
 التربية المصرية 

26 - - - 26% 58% 
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 جهة التوبي    
 
 العينة 

كليات 
التربية 
 المصرية

معهد 
 الدراسات
 التربوية

المركي 
القومى 
 للبحوا

مركي 
تووير 
 المناه 

 االجمالى

 
النسبة 
 المفوية

أىضا  هيفة 
التدريس بمعهد 
 الدراسات التربوية

- 5 - - 5% 11% 

الباحثون بالمركي 
القومى للبحوا 

 التربوية    
- - 10 - 10% 22% 

الباحثون بمركي 
 %9 %4 4 - - - تووير المناه  

 %45 %45 4 10 5 26 اإلجمالى
يتضح من الجدو  الساب  أن ىدد أفراد العينة اإلجمالى ال ين أجابوا ىلى م،ردات 

( عبيرا  تربويا  ، كما يوحظ تنول عل،ياتهم التربوية ما بين باحثا  45االستبانة بلغ )
وم،كرا  تربويا  ، ومعووا  وموورا  للمناه  والمواد التعليمية ، وممارسا  للعملية التعليمية 

ة والمعاهد التربوية ، مما ي،يد فى التوص  اللى تصورمقترح ألهم متولبات فى الجامع
 توبي  بحوا ال،ع  فى المدارس فى مصر بمستوياتها المعتل،ة  

 رابعًا : خطوات تطبيق أداة الدراسة الميدانية :
حا مت،  ىليه بدرجة ىالية بين أفراد ىينة الب –للتوص  اللى تصور مستقبلى  
ألهم المتولبات التى ينبغى توافرها لتوبي  بحوا ال،ع  فى المدارس المصرررررررررررررررية ،  -

أ فى توبي  اسرتبانة  Delphi Techniqueاسرتعدم الباحا أسرلور دل،ى           أ 
 -ونصرررن  ي،صررر  بينهما شرررهر -متتاليتين ، حيا وبقها فى دورتين  دراسرررته الميدانية

 ىلى النحو التالى :
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فى الدورة األولى ، قام الباحا بعرس االسررررررررررررررتبانة ىلى ىينة من عبرا  التربية ل  -1
و لك لتعرن رأى ك  فرد منهم فى ه ا التصرررررررور، وما تضرررررررمنه من محاور وىبارات ، 

برة تصرررررررور بنا   ىلى العوما يمكن ح فه ، أو تعديله ، أو الضرررررررافته من بنود فى ه ا ال
 والتعص  .

بعد انقضررررا  ه ا الدورة ، قام الباحا بتجميع ،را  العبرا  ىن ك  ىبارات االسررررتبانة ، 
ىوا ها النسرررررررر المفوية وبقا  السرررررررتجابات ىينة الدراسرررررررة ىليها ، كما قام بءضرررررررافة  وا 

ها يبعس العبارات ، وح ن البعس اآلعر قلية الجدوى واألهمية ، والتى أجمعت ىل
 ىينة الدراسة .

وبعد مرورحوالى شررررررررررررررهر ونصررررررررررررررن ىلى التوبي  فى الدورة  -فى الدورة الثانية  -2
اسة ، ثم وبقها ىلى مجموىات الدر  قام الباحا بصياغة االستبانة للمرة الثانية –األولى

ن،سررها ل ليراجع ك  فرد من أفراد العينة الجابته فى ضررو  الجمال اآلعرين إلىادة النظر 
 للتوص  اللى تقارر فى آلرا  بشان التصور المقترح .فيها ل و 

غها بالوريقة بت،ري -بعد أن تسرررلم السرررتجابات أفراد العينة للمرة الثانية -قام الباحا  -3
السرررابقة ) فى الدورة األولى ( ، حيا تبين أن هناك الجمال فى ،را  العبرا  بشررران أهم 

 المتولبات التى ينبغى توافرها لتوبي  بحوا ال،ع  بالمدارس فى مصر . 
اسرررة بين التوبيقين : األو  والثانى ، تم حسرررار معام  للتاكد من الجمال ىينة الدر  -4

( ، SPSSاالرتباو بين ىبارات االسررررررتبانة من عو  اسررررررتعدام البرنام  اإلحصررررررافى )
  يقين األو  ، والثانى لوستبانة( معاموت االرتباو بين التوب 3ويوضح الجدو  رفم ) 
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 ( 3جدو  رقم ) 
 والثانى لوستبانة معاموت االرتباو بين التوبيقين األو 

 المحور العامس المحور الرابع المحور الثالا المحور الثانى المحور األو 
 متولبات تتعل  ر

 التقان مهارات 
 البحا العلمى

 التقان مهارات 
 التعلم ال اتى

 المشاركة المجتمعية اإلشران التربوى المناخ المدرسى

 رقم
 العبارة

معام  
 االرتباو

 رقم
 العبارة

 معام 
 االرتباو

 رقم
 العبارة

معام  
 االرتباو

 رقم
 العبارة

معام  
 االرتباو

 رقم
 العبارة

معام  
 االرتباو

1 1.000 21 0.969 36 0.970 50 0.999 64 0.826 
2 1.000 22 0.970 37 0.969 51 0.826 65 0.826 
3 0.997 23 0.826 38 0.969 52 0.927 66 0.968 
4 0.952 24 0.992 39 0.999 53 0.963 67 0.943 
5 0.975 25 0.923 40 0.992 54 0.970 68 0.942 
6 0.972 26 0.945 41 0.826 55 0.970 69 0.961 
7 0.973 27 0.826 42 0.940 56 0.826 70 0.828 
8 0.942 28 0.970 43 0.826 57 0.923 71 0.945 
9 0.826 29 0999 44 0.973 58 0.970 72 0.826 
10 0.999 30 0.992 45 0.923 59 0.923 73 0.9230 
11 0.942 31 0.969 46 0.945 60 0.937 74 0.826 
12 0.969 32 0.943 47 0.923 61 0.972 - - 
13 0.942 33 0.923 48 0.923 62 0.936 - - 
14 0.952 34 0.999 49 0.940 63 0.945 - - 
15 0.826 35 0.826 - - - - - - 
16 0.942 - - - - - - - - 
17 0.970 - - - - - - - - 
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 المحور العامس المحور الرابع المحور الثالا المحور الثانى المحور األو 
 متولبات تتعل  ر

 التقان مهارات 
 البحا العلمى

 التقان مهارات 
 التعلم ال اتى

 المشاركة المجتمعية اإلشران التربوى المناخ المدرسى

 رقم
 العبارة

معام  
 االرتباو

 رقم
 العبارة

 معام 
 االرتباو

 رقم
 العبارة

معام  
 االرتباو

 رقم
 العبارة

معام  
 االرتباو

 رقم
 العبارة

معام  
 االرتباو

18 0.945 - - - - - - - - 
19 0.943 - - - - - - - - 
20 0.999 - - - - - - - - 

ويتضرررررح من الجدو  السررررراب  أن ك  معاموت االرتباو دالة ىند مسرررررتوى يقترر من ) 
 ، وه ا يد  ىلى أن هناك ارتباوا  كبيرا  بين التوبيقين األو  والثانى لوستبانة  ( 0.01

 خامسًا : األسلوب اإلحصائى المستخدم فى معالجة بيانات الدراسة الميدانية :
بعد توبي  أداة الدراسررررررررررررررة فى الجولتين األولى والثانية ىلى أفراد العينة ن،سررررررررررررررها ، قام 
الباحا بتحلي  النتاف  وت،سرررررررررريرها وبقا للسررررررررررلور اإلحصررررررررررافى التالى : للتعرن ىلى 
األويان النسررررررررررربية ألفراد العينة ، قام الباحا بتوبي  المعادلة اآلتية ىلى ك  ىبارة من 

ىلى ك  محور َبعد  لك ، من أج  ترتير العبارات من حيا  ىبارات االسررررررررررتبانة ، ثم
 ( :  205:  15درجة أهميتها من وجهة نظر أفراد العينة ) 

 
                  =   

 حيا : )   ( تعنى الوين النسبى .
 ( تعنى ىدد التكرارات تحت االعتيار ) بدرجة كبيرة ( . 1) ك        
 ( تعنى ىدد التكرارات تحت االعتيار ) بدرجة متوسوة ( . 2) ك        
 ( تعنى ىدد التكرارات تحت االعتيار ) بدرجة متوسوة ( . 3) ك        
 ) ن ( تعنى ىدد أفراد العينة .        

حيا : )   ( تعنى الوين النسبى .

 1× 3+ ك  2× 2+ ك  3×1ك
 ن  3
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 نتائج الدراسة الميدانية : سادسًا : تحليل وتفسير
لإلجابة ىن التسرررررررررررراؤ  الثالا ، وال ى ن  ىلى : أ ما متولبات توبي  بحوا ال،ع  
فى مؤسرررررسرررررات التعليم قب  الجامعى فى مصرررررر من وجهة نظر العبرا  التربويين ؟ قام 

 الباحا باإلجرا ات التالية :
العلمية ضررررررررررررررمنها بعس قام الباحا بءىداد اسررررررررررررررتبانة وتقنينها وبقا للسررررررررررررررالير  -1

االقتراحررات للمتولبررات التى ينبغى توافرهررا لتوبي  بحوا ال،عرر  فى المرردرسررررررررررررررررة 
 المصرية .

 ىلى ىينة ىمدية من -وبقا  ألسرررررررررررلور دل،ى  -قام الباحا بتوبي  االسرررررررررررتبانة  – 2
العبرا  فى التربية ، من أىضررررا  هيفة التدريس بكليات التربية ، ومعهد الدراسررررات 

معررة القرراهرة ، والبرراحثين بررالمركي القومى للبحوا التربويررة والتنميررة ، التربويررة بجررا
 ( فردا  . 45ومركي تووير المناه  والمواد التعليمية ، بلغ الجماليها ) 

بعد التوبي  الثانى ، قام الباحا بت،ريغ اسررتجابات أفراد العينة ، واسررتعراج الوين  – 2
 ا يلى نتاف  ه ا اإلجرا ات السابقة :النسبى لعبارات االستبانة ومحاورها ، وفيم

رأى أفراد العينة فى المحاور المقترحة لمتولبات توبي  بحوا ال،ع  فى المدرسرررررررررة  -أ
 المصرية بص،ة ىامة :

لتعرن ،را  أفراد العينة حو  المتولبات المقترحة لتوبي  بحوا ال،ع  ، والمتمثلة فى 
تى ، مى ، وباتقان مهارات التعلم ال االمتولبات المتعلقة باتقان مهارات البحا العل

وبالمناخ المدرسررررررررى ، وباإلشررررررررران التربوى ، وبالمشرررررررراركة المجتمعية ، ويوضررررررررح 
( نتاف  توبي  الجرا ات الدراسرررررررررررررة الميدانية ىلى اسرررررررررررررتبانة أفراد  4الجدو  رقم ) 

 العينة :
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 (4جدو  رقم )
 رأى أفراد العينة فى المحاور المقترحة لمتولبات

 ال،ع  فى المدرسة المصرية بص،ة ىامةتوبي  بحوا 
العينة كك  ) ن (  المحاور م

 =45 
 ت  

 1 0.94 متولبات تتعل  بءتقان مهارات البحا العلمى . 1
 3 0.91 متولبات تتعل  باتقان مهارات التعلم ال اتى . 2
 3 0.91 متولبات تتعل  بالمناخ المدرسى . 3
 2 0.93 .متولبات تتعل  باإلشرن التربوى  4
 3 0.91 متولبات تتعل  بالمشاركة المجتمعية . 5

 ) ن ( تعنى ىدد أفراد العينة  )   ( تعنى الوين النسبى     ) ت ( تعنى الترتير 
( الساب  أن أفراد العينة قد أجمعوا فى المقام األو   4يوحظ من بيانات الجدو  رقم ) 

(  %94ىلى   أ المتولبرررات التى تتعل  برررءتقررران مهرررارات البحرررا العلمى أ بنسرررررررررررررربرررة )
باىتبارها متولبات مهمة واليمة إلجرا  بحوا فع  فى المدارس بمصررررررررررررررر ، حيا لن 

ص،ة عاصة من الجرا  بحا فع  الال ال ا كان لديه يتمكن الباحا بص،ة ىامة والمعلم ب
عل،ية قوية ىن مهارات البحا العلمى تمكنه من الجرا  بحا فع  يتسررررررررررررررم بالصررررررررررررررد  
والموضرررررروىية والدقة ، ويسررررررهم السررررررهاما  فعاال  فى ح  المشرررررركوت التعليمية والسررررررلوكية 
 ،بالمدرسرررررررررررة . وه ا ما تشرررررررررررير الليه دراسرررررررررررة ) كاثلين هيرندون ، و جانيس فاوسرررررررررررك 

Kathleen , Herndon &Janice , Fauske  ،1999. )  م 
كما يوحظ من بيانات الجدو  السررررررررررررررراب  أيضرررررررررررررررا  أن محور أ المتولبات التى تتعل  

( %93باإلشران التربوى أ جا  فى المرتبة الثانية من منظور أفراد العينة كك  بنسبة )
ان التربوى فى تجويد ، وه ا يؤكد ىلى أهمية الدور ال ى يمكن أن يقوم به اإلشررررررررررررررر 
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بحوا ال،ع  لتووير الممارسرررات التربوية ، وتحقي  االصررروح المتمركي ىلى المدرسرررة 
رشاد هوال  المشاركين فى بحوا ال،ع  بالمدرسة  فى مصر ، و لك من عو  توجيه وا 
ىلى كي،ية الجرا  بحوا ال،ع  ، ونشررررر ثقافة ه ا البحوا بينهم ، وك لك الثارة دوافعهم 

لظرون التى تؤثر ىلى ىملهم بالمدرسة ، الضافة اللى نق  العبرات للمعلمين وتحسين ا
، وتشررررجيعهم ىلى القيام ببحوا فع  جماىية لح  ما يواجههم من مشرررركوت مدرسررررية 

 , Angelidesمعتل،ة . وه ا ما أشرررررررررررارت دراسرررررررررررة ) انجليدي بانايوتس ، و،عرون ، 
Panayiotis , et al ،2005   . ) م 

متولبات التى تتعل  بءتقان مهارات التعلم ال اتى أ فقد جا  فى المرتبة أما محور أ ال
( ، وه ا يد  ىلى أهمية ه ا المتولبات %91الثالثة لدى أفراد العينة الكلية بنسرررررررررررربة )

فى تحسررررررين بحوا ال،ع  بالمدارس ، فالتمكن من مهارات التعلم ال اتى ضرررررررورى جدا  
فى العصررررر الحالى ال ى يتسررررم باالن،جار لك  راغر فى الجرا  بحا فع  جيد عاصررررة 

المعرفى والمعلوماتى ، وسرريادة ىصررر تكنولوجيا المعلومات واالتصرراالت والمواصرروت 
، حيا لن يسررررررررررررررتويع المعلم والباحا التربوى أن يعي  مدى حياته المهنية بمجموىة 
محردودة من المعرارن والمهررارات ، بر  المولور منره العمرر  الردافرر والمسررررررررررررررتمر ىلى 

ووير  اته ، وييادة معارفه ومهاراته بما يمكنه من التعلم ال اتى ال،عا  ، لمتابعة ك  ت
ما هو جديد فى مجا  مهنته . وه ا ما أكدا ىليه دراسرررررررررررررررة ) سرررررررررررررررافوى ياجك ، و 

 م ( .Savoie , Zajc & Descamps Bednars  ،2007ديسكامبس بيدناري ، 
سها المدرسى أ ، فقد احت  المرتبة الثالثة ن،وأما محور أ المتولبات التى تتعل  بالمناخ 

( ، وه ا يعنى أنهم مت،قون ىلى أهمية ه ا %91من منظور أفراد العينة كك  بنسررربة )
المتولبات فيما يتعل  بجودة بحوا ال،ع  بالمدرسررة ، حيا يعد المناخ المدرسررى ال ى 

برراحثين لمعلمين واليتسررررررررررررررم بررالررديمقراويررة والتعرراون والت،رراىرر  هو المحرك الرفيس لقيررام ا
 وتشجيعهم ىلى الجرا  بحوا ال،ع  بحرية ، ودون تعقيدات .
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المتولبات التى تتعل  بالمشرررررررررررررراركة وفى المرتبة الثالثة أيضررررررررررررررا  واألعيرة جا  محور أ 
( ، كرراحررد المتولبررات المهمررة %91أ من منظور العينررة الكليررة بنسرررررررررررررربررة ) المجتمعيررة

ع  بالمدارس المصرررررررررررررية ، وه ا يد  ىلى المقترحة التى تسرررررررررررراىد فى تجويد بحوا ال،
ات،ا  معظم أفراد العينة ىلى أهمية ه ا المعايير ، حيا تسرررررررهم المشررررررراركة المجتمعية 
بشرررررك  كبير فى ىملية الصررررروح التعليم المدرسرررررى وتوويرا فى ك  دو  العالم المتقدمة 

جي ا  ال  توالنامية ، فالمشرررراركة المجتمعية فى تحسررررين التعليم لم تعد ترفا  ، ب  أضررررح
يتجيأ من الجهود التى تب   من أج  النهوس بالتعليم بص،ة ىامة ، والتعليم المدرسى 

 بص،ة عاصة . 
رأى أفراد العينررة فى كرر  محور من المحرراور المقترحررة لمتولبررات توبي  بحوا  -ر 

 ال،ع  فى المدرسة المصرية ىلى حدة :
كرر  محور ىلى حرردة من محرراور وهنررا قررام البرراحررا بتحررديررد رأى أفراد ىينررة البحررا فى 

 االستبانة ، و لك كما يلى :
 أوال  : رأى أفراد العينة فى المتولبات المقترحة إلتقان مهارات البحا العلمى :

( من  20-1( ىبارة مقترحة ، وهى العبارات من )  20اشررررررررررررررتم  ه ا المحور ىلى ) 
حصافيا  ، الجة البيانات الىبارات االستبانة ، وبعد التوبي  ، وت،ريغ االستجابات ، ومع

 ( التالى : 5تم التوص  اللى النتاف  التى يوضحها الجدو  رقم )
 (5جدو  رقم )

 رأى أفراد العينة فى المتولبات المقترحة إلتقان مهارات البحا العلمى
العينة كك  ) ن ( =  العبارة م

45 
 ت  

 4 0.96 الدراسة .القدرة ىلى تحديد المنه  العلمى المناسر لوبيعة  1
 2 0.97 القدرة ىلى تحديد مشكلة الدراسة .  2



107

  2015مجلة دراسات فى التعليم الجامعى                                                      العدد الثالثون 

 14 0.93 القدرة ىلى الصياغة العلمية لتساؤالت الدراسة . 3
 17 0.91 القدرة ىلى توظين الدراسات السابقة . 4
 2 0.97 القدرة ىلى تحديد االدوات المناسبة للحصو  ىلى المعلومات . 5
 4 0.96 الدراسة الميدانية . القدرة ىلى بنا  أدوات 6
 14 0.93 القدرة ىلى تعرن وساف  جمع المعلومات . 7
 11 0.94 القدرة ىلى تعرن أسالير تحلي  المعلومات .  8
 6 0.95 القدرة ىلى اعتيار ىينة الدراسة . 9
 14 0.93 القدرة ىلى التحلي  النظرى للمعلومات . 10
 11 0.94 الدراسة الميدانية .القدرة ىلى توبي  أدوات  11
القدرة ىلى تحديد األسالير اإلحصافية المناسبة لمعالجة بيانات  12

 الدراسة الميدانية 
0.94 11 

 6 0.95 القدرة ىلى توثي  المراجع والمصادر العلمية . 13
 6 0.95 القدرة ىلى كتابة تقرير ىن بحا ال،ع  . 14
 18 0.90 الترجمة من اللغات األجنبية .القدرة ىلى القيام باىما   15
 20 0.88 القدرة ىلى معرفة معايير الجرا  بحوا ال،ع  . 16
 6 0.95 القدرة ىلى استعدام ور  وأسالير الموحظة . 17
 18 0.90 القدرة ىلى التحلي  النقدى . 18
 6 0.95 القدرة ىلى ت،سير النتاف  وصياغة التوصيات . 19
 1 0.98 االلتيام باعوقيات البحا العلمى .القدرة ىلى  20
 0.94 المحور كك  -

( اللى أن أ المتولبات المقترحة التقان مهارات البحا  5تشرررررررررررررير بيانات الجدو  رقم ) 
( %88العلمى أ قد جا  فى المرتبة األولى لدى أفراد العينة الكلية بنسر تراوحت بين )

متوسررررررررررررو الوين النسرررررررررررربى للمحور كك  ( كحد أقصررررررررررررى ، وبلغ %98كحد أدنى ، و )
(  ، وه ا يعنى أن أفراد العينة كك  قد وافقوا بنسرررررررررررررربة ىالية وكبيرة جدا  ىلى 94%)
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المتولبات التى تتعل  بالتمكن من مهارات البحا العلمى لضررررررررمان جودة بحوا ال،ع  
 فى المدارس .

هارات م إلتقان كما تشررررررير بيانات الجدو  السرررررراب  أيضررررررا  اللى أن المتولبات المقترحة 
 البحا العلمى جا ت مرتبة ترتيبا  تنايليا  وفقا  للويان النسبية ، كاآلتى : 

(  ، %98أ القدرة ىلى االلتيام باعوقيات البحا العلمى أ فى الترتير األو  بنسرررربة ) 
و أ القدرة ىلى تحديد مشررررررررركلة الدراسرررررررررة أ ، و أ القدرة ىلى تحديد األدوات المناسررررررررربة 

( ، و أ القدرة ىلى تحديد %97للحصررو  ىلى المعلومات أ فى الترتير الثانى بنسرربة )
وبيعة الدراسرررررررررررررة أ ، و أ القدرة ىلى بنا  أدوات الدراسرررررررررررررة المنه  العلمى المناسرررررررررررررر ل

( ، و أ القدرة ىلى اعتيار ىينة الدراسرررة أ %96الميدانية أ  فى الترتير الرابع بنسررربة )
، و أ القدرة ىلى توثي  المراجع والمصادر العلمية أ ، و أ القدرة ىلى كتابة تقرير ىن 

وأسررررالير الموحظة أ ، و أ القدرة ىلى  بحا ال،ع  أ ، و أ القدرة ىلى اسررررتعدام ور 
(  ، وأ القدرة %95ت،سررير النتاف  وصررياغة التوصرريات أ فى الترتير السررادس بنسرربة )

ىلى توبي  أدوات الدراسرررررة الميدانية أ ، و أ القدرة ىلى تحديد األسرررررالير اإلحصرررررافية 
بة شرررررررررر بنسرررررررررالمناسررررررررربة لمعالجة بيانات الدراسرررررررررة الميدانية أ  ، فى الترتير الحادى ى

( ، و أ القدرة ىلى الصرررررررررياغة العلمية لتسررررررررراؤالت الدراسرررررررررة أ ، و أ القدرة ىلى 94%)
التحلي  النظرى للمعلومات أ و أ القدرة ىلى تعرن أسررررررررررالير تحلي  المعلومات أ ، فى 

(  و أ القدرة ىلى توظين الدراسررررات السررررابقة أ فى %93الترتير الرابع ىشررررر بنسرررربة )
( ، و أ القدرة ىلى القيام باىما  الترجمة من %91بنسررررررررربة )المرتبة السرررررررررابعة ىشرررررررررر 

اللغات األجنبية أ ،  وأ القدرة ىلى التحلي  النقدى أ ، فى المرتبة الثامنة ىشرررر بنسررربة 
( ، و أ القدرة ىلى معرفة معايير الجرا  بحوا ال،ع  أ فى المرتبة العشرررررررررررررررين 90%)

 ( . %88بنسبة )
ات لدى أفراد ىينة البحا كك  ، حيا الن المتولبات وه ا يد  ىلى أهمية ه ا المتولب

تقان مهارات البحا العلمى كالمهارة فى تحديد مشرررررررررررررركلة البحا ،  المتعلقة بمعرفة وا 
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والمهارة فى تحديد المنه  المناسر لدراستها ، والمهارة فى بنا  أدوات الدراسة الميدانية 
ياغة تسرررررراؤالت الدراسررررررة بدقة ، ، والمهارة فى اعتيار ىينة الدراسررررررة ، والمهارة فى صرررررر

والمهررارة فى توثي  المراجع العلميررة ، والمهررارة فى كتررابررة تقرير البحررا ، والمهررارة فى 
اسرررررتعدام ور  وأسرررررالير الموحظة ، وك لك المهارة فى تحديد األسرررررالير اإلحصرررررافية 
المناسرررررررررربة لمعالجة بيانات الدراسررررررررررة ، والمهارة فى تحلي  وت،سررررررررررير النتاف  وصررررررررررياغة 

لتوصيات ،  تعد أهم نقوة فى ضمان جودة وتميي بحوا ال،ع  بالمدارس المعتل،ة ، ا
فو يمكن أن يكون هنرراك بحررا فعرر  جيررد ، وموثو  فى نتررافجرره دون اتقرران القررافم برره 
لمهارات البحا العلمى التربوى . وه ا ما أكدت ىليه دراسررررررررررة ) جمي  السرررررررررريد أحمد ، 

 م ( .2011
 : إلتقان مهارات التعلم ال اتىالمتولبات المقترحة ة فى رأى أفراد العينثانيا  : 

من (  35-21( ىبارة مقترحة ، وهى العبارات من )  15أشتم  ه ا المحور المقترح ىلى ) 
ىبارات االستبانة ، وبعد التوبي  ، وت،ريغ االستجابات ، ومعالجة البيانات الحصافيا  ، 

 ( التالى : 6رقم )  تم التوص  اللى النتاف  التى يوضحها الجدو 
 (6جدو  رقم )

 رأى أفراد العينة فى المتولبات المقترحة إلتقان مهارات التعلم ال اتى
 45العينة كك  ) ن ( =  العبارة م

 ت  
 4 0.93 القدرة ىلى معرفة المواقع التربوية اإللكترونية . 21
 14 0.86 القدرة ىلى النشر اإللكترونى . 22
استعدام المواقع اإللكترونية للحصو  ىلى القدرة ىلى  23

 المعلومات
0.90 11 

 7 0.91 القدرة ىلى استعدام الحاسر اآللى فى التحلي  اإلحصافى . 24
 7 0.91 القدرة ىلى استعدام الحاسر اآللى فى كتابة البحا . 25
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 45العينة كك  ) ن ( =  العبارة م
 ت  

 1 0.95 القدرة ىلى اإلوول ىلى البحوا المرتبوة بموضول البحا . 26
القدرة ىلى توظين مهارات الت،كير العليا أثنا  الجرا  بحا  27

 ال،ع  
0.93 4 

القدرة ىلى تعيين المعلومات واسترجاىها باستعدام الكمبيوتر  28
. 

0.91 7 

 4 0.93 القدرة ىلى استعدام تقنيات المكتبة . 29
 11 0.90 القدرة ىلى الدعا  البيانات ومعالجتها ىلى الكمبيوتر . 30
 3 0.94 القدرة ىلى اعتيار وانتقا  المعلومات وسرىة الوصو  الليها . 31
 15 0.85 القدرة ىلى التعلم ىن بعد ىبر شبكة اإلنترنت . 32
القدرة ىلى تباد  المعلومات مع األصدقا  ىبر البريد  33

 اإللكترونى 
0.91 7 

القدرة ىلى التواص  مع المؤسسات التربوية المحلية والعالمية  34
. 

0.87 13 

 1 0.95 القدرة ىلى النقا  والحوار مع اليمو  حو  بحوا ال،ع  . 35
 0.91 المجمول كك  -

توضررررح بيانات الجدو  السرررراب  أن أ المتولبات المقترحة إلتقان مهارات التعلم ال اتى أ 
نسررر بقد احتلت المرتبة الثالثة بين المتولبات المقترحة األعرى لدى أفراد العينة الكلية 

( كحد أقصررررررررررررررى ، وبلغ متوسررررررررررررررو الوين %95( كحد أدنى ، و )%85تراوحت بين )
(  ، وه ا يعنى أن أفراد العينة كك  قد وافقوا بنسرربة ىالية %91النسرربى للمحور كك  )

 ىلى المتولبات التى تتعل  باتقان مهارات التعلم ال اتى .
لتعلم إلتقان مهارات اترحة المتولبات المقكما توضرررح بيانات الجدو  السررراب  أيضرررا  أن 

 ال اتى جا ت مرتبة ترتيبا  تنايليا  وفقا  للويان النسبية ، كاآلتى : 
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أ القدرة ىلى اإلوول ىلى البحوا المرتبوة بموضول البحا أ ، و أ القدرة ىلى النقا  
(  ، يليهما %95والحوار مع اليمو  حو  بحوا ال،ع  أ ، فى الترتير األو  بنسبة )

( ، أ القدرة ىلى اعتيار وانتقا  المعلومات وسرىة %94لترتير الثالا و بنسبة )فى ا
( أ القدرة ىلى معرفة %93الوصو  الليها أ ، ثم جا وا فى الترتير الرابع ، وبنسبة )

المواقع التربوية اإللكترونية أ ، و أ القدرة ىلى توظين مهارات الت،كير العليا أثنا  الجرا  
القدرة ىلى استعدام تقنيات المكتبة أ ، يليهم فى الترتير السابع ، بحا ال،ع  ، و أ 

( أ القدرة ىلى استعدام الحاسر اآللى فى التحلي  اإلحصافى أ ، و أ %91وبنسبة )
القدرة ىلى استعدام الحاسر اآللى فى كتابة البحا أ ، و أ القدرة ىلى تعيين المعلومات 

أ القدرة ىلى تباد  المعلومات مع األصدقا  ىبر  واسترجاىها باستعدام الكمبيوتر أ ، و
( أ القدرة ىلى %90البريد اإللكترونى أ ، ثم جا ا فى الترتير الحادى ىشر وبنسبة )

استعدام المواقع اإللكترونية للحصو  ىلى المعلومات أ ، و أ القدرة ىلى الدعا  البيانات 
( جا ا أ القدرة %87ر وبنسبة )ومعالجتها ىلى الكمبيوتر أ . وفى الترتير الثالا ىش

ىلى التواص  مع المؤسسات التربوية المحلية والعالمية أ ، بينما جا ا فى الترتير الرابع 
( أ القدرة ىلى النشر اإللكترونى أ ، وأعيرا  وفى الترتير العامس %86ىشر وبنسبة )
  (جا  أالقدرة ىلى التعلم ىن بعد ىبر شبكة اإلنترنت أ%85ىشر وبنسبة )

( يتبين أن ه ا النسر قد تعتبر مؤشرا  ىلى االقتنال  6وبتحلي  بيانات الجدو  رقم ) 
الكبير لدى ىينة البحا باهمية اتقان الممارس لبحوا ال،ع  بالمدرسة لمهارات التعلم 
ال اتى  ، حيا الن معرفة الممارس لبحوا ال،ع  ، مث  التعرن ىلى المواقع التربوية 

ية استعدامها فى الحصو  ىلى البيانات والمعارن والمعلومات اإللكترونية ، وكي،
الويمة لبحثه ، وك لك القدرة ىلى النشر اإللكترونى ، واستعدام الكمبيوتر فى التحلي  
اإلحصافى ، وكتابة تقرير بحا ال،ع  ، ومعالجة البيانات ، وتعيين المعلومات ىليه 

لتعلم ىن وري  شبكة اإلنترنت له مردود واسترجاىها وقت الحاجة الليها ، ه ا بجانر ا
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كبير ىلى تحسين وتجويد بحوا ال،ع  فى المدرسة ، وه ا ما أشارت الليه دراسة ) بيترا 
 م ( .Petra , Ponte , et al    ،2004بونت ، و ،عرون ، 

 ثالثًا : رأى أفراد العينة فى المتطلبات المقترحة للمناخ المدرسى :
( من  49 -36( ىبارة مقترحة ، وهى العبارات من )  14 أشتم  ه ا المحور ىلى )

ىبارات االستبانة ، وبعد التوبي  ، وت،ريغ االستجابات ، ومعالجة البيانات الحصافيا  ، 
 ( التالى : 7تم التوص  اللى النتاف  التى يوضحها الجدو  رقم ) 

 ( 7جدو  رقم ) 
 مدرسى رأى أفراد العينة فى المتولبات المقترحة للمناخ ال

 45العينة كك  ) ن ( =  العبارة م
 ت  

قناىة العاملين فى المدرسة باهمية بحوا ال،ع  فى ح   36
 المشكوت المدرسية 

0.95 1 

دىم اإلدارة المدرسية للمعلمين والباحثين إلجرا  بحوا ال،ع   37
. 

0.95 1 

 10 0.90 توافر مكتبة بالمدرسة تتضمن كتر تربوية حديثة .  38
تعاون العاملين بالمدرسة مع المعلمين والباحثين أثنا  الجرا   39

 بحا ال،ع  .
0.95 1 

 4 0.94 توافر الوقت الويم إلجرا  بحوا ال،ع  فى المدرسة . 40
 11 0.89 الدراج بحوا ال،ع  ضمن متولبات الترقى لوظافن أىلى . 41
 12 0.87 الىوا  المعلمين مييدا  من الحرية المهنية . 42
 12 0.87 مساىدة المدرسة للمعلمين ىلى نشر بحوثهم ال،علية . 43
 6 0.93 مساىدة المدرسة للمعلمين فى توبي  نتاف  بحوا ال،ع  .  44
تشجيع المعلمين للمشاركة فى المؤتمرات التربوية المحلية  45

 والدولية .
0.91 8 
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 45العينة كك  ) ن ( =  العبارة م
 ت  

وا بح ت،عي  دور وحدة الجودة بالمدرسة للمساهمة فى الجرا  46
 ال،ع  .

0.94 4 

تدرير المعلمين ىلى بحوا ال،ع  باألكاديمية المهنية للمعلم  47
 . 

0.93 6 

توافر العوقات اإلنسانية الوبية بين الباحثين والمعلمين  48
 والعاملين بالمدرسة.

0.91 8 

دىوة بعس أسات ة كليات التربية بالمدرسة لبيان منهجية  49
 بحوا ال،ع  .

0.85 14 

 0.91 المجمول كك  -
تظهر بيانات الجدو  الساب  أن أ المتولبات المقترحة للمناخ المدرسى أ قد جا ت فى 
المرتبة الثالثة بين المتولبات المقترحة األعرى لدى أفراد العينة الكلية بنسررررررررررر تراوحت 

( كحد أقصى ، وبلغ متوسو الوين النسبى للمحور %95( كحد أدنى ، و )%85بين )
(  ، وهرر ا يررد  ىلى أن أفراد العينررة ككرر  قررد وافقوا بنسرررررررررررررربررة ىرراليررة ىلى %91)ككرر  

 المتولبات التى تتعل  بالمناخ المدرسى .
درسررى للمناخ المكما تكشررن بيانات الجدو  السرراب  أيضررا  ىن أن المتولبات المقترحة 

 جا ت مرتبة ترتيبا  تنايليا  وفقا  للويان النسبية ، كاآلتى : 
املين فى المدرسة باهمية بحوا ال،ع  فى ح  المشكوت المدرسية أ ، و أ أ قناىة الع

دىم اإلدارة المدرسية للمعلمين والباحثين إلجرا  بحوا ال،ع  أ ، و أ تعاون العاملين 
بالمدرسة مع المعلمين والباحثين أثنا  الجرا  بحا ال،ع  أ ، فى الترتير األو  بنسبة 

( ، أ توافر الوقت الويم %94رابع      و بنسبة )( ، يليهما فى الترتير ال95%)
إلجرا  بحوا ال،ع  فى المدرسة أ ، و أ ت،عي  دور وحدة الجودة بالمدرسة للمساهمة 

( أ مساىدة %93فى الجرا  بحوا ال،ع  أ ، ثم جا ا فى الترتير السادس ، وبنسبة )
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بحوا  لمعلمين ىلىالمدرسة للمعلمين فى توبي  نتاف  بحوا ال،ع  أ ، و أ تدرير ا
( أ %91ال،ع  باألكاديمية المهنية للمعلم أ ، يليهما فى الترتير الثامن ، وبنسبة )

تشجيع المعلمين للمشاركة فى المؤتمرات التربوية المحلية والدولية أ ، و أ توافر العوقات 
ترتير لاإلنسانية الوبية بين الباحثين والمعلمين والعاملين بالمدرسة أ ، ثم جا  فى ا

( أ توافر مكتبة بالمدرسة تتضمن كتر تربوية حديثة أ . وفى %90العاشر وبنسبة )
( جا  أ الدراج بحوا ال،ع  ضمن متولبات الترقى %89الترتير الحادى ىشر وبنسبة )

( أ الىوا  المعلمين %87لوظافن أىلى أ ، بينما جا ا فى الترتير الثانى ىشر وبنسبة )
ية أ ، و أ مساىدة المدرسة للمعلمين ىلى نشر بحوثهم ال،علية أ مييدا  من الحرية المهن

( جا أدىوة بعس أسات ة كليات التربية %85، وأعيرا  وفى الترتير الرابع ىشر وبنسبة )
 بالمدرسة لبيان منهجية بحوا ال،ع  أ 

وبتحلي  بيانات الجدو  الساب  يتضح أن ارت،ال األويان النسبية لمعظم المعايير 
رحة للمناخ المدرسى لدى أفراد العينة كك  يشير اللى أنهم مت،قون ىلى الدور ال ى المقت

يمكن أن يؤديه المناخ المدرسى فى توفير بيفة داىمة للممارسين لبحوا ال،ع  داع  
المدرسة ، وتوفير أحدا المراجع العلمية بمكتبة المدرسة يلجا الليها الباحثين للتيود 

وفير الوقت الويم إلجرا  بحوا ال،ع  بالمدرسة ، وتقديم ك  بالمعلومات المعتل،ة ، وت
سب  التعاون والت،اى  مع الممارسين لبحوا ال،ع  بغية مساىدتهم ىلى االنتها  من 
بحوا ال،ع  بصورة جيدة ، وك لك مساىدتهم ىلى توبي  نتاف  بحوثهم داع  المدرسة 

ور  ىم  ىن بحوا ال،ع  . ، وتشجيعهم ىلى حضور المؤتمرات الدولية والمحلية و 
ف،عالية المدرسة ونجاحها فى تحقي  أهدافها يتوقن كثيرا  ىلى نمو المناخ السافد فيها 
، حيا الن المناخ المدرسى هو المجا  ال ى تت،اى  فيه جميع ىناصر المنظومة 
 مالتعليمية ، وهو المكان ال ى تقوم فيه ه ا العناصر بادوارها ، ويعكس اآلثار التى تنج

ىن ه ا الت،اى  ، وىليه يتوقن نجاحها فى أدا  مهامها ، من هنا فءن المناخ المدرسى 
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يمث  ركنا  أساسيا  فى تسهي  مهمة من يقوم بءجرا  بحوا ال،ع  . وه ا ما أكدت ىليه 
 .  م (2010دراسة ) حسام سمير ىمر ، 

 : وىرابعًا : رأى أفراد العينة فى المتطلبات المقترحة لإلشراف الترب
 – 50( ىبارة مقترحة ، وهى العبارات من )  14أشتم  ه ا المحور ىلى ) 

( من ىبارات االستبانة ، وبعد التوبي  ، وت،ريغ االستجابات ، ومعالجة البيانات  63
 ( التالى : 8الحصافيا  ، تم التوص  اللى النتاف  التى يوضحها الجدو  رقم ) 

 ( 8جدو  رقم ) 
 المتولبات المقترحة لإلشران التربوىرأى أفراد العينة فى 

العينة كك  ) ن ( =  العبارة م
45 

 ت  
رشاد القافمين ببحوا ال،ع  اللى كي،ية الت،كير فى  50 توجيه وا 

 الممارسات .
0.93 6 

توجيه وارشاد القافمين ببحوا ال،ع  اللى الدوريات التى يمكن من  51
 عولها نشر  بحوثهم .

0.85 14 

رشاد القافمين ببحوا ال،ع  اللى البحوا التربوية فى توجيه  52 وا 
 مجا  الدراسة .

0.90 12 

تشجيع المعلمين للمشاركة فى الندوات والمؤتمرات التربوية  53
 المعتل،ة .

0.91 11 

 9 0.92 ىم  دورات تدريبية وور  ىم  فى مجا  بحوا ال،ع  . 54
رشاد المعلمين اللى كي،ية استعدام  55 ع  فى نتاف  بحوا ال،توجيه وا 

 ح  المشكوت الدراسية
0.95 2 

وضع عوو لورتقا  بمستوى األدا  البحثى للقافمين ببحوا  56
 ال،ع  بالمدرسة .

0.95 2 
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العينة كك  ) ن ( =  العبارة م
45 

 ت  
تنظيم لقا ات بين القافمين ببحوا ال،ع  فى المدارس لتباد   57

 اآلرا  حو  المشكوت المدرسية . 
0.96 1 

 5 0.94 بالمدرسة للمشاركة فى بحوا فع  جماىية .تشجيع جميع العاملين  58
توجيه القافمين ببحوا فع  فى المدرسة نحو سب  التواص  مع  59

 الكليات والمراكي البحثية المعتل،ة .
0.92 9 

 12 0.90 جع  بحوا ال،ع  جي ا  من تقييم المعلمين بالمدرسة . 60
 6 0.93 بحوا ال،ع  . الثارة الدافعية والحماس بين المعلمين إلجرا  61
 6 0.93 المتابعة المستمرة لتوبي  نتاف  بحوا ال،ع  بالمدرسة . 62
 2 0.95 نشر ثقافة بحوا ال،ع  بين المعلمين بالمدرسة . 63
 0.93 المجمول كك  -

من عو  بيانات الجدو  السرررراب  يتضررررح أن أ المتولبات المقترحة لإلشررررران التربوى أ 
الثرانيرة بين المتولبرات المقترحرة األعرى لردى أفراد العينرة الكليرة  قرد جرا ت فى المرتبرة
( كحد أقصى ، وبلغ متوسو الوين %96( كحد أدنى ، و )%85بنسر تراوحت بين )

(  ، وه ا يؤكد ىلى أن أفراد العينة كك  قد وافقوا بنسررررربة %93النسررررربى للمحور كك  )
 ىالية ىلى المتولبات المقترحة لإلشران التربوى .

ران لإلشررررررررررومن عو  بيانات الجدو  السرررررررررراب  أيضررررررررررا   يتبين أن المتولبات المقترحة 
 جا ت مرتبة ترتيبا  تنايليا  وفقا  للويان النسبية ، كاآلتى : التربوى 

أ تنظيم لقا ات بين القافمين ببحوا ال،ع  فى المدارس لتباد  اآلرا  حو  المشكوت 
ية للمعلمين والباحثين إلجرا  بحوا ال،ع  أ فى المدرسية أ ، و أ دىم اإلدارة المدرس

( ، أ توجيه %95( ، يليه فى الترتير الثانى و بنسبة )%96الترتير األو  بنسبة )
رشاد المعلمين اللى كي،ية استعدام نتاف  بحوا ال،ع  فى ح  المشكوت الدراسية أ ،  وا 
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سة أ ، و ال،ع  بالمدر و أ وضع عوو لورتقا  بمستوى األدا  البحثى للقافمين ببحوا 
أ نشر ثقافة بحوا ال،ع  بين المعلمين بالمدرسة أ ، ثم جا  فى الترتير العامس ، 

( أ تشجيع جميع العاملين بالمدرسة للمشاركة فى بحوا فع  جماىية أ %94وبنسبة )
رشاد القافمين ببحوا ال،ع  %93، يليه فى الترتير السادس ، وبنسبة ) ( أ توجيه وا 

الت،كير فى الممارسات أ ، و أ الثارة الدافعية والحماس بين المعلمين إلجرا   اللى كي،ية
بحوا ال،ع  أ ، و أ المتابعة المستمرة لتوبي  نتاف  بحوا ال،ع  بالمدرسة أ ، ثم جا ا 

( أ ىم  دورات تدريبية وور  ىم  فى مجا  بحوا %92فى الترتير التاسع وبنسبة )
ببحوا فع  فى المدرسة نحو سب  التواص  مع الكليات  ال،ع  أ ، و أ توجيه القافمين

( جا  أ تشجيع %91والمراكي البحثية المعتل،ة  أ ، وفى الترتير الحادى ىشر وبنسبة )
المعلمين للمشاركة فى الندوات والمؤتمرات التربوية المعتل،ة أ ، بينما جا ا فى الترتير 

رشاد القاف%90الثانى ىشر وبنسبة ) ة مين ببحوا ال،ع  اللى البحوا التربوي( أ توجيه وا 
فى مجا  الدراسة أ ، و أ جع  بحوا ال،ع  جي ا  من تقييم المعلمين بالمدرسة أ ، 

رشاد القافمين ببحوا %85وأعيرا  وفى الترتير الرابع ىشر وبنسبة ) ( جا أ توجيه وا 
 ال،ع  اللى الدوريات التى يمكن من عولها نشر  بحوثهم أ .

ات الجدو  الساب  يتضح أن المتولبات المقترحة لإلشران التربوى مهمة وبتحلي  بيان
من وجهة نظر أفراد العينة كك  فى ضمان جودة وتميي بحوا ال،ع  بالمدرسة ، 
فمعايير مث  تنظيم لقا ات بين  القافمين ببحوا ال،ع  فى المدارس لتباد  اآلرا  حو  

ور  ىم  ىن بحوا ال،ع  ، ودىم المشكوت المدرسية ، وىقد دورات تدريبية و 
رشاد المعلمين  اإلدارة المدرسية للمعلمين والباحثين إلجرا  بحوا ال،ع  ، و توجيه وا 
اللى كي،ية استعدام نتاف  بحوا ال،ع  فى ح  المشكوت الدراسية ، ووضع عوو 
 الورتقا  بمستوى األدا  البحثى للقافمين ببحوا ال،ع  بالمدرسة ، و نشر ثقافة بحو 

ال،ع  بين المعلمين بالمدرسة ، وتشجيع جميع العاملين بالمدرسة للمشاركة فى بحوا 
رشاد القافمين ببحوا ال،ع  اللى كي،ية الت،كير فى  فع  جماىية ، وك لك توجيه وا 
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ثارة الدافعية والحماس بين المعلمين الممارسين لبحوا ال،ع  . وك  ه ا  الممارسات ، وا 
 ر وفعا  ىلى االرتقا  ببحوا ال،ع  فى وجودتها وتمييها . وه االمعايير لها تاثير كبي

 Harry Torrance & Johnما أشارت الليه دراسة ) هارى تورانس ، و جون برايور ، 
, Pryor   ،2001. ) م 

 عامسا  : رأى أفراد العينة فى المتولبات المقترحة للمشاركة المجتمعية :
 – 64مقترحة ، وهى العبارات من ) ( ىبارة  11أشتم  ه ا المحور ىلى ) 

( من ىبارات االستبانة ، وبعد التوبي  ، وت،ريغ االستجابات ، ومعالجة البيانات  74
 ( التالى : 9الحصافيا  ، تم التوص  اللى النتاف  التى يوضحها الجدو  رقم ) 

 ( 9جدو  رقم ) 
 رأى أفراد العينة فى المتولبات المقترحة للمشاركة المجتمعية

 45العينة كك  ) ن ( =  العبارة م
 ت  

 7 0.90 مساهمة رجا  األىما  فى تموي  بحوا ال،ع  بالمدارس . 64
تشجيع المؤسسات الدولية لتقديم منح لتموي  بحوا ال،ع   65

 بالمدارس .
0.88 10 

توىية مؤسسات المجتمع المدنى للمعلمين بكي،ية الجرا   66
 بحوا فع  .

0.90 7 

المجتمع المحلى للمدرسة بالمراجع العلمية فى بحوا  تيويد 67
 ال،ع  .

0.90 7 

 6 0.91 ىقد ندوات لتوضيح أهمية بحوا ال،ع  للمجتمع . 68
مساىدة المجتمع المحلى للمعلمين فى نشر نتاف  بحوا  69

 ال،ع  .
0.92 3 

التواص  بين كليات التربية المحيوة بالمدارس والمعلمين  70
 فع .إلجرا  بحوا 

0.92 3 
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 45العينة كك  ) ن ( =  العبارة م
 ت  

التعاون بين مراكي البحوا التربوية والمدارس فى الجرا   71
 بحوا ال،ع  .

0.92 3 

 11 0.87 مشاركة أوليا  األمور للمدرسة فى الجرا  بحوا ال،ع  . 72
 1 0.94 ت،عي  دور وساف  اإلىوم المعتل،ة فى نشر بحوا ال،ع  . 73
تكريم مؤسسات المجتمع المدنى للمعلمين المتمييين فى الجرا   74

 بحوا ال،ع  
0.93 2 

 0.91 المجمول كك  -
باسررتقرا  بيانات الجدو  السرراب  يظهر أن أ المتولبات المقترحة للمشرراركة المجتمعية أ 
 قرد جرا ت فى المرتبرة الثرالثرة بين المتولبرات المقترحرة األعرى لردى أفراد العينرة الكليرة

( كحد أقصى ، وبلغ متوسو الوين %94( كحد أدنى ، و )%87بنسر تراوحت بين )
(  ، وه ا يؤكد ىلى أن أفراد العينة كك  قد وافقوا بنسررررربة %91النسررررربى للمحور كك  )

 ىالية ىلى المتولبات المقترحة للمشاركة المجتمعية .
لمشررررررررراركة لمقترحة وباسرررررررررتقرا  بيانات الجدو  السررررررررراب  أيضرررررررررا   يتبين أن المتولبات ال

 جا ت مرتبة ترتيبا  تنايليا  وفقا  للويان النسبية ، كاآلتى : المجتمعية 
أ ت،عي  دور وساف  اإلىوم المعتل،ة فى نشر بحوا ال،ع  أ فى الترتير األو  بنسبة 

( ، أ تكريم مؤسسات المجتمع المدنى %93( ، يليه فى الترتير الثانى و بنسبة )94%)
للمعلمين المتمييين فى الجرا  بحوا ال،ع  أ ، ثم جا وا فى الترتير الثالا ، وبنسبة 

المحلى للمعلمين فى نشر نتاف  بحوا ال،ع  أ ، و أ  ( أ مساىدة المجتمع92%)
التواص  بين كليات التربية المحيوة بالمدارس والمعلمين إلجرا  بحوا فع  أ ، و أ 
التعاون بين مراكي البحوا التربوية والمدارس فى الجرا  بحوا ال،ع   أ ، يليه فى 

 بحوا ال،ع  للمجتمع  ( أ ىقد ندوات لتوضيح أهمية%91الترتير السادس ، وبنسبة )
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( أ مساهمة رجا  األىما  فى تموي  %90، ثم جا وا فى الترتير السابع وبنسبة )
بحوا ال،ع  بالمدارس أ ، و أ توىية مؤسسات المجتمع المدنى للمعلمين بكي،ية الجرا  
بحوا فع  أ ، و أ تيويد المجتمع المحلى للمدرسة بالمراجع العلمية فى بحوا ال،ع  

( جا  أ تشجيع المؤسسات الدولية لتقديم منح %88الترتير العاشر وبنسبة ) أ ، وفى
( %87لتموي  بحوا ال،ع  بالمدارس أ ، وأعيرا  وفى الترتير الحادى ىشر وبنسبة )

 جا  أ مشاركة أوليا  األمور للمدرسة فى الجرا  بحوا ال،ع  أ .
ضرورة  أكدوا ىلى وبتحلي  بيانات الجدو  الساب  يتضح أن أفراد العينة كك 

المشاركة المجتمعية فى استعدام بحوا ال،ع  بالمدارس ، وه ا المشاركة تتمث  فى 
تكريم المعلمين الممارسين لبحوا ال،ع  ، ومساىدتهم ىلى نشر نتاف  بحوثهم ، وفتح 
قنوات للتعاون ولوتصا  بين كليات التربية ومراكي البحوا التربوية والمدارس فجرا  

ع  ، وىقد ندوات ىن بحوا ال،ع  داع  المدارس ، وتقديم الدىم المادى بحوا ال،
وال،نى لويم إلجرا  بحوا ال،ع  ، وتشجيع أوليا  األمور ىلى المشاركة فى الجرا  

م ( ، 2011بحوا ال،ع  بالمدرسة . وه ا ما أشارت الليه دراسة ) جمي  السيد أحمد ، 
دراسة ) انجليدي بانايوتس ، و،عرون ، م ( ، و 2010ودراسة  ) حسام سمير ىمر ، 

Angelides , Panayiotis , et al ،2005. ) م 
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 المحور الثالث : التصور المقترح
 ألهم متولبات توبي  بحوا ال،ع  فى مؤسسات التعليم قب  الجامعى بمصر 

 لى يفى ضو  ما كش،ت ىنه الدراسة النظرية ) المحور األو  ( من نتاف  تمثلت فيما 
: ة بحوا اآلدا  ، والبحوا الموق،ي يول  ىلى بحوا ال،ع  مسميات كثيرة ، منها

 ، وبحوا العم  ، والبحوا اإلجرافية ، والبحوا االستقصافية التوبيقية العملية .
 يقصررررد ببحا ال،ع  أداة أو وسرررريلة يسررررتعدمها المعلمون ، والمديرون ، والمشرررررفون

ه ويين ل للتغلر ىلى المشكوت المدرسية التى تواجواإلعصافيون ، والباحثون الترب
العملية التعليمية داع  المدرسة من عو  استعدام عووات البحا العلمى فى ح  

 المشكوت .
 تعم  بحوا ال،ع  ىلى ح  المشرررررررررررررركات التعليمية التى تواجه الممارسررررررررررررررين من

 المعلمين ، ومديرى المدارس ، وتحسين الممارسات التعليمية . 
ند بحوا ال،ع  اللى العديد من المبررات التى تعيي أهميتها فى المجا  التربوى تست

، منها : أنها وسررررررررررريلة فعلة لح  المشررررررررررركوت التربوية والتعليمية ىلى أرس الواقع 
بوريقرررة ىلميرررة ، وأنهرررا منهجيرررة تتسررررررررررررررم برررالوىى وتنميرررة التكيرالنررراقرررد ، والتررراملى 

ي  التعاون والتواصررر  بين ك  أوران والموحظة لدى الممارسرررين لها ، وك لك تحق
العملية التربوية ، وتنمية القيم الديمقراوية لديهم ، الضرررررررررررررررافة اللى النها ،لية ىلمية 
لورح المشرررررررررركوت واألسررررررررررفلة للمواقن التعليمية والعم  ىلى حلها ، وأنها وسرررررررررريو 
تدريبى تصررن بالمرونة والتجديد المسررتمر للعملية التعليمية ، وتحسررين الممارسررات 

 لتربوية والتعليمية داع  المدرسة   ا
 تتميي بحوا ال،ع  بعصاف  كثيرة ىن األشكا  األعرى من البحوا ، منها  :

 أنها بحوا ىملية تؤدى اللى ح  المشرررركوت المدرسررررية التى تواجه الممارسررررين فى
الميدان التربوى ، وتؤدى اللى تبنى أسررررررلور العم  فى فري  للتغلر ىلى المعوقات 
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حافو  ضررررررررد تووير العملية التعليمية ، كما تؤدى اللى تنمية الممارسررررررررين  التى تقن
مهنيا  وجعلهم منتجين للمعرفة ، مع اللتيام الممارسررررين لبحوا ال،ع  بعدة شررررروو ، 
 حتى تكون موضوىية وصادقة ، وتستعدم ا؟لسلور العلمى فى ح  المشكوت .

ممارسرررين لبحوا ال،ع يوجد ىدة معايير يجر وضرررعها فى الحسررربان ىند الجرا  ال 
أن تكون المشرررررررررررررركلة المراد حلها واقعية ، ومحدد بدقة ،  ، وه ا المعايير ، هى :

ه ا  ،وقابلة للح  فى وقت قصررررررررررررررير نسرررررررررررررربيا  ، وأن تكون النتاف  قابلة للتوبي  
باإلضرررررررررررافة اللى اللتيام الممارسرررررررررررين  بالمعايير األعوقية ىند الجرا  بحوا ال،ع  ، 

 مع المدرسى فى الهدن من ه ا البحوا .وضرورة مشاركة المجت
  لبحوا ال،عرر  ثوثررة أنوال رفيسررررررررررررررررة ، هى : بحوا ال،عرر  ال،نيررة ، وبحوا ال،عرر

 العملية ، وبحوا ال،ع  التحررية أو النقدية .
 تنقسرررررررم بحوا ال،ع  اللى مسرررررررتويات ىديدة ، هى : بحوا ال،ع  ال،ردية ، وبحوا

 ، وبحوا ال،ع  اإلدارية . ال،ع  التشاركية ، وبحوا ال،ع  المدرسية
 تتنول وتتعدد مجاالت اسرررررتعدام منه  بحوا ال،ع  فى التعليم كاحد الور  العلمية

لح  المشرركوت المدرسررية ، وتحسررين البيفة المدرسررية ، واألدا  الووبى ، والتنمية 
 المهنية للمعلمين .

سرررتراليا ،  -تولى دو  العالم المعاصرررر كالواليات المتحدة األمريكية ، وبريوانيا ، وا 
بحوا ال،ع  أهتماما  كبيرا  ل لما لها من  -واليابان ، وكوريا الجنوبية ، وماليييا 

دور فعرررا  فى ىوج المشرررررررررررررركوت التربويرررة والتعليميرررة واقعيرررا  برررالور  العلميرررة ، 
 وتحقي  االصوح المدرسى المامو  ، وتحسين الممارسات التربوية 

وفى ضرررررو  ما أسررررر،رت ىنه الدراسرررررة الميدانية ) المحور الثانى ( من نتاف  تمثلت فيما 
 يلى :
من أفراد العينة اجمعوا فى المقام األو  ىلى المتولبات المقترحة إلتقان (  %94)  أن

حررا م برراعوقيررات البوالتى تتمثرر  فى : أ القرردرة ىلى االلتيامهررارات البحررا العلمى ، 
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( ، وأ القدرة ىلى تحديد مشررررررركلة الدراسرررررررة أ ، و أ القدرة ىلى %98العلمى أ بنسررررررربة )
( ، و أ القدرة ىلى %97تحديد األدوات المناسررربة للحصرررو  ىلى المعلومات أ بنسررربة )

تحديد المنه  العلمى المناسرررر لوبيعة الدراسرررة أ ، و أ القدرة ىلى بنا  أدوات الدراسرررة 
( ، و أ القدرة ىلى اعتيار ىينة الدراسررررررة أ ، و أ القدرة ىلى %96نية أ بنسرررررربة )الميدا

توثي  المراجع والمصررررررررادر العلمية أ ، و أ القدرة ىلى كتابة تقرير ىن بحا ال،ع  أ ، 
و أ القدرة ىلى اسررررررتعدام ور  وأسررررررالير الموحظة أ ، و أ القدرة ىلى ت،سررررررير النتاف  

(  ، وأ القدرة ىلى توبي  أدوات الدراسة الميدانية %95وصياغة التوصيات أ بنسبة )
أ ، و أ القدرة ىلى تحديد األسررررررررالير اإلحصررررررررافية المناسرررررررربة لمعالجة بيانات الدراسررررررررة 

( ، و أ القدرة ىلى الصياغة العلمية لتساؤالت الدراسة أ ، و أ %94الميدانية أ بنسبة )
ة ىلى تعرن أسررررررررررررررررراليرررر تحليررر  القررردرة ىلى التحليررر  النظرى للمعلومرررات أ و أ القررردر 

(  و أ القدرة ىلى توظين الدراسرررررررررات السرررررررررابقة أ بنسررررررررربة %93المعلومات أ بنسررررررررربة )
( ، و أ القرردرة ىلى القيررام برراىمررا  الترجمررة من اللغررات األجنبيررة أ ،  وأ القرردرة 91%)

( ، و أ القدرة ىلى معرفة معايير الجرا  بحوا %90ىلى التحلي  النقدى أ بنسرررررررررررررربة )
 ( . %88بنسبة )ال،ع  أ 
( من أفراد العينة اجمعوا فى المقام الثانى ىلى المتولبات المقترحة لإلشران  %93أن ) 

التربوى ، والتى تتمث  فى : أ تنظيم لقا ات بين القافمين ببحوا ال،ع  فى المدارس 
( أ توجيه %95( ، و بنسبة )%96لتباد  اآلرا  حو  المشكوت المدرسية أ ، بنسبة )

رشا د المعلمين اللى كي،ية استعدام نتاف  بحوا ال،ع  فى ح  المشكوت الدراسية أ ، وا 
و أ وضع عوو لورتقا  بمستوى األدا  البحثى للقافمين ببحوا ال،ع  بالمدرسة أ ، و 

( أ تشجيع جميع %94أ نشر ثقافة بحوا ال،ع  بين المعلمين بالمدرسة أ ، وبنسبة )
رشاد %93بحوا فع  جماىية أ ، وبنسبة ) العاملين بالمدرسة للمشاركة فى ( أ توجيه وا 

القافمين ببحوا ال،ع  اللى كي،ية الت،كير فى الممارسات أ ، و أ الثارة الدافعية والحماس 
بين المعلمين إلجرا  بحوا ال،ع  أ ، و أ المتابعة المستمرة لتوبي  نتاف  بحوا ال،ع  
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ية وور  ىم  فى مجا  بحوا ال،ع  ( أ ىم  دورات تدريب%92بالمدرسة أ ، وبنسبة )
أ ، و أ توجيه القافمين ببحوا فع  فى المدرسة نحو سب  التواص  مع الكليات والمراكي 

( أ تشجيع المعلمين للمشاركة فى الندوات %91البحثية المعتل،ة  أ ، وبنسبة )
رشاد القافمين ببح%90والمؤتمرات التربوية المعتل،ة أ ، وبنسبة )   وا ال،ع( أ توجيه وا 

اللى البحوا التربوية فى مجا  الدراسة أ ، و أ جع  بحوا ال،ع  جي ا  من تقييم 
( أ توجيه وارشاد القافمين ببحوا ال،ع  اللى %85المعلمين بالمدرسة أ ، وبنسبة )

 الدوريات التى يمكن من عولها نشر  بحوثهم أ .
ان ى المتولبات المقترحة إلتق( من أفراد العينة أجمعوا فى المقام الثالا ىل %91أن ) 

مهارات التعلم ال اتى أ والتى تتمث  فى : أ القدرة ىلى اإلوول ىلى البحوا المرتبوة 
بموضول البحا أ ، و أ القدرة ىلى النقا  والحوار مع اليمو  حو  بحوا ال،ع  أ 

ىة ( ، أ القدرة ىلى اعتيار وانتقا  المعلومات وسر %94(  ، و بنسبة )%95بنسبة )
( أ القدرة ىلى معرفة المواقع التربوية اإللكترونية أ ، %93الوصو  الليها أ ، وبنسبة )

و أ القدرة ىلى توظين مهارات الت،كير العليا أثنا  الجرا  بحا ال،ع  ، و أ القدرة ىلى 
( أ القدرة ىلى استعدام الحاسر اآللى فى %91استعدام تقنيات المكتبة أ ، وبنسبة )

صافى أ ، و أ القدرة ىلى استعدام الحاسر اآللى فى كتابة البحا أ ، و التحلي  اإلح
أ القدرة ىلى تعيين المعلومات واسترجاىها باستعدام الكمبيوتر أ ، و أ القدرة ىلى 

( أ القدرة ىلى %90تباد  المعلومات مع األصدقا  ىبر البريد اإللكترونى أ ، وبنسبة )
و  ىلى المعلومات أ ، و أ القدرة ىلى الدعا  البيانات استعدام المواقع اإللكترونية للحص

( أ القدرة ىلى التواص  مع المؤسسات %87ومعالجتها ىلى الكمبيوتر أ ، وبنسبة )
( أ القدرة ىلى النشر اإللكترونى أ ، وبنسبة %86التربوية المحلية والعالمية أ ، وبنسبة )

 ترنت أ .( أ القدرة ىلى التعلم ىن بعد ىبر شبكة اإلن85%)
( من أفراد العينة اجمعوا فى المقام الثالا ىلى المتولبات المقترحة للمناخ  %91أن ) 

المدرسى ، والتى تتمث  فى : أ قناىة العاملين فى المدرسة باهمية بحوا ال،ع  فى ح  
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المشكوت المدرسية أ ، و أ دىم اإلدارة المدرسية للمعلمين والباحثين إلجرا  بحوا 
و أ تعاون العاملين بالمدرسة مع المعلمين والباحثين أثنا  الجرا  بحا ال،ع   ال،ع  أ ،

( ، أ توافر الوقت الويم إلجرا  بحوا ال،ع  فى %94( ، و بنسبة )%95أ ، بنسبة )
المدرسة أ ، و أ ت،عي  دور وحدة الجودة بالمدرسة للمساهمة فى الجرا  بحوا ال،ع  أ 

سة للمعلمين فى توبي  نتاف  بحوا ال،ع  أ ، و أ ( أ مساىدة المدر %93، وبنسبة )
( أ %91تدرير المعلمين ىلى بحوا ال،ع  باألكاديمية المهنية للمعلم أ ، وبنسبة )

تشجيع المعلمين للمشاركة فى المؤتمرات التربوية المحلية والدولية أ ، و أ توافر العوقات 
( أ توافر %90ن بالمدرسة أ ، وبنسبة )اإلنسانية الوبية بين الباحثين والمعلمين والعاملي

( أ الدراج بحوا ال،ع  %89مكتبة بالمدرسة تتضمن كتر تربوية حديثة أ ، وبنسبة )
( أ الىوا  المعلمين مييدا  من %87ضمن متولبات الترقى لوظافن أىلى أ ، وبنسبة )

وبنسبة  ، الحرية المهنية أ ، و أ مساىدة المدرسة للمعلمين ىلى نشر بحوثهم ال،علية أ
 ( أ دىوة بعس أسات ة كليات التربية بالمدرسة لبيان منهجية بحوا ال،ع  أ .85%)

( من أفراد العينة اجمعوا فى المقام الثالا ىلى المتولبات المقترحة للمشاركة  %91أن ) 
المجتمعية  والتى تتمث  فى : أ ت،عي  دور وساف  اإلىوم المعتل،ة فى نشر بحوا 

( ، أ تكريم مؤسسات المجتمع المدنى للمعلمين %93( ، و بنسبة )%94) ال،ع  أ بنسبة
( أ مساىدة المجتمع المحلى %92المتمييين فى الجرا  بحوا ال،ع  أ ، وبنسبة )

للمعلمين فى نشر نتاف  بحوا ال،ع  أ ، و أ التواص  بين كليات التربية المحيوة 
عاون بين مراكي البحوا التربوية بالمدارس والمعلمين إلجرا  بحوا فع  أ ، و أ الت

(أىقد ندوات لتوضيح أهمية بحوا %91والمدارس فى الجرا  بحوا ال،ع  أ ، وبنسبة )
( أ مساهمة رجا  األىما  فى تموي  بحوا ال،ع  %90ال،ع  للمجتمع أ ، وبنسبة )

بالمدارس أ ، و أ توىية مؤسسات المجتمع المدنى للمعلمين بكي،ية الجرا  بحوا فع  أ 
، و أ تيويد المجتمع المحلى للمدرسة بالمراجع العلمية فى بحوا ال،ع  أ، وبنسبة 
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( أ تشجيع المؤسسات الدولية لتقديم منح لتموي  بحوا ال،ع  بالمدارس أ ، 88%)
 ( أ مشاركة أوليا  األمور للمدرسة فى الجرا  بحوا ال،ع  أ .%87وبنسبة )

ألهم متولبات توبي  بحوا ال،ع  فى مؤسسات التعليم قب  يمكن وضع تصور مقترح 
، و لك لإلجابة ىن التسرررررراؤ  الرابع واألعير من تسرررررراؤالت البحا ، الجامعى بمصررررررر 

ألهم متولبات توبي  بحوا ال،ع  فى مؤسسات وال ى ن  ىلىأ ما التصور المقترح 
ليها ، يؤسرررررس ى وه ا التصرررررور له فلسررررر،ة ومرتكيات التعليم قب  الجامعى بمصرررررر ؟ أ،

جرا ات محققة له ا األهدان وك لك  وأهدان يسررررررررررررررعى اللى تحقيقها ، ومضررررررررررررررمون وا 
 ضمانات يجر أع ها فى االىتبار ل لنجاح ه ا التصور ، و لك ىلى النحو التالى :

 فلس،ة التصور المقترح  : -)أ(
ل ا تحاو   لانووقا  من أن التعليم يعد الوري  الرفيس للتنمية االقتصادية واالجتماىية 

الدو  النامية والمتقدمة العم  باسرررررررتمرار ىلى الصررررررروحه وتوويرا لما له من دور فعا  
فى بنا  المجتمعات الحديثة . والواقع أن النظرة الحديثة لإلصرررررررررررررروح التربوى تضررررررررررررررع 
المدير والمعلم وولى األمر والمشرررررررررررررررن والوالر والمنه  مح  أنظارها ل ألن الجميع 

دة فى رفع مسررتوى العملية التعليمية ل بغية توفير تعليم ىالى الجو  يتقاسررمون المسررفولية
 للوالر ال ى هو محور العملية التربوية والتعليمية . 

وانووقا  من حقيقة أن النظام التعليمى الجيد يؤسررررررررررررررس ىلى قاىدة جيدة البنيان ، فمن 
سررررة صررررر المؤسررررالبديهى أنه ال يمكن الحديا ىن جودة التعليم الال ال ا كانت سررررافر ىنا

 التعليمية من مدعوت وىمليات ومعرجات ىلى أسس ومبادئ ومعايير الجودة .
وحيا الن التعليم فب  الجامعى يعتبر بداية الهرم التعليمى فى مصررررر ، ويشررررم  مراح  
التعليم االبترردافى ، واإلىرردادى ، والثررانوى ، وهو تعليم ترىرراا وتؤمنرره الرردولررة لكرر  أفراد 

تلك المراح  وتحديثها أصرررربح مولبا  قوميا  وقضررررية تنموية ، مما الشررررعر ، فءن تووير 
يجعرر  االهتمررام بحرر  المشرررررررررررررركوت التربويررة والتعليميررة التى يعررانى منهررا هرر ا التعليم ، 
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وتحسين الممارسات التربوية ضرورة الغنى ىنها ، واستجابة لدواىى التغيير والتووير 
 المدرسى المنشود . 

ى  ات جودة ىالية ، وتحقي  اإلصرروح المدرسررى ، أصرربح ولضررمان توافر تعليم مدرسرر
األع  ببحوا ال،ع  كمدع  من مداع  التحسرررررين واإلصررررروح المتمركي ىلى المدرسرررررة 
اتجرراهررا  تربويررا  معرراصرررررررررررررررا  فى كثير من دو  العررالم ، فبحوا ال،عرر  ، هى نه  نظمى 

ين أو مشرررررررررررررررف نظمى للبحررا يقوم برره أوران العمليررة التربويررة من معلمين أو الداريين
يسرراىدهم ىلى التعرن ىلى المشرركوت المدرسررية الواقعية التى تواجه العملية التعليمية 
بررالمرردرسررررررررررررررررة ، والتغلررر ىليهررا من عو  اسررررررررررررررتعرردام عووات البحررا العلمى فى حرر  
 المشكوت ، كما يؤدى اللى تحسين وتووير األدا ات التربوية والتعليمية فى المدرسة .

ك  فلسرر،ة التصررور المقترح فى أن ما تقوم به بحوا ال،ع  وىلى ضررو  ما سررب  ، تتشرر
من تحديد للمشررررررررررررركوت التعليمية بدقة ، ووضرررررررررررررع الحلو  الواقعية لها بوريقة ىلمية ، 
وتحسرررررررررين الممارسرررررررررات التربوية والتعليمية ، وتحقي  اإلصررررررررروح المدرسرررررررررى المامو  ، 

ة ع  المدرسررررررررتقتضررررررررى توافر مجموىة من المتولبات لضررررررررمان توبي  بحوا ال،ع  دا
بجودة ىرراليررة ، وهرر ا المتولبررات ، تتمثرر  فى : متولبررات تتعل  بررالتمكن من مهررارات 
البحا العلمى ، والتمكن من مهارات التعلم ال اتى ، وبالمناخ المدرسررررررى ، وباإلشررررررران 

 التربوى ، وبالمشاركة المجتمعية .
 أسس ومرتكيات التصور المقترح : -)ر(

 ح ىلى ىدة أسس ، أهمها :ترتكي فلس،ة التصور المقتر 
يتسرررررررم العصرررررررر الحالى بالتغير المسرررررررتمر ، وه ا يتولر من القافمين ىلى العملية  -1

 التعليمية التووير والتجويد المستمر للنظام التعليمى كى يساير متغيرات العصر .
الن التغيرات المعرفية والتكنولوجية المتسارىة فى المجتمع المعاصر تستدىى تغير  -2

النظرة اللى فلسرررر،ة وأهدان التعليم بصرررر،ة ىامة والتعليم قب  الجامعى بصرررر،ة عاصررررة ، 
من كونرره يسررررررررررررررعى اللى تيويررد المتعلمين بمجموىررة من المعلومررات والمعررارن النظريررة 
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بهم مهارات التعلم ال اتى ، والبحا العلمى ، الضرررررررررررريقة ، اللى كونها تهدن اللى الكسررررررررررررا
والت،كير الناقد ، والتام  ، والمشرررراركة المجتمعية كعناصررررر أسرررراسررررية لمواجهة متولبات 

 العصر، وه ا ال ياتى الال ال ا كان المعلم يمتلك ه ا المهارات لينقلها الليهم . 
امعى فى قب  الجاالسررتعدام ال،عا  والمسررتمر لبحوا ال،ع  فى مؤسررسررات التعليم  -3 

مصرررر ، تعد الضرررمانة الوحيدة لإلصررروح التربوأ المدرسرررى ، وتحسرررين نوىية التعليم ، 
 والممارسات التربوية فيها .

الن العم  الجماىى فى مواجهة مشررررركات التعليم أفضررررر  من العم  ال،ردى ، حيا  -4
ك حلها  لالن المواجهة الجماىية تتيح ال،رصة لرؤية المشكوت من جميع جوانبها ، وك

 بصورة جماىية ، وتن،ي ا ىلى أرس الواقع بشك  جماىى .    
ترتكي بحوا ال،ع  ىلى مجموىة من المبادئ ، منها : الواقعية بمعنى االنوو   -5

من مشرركوت تربوية وتعليمية حقيقية وموجودة بال،ع  ىلى أرس الواقع ، واالسررتمرارية 
ول بمعنى تنول أسرررررررالير ىوج المشررررررركوت بمعنى اسرررررررتمرارية ىمليات المعالجة ، والتن

المدرسرررررررررية ، وتنول المجاالت المسرررررررررتهدفة ) وور ، مناه  ، ور  تدريس ووسررررررررراف  
تعليمية ، الدارة ( ، والشرررمو  للعوام  التى تسرررهم فى حدوا المشررركوت وتووير األدا  
 د، والتكام  بين أدوار جميع العاملين والممارسررررررررررين لبحوا ال،ع  بالمدرسررررررررررة فى تحدي

المشرررررركوت وفى حلها ، والمتابعة بمعنى متابعة ح  المشرررررركوت ىلى أرس الواقع فى 
المدرسرررررة ومتابعة أدا  المعلمين والمديرين فى تن،ي  عووات الح  ، والمشررررراركة بمعنى 
مشررررراركة  الباحثين والمعلمين والمديرين والمشررررررفين واإلعصرررررافيين فى معرفة المشررررركلة 

رونة والتجديد المسررررررررررررررتمر ال ى يعين األفراد ىلى تووير بالم وحلها ، والمرونة بمعنى
 األدا  وتحسين النتاف  .

الن ممارسررررررررة بحوا ال،ع  بشررررررررك  جيد تتولر توافر مهارات متعددة ومتنوىة لدى  -6
الممارس لبحوا ال،ع  والمشررررررررررارك فيه تضررررررررررمن جودتها وفعاليتها فى تحقي  األهدان 

 المرسومة لها . 
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 ترح :أهدان التصور المق -)ج( 
 يستهدن الباحا من تصورا المقترح تحقي  ما يلى :

معالجة أوجه القصررررررررررررررور الموجودة فى البحوا التقليدية التى يقوم بها باحثون من  -1
 عارج المدرسة . 

تقديم مدع  جديد لمعالجة المشررررررركوت المدرسرررررررة اليومية ، وتحسرررررررين الممارسرررررررات  -2
 درسة ، وه ا المدع  هو أ بحوا ال،ع  التربوية ، وتحقي  اإلصوح المتمركي ىلى الم

مسررررررايرة االتجاهات العالمية الحديثة فى تحقي  اإلصرررررروح المدرسررررررى ، والتى تعد  – 3
 بحوا ال،ع  من أبري مداعلها .

توبي  مدع  اإلصررروح القافم ىلى المدرسرررة وىلى احتياجاتها ال،علية، وهوماتتسرررم  -4
 به بحوا ال،ع   

لمتولبررات والشررررررررررررررروو والمعررايير التى يمكن من عولهررا أن تقررديم مجموىررة من ا  -5
 تتحق  ىملية ضمان الجودة فى بحوا ال،ع  فى المدارس المصرية .

 مضمون التصور المقترح : -)د(
  -كشررررر،ت ىنها الدراسرررررة الميدانية  –يشرررررتم  التصرررررور المقترح ىلى مجموىة متولبات 

 يرررة توبي  بحوا ال،عررر  فىينبث  ىنهرررا بعس المؤشرررررررررررررررات التى من عولهرررا تتم ىمل
مؤسرررسرررات التعليم قب  الجامعى فى مصرررر ، وتجدر اإلشرررارة اللى أن معايير ومؤشررررات 
ومتولبات توبي  بحوا ال،ع  فى المدرسررررررة ال تعم  بشررررررك  من،صرررررر  ، ولكنها تترابو 
فيمرا بينهرا ، ويردىم كر  متولرر المتولبرات ووالمؤشرررررررررررررررات األعرى ، وهر ا المتولبرات 

 مؤشراتها ىلى النحو التالى :يمكن ىرضها وىرس 
* المتولر األو  : مهارات البحا العلمى : هناك مجموىة من المهارات التى تمكن 
الممارس لبحوا ال،ع  من الجرا  بحا فع  موضررررروىى موثو  فى نتافجه ، ويتصرررررن 

 بالصد  ، منها :
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ارس مالقدرة ىلى تحديد المنه  العلمى المناسرررررررررررررررر لوبيعة البحا ال ى يقوم به الم -
 لبحوا ال،ع  . 

.  القدرة ىلى تحديد مشكلة الدراسة  تحديدا  دقيقا 
. القدرة ىلى الصياغة العلمية لتساؤالت الدراسة 
. معرفة كي،ية توظين الدراسات السابقة 
. القدرة ىلى تحديد األدوات المناسبة للحصو  ىلى المعلومات 
. القدرة ىلى بنا  أدوات الدراسة الميدانية 
. القدرة ىلى اعتيار ىينة الدراسة 
. القدرة ىلى توبي  أدوات الدراسة الميدانية 
. القدرة ىلى التحلي  النظرى للمعلومات 
 القدرة ىلى تحديد األسالير اإلحصافية المناسبة لمعالجة بيانات الدراسة الميدانية 
  . القدرة ىلى ت،سير النتاف  وصياغة التوصيات 
  المراجع والمصادر العلمية .القدرة ىلى توثي 
.  القدرة ىلى كتابة تقرير ىن بحا ال،ع 
. القدرة ىلى استعدام ور  وأسالير الموحظة 
 . القدرة ىلى تعرن أسالير تحلي  المعلومات 
. القدرة ىلى القيام باىما  الترجمة من اللغات األجنبية 
. القدرة ىلى التحلي  النقدى 
 ا ال،ع  .اإللمام بمعايير الجرا  بحو 
. القدرة ىلى االلتيام باعوقيات البحا العلمى 

* المتولر الثانى : مهارات التعلم ال اتى : لكى يتم االرتقا  ببحوا ال،ع  وتجويدها 
، وييادة فعاليتها فى ح  المشكوت المدرسية ، وتحسين الممارسات التربوية ، وتحقي  
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 ا ال،ع  التقان مهارات التعلم ال اتىاإلصوح المدرسى ، فءنه يجر ىلى الممارس لبح
 ، ويتم  لك من عو  :

. معرفة المواقع التربوية اإللكترونية 
. القدرة ىلى النشر اإللكترونى 
. القدرة ىلى استعدام المواقع اإللكترونية للحصو  ىلى المعلومات 
. القدرة ىلى استعدام الحاسر اآللى فى التحلي  اإلحصافى 
م الحاسر اآللى فى كتابة البحا .القدرة ىلى استعدا 
. القدرة ىلى استعدام تقنيات المكتبة 
 . القدرة ىلى اإلوول ىلى البحوا المرتبوة بموضول البحا 
.  القدرة ىلى النقا  والحوار مع اليمو  حو  بحوا ال،ع 
. القدرة ىلى اعتيار وانتقا  المعلومات وسرىة الوصو  الليها 
ت الت،كير العليا أثنا  الجرا  بحا ال،ع  . القدرة ىلى توظين مهارا 
. القدرة ىلى التواص  مع المؤسسات التربوية المحلية والعالمية 
. القدرة ىلى التعلم ىن بعد ىبر شبكة اإلنترنت 
 المتولر الثالا : المناخ المدرسررررررررررررررى : هناك ىدة متولبات مهمة تتعل  بالمناخ

بحوا ال،ع  كمدع  لوصرروح التمركي السررافد فى المدرسررة ، تسرراىد فى اسررتعدام 
ىلى المدرسررررررررررررة فى مصررررررررررررر ، وتمكن المعلم من الجرا  بحا فع  دون معوقات ، 

 وتشتم  ما يلى :
. اقتنال العاملين فى المدرسة باهمية بحوا ال،ع  فى ح  المشكوت المدرسية 
.  دىم اإلدارة المدرسية للمعلمين والباحثين إلجرا  بحوا ال،ع 
 بالمدرسة تتضمن كتر تربوية حديثة .توافر مكتبة 
.  تعاون العاملين بالمدرسة مع المعلمين والباحثين أثنا  الجرا  بحا ال،ع 
. توافر الوقت الويم إلجرا  بحوا ال،ع  فى المدرسة 
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  ت،عي  دور وحدة الجودة بالمدرسة للمساهمة فى الجرا  بحوا ال،ع 
وا ال،ع  .مساىدة المدرسة للمعلمين فى توبي  نتاف  بح 
. تدرير المعلمين ىلى بحوا ال،ع  باألكاديمية المهنية للمعلم 
. تشجيع المعلمين للمشاركة فى المؤتمرات التربوية المحلية والدولية 
. توافر العوقات اإلنسانية الوبية بين الباحثين والمعلمين والعاملين بالمدرسة 
 . الدراج بحوا ال،ع  ضمن متولبات الترقى لوظافن أىلى 
. الىوا  المعلمين مييدا  من الحرية المهنية 
. مساىدة المدرسة للمعلمين ىلى نشر بحوثهم ال،علية 
.   دىوة بعس أسات ة كليات التربية بالمدرسة لبيان منهجية بحوا ال،ع 
وى ىدة متولبات ، يمكن المتولر الرابع : اإلشررررررررررررررران التربوى : لإلشررررررررررررررران الترب

االسرررررترشررررراد بها ، واسرررررتعدامها وت،عيلها ىند اسرررررتعدام بحوا ال،ع  فى المدارس ، 
 وتشتم  ما يلى :

. نشر ثقافة بحوا ال،ع  بين المعلمين بالمدرسة 
. تشجيع جميع العاملين بالمدرسة للمشاركة فى بحوا فع  جماىية 
كوت لمدارس لتباد  اآلرا  حو  المشتنظيم لقا ات بين القافمين ببحوا ال،ع  فى ا

 المدرسية .
 رشاد المعلمين اللى كي،ية استعدام نتاف  بحوا ال،ع  فى ح  المشكوت توجيه وا 

 الدراسية .
. وضع عوو لورتقا  بمستوى األدا  البحثى للقافمين ببحوا ال،ع  بالمدرسة 
رشاد القافمين ببحوا ال،ع  اللى كي،ية الت،كير فى الم  ات .مارستوجيه وا 
.  الثارة الدافعية والحماس بين المعلمين إلجرا  بحوا ال،ع 
. المتابعة المستمرة لتوبي  نتاف  بحوا ال،ع  بالمدرسة 
.  ىم  دورات تدريبية وور  ىم  فى مجا  بحوا ال،ع 
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 توجيه القافمين ببحوا فع  فى المدرسة نحو سب  التواص  مع الكليات والمراكي
 البحثية المعتل،ة  . 

 . تشجيع المعلمين للمشاركة فى الندوات والمؤتمرات التربوية المعتل،ة 
. رشاد القافمين ببحوا ال،ع  اللى البحوا التربوية فى مجا  الدراسة  توجيه وا 
 تقييم المعلمين بالمدرسة .جع  بحوا ال،ع  جي ا  من 
 توجيه وارشاد القافمين ببحوا ال،ع  اللى الدوريات التى يمكن من عولها نشر

 بحوثهم .
  المتولر العامس : المشرررررررررراركة المجتمعية : لكى تحق  بحوا ال،ع  أهدفها داع

المدرسررررررررررررررة ، فوبد من وجود دىم ومسرررررررررررررراندة من قب  المنظمات غير الحكومية ، 
مع المدنى ، وأجهية اإلىوم المهتمة بالتعليم ، وأظهرت نتاف  ومؤسررررررررررسررررررررررات المجت

الدراسة أن هناك مجموىة متولبات تتعل  بالمشاركة المجتمعية ، يمكن استعدامها 
 فى توبي  بحوا ال،ع  ، وهى كما يلى :

.  توىية مؤسسات المجتمع المدنى للمعلمين بكي،ية الجرا  بحوا فع 
ديم منح لتموي  بحوا ال،ع  بالمدارس أ .تشجيع المؤسسات الدولية لتق 
. مساهمة رجا  األىما  فى تموي  بحوا ال،ع  بالمدارس 
.  تكريم مؤسسات المجتمع المدنى للمعلمين المتمييين فى الجرا  بحوا ال،ع 
 . ىقد ندوات لتوضيح أهمية بحوا ال،ع  للمجتمع 
.  ت،عي  دور وساف  اإلىوم المعتل،ة فى نشر بحوا ال،ع 
.  مساىدة المجتمع المحلى للمعلمين فى نشر نتاف  بحوا ال،ع 
 .  التواص  بين كليات التربية المحيوة بالمدارس والمعلمين إلجرا  بحوا فع 
.  التعاون بين مراكي البحوا التربوية والمدارس فى الجرا  بحوا ال،ع 
.  تيويد المجتمع المحلى للمدرسة بالمراجع العلمية فى بحوا ال،ع 
.   مشاركة أوليا  األمور للمدرسة فى الجرا  بحوا ال،ع 
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 الجرا ات التصور المقترح : -)ه(
 يستليم تحقي  أهدان التصور المقترح القيام باإلجرات التالية :

 بالنسبة لكليات التربية : يتوقع منها القيام بما يلى : -1
 العدمة . جع  بحوا ال،ع  ضمن برام  الىداد وتدرير المعلمين قب  وأثنا 
 الىداد أىضررررررررررا  هيفة تدريس متعصررررررررررصررررررررررين فى كي،يةالجرا بحوا ال،ع  بمدارس

 التعليم العام المعتل،ة
. الىداد المعلم القادر ىلى التعام  مع الحاسر اآللى وشبكة اإلنترنت 
. ) النهوس بقدرات المعلمين اللغوية ) العربية واألجنبية 
وور  الترردريس ، وكرر لررك لمعرفررة رفع قرردرات المعلم لتووير اإلدارة ، والمنرراه ،  

 المشكوت التعليمية المعتل،ة ، ووضع الحلو  لها باستعدام المنه  العلمى .
 بالنسبة للكاديمية المهنية للمعلمين : يتوقع منها القيام بما يلى : -2
  ىقد دورات تدريبية وور  ىم  للمعلمين والقيادات اإلدارية فى مجا  بحوا ال،ع 
ربين لتدرير المعلمين ىلى كي،ية الجرا  بحوا ال،ع  فى المدراس .الىداد مد 
 نشرررررررررر ثقافة بحوا ال،ع  بين جميع المعلمين والمديرين بالمدرسرررررررررة من عو  ىقد

 ندوات وتوييع نشرات وغيرها .
 جع  بحوا ال،ع  متولر من متولبات الترقية لوظافن أىلى والحصررررررررررررررو  ىلى

 الكادر العا  . 
 التربية فى تصرررررميم البرام  التدريبية والمقررات العاصرررررة بءىداد التعاون مع كليات

 المعلمين ىلى كي،ية الجرا  بحوا ال،ع  .
 بالنسية للمديريات التعليمية : يتوقع منها القيام بما يلى : -3
 تعويو وتنظيم الدورات التدريبية الويمة للمعلمين والمديرين والمشررررررفين بالمدرسرررررة

 فى مجا  بحوا ال،ع  .
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 المسررررررررررررررراىدة فى تقديم الدىم المادى وال،نى للممارسررررررررررررررين لبحوا ال،ع  بالمدارس
 المعتل،ة .

 التنسرررررررررررررري  بين كليات التربية واألكاديمية المهنية للمعلمين إلىداد البرام  التدريبية
 العاصة ببحوا ال،ع  فى مدارس التعليم العام المعتل،ة .

 حوا المديرين واإلعصررافيين فى مجا  بمتابعة البرام  التدريبية المقدمة للمعلمين و
 ال،ع  .

 بالنسية لإلدارات التعليمية : يتوقع منها القيام بما يلى : -4
.  النشا  قسم بك  الدارة تعليمية متعص  فى بحوا ال،ع 
 االسررررررررررررررتعررانررة بررالمرردربين والعبرا  فى مجررا  بحوا ال،عرر  لتن،يرر  البرام  الترردريبيررة

 اإلدارة التعليمية .العاصة ببحوا ال،ع  ىلى مستوى 
 المسررررررررررررررراهمة فى تموي  بحوا ال،ع  التى يتم الجرافها فى المدارس التابعة لإلدارة

 التعليمية .
  التواصررررررررررررر  مع المديريات التعليمية واألكاديمية المهنية للمعلمين فى تعويو وتن،ي

 وتقويم البرام  التدريبية فى مجا  بحوا ال،ع  .
ع  ىلى مستوى اإلدارة التعليمية .المساىدة فى نشر ثقافة بحوا ال، 
 تشررجيع المعلمين والمديرين والمشرررفين ىلى المشرراركة فى المؤتمرات التى تعقد ىن

 بحوا ال،ع  وكي،ية الجرافها .
 بالنسية للمدرسة : يتوقع منها القيام بما يلى : -5

  ت،عي  دور وحدات التدرير والتقويم والجودة بالمدارس لتقوم بالمهام التالية
 تحديد المشرررررررررركوت التعليمية والتربوية والسررررررررررلوكية التى تواجه العملية التعليمية فى

 المدرسة .
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 الىداد المدربين واالسررررررررررررتعانة بالعبرا  فى مجا  بحوا ال،ع  ، لكى يقوموا بتدرير
المعلمين ىلى كي،ية الجرا  بحوا ال،ع  بالمدرسررررررررررررررة ، ومسرررررررررررررراىدتهم ىلى تووير 

 مهاراتهم البحثية .
موي  ثابت إلجرا  بحوا ال،ع  فى المدارس .توفير ت 
. تشجيع الجرا  بحوا ال،ع  لح  المشكوت المدرسية 
 تقويم بحوا ال،ع  التى تجرى بالمدرسرررررررررررة وتحديد المشررررررررررركوت التى تواجه الجرافها

 والعم  ىلى حلها.
 توجيه المعلمين اللى المواقع اإللكترونية والمصرررررادرالعلميةالورقيةالتى ت،يدهم فىءجرا 

 بحوا ال،ع 
 تنظيم لقا ات بين المعلمين لتباد  اآلرا  حو  المشررررررررركوت المدرسرررررررررية التى تحتاج

 اللى حلو  ىاجلة .
 مساىدة المعلمين ىلى التواص  مع كليات التربية والمركي البحثية التربوية للتعرن

 ىلى األسالير الحديثة فى البحا التربوى ومنها بحوا ال،ع  .
 اإلىوم: يتوقع منها القيام بما يلى :بالنسية لوساف   -6

ت،عي  دور القنوات والبرام  التعليمية  التل،يييونية واإل اىية ، وصرررررررررررررر،حات التعليم فى 
 الجرافد اليومية واألسبوىية لتقوم بالمهام التالية :

. نشر ثقافة بحوا ال،ع  بين جميع العاملين فى المنظومة التعليمية بالمدارس 
تربوية والتعليمية والسرررلوكية التى تعانى منها مؤسرررسرررات التعليم ىرس المشررركوت ال

 قب  الجامعى .
 تعصي  مساحة فى وساف  اإلىوم المعتل،ة لعرس التجارر المتميية فى بحوا

 ال،ع  بالمدارس لووول ىليها واالست،ادة منها .
 لضررو  اتكريم المتمييين فى الجرا  بحوا ال،ع  بالمدارس ، و لك من عو  تسررليو

 ىليهم .
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 مسرررررررررراىدة الممارسررررررررررين لبحوا ال،ع  ىلى االتصررررررررررا  بالقنوات اإلىومية المعتل،ة
 لعرس المشكوت التى تواجههم أثنا  الجرا  بحوا ال،ع  .

 ضمانات نجاح التصور المقترح : -)و( 
 يتوقن نجاح التصورالمقترح فى تحقي  أهدافه ىلى توافر بعس الضمانات ، أهمها :

ات التربيررة والمراكي البحثيررة التربويررة واألكرراديميررة المهنيررة ب،روىهررا الشررررررررررررررران كليرر -1
المتعددة بالمحافظات ىلى ىملية الجرا  بحوا ال،ع  بالمدارس ، حيا الن  لك يضمن 

 جودة وتميي ه ا النوىية من البحوا .
الىادة النظر فى نظام الىداد وتدرير المعلمين قب  وأثنا  العدمة الحالى ، والعم   -2

 جع  بحوا ال،ع  جي  من برنام  اإلىداد والتدرير داع  كليات التربية . ىلى
قيررام ويارة التربيررة والتعليم بررءصرررررررررررررررردار كتيبررات ىن كي،يررة الجرا  بحوا ال،عرر  فى  -3

 المدارس ، ومتولباها ، والمهارات الويمة لضمان توبي  بحوا ال،ع  بشك  متميي .
بحوا ال،ع  وبالدور ال ى يمكن أن تلعبه  اقتنال جميع العاملين بالمدارس بمدع  -4

 فى تحسين وتووير التعليم المدرسى . . 
دىم بحوا ال،ع  ماديا  وفنيا  ، كى تسررررررررررررررتويع تحقي  أهدافها داع  المدرسررررررررررررررة ،  -5

 وتشجيع الممارسين لها ىلى القيام بها .
تى ، اضرررررررررررررررورة األعرر  بررالمتولبررات المتعلقررة بمهررارات البحررا العلمى ، والتعلم الرر  -6

والتى يمكن من والمناخ المدرسررررررررررى ، واإلشررررررررررران التربوى ، والمشرررررررررراركة االجتماىية ، 
 عولها أن تتحق  ىملية ضمان الجودة فى بحوا ال،ع  فى المدارس المصرية .

قيررام وسررررررررررررررررافرر  اإلىوم برردورهررا فى التوىيررة ببحوا ال،عرر  من حيررا م،هومهررا ،  -7
، ومتولباتها الويمة لضررررررررررررررمان جودتها داع  ووبيعتها ، ومجاالتها ، وكي،ية الجرافها 

 المدارس .
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 توصيات البحث :
يعتتم الباحا ه ا البحا ببعس التوصرررريات التى قد تسررررهم فى نجاح التصررررور المقترح 
ىند توبيقه ، أو ىلى األق  الصررررررررررروح بعس السرررررررررررب  للتعل  من بعس مشررررررررررركوت 

ومن ه ا  ور المقترح ،البحوا التربوية التقليدية ، و لك ال ا لم يتيسررررررررررررر توبي  التصرررررررررررر
 التوصيات ، ما يلى :

تشررررررررجيع اتجاا اإلصرررررررروح القافم ىلى المدرسررررررررة ، من عو  قيام المدارس بتحديد  -1
المشرررركوت التى تعانى منها بن،سررررها ، واالشررررتراك فى وضررررع الحلو  لها وتن،ي ها ىلى 

 أرس الواقع ، وه ا ال يتم الال باستعدام منهجية بحوا ال،ع  . 
ىلى ييادة المعصرررررررررررصرررررررررررات المالية إلجرا  البحوا التربوية بصررررررررررر،ة ىامة العم   -2

 وبحوا ال،ع  بص،ة عاصة ل لضمان الجرا  بحوا فع  ىالية الجودة .
ضرررررورة األع  بمعاييرالجودةالواجر توافرها فى بحوا ال،ع  فى مؤسررررسررررات التعليم  -3

 قب  الجامعى 
عبرا  التربيررررة والمعلمين االهتمررررام بعقررررد نرررردوات ولقررررا ات داعرررر  المرررردارس بين  -4

والمديرين والمشرررررررررررفين واإلعصررررررررررافيين لتباد  اآلرا  حو  المشرررررررررركوت التعليمية ، وأهم 
 المداع  البحثية الحديثة للتغلر ىليها .

العم  ىلى اليجاد نول من التنسرررررررررررررري  والتعاون بين كليات التربية ومراكي التدرير  -5
فى تحديد المشرررررررررررررركوت المدرسررررررررررررررية ، وكي،ية التابعة لويارة التربية والتعليم والمدارس 
 مواجهتها باستعدام بحوا ال،ع  .  

ييادة الوىى باهمية جدوى اسررررررررررتعدام منهجية بحوا ال،ع  فى ىوج المشرررررررررركوت  -6
 التعليمية ، وتحسين الممارسات التربوية داع  المدرسة .

ى تتعصررررررري  نشررررررررة تربوية تويل ىلى المدارس تتضرررررررمن نتاف  بحوا ال،ع  ، ح -7
 يتسنى تعميم ال،افدة ىلى ك  العاملين فى المدارس .
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العم  ىلى تدرير المعلمين قب  العدمة ىلى الجرا  بحوا ال،ع  ضرررررررررمن مقررات  -8
 مناه  البحا فى كليات التربية .

 موضوعات مقترحة لبحوث فعل فى المدرسة المصرية :
فيمررا يلى يقترح البرراحررا بعس الموضرررررررررررررروىررات المهمررة التى يمكن تنرراولهررا من عو  

 استعدام منهجية بحوا ال،ع  ، وقد تم تصني،ها حسر المجاالت المدرسية المعتل،ة :
 موضوىات فى مجا  اإلدارة المدرسية : مث  : –) أ ( 

. ظاهرة الغيار والتاعر والهرور من المدرسة 
قوال ىن المدرسة .ظاهرة التسرر أو االن 
. دراسة أسبار انتشار العنن والعدوان بين الوور 
. ضعن مشاركة الوور فى األنشوة الووبية 
. ضعن تحصي  الوور فى بعس مواد دراسية معينة 
. ظاهرة انتشار التدعين بين وور المدرسة 
. غيار المعلمين المتكرر من المدرسة 
المرضية . ظاهرة استن،اد المعلمين إلجاياتهم 
.  ظاهرة عون المعلمين من الجرا  بحوا ال،ع 
. ظاهرة ىيون المعلمين ىن المشاركة فى الدورات المهنية 
. ضعن اللتيام المعلمين بالتحضير 
. ظاهرة التقارير العالية التى يكتبها المشرفون ىن المعلمين 
. فتور العوقة بين المدير والمعلمين 
. انتشار ظاهرة ضرر الوور 
. ن،  الكتر والمراجع فى مكتبة المدرسة 
. ىدم وجود معتبر فى المدرسة 
. توفه  استهوك األثاا المدرسى وا 
. ضعن تعاون أوليا  األمور مع المدرسة 
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 موضوىات فى مجا  ىم  المعلمين : مث  : –) ر ( 
. ضعن التحصي  الدراسى فى بعس الموضوىات 
. ظاهرة عروج الوور من الحصة 
 أنتباا الوور أثنا  الشرح .قلة 
. الغ  أثنا  االمتحانات 
. ىدم أدا  الوور للواجبات المنيلية 
. ال،ش  المتكرر لبعس الوور فى االمتحانات 
. ىدم مي  الوور للقرا ة واالست،ادة من المكتبة 
. بحا أسبار ىدم مشاركة الوور فى األنشوة الوص،ية 
ر .ضعن التواص  بين المعلم والوو 
. اىتماد المعلمين ىلى ور  تقليدية فى التدريس 
.  بعس المشكوت السلوكية لدى الوور كالك ر ، والسرقة ، والعنن ، والعج 

 موضوىات فى مجا  اإلشران التربوى والمناه  الدراسية : مث  : –) ج ( 
 ، تعدام سرواضعن المعلمين فى الممارسات المهنية ، مث  : التعويو السنوى ، واليومى

 .أدوات التقويم ، وتحديد وصياغة األهدان ، واستعدام أسالير تدريس حديثة 
 مشرررررررررركوت تتعل  بالمناه  الدراسررررررررررية ، مث  : ايدحام المقرر بمعلومات غريبة ىن واقع

هما  الكتار المدرسررررررى وىدم  الولبة ، وال،جوات بين موضرررررروىات الكتار المدرسررررررى ، وا 
 لعارجى .توظي،ه ، واللجو  اللى الكتار ا

 العوقات اإلنسررررانية ، مث  : ىوقة المشرررررن والموجه التربوى بيموفه ، ىوقة المشرررررن
والموجرره بررالمعلمين ، ىوقررة المعلمين مع بعضرررررررررررررهم البعس ، ىوقررة المعلم بررالمرردير ، 

 ىوقة المعلم بالوور .  
 لوور لمشكوت تتعل  بالمعلم ، مث  : ضعن مشاركة المعلمين فى مجموىات التقوية

داع  المدرسررررررررة ، وال،كرة السررررررررلبية لدى بعس المعلمين ىن اإلشررررررررران التربوى ، ومهنة 
 التعليم .
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