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سعود يف جمال التطوير املهين للممارسني يف إطار أنشطة مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك 

 (Action Research)ممارسة البحوث اإلجرائية تشجيع  أهميةاملركز ، رأى تعليم العلوم والرياضيات الرتبويني يف جمال

كوسيلة تدعم التطوراملهين ذاتيًا، حبيث يتحول املمارس الرتبوي من كونه متلقيًا لربامج التطوير املهين املقدمة من اجلهة 

تنشيط ممارسة البحث اإلجرائي من قبل املمارسني  ملركزورأى ا .ذاتهومطورا لمقوما لعمله املسئولة عنه إىل كونه باحثًا مبادرًا 

لتأمل والبحث يف ممارساتهم ومن ثم على احتفزهم ختصيص جائزة من خالل  الرتبويني املتصلني بتعليم العلوم والرياضيات

 .طلبةبشكل أو بآخر على مستوى تعلم الذلك تطويرها لينعكس 

 :ما يلييشمل والذي  اإلجرائي،رشادي جلائزة البحث اإليل دليقدم املركز هذا الو

 جرائيالتعريف بالبحث اإل أوال:

 .اجلائزةثانيا: التعريف ب

 .مكونات تقرير البحث اإلجرائي لثا:ثا

 : إخراج التقرير البحثي.رابعا

 خامسا: توصيات للمشاركني.

 حقاملل: سادسا

 

للممارسني تهتم بالتطوير املهين وانتشرت يف املؤسسات اليت  ًاساليب اليت برزت مؤخراأل منيعد البحث اإلجرائي 

حبث تطبيقي موجه حنو حل املشكالت اليت فهو  وحمضري املختربات ...(،، مدراء املدارسو، املشرفنيو، املعلمني) الرتبويني

 يف البحوث اإلجرائيةو. تعلم وتعليم الطلبةرفع مستوى ونوعية  بهدف هلمتطوير املمارسات الذاتية و يواجهها العاملون يف الرتبية،

تعرتض التميز يف ذلك األداء ومن ثم حل هذه املشكالت اليت  مستوى أدائه، كما حيددوهادفة  بصورة مهنية املمارس تأمل ي

"دراسة مشكلة حقيقية يف  بأنه البحث اإلجرائي ( (Johnson 2008جونسون ويعرف مناسبة.  علميةاملشكالت مبنهجية 

 املدرسة أو الصف من أجل فهم وتطوير التعليم والعمل". 

 همها ماأمن و من البحوث هاإلجرائي شكل غري تقليدي من البحوث الرتبوية، ملا له من مسات متيزه عن غريالبحث إن 

  يلي: 

 حتسني املمارسة. العمل املدرسي هواهلدف األساسي الستخدام البحث اإلجرائي يف  .1

فال  ،التأمل والوعي: وهو اإلطار احلاكم للبحوث اإلجرائية، حيث إن مشكلة البحث هي نتيجة تأمل املعلم .2

ميكنه دراسة أي مشكلة دون تأملها أو اإلحساس مبدى تأثريها عليه، ويهدف التأمل يف البحوث إىل فهم املمارسات القائمة، 

 وتأمل نتائجها، وربطها بعواملها، ثم تطويرها، واختاذ القرارات بشأنها والوعي بهذه القرارات. 

ع احللول هلا وهو الذي يطبق هذه احللول لريى مدى فاعليتها ملعلم هو الذي يبحث يف املشكلة ويضفاإجراء ميداني:  .3

يف حل املشكلة، فهو مصمم للتعامل مع مشكلة ملموسة تتم مواجهتها يف موقف مباشر، ومتابعة العملية واإلشراف عليها خطوة 

 ديالت.مجة التغذية الراجعة إىل تعتر يتمكن منخبطوة على فرتات متغرية من الزمن وبوسائل متنوعة حتى 
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واقعي: فهو يركز على مشكالت عملية واقعية تواجه املعلم أثناء أداء وظيفته التدريسية اليومية حيث يتم التغيري  .4

 من خالل فحص الواقع وتقييمه، فهو وسيلة لعالج املشكالت اليت يتم تشخيصها.

ني نتيجة إحساسهم باملسئولية الدافعية الذاتية: مبعنى أن يكون احلافز إلجرائه نابعًا من املعلمني املمارس .5

وإحساسهم باملشكلة ومعايشة التجربة، دون أن يكون الواجب البحثي مفروضًا عليهم فغرضه األساسي هو حل مشكلة معينة 

 وليس من أغراضه اإلضافة العلمية. 

 اجلائزة:هدف 

تعليم يف جمال املمارسني الرتبويني للقيام ببحوث إجرائية من خالل تشجيع  والرياضيات،تهدف اجلائزة إىل تطوير تعليم العلوم 

  .العلوم والرياضيات

 املتقدمون للجائزة:

  الرياضيات. وأمعلم العلوم 

 الرياضيات. وأللعلوم  الرتبوي املشرف 

 املدرسة مدير. 

 حمضر املخترب. 

 .أي ممارس تربوي له صلة بتعليم العلوم أو الرياضيات 

 :للجائزة ميالتقدشروط 

 ضمن عينة داخل املؤسسة اليت يعمل فيها  أن يعاجل العمل املقدم ممارسة ذاتية مرتبطة بتعليم العلوم أو الرياضيات

 .  داخل اململكة العربية السعوديةاملعلم و

  الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية. جمال أن يكون املرشح ضمن العاملني يف 

  مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم "اإلجرائي" املعد من قبل  دليل البحثتقديم العمل وفق "أن يتم

 ."والرياضيات

 .ميكن قبول األعمال من فرد أو من جمموعة أفراد 

 .أال يكون العمل مستاًل من رسالة ماجستري أو دكتوراه 

  خرى.أأال يكون العمل قد فاز جبائزة 

  فق قواعد منط ووفق قواعد البحوث الرتبوية، وأن يتم إعداد البحثAPA . 

 اخلميسثانية عشرة ظهرًا من يوم وينتهي التقديم الساعة ال هـ،15/2/1439بدأ استقبال طلبات الرتشح بتاريخ ي 

 .هـ1439\5\22 املوافق

 .تعترب قرارات جلنة اجلائزة نهائية وال تقبل االعرتاض 

 إجراءات التقديم للجائزة:

  نسخة إلكرتونية على شكل وورد وأخرى على شكل  إرساليتم(pdf) بريد املركز االلكرتوني:  إىل

research_ecsme @ksu.edu.sa 

 .يتم استكمال النموذج املعد للرتشح للجائزة 

mailto:ecsme@ksu.edu.sa
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 إجراءات ترشيح الفائزين باجلائزة:

  للفوز باجلائزة من قبل اثنني على األقل من املختصني يف تعليم العلوم أو يتم حتكيم كل عمل من األعمال املتقدمة

 الرياضيات.

 عمال تناولت تعليم الرياضيات حسب أ عشرة أعمال تناولت تعليم العلوم وكذلك أفضل عشرة يفوز باجلائزة أفضل

 رأي احملكمني.

 دة وال يتم املفاضلة بينها.املرشحة أعمااًل فائزة باجلائزة احملدالعشرين  تعد جمموعة األعمال 

 اجلائزة:

 تركز اجلائزة على الدعم املعنوي للممارسني الرتبويني، ويقدم مركز التميز للفائزين اآلتي

  درع جائزة البحث اإلجرائي. .1

 خطاب شكر إلدارة التعليم اليت يتبع هلا املمارس موضحًا فيه اسم الفائز وعنوان حبثه. .2

 وإدارات التعليم اليت يتبعون هلا يف موقع املركز اإللكرتوني وعرب حساب املركز يف تويرت.تعلن األمساء الفائزة  .3

املمارس الرتبوي املتصل يشعر بها من الواقع املعاش مشكلة حمددة هو وصف تفصيلي مكتوب يوضح البحث اإلجرائي  تقرير

من نتائج، وما استفاد من إجرائه هلذا املشكلة، وما توصل إليه هذه يوضح طريقة معاجلة والعلوم أو الرياضيات،  بتعليم

 البحث، وفيما يلي توضيح ملكونات هذا التقرير:

 

 التعليمية،واإلدارة  واملدرسة، املشاركني،واسم الباحث أو الباحثني  البحث،حتتوي على عنوان  صفحة الغالف

  .واملرحلة الدراسية رياضيات(،والتخصص )علوم أو 

 و أرقام الصفحات الدالة عليها.  البحث،يعرض حمتويات  الفهرس

 مستخلص 

 البحث

البحث سؤال ( ، ويبني لمةك 300)يتجاوز  زة حبيث البصورة موجيكتب مستخلص البحث 

 واإلجراءات املتبعة وأهم النتائج واخلربات املستفادة.

جل فهم الظاهرة أمن حيللها ظاهر مشكلة البحث ويعرف مبيقدم هذا املكون موضوع البحث ، و مشكلة البحث 

كما يستعرض خالصة  ،لبحثإىل ا هوضح املربرات والدوافع الشخصية اليت قادتفييف سياق معني. 

الشيء الذي يدور اسأل نفسك "ما هو   .لتكوين معرفة كافية حول املوضوع.ما ورد باألدب الرتبوي 

 يف ذهين ويشغلين يف هذه اللحظة يف جمال عملي؟ وما املربرات اليت جتعل هذا الشيء جيذب انتباهي

 ".؟

 جل تكوين معرفة كافية حول املوضوع ميكنك عمل التالي: أومن 

القراءة حول املوضوع )كتب، دوريات، جمالت، صحف، إنرتنت، زيارة املكتبات العامة 

 واجلامعية(.

التواصل مع اخلرباء ) حضور دورات، لقاءات، مؤمترات، ورش عمل، زميلة حضرت مؤمترًا أو 

 كتبت موضوعًا(.
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 حتديد 

 السؤال البحثي

 

يسهل  املقصود صياغة السؤال البحثي يف عبارة واضحة وحمددة، ُتعبِّر عن مضمون املشكلة، مما

يف عبارة حمددة، أو سؤال  السؤال صاغُيقراءتها و ليس تلمسها والبحث عنها، وهذا يتطلب أن 

 :من أبرز الصيغ ما يليو. واضح 

الصيغة التقريرية اخلربية اليت تعرض املشكلة ومتغرياتها؛ حبيث تعرب عن عالقات   -1

أسباب هروب أو خصائص يتم استقصاؤها يف البحث مثل : الغرض من هذا البحث دراسة 

 مل . املدرسة  من حضور دروس املعاطالبات 

الصيغة االستفهامية؛ حبيث تصاغ يف صورة سؤال بإضافة أداة استفهام إىل الصيغة  -2

 سباب هروب طالبات املدرسة من دروس املعامل؟  أا م اخلربية مثل:

 صياغة األسئلة:  ديلي عن وميكن مراعاة ما 

 وضوح التساؤل ودقته: صياغة أسئلة تتوخى الوضوح والبساطة والدقة، واالبتعاد عن صياغة 

 األسئلة ذات الكلمات الغامضة والرتاكيب اللغوية اجلامدة واملعقدة.

  قابلية التساؤل للبحث: ينبغي أن يتسم تساؤل البحث اإلجرائي اجليد بقابليته للبحث

والتقصي فالتساؤل الذي ال ميكن إجياد حلول نافعة له، ال ينم عن مشكلة حبثية حقيقية، وبالتالي 

   س. فال حاجة لطرحه من األسا

 ويقصد به ُبعد البحث اإلجرائي عن كل ما يسيء إىل أفراد البحث أو  :أخالقية التساؤل

 ما أفراد اجملتمع أو اجملتمع ذاته سواء أكان ماديًا أم معنويًا. مبعنى أال تتعرض أسئلة البحث إىل

 .صاحليسيء إىل العقائد أو امل

 طةاخل

 جرائية اإل

   االسرتشاد باألسئلة التالية:وميكنك  تنفيذ البحث،خمطط هي وصف 

 ينة البحث ) طالب، املرحلة الدراسية، الفئة العمرية(؟وصف عمن ؟ 

 (؟مقابلة مالحظة، استبيان، اختبار، املنزلية، )الواجباتمجع املعلومات  طرق ماذا؟

 االستمرارية(؟ العدد، الزمنية، )الفرتةمع املعلومات منية جلزمتى؟ الفرتة ال

 .(؟الساحة املدرسية املعمل، الفصل، )املدينة،جراء البحث احلدود املكانية إل أين؟

 النتائج

 

 يشمل هذا املكون اجلزءين التاليني: 

احلسابية،  اتالتكرارات، املتوسطليت مت التوصل إليها دون تعليق او تفسري )اعرض النتائج أوال:

 مقارنات، حتليل كيفي( رسوم الطالب، أعمال الطالب، جداول، رسوم بيانية،

 تفسري جملرياتها.وتقديم املنشودة واملتعلقة مبشكلة البحث،  االستنتاجاتثانيا: كتابة 

 التأمل 

 

 ويكون كالتالي:الباحث  يشجع البحث اإلجرائي تأمل

من اخلطوات  تأمل مرحلي مواكبا خلطوات البحث ويكون بعد االنتهاء من كل خطوةأوال: 

 السابقة من أجل تعديل وتطوير حل املشكلة.

ن ختطيط وتنفيذ قام بها الباحث مللتأمل يف اإلجراءات اليت  ،تامل نهائي بعد إمتام البحثثانيا: 

. وعلى آرائه واجتاهاته حنو التعليماليومية ممارساته وما مت التوصل إليه من نتائج وتأثريها على 

 األسئلة التالية:وميكن االستفادة من 

ما اإلجيابيات والسلبيات إلجرائك البحث ؟ ماخلطوة  ما اخلربات املستفادة من إجراء البحث ؟

القادمة اليت ستقوم بها ؟ ماذا تعلمت عن عملك وعن طالبك ؟ مالذي ميكن أن يتغري يف البحث 

 الالحق؟ هل تولدت لديك أسئلة للبحث ؟

 

 .APAوفق منط  اعتمد عليها الباحث يف قائمة مستقلة يف نهاية التقرير تسجل مجيع املراجع اليت املراجع
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 : ينبغي مراعاة التعليمات التالية عند كتابة التقرير

  ة من األخطاء اللغوية واإلمالئية.بلغة عربية سليمة خالييكتب تقرير البحث اإلجرائي  

  يستخدم يف الطباعة نوع اخلطTraditional Arabic من معاجل الكلمات     MS word        ويكون

 Times Newهلا نوع اخلط  (، أما الكلمات باحلروف اإلجنليزية فيستخدم 16حجم بنط الطباعة )

roman  ( 14ويكون حجم بنط الطباعة ) حجم ، وأما الكلمات داخل اجلداول واألشكال فيستخدم هلا

 (. 12بنط )

  النص داخل اجلداول واألشكال واملراجع. األسطر )مسافة ونصف( ما عدايكون تباعد 

 اخل اهلوامش املالحق، دن جداول وأشكال وأرقام الصفحات وا فيها مالتقرير مب ينبغي أن تكون حمتويات

  .مجيع اجلهاتسم من  3احملددة وهي 

 الورقة.أعلى اجلانب األيسر من  ترقم مجيع الصفحات يف 

 حسب الشروط التنسيقية املذكورة أعاله. )املالحق ومنوذج ألف كلمة  8إىل  6بني  البحثكلمات عدد  ترتاوح

 (.الكلماتالرتشح للجائزة تعد صفحات إضافية ال يتم احتسابها ضمن هذا العدد من 

 

 توصيات للمشاركني:

 :باآلتيوصى ُي، ةاملشاركة املقدم جودةلضمان 

االطالع على بعض املراجع يف جمال البحث اإلجرائي مثل كتاب: )البحث اإلجرائي: بني التفكر يف املمارسة  -

كما يوجد مصادر إلكرتونية ميكن الوصول هلا عن طريق حمركات البحث )قوقل(، مع  حتسينها(،واملهنية 

 أهمية أن تكون صادرة من جهة علمية موثوقة.

على موقع  ecsme)على قناته )االطالع على حلقات النقاش اليت قدمها املركز يف جمال البحث اإلجرائي  -

YouTube، وغريها من املصادر اإللكرتونية األخرى. 

 .ات واللقاءات العلميةؤمتراملاالطالع على البحوث االجرائية املقدمة يف  -
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 .ائزة البحث اإلجرائيالرتشح جل منوذج 

  أواًل: معلومات الباحثني 

         الدرجة العلمية  الباحثاسم 

  التخصص  العمل احلالي  جهة العمل

  الرمز الربيدي  املدينة  الربيدصندوق 

  الربيد االلكرتوني  جوال  رقم اهلاتف )عمل(

اسم الباحث املشارك )يف 

 حال حبث مشرتك(

 
 الدرجة العلمية

 

  التخصص  العمل احلالي  جهة العمل

  الرمز الربيدي  املدينة  صندوق الربيد

  الربيد االلكرتوني  جوال  رقم اهلاتف )عمل(

 السرية الذاتيةخمتصر 

) السجل األكادميي 

 واملهين( 

 كلمة 500اليتجاوز 

 

 

 

 

ثانيا: معلومات البحث 

 اإلجرائي

 

  عنوان البحث 

 تعليم العلوم                                        تعليم الرياضيات                         جمال البحث

 متغريات وموضوعات البحث( الكلمات الدالة على البحث ) أهم

      

 كلمة(  300مستخلص البحث )ال يتجاوز  

 

 

 

 

. يف موعد أقصاه  research_ecsme@ksu.edu.sa مالحظة: ترسل الرسالة إىل الربيد االلكرتوني اخلاص باملركز

 .هـ22/5/1439املوافق  اخلميسالساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم 

 رقم الطلب: االستالم:تاريخ  الستخدام املركز فقط

 عدم قبول            قبول                                                التوصية 
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