
البحث الإجرايئ ودوره يف حتسني املامرسات الرتبوية
قسم الإدارة الرتبوية –هما بنت صاحل العمود . د



ما هو البحث الإجرايئ؟

و, بحث املوقفيال و, والبحث العميل, التدخيلالبحث , حبث الفعل: يعرف بأ سامء كثرية مهنا•

.  البحث التطويري

.  ائل املناس بةالوسوينكب عىل معاجلهتا ابلطرق و, حبث يشخص مشلكة تربوية حقيقية•

وساليب الإدارية يتضمن مجع املعلومات عن ال  و, اس تقصاء منظم جيريه املامرسون يف الرتبية•

(. 2010, يب وها) التطوير والرتبوية بغرض اكتساب فهم معيق يتيح فرص التحسني 



ملن؟, البحث الإجرايئ

القادة•

املعلمني •

املرشدين  •

املرشفني•

الإداريني •

الطلبة•



واقعي

معيل

حمددقيتطبي

تشاريك

: خصائص البحث الإجرايئ



اخلطط 
ةالرتبوي

املهنج 
ادلرايس

ال نشطة 
ةالرتبوي

طرق 
التدريس

املامرسات
ة الإرشافي

التدريب

املامرسات
الإدارية 

: البحث الإجرايئجمالت



حتديد املشلكة

وصف املشلكة بدقة 

صياغة فرضيات العمل

جرائية  تصممي خطة اإ

مناقش هتا ورصد النتاجئ 

:خطوات البحث الإجرايئ



:مصادر البياانت يف البحث الإجرايئ

املقابالت •

الاختبارات •

الاستباانت•

املالحظة •

الواجبات والتاكليف •

السجالت والواثئق •

نتاجئ الاختبارات •

نتاجئ مقاييس ال داء •



البحوثوما لفرق بني البحث الإجرايئ 

ال خرى من وهجة نظرك 



البحوث ال خرى البحث الإجرايئ اجملال

قد تس تغرق وقتًا أ طول نطلق من املدة الزمنية أ قرص يف حدود املمكن واملعقول للباحث وت 

حق ادلراسةحتديد جحم املشلكة اليت قد تظهر مشلكة جديدة تس ت

املدة الزمنية

يس تخدم عدد حمدود من الادوات 

املضبوطة برصامة

مجلع البياانت لتنفيذ الإجراءاتيتبىن الباحث أ كرث من طريقة 

بانةاملالحظة,املقابةل , التسجيل السمعي والبرصي, الاست )

مةال دوات املس تخد

رية وتتعدى العينة أ و الفئة املس هتدفة كب

ال شخاص املعين هبم الباحث

أ ثري هذه املشلكة عىل العينة أ و الفئة املس هتدفة صغرية نسبيًا بسبب ت

.الباحث بشلك مبارش

اجملمتع والعينة



البحوث ال خرى البحث الإجرايئ اجملال

الت العلمية النتاجئ ميكن تعمميها يف اجمل

.املعمتدة 

قابةل للتطبيق الفوري من الباحث نفسه

كن أ ن نعمتد حمدودية النتاجئ وغري قابةل للتعممي الواسع مفثال ل مي

 لك حدوث مشلكة ما يف مدرسة ما عىل أ هنا مشلكة قد حتصل يف

املدارس

النتاجئ

املراجع كثرية ومتعددة يتبع طبيعة املشلكة/قليةل نسبياً  املراجع

ثراء املعرفة وتوظي  فها عىل يس هتدف اإ

نطاق واسع

موجه حلل مشلكة خاصة أ نية ول هيدف لتعممي النتاجئ الهدف



البحوث ال خرى البحث الإجرايئ اجملال

رشوط يلزتم البحث العلمي ال اكدميي ب 

.  املهنجية العلمية الصارمة 

 ذكل مرونة يف التعامل مع رشوط املهنجية العلمية , دون أ ن يعين

العشوائية 
ةاملهنجية العلمي

ىل تق  نيات كثريا ما يلجأ  الباحثون اإ

متطورة يف التحليل الإحصايئ 

ىل تقنيات التحليل الإحصايئ لكن يف  مس توايهتا ال ولية جلوء الباحثني اإ

ادلنيا 
يئالتحليل الاحصا

نه وبني عادة ما يبقي الباحث مسافة بي 

الت اليت موضوع حبثه أ ي بينه وبني احل

.  يدرسها

رشاك اتم ملوضوع البحث ,  ) فسهم يرشك الطالب أ ن ميكن أ ن كاماإ

جناز البحث( حالت ادلراسة .  و أ ولياهئم يف اإ
الباحث



-فرصوجتارب –البحث الإجرايئ وحتسني املامرسات الرتبوية 

ولمي العلوم جائزة البحث الإجرايئ التابعة ملركز المتزي البحيث يف تطوير تع

-جامعة املكل سعود –الرايضيات 

https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/1254


الهدف من اجلائزة 

ىل تطوير تعلمي العلوم والرايضيات, من خالل تشجيع ا ملامرسني هتدف اجلائزة اإ

جرائية يف جمال تعلمي العلوم والرايضيات .الرتبويني للقيام ببحوث اإ

املس هتدفون

حمرض اخملترب
مرشف العلوم 

والرايضيات

معمل العلوم 

والرايضيات
مدير املدرسة



-فرصوجتارب –البحث الإجرايئ وحتسني املامرسات الرتبوية 

Action Research Award Scheme -
Cambridge English Language 

Assessment-

https://www.englishuk.com/action-research


الهدف من اجلائزة 

ىل تطوير أ داء معلمي اللغة الاجنلزيية لكغة اثنية  وف عىل والوقوهتدف اجلائزة اإ

املمكنة لهااقرتاح احللولوالصعوابت اليت تواهجهم يف تعلمي اللغة والتحدايت 

املس هتدفون

معلمو اللغة الاجنلزيية 



-فرصوجتارب –البحث الإجرايئ وحتسني املامرسات الرتبوية 

Classroom Action Research Award –
Florida Association -

https://www.englishuk.com/action-research


الهدف من اجلائزة 

ىل تطوير املامرسات الصفية داخل الفصول ادلراس ية مب ا فهيا هتدف اجلائزة اإ

التقومي والتدريس والتعمل واسرتاتيجيات التعلمي وطرق 

املس هتدفون

معلمو مراحل التعلمي 

العام 
قادة مدارس التعلمي العام

ين املامرسون الرتبويون اذل

هلم صةل



عداد حب ث شاركينا جتربتك الشخصية يف اإ

جرايئ يف الس ياق الرتبوي   اإ
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وية ثقافة حبوث الفعل السائدة دلى معلمي املدارس الثان( 1437) , مريض غرم هللا الزهراينو  , أ محد محمد الزائدي•
عداد املعمل اخلامس . مبحافظة جدة ودورها يف حتسني ممارساهتم املهنية  .جبامعة أ م القرى –مؤمتر اإ



شكراً جزياًل لس امتعمك 


