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 إلجراء الفلسطينيين والمعلمات المعلمين تواجه التي المعيقات

 .نظرهم وجهة من اإلجرائية البحوث
 "نحو نظام تعليمي متميز"بحث مقدم لمؤتمر التعليم في الوطن العربي                   

 
 *أمساعيل حممد األفندي .أ

 الملخص
 في الفلسطينيين والمعلمات المعلمين تواجه التي المعيقات تعّرف إلى الدراسة هدفت

 من كل وأثر نظرهم، وجهة من اإلجرائية البحوث إلجراء لحم بيت محافظة في كوميةالح المدارس
 في المدرسة وموقع العلمي، والمؤهل الخبرة، سنوات وعدد الجنس،: اآلتية المستقلة المتغيرات

 المنهج الباحث واستخدم اإلجرائية، البحوث إلجراء تواجههم التي المعيقات في المعلمين آراء
 في الحكومية المدارس ومعلمات معلمي جميع من الدراسة مجتمع وتكون حليلي،الت الوصفي
 وبلغت العنقودية بالطريقة الدراسة عينة اختيرت وقد ،(0022) عددهم البالغ لحم بيت محافظة

 ثالثة تغطي فقرة( 03) من تكونت للدراسة كأداة استبانة باستخدام الباحث قام وقد ،(012)
 والمعيقات والمدرسية، اإلدارية المعيقات ومجال الشخصية، اتالمعيق مجال: مجاالت

 صدق وطريقة ،(Test re-test) بطريقة الدراسة أداة صدق من التأكد تم وقد األكاديمية،
 تم كما التربوية، العلوم في المختصين المحكمين من مجموعة على عرضها خالل من المحتوى

 لألداة الثبات معامل بلغ حيث للفقرات، الداخلي تساقاال بطريقة الدراسة أداة ثبات من التأكد
 بدرجة كانت اإلجرائية البحوث إجراء معيقات أن إلى الدراسة نتائج أشارت وقد ،(22901)

 المعيقات مجال تاله ثم األولى، بالمرتبة جاء الشخصية المعيقات مجال أن وبينت متوسطة،
 2الثالثة بالمرتبة األكاديمية المعيقات مجال وأخيرا   الثانية، بالمرتبة والمدرسية اإلدارية

 إجراء معيقات في المعلمين آراء في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت
 داللة ذات فروق وجود عدم وأظهرت الذكور، لصالح الجنس لمتغير تعزى اإلجرائية البحوث
 2المدرسة وموقع الخبرة سنوات وعدد العلمي المؤهل متغير من لكل تعزى إحصائية

 
 2البحوث اإلجرائية ،المعيقات: المفتاحية الكلمات
 

 .فلسطني - القدس املفتوحةجامعة  يف حماضر *
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  :الدراسة وخلفيتها مقدمة 12
 يف املتزايد االهتمام الرتبوي البحث تبوأ لذلك املستقبل، حنو اجملتمعات تنقل اليت الرافعة الرتبية تعد  

 ومعاجلة التعلمية، التعليمية العملية لواقع موضوعي تصور بناء إىل الرتبوي البحث ويسعى دة،اجلدي األلفية
 واملنهاج واملتعلم باملعلم يتعلق ما كل بدراسة يهتم فهو تطويرها، سبل وإجياد أنشطتها، وتوجيه مشكالهتا،

 (.2 ،2102 عبابنة،) وغريها املدرسية والبيئة الرتبوية واإلدارة
 لكي البحث املعلم يعد إذ للمعلمني، املهنية للتنمية احلديثة الوسائل أبرز من الرتبوية حوثالب وتعد

 ممارساته تعرتي اليت القصور أسباب ولتعر ف التدريس، أثناء وعوائق مشكالت من يواجهه ما على يتغلب
 وآخرون، ملفرجا بدرية) باستمرار جناحها زيادة على والعمل املمارسة حتسني على يساعد ما وأدائه

2112، 56.) 
 إنسان، لكل اإلبداعية العبقرية أو اإلبداع قابلية الستكشاف حماولة بكونه الرتبوي البحث ويتميز

 للمشكالت، جديدة حلول وابتكار جديدة أفكار ابتكار على القدرة عن يعرب جترييب هنج سياق يف وذلك
 التوصل على الرتبوي البحث يساعد وهكذا تمع،اجمل أو احلياة أو الطبيعة من جديدة مواقف اختاذ وعلى

 تنشيط على يساعد كما التعليمية، للمخرجات والنوعي الكمي اجلانبني من متكن اليت السبل أفضل إىل
 ومناهجها، وطرائقها وأنشطتها ومعلميها براجمها ويف فيها احلياة أوصال وجتديد الرتبوية املؤسسات
 يكون أن ينبغي لذا عامة، بصفة الرتبوي التجديد بأمهية االعرتاف يعين يالرتبو  البحث بأمهية واالعرتاف

 (.2116 وحوالة، السميع عبد) أركاهنا من رئيسا   وركنا   الرتبوية للسياسات رئيسا   منطلقا  
 املعلمني تعرتض اليت املشكالت حلل توظيفها ميكن األحباث من كنوع اإلجرائية البحوث وجاءت

 التعليم نظام فعالية ومن املدرسة مردودية من والرفع األداء مستوى وحتسني الرتبوية هامهممب قيامهم أثناء يف
 (.2102 الدريج،) عام بشكل

 األفراد؛ تعرتض اليت املشكالت حل يف يتمثل عريض هدف لتحقيق اإلجرائي البحث ويسعى
 وعرض املهنية، آرائهم عن ريللتعب العاملني إدراك اتساع على يساعد إذ وحتسينه، األداء تطوير لغايات

 حيقق كما املواقف، تقييم يف أدواهتم وتطوير لديهم، التقوميية املهارات تنمية كذلك بوضوح، مشكالهتم
 خمتلف يف قصوى أمهية اإلجرائية البحوث ومتثل املؤسسة، أفراد بني الدميقراطي والنهج التعاوين، العمل تعزيز

 اجملتمع يرفد الذي الرافد الرتبوية املؤسسات تُعد إذ خصوصا ، رتبويةال املؤسسات ويف عموما ؛ املؤسسات
 والتغيريات التطورات مواكبة يستطيع الذي الناضج الفرد إجياد حنو تسعى لذلك البناءة، البشرية بالكوادر
 (.22 ،2101 القداح،) مشكالته وحل مواجهة على تدريبه خالل من وذلك املستمرة،
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 إداريني أو معلمني من الرتبوية العملية أطراف هبا تقوم اليت البحوث تلك يه اإلجرائية والبحوث
 ،2112 اخلالدي،) التعليمية العملية يف تواجههم اليت املشاكل حل أو أدائهم تطوير هبدف مشرفني أو
0.) 

 بنفسه املعلم يقوم حبيث واقعية، تعليمية مشكالت حل هدفه تطبيقيا   حبثا   اإلجرائي البحث ويعد
 حتسني على يساعد أنه كما الرتبوي، احلقل يف تواجهه اليت املشكالت حلل واملناسبة الالزمة اخلطة بوضع

 (.022 ،2102 والعمري، عامر) علمية منهجية وفق الرتبوي احلقل يف املعلمني ممارسات
 من تهونوعي التعليم مستوى رفع أجل من ممارساته يف التفكري على املعلم اإلجرائي البحث ويشجع

 حاليا   املستخدم الذات تأمل حبوث من نوع اإلجرائي البحث إن أي طالبه، أجل ومن ذاته املعلم أجل
 يف فاعلني كمشاركني املعلمني يربط فهو هنا من املدرسية، اخلطط وتطوير املهين والتطوير املنهاج لتطوير
 (.2 ،2112 وشرير، عودة) التعليمية العملية

 :الدراسةمشكلة  22
 الحظ إذ املدارس، يف العملية الرتبية مساق على الباحث إشراف خالل من الدراسة مشكلة زتبر 

 وكذلك املدرسة، يف تواجههم اليت املشكالت عن اإلجرائية البحوث إجراء يف املعلمني عند واضحا   قصورا  
 وورش ضراتحما لعقد حاجة هناك أن تبني األمر ذلك حول ومديراهتا املدارس مديري نقاش خالل من

 هبذه للقيام الباحث اهتمام اسرتعى ما إليهم، بالنسبة وأمهيتها اإلجرائية البحوث حول للمعلمني عمل
 واملعلمات املعلمني تواجه اليت املعيقات على الضوء إللقاء الدراسة هذه جاءت لذلك الدراسة،

 .اإلجرائية البحوث إجراء يف حلم بيت حمافظة يف احلكومية املدارس يف الفلسطينيني
 :الدراسة أهداف 32

هدفت الدراسة إىل تعر ف املعيقات اليت تواجه املعلمني واملعلمات الفلسطينيني يف املدارس 
احلكومية يف حمافظة بيت حلم يف إجراء البحوث اإلجرائية من وجهة نظرهم من خالل اإلجابة عن أسئلة 

على آراء ( العلمي، وعدد سنوات اخلربة، وموقع املدرسةاجلنس، واملؤهل )الدراسة، وأثر املتغريات املستقلة 
املعلمني واملعلمات، كذلك هدفت للتوصل إىل مقرتحات وتوصيات قد يكون هلا دور يف احلد من 

 .م فيما يتعلق بإجراء البحوث اإلجرائيةهاملعيقات اليت تواجه
 :الدراسة أهداف 42

ذي تتناوله، إذ يلعب البحث اإلجرائي دورا  يف تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع ال
التوصل إىل حلول للمشكالت اليت تعانيها العملية التعليمية والنظام التعليمي، ومعاجلة املشكالت اليت 
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ا ميكن أن تقدمه هذه الدراسة من فائدة ألصحاب االختصا  يف مبواجه املعلمني يف الواقع، وكذلك ت
هذه املعيقات والتغلب عليها، وأخريا  قد تضيف معرفة جديدة تفيد الباحثني  وزارةالرتبية والتعليم حبصر
 .واملهتمني مبوضوع الدراسة

 :الدراسةسئلة أ 52
 :سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية

 حلم بيت حمافظة يف احلكومية املدارس يف الفلسطينيني واملعلمات املعلمني تواجه اليت املعيقات ما .1. 5
 نظرهم؟ وجهة من اإلجرائية البحوث جراءإ يف
 املعلمني آراء يف( α≤0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد له .2. 5

 البحوث إجراء يف تواجههم اليت املعيقات جتاه حلم بيت حمافظة يف احلكومية املدارس يف واملعلمات
 املدرسة؟ وموقع اخلربة سنوات وعدد العلمي واملؤهل اجلنس متغريات إىل تعزى اإلجرائية

 :الدراسة مصطلحاتجرائية لات اإلالتعريف 62
 العبد) واجلسمية العقلية اجلهود من مزيدا   اجتيازه ويتطلب معينا   هدفا   يعوق ما كل :املعيقات .1. 6

 .االستبانة فقرات على الدراسة عينة استجابة بدرجة إجرائيا   وتقاس ؛(2112 اللطيف،
 املعلمني تعرقل قد اليت العوامل أو املشكالت أو الصعوبات أو األسباب بأهنا جرائيا  إ رفوتع
 .اإلجرائية البحوث إجراء يف واملعلمات

 وإداريني معلمني من الرتبوية العملية أطراف به يقوم الذي البحث هو :البحث اإلجرائي .2. 6
 (.2112 اخلالدي،) التعليمية ةالعملي يف تواجههم مشاكل وحل أدائهم تطوير هبدف ومشرفني

 الرتبوي احلقل يف واملعلمات املعلمون هبا يقوم البحثية اإلجراءات من جمموعة بأنه إجرائيا   ويعرف
  .املهين أدائهم تطوير أو يواجهوهنا، مشكلة لعالج منظمة عملية وفق
 :اإلطار النظري 72

لمجتمع، ويؤدي دورا  اساسيا  يف يعد البحث العلمي أهم مقومات التطور والتقدم احلضاري ل
 .عملية التنمية مبختلف جوانبها ويساهم يف التطوير الشامل للمجتمع

وإن حركة التقدم السريع اليت مشلت املؤسسات الرتبوية املختلفة، سامهت يف تطور احتياجات 
نجزات العلمية، الرتبية احلديثة، اليت تطلب معلما  يتسم بتفكري علمي منظم، قادرا  على مسايرة امل
خبيت والقاعود، )والتكنولوجية، وتعتمد على املعارف العلمية الدقيقة، واستخدامها، وتنظيمها تنظيما  جيدا  

2112 ،0241.) 
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وقد أولت املؤسسات الرتبوية منذ نشأهتا املعلم أمهية خاصة ملا له من دور فاعل يف تطوير العملية 
د الدورات التدريبية للمعلمني واملشرفني، وعمليات تطوير املناهج الرتبوية، ومن مظاهر هذا االهتمام عق

املستمرة، إال أن اإلصالح املدرسي ينبغي أن ينبع من حاجات الطلبة املتغرية واملتطورة وفق منظومة معقدة 
يف  من معطيات احلياة املعاصرة، لذا كان لزاما  أن يقوم باإلصالح والتطوير من هلم صلة مباشرة ودور رئيس

 (.422، 2112عودة وشرير، )العملية التعليمية 
وظهرت البحوث اإلجرائية كجانب من جوانب إصالح التعليم املدرسي، يقوم هبا أطراف العملية 
الرتبوية، من معلمني أو إداريني أو مشرفني هبدف تطوير أدائهم أو حل مشاكل تواجههم يف العملية 

 (.2، 2112اخلالدي، )التعليمية 
 :مفهوم البحث اإلجرائي .0. 2

هو حبث يقوم بإجرائه فرد أو جمموعة من األفراد بغرض حل مشكلة ما أو احلصول على معلومات 
معينة من مصادر خاصة، وهو طريقة منظمة يف االستقصاء يقوم هبا املعلم، أو مدير املدرسة أو املشرف، 

مجع البيانات حول الطرائق اليت تعمل هبا  أو غريهم من العاملني يف بيئات تعليمية خمتلفة، وذلك هبدف
واهلدف من مجع تلك  ،يس املالئم، أو مدى حتصيل الطالباملدرسة، أو طرائق التدريس، أو مستوى التدر 

البيانات إحداث تغيريات إجيابية يف البيئة املدرسية، وتفعيل املمارسات الرتبوية عموما ، ومن مث حتسني 
 (.05، 2112حممد والفقي وعالم، )خمرجات التعلم لدى الطلبة 

 :أمهية البحث اإلجرائي. 2. 2
يعد البحث اإلجرائي من أبرز الوسائل احلديثة للتنمية املهنية للمعلمني، يقوم املعلم بإعداد البحث 
ليتغلب على ما يواجهه من مشكالت وعوائق يف أثناء التدريس ليتعرف على أسباب القصور اليت تعرتي 

ه، ويساعد على حتسني املمارسة والعمل على زيادة جناحها باستمرار، وكذلك يتيح للمعلم ممارساته وأدائ
الفرصة لتعديل األطر الفكرية احلاكمة للنظريات الرتبوية، وقد يصل األمر إىل تعديل بعض املساقات 

ط املمارسة بالنظرية اجلامعية وفقا  ملا أسفرت عنه البحوث اليت جيريها املعلمون يف امليدان ما يساعد على رب
 (.56، 2112بدرية املفرج وآخرون، )

موما ، ويف املؤسسات الرتبوية ومتثل البحوث اإلجرائية أمهية قصوى يف خمتلف املؤسسات ع
صا ، إذ تعد املؤسسات الرتبوية الرافد الذي يرفد اجملتمع بالكوادر البشرية البناءة، لذلك تسعى إلجياد يخص

تطيع مواكبة التطورات والتغيريات املستمرة، وذلك من خالل تدريبه على مواجهة الفرد الناضج الذي يس
 (.022، 2102عامر والعمري، )مشكالته وحلها 
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ويتيح البحث اإلجرائي للمعلم أن يفحص أداءه هبدف حتسينه وتطويره، وحل املشكالت اليت 
العمل، ويزيد من رغبته يف الوصول إىل تواجهه بطريقة منهجية علمية، كذلك يعزز دافعية الباحث للتفكري و 

نتائج حمددة، نظرا  الرتباط املشكلة بواقع عمله، باإلضافة إىل أنه يساعد املعلم على زيادة قدراته التحليلية، 
 (.01، 2112نيومان، )ووعيه بذاته، وتفكريه الناقد، وتطوير قدراته البحثية 

 :يع عناصر العملية الرتبوية لألسباب اآلتيةوتنعكس أمهية البحوث اإلجرائية إجيابا  على مج
لذا فإن البحوث اإلجرائية تعاجل مشكالت خاصة غري منطية يصعب اختاذ قرار : العملية الرتبوية. 0. 2. 2

 .حياهلا بالطرق التقليدية
 تسهم البحوث اإلجرائية يف تطوير املعلم مهنيا ، حبيث تتكامل اجلوانب األكادميية لديه مع. 2. 2. 2

اجلوانب املهنية، وذلك ألن البحث اإلجرائي يقوم على التأمل يف املمارسات من أجل فهم أفضل 
 .للمعتقدات الرتبوية

تزيد البحوث اإلجرائية من قدرات الرتبويني على حتليل املشكالت واختاذ القرارات وتنمي  .2. 2. 2
 .ي لديهمالوعي الذايت لديهم، وتزيد من قدرات التفكري الناقد واإلبداع

املعلمني والطالب، : من خالل البحوث اإلجرائية يزداد التواصل بني أطراف العملية الرتبوية .2. 2. 2
، 2112عودة وشرير، )املعلمني والباحثني، املعلمني واإلدارة املدرسية، اإلدارة املدرسية واجملتمع احمللي 

424.) 
 :خصائص البحث اإلجرائي. 2. 2

 :خصائص البحث اإلجرائي يف النقاط اآلتية( 55، 2102الدريج، )لقد خلص 
البحث اإلجرائي حبث واقعي، يركز على مشكالت عملية تواجه العاملني، ورمبا تفرض عليهم  .0. 2. 2

مشكالت من واقع املمارسة اليومية داخل الصفوف واملدارس، إذ إن دوافع هذا النوع من البحوث عادة 
 .املمارسةتنبع من داخل املهنة ومن صلب 

لبحث اإلجرائي حبث حمدد وحملي يتعامل مع ظاهرة معينة ويركز على حاالت حمددة يف الزمان . 2. 2. 2
واملكان، وهو حملي من حيث اهتمام الباحثني الذي يتأثر خبصوصية املواقف التعليمية يف الفصول وداخل 

اجملتمعات احمللية، إن البحث اإلجرائي املدرسة، كما يتأثر خبصوصية البيئة والظروف احمليطة واحتياجات 
 .يتعامل مع مشكالت تظهر يف بيئات معينة وظروف حمددة وليس ظواهر وإشكاالت حبثية عامة

البحث اإلجرائي حبث تشاركي، ميكن أن ينجزه معلم واحد، لكن عادة ما ينجزه بالتعاون مع . 2. 2. 2
. أن يشرتك فيه أكثر من معلم يف إطار فريق عمل زمالئه ومبشاركة الطالب وأولياء أمورهم، كما ميكن
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وميكن أن يقوم به مدير املدرسة بالتعاون مع املعلمني واإلداريني، وهنا يتجل ى الطابع التعاوين للبحث 
 .اإلجرائي

البحث اإلجرائي حبث عملي تطبيقي، مع ضرورة متييزه من البحث العلمي التطبيقي، ألن . 2. 2. 2
اإلجرائي ال يعين تطبيق نظريات أو فحص إمكانية تطبيقها، بل يعين وضع إجراءات التطبيق يف البحث 

 .وتطبيقها واستخال  النتائج وتوظيفها مباشرة يف اختاذ القرار وحل املشكلة
البحث اإلجرائي نوع من االستقصاء يتلخص أساسا  يف استقراء ومالحظة وتتبع مستمر ملا . 6. 2. 2

 .رتبوي، وملا حيدث خالل النشاط اليومي داخل الفصول واملدارسحيفل به واقع النشاط ال
نوع من التأمل؛ أي التفكري العميق وإعادة التفكري ومراجعة الذات واحلوار والنقاش الذي يرافق . 5. 2. 2

 .يف العادة خطوات البحث اإلجرائي
 :أهداف البحث اإلجرائي ووظائفه. 2. 2

البحوث الرتبوية التطبيقية حتسني املمارسات الرتبوية ألحد عادة يكون اهلدف من هذا النوع من 
العاملني يف اجملال الرتبوي سواء أكان معلما  أم مديرا  أم مشرفا  أم خمتصا  يف الرتبية، ولذلك يطلق على 

حممد وآخرون، " )داخليةحبوث "أو " حبوث املدرسني"، أو "البحوث العملية"البحوث اإلجرائية أحيانا  
 :وميكن تلخيص أهداف البحث اإلجرائي ووظائفه يف النقاط اآلتية، (06، 2112

مينح البحث اإلجرائي املعلمني وعموم املمارسني الرتبويني اإلحساس بالقوة والثقة بالنفس، . 0. 2. 2
فعندما يسهم املعلم يف عملية البحث فإنه يستفيد منها وهذا يعزز ثقته بنفسه ويشعره بنوع من السيطرة 

 .املواقف ورمبا على املشكالت اليت تواجهه على
يهدف البحث اإلجرائي إىل تنمية مهارة حل املشكالت وتشجيع املنحى العلمي يف حلها . 2. 2. 2

لدى املمارسني يف امليدان الرتبوي، وتكمن القيمة األساسية للبحث اإلجرائي يف أنه يزود حبلول سريعة 
 .ية حللهاللمشكالت اليت ال تستطيع انتظار نظر 

التنمية املهنية للمعلمني من خالل خلق فر  للتعلم الذايت، وتكوين الشخصية املهنية املتأملة . 2. 2. 2
وتكوين الشخصية املهنية املالحظة واملتتبعة وامللتزمة، وجتويد املمارسة املهنية، وحتسني األداء يف املدارس، 

 . وخلق ثقافة مهنية
ئي يف األساس إىل حتسني املمارسات العملية يف جمال معني وبيئة حمددة، يهدف البحث اإلجرا. 2. 2. 2

: التفكري)لكن له غرض آخر ال يقل أمهية وهو التنمية املهنية للمعلم، ويكتسب من خالله عادة التأمل 
يف عمله اليومي، كما يكتسب مهارات البحث واملبادرة والتعاون والعمل مع ( أي التفكري املنظم والعميق
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وااللتزام الكامل بالعمل الرتبوي لتحسني األداء وتطوير البيئة ( العمل اجلماعي داخل الفريق)اآلخرين 
 (.2112حيدر، )املدرسية والرفع من الفعالية وحتقيق اجلودة الشاملة 

أما على الصعيد الرتبوي، فيمكن حتديد أهداف البحوث اإلجرائية يف عملية التعليم والتعلم، 
 :ها يف مخسة تصنيفات؛ وهيوذلك بتصنيف

أهنا وسيلة لعالج املشكالت اليت مت تشخيصها يف مواقف معينة، أو لتحسني جمموعة من الظروف  .0
 .بطريقة ما

أهنا وسيلة للتدريب أثناء اخلدمة، وهي بذلك تسلح املعلم مبهارات وطرق جديدة، وتشحذ قواه  .2
 .التحليلية، وتزيد من وعيه بذاته

 .ة حلقن مداخل إضافية أو مستحدثة للتعليم والتعلم يف نظام جامد مينع التغيري والتحديثأهنا وسيل .2
أهنا وسيلة لتحسني االتصال الضعيف بني املعلم املمارس والباحث األكادميي، ولعالج فشل البحث  .2

 .التقليدي يف إعطاء أوصاف واضحة
م هبا البحث العلمي احلقيقي، فإهنا وسيلة لتوفري على الرغم من أهنا تفتقد املنهجية القوية اليت يتس .6

بديل أفضل من املداخل اليت تتسم بالذاتية للمداخل األكثر ذاتية النامجة عن االنطباعات الشخصية حلل 
 (.62، 2112حممد وآخرون، )املشكالت داخل الفصول 

 :معيقات البحث اإلجرائي. 6. 2
 :ما يليميكن إمجال أهم معيقات البحث اإلجرائي في

 .يعد بعض الرتبويني عمل حبوث إجرائية هدرا  لوقت املعلم والطالب .0
 .ينظر إىل البحث اإلجرائي على أنه إضايف غري الزم .2
 .حيجم كثري من الرتبويني عن البحوث اإلجرائية جتنبا  للنقد وخوفا  من الفشل .2
العمل الروتيين فال يقدمون على البحوث  كثري من الرتبويني يصابون باالنطفاء النفسي بعد فرتة من .2

 .اإلجرائية ألهنم بطبيعتهم مقاومون للتغيري
خيشى كثريون من إصدار أحكام عليهم لذا ال يقومون بالبحوث اإلجرائية خوفا  من كشف عيوهبم أو  .6

 .هتديدات اآلخرين بانتقادهم
 .ها فهما  صحيحا  يفتقد البعض القدرة على حتليل أسباب املشكلة أو فهم أبعاد .5
يعد  عدم قدرة الباحثني على حتليل األدلة والتوصل إىل نتائج ذات صلة باملشكلة أحد معوقات البحث  .2

 (.421، 2112عودة وشرير، )اإلجرائي 
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 :وقد حصرت بعض الدراسات املعيقات يف اجملاالت اآلتية
 .معيقات تتعلق بوزارة الرتبية والتعليم: اجملال األول .0
 .معيقات تتعلق باملعلم نفسه: جملال الثاينا .2
 .معيقات تتعلق بالنشر العلمي: اجملال الثالث .2
 (.21، 2102اخلوالدة واملقابلة، )معيقات تتعلق باملدرسة : اجملال الرابع .2

 :املعوقات على النحو اآليت صنفوهناك من 
 .املعيقات املتعلقة ببيئة العمل: اجملال األول .0
 .املعيقات املتعلقة بالبيانات واملعلومات: الثايناجملال  .2
 .املعيقات املادية واملعنوية: اجملال الثالث .2
 .املعيقات املتعلقة بالنشر: اجملال الرابع .2
 (. 2، 2102عبابنة، )املعيقات املتعلقة بالباحث نفسه : اجملال اخلامس .6
 :اإلجرائي للبحث الفلسطينية املدرسة حاجة. 5. 2

 العملية فيها مبا احلياة، مناحي مجيع يف واملعيقات التحديات من الكثري الفلسطيين اجملتمع جهيوا
 .الغرض هلذا استخدامها ميكن اليت الوسائل إحدى يكون قد اإلجرائي والبحث نوعيتها، وحتسني الرتبوية

 اإلجرائي لبحثا ملمارسة عالية حبثية قدرات الفلسطينيني الرتبويني لدى يكون أن يستدعي وهذا
 وتطويره حتسينه هبدف أدائهم بفحص فيقومون ألنفسهم، للعمل املمارسني تطوير أساس على يقوم الذي

 املشكلة لطبيعة مالئمة علمية منهجية باستخدام حبلها ليقوموا تواجههم اليت املشكالت تعر ف خالل من
 الفلسطينيني الرتبويني أن نرى هنا ومن ا،فيه يعيشون اليت احمللية والبيئة الفلسطينيني الطالب وخصوصية

 على بناء الرتبوية النظريات لتطوير مؤهلني يكونوا أن جيب ولذا الفلسطينية، الرتبية يقيم من أفضل
 يتم ال أن مبعىن املختلفة، الدول يف التجارب عنه أسفرت ما على بناء وليس الصفية، املعلمني ممارسات

 ميدان يف لتطبق أخرى دول يف ونضجت ولدت تربوية وأفكار ريستد وطرق ملشكالت حلول استرياد
 مثل لتطوير الفلسطينية املدارس يف البحثي التوجه هذا لتبين ماسة حاجة نلمس هنا من الفلسطينية، الرتبية
 مجة فوائد من له ملا وباحثني كمهنيني بأنفسهم االرتقاء على ومساعدهتم الرتبويني، يف الروح هذه

 (.422 ،2112 وشرير، عودة) عموما   الفلسطينية والرتبية الطالبو  للمعلمني
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 :دراسات سابقة2 8
 :العربية الدراسات. 0. 2

 اإلجرائي، البحث العربية اللغة معلمي ممارسة مدى معرفة إىل (2101 ،العبيدي) دراسة هدفت
 العربية باململكة لدماما مدينة يف احلكومية املدارس يف اللغوي تالميذهم أداء تطوير يف واستخدامه
 عينة من%( 24) أن الدراسة نتائج وأظهرت فقرة،( 26) من تكونت استبانة استخدام مت السعودية،

 أن هلم يسبق مل الدراسة عينة أفراد مجيع وأن اإلجرائي، البحث مبصطلح مسعوا أن هلم يسبق مل الدراسة
 النتائج أظهرت اللغوي تالميذهم أداء تطوير يف اإلجرائي للبحث ممارستهم وحول إجرائيا ، حبثا   نفذوا

 .اإلجرائي البحث ممارستهم يف متدنيا   مستوى
 الرتبية كليات يف العلمي البحث معيقات تعر ف إىل هدفتف (2101 ،ومشاس اجمليدل) دراسةأما 

 اهليئة أعضاء مجيع من الدراسة عينة تكونت بصاللة، الرتبية كلية يف التدريسية اهليئة أعضاء نظر وجهة من
 أظهرت استبانة، عليهم طبقت تدريس هيئة عضو( 52) عددهم البالغ بصاللة الرتبية كلية يف التدريسية

 جاءت األخرية املرتبة ويف املادية، املعيقات تالها مث األبرز، كانت اإلدارية املعيقات أن الدراسة نتائج
 االجتماعي للنوع تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وأظهرت الذاتية، املعيقات

 .خربة األقل لصاحل اخلربة سنوات إىل تعزى إحصائية داللة ذات فروق أظهرت حني يف والتخصص
 إجراء يف األردين املعلم تواجه اليت املعوقات تعر ف إىل (2102 ،واملقابلة اخلوالدة) دراسةوهدفت 

 املدرسة ونوع العلمي واملؤهل واملرحلة اجلنس ملتغريات بعا  ت املعوقات مستوى يف والفروق العلمية، البحوث
 ،(02062) من الدراسة جمتمع تكون فقرة،( 22) على اشتملت استبانة استخدام مت اخلربة، وسنوات
 املنهج واستخدم األردنية، املدارس يف يدرسون ممن ومعلمة معلما  ( 642) من الدراسة عينة وتكونت
 البحوث إجراء يف األردين املعلم تواجه اليت املعوقات مستوى أن الدراسة نتائج توأظهر  التحليلي، الوصفي
 نوع وملتغري اإلناث لصاحل اجلنس ملتغري تبعا   إحصائية داللة ذات فروق وجود وأظهرت مرتفعا ، كان العلمية
 اليت املرحلة غريملت تبعا   إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وأظهرت احلكومية، املدارس لصاحل املدرسة
 .اخلربة سنوات ملتغري وتبعا   املعلم يدرسها

 مدارس يف للمعلمني اإلجرائي البحث واقع عن الكشف إىلهدفت  (2102 ،ويح) دراسةأما 
 مت حماور، أربعة من تكونت استبانة استخدام مت للمعلمني، وأمهيته البحرين مبدارس العام الثانوي التعليم

 حبوث بعمل قاموا العينة من%( 22.2) أن الدراسة نتائج وأظهرت ومعلمة، لما  مع( 006) على تطبيقها
 .إجرائية حبوث بإجراء يقوموا مل العينة من%( 22.2)و مدارسهم، داخل إجرائية
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 عزوف إىل تؤدي اليت املشكالت استقصاء إىل (2102 ،والقضاة مصطفى) دراسةوهدفت 
 تكون نظرهم، وجهة من املتحدة العربية اإلمارات دولة يف بويةالرت  البحوث إعداد عن العربية اللغة معلمي
 معلمة،( 024)و معلما  ( 060) من الدراسة عينة تكونت ومعلمة، معلما  ( 2102) من الدراسة جمتمع

 على موزعة فقرة( 26) على اشتملت استبانة من الدراسة أداة وتكونت الوصفي، املنهج فيها واستخدم
 به، واالرتقاء الرتبوي البحث لتطوير املعلمني مقرتحات يتضمن مفتوح سؤال إىل فةباإلضا جماالت أربعة

 التوايل على واالقتصادية واألكادميية والتكنومعلوماتية الشخصية املشكالت أن الدراسة نتائج وأظهرت
 إلداريةا املشكالت أما نظرهم، وجهة من الرتبوية البحوث إجراء من املعلمني متنع كبرية مشكالت كانت

 النوع إىل تعزى إحصائيا   دالة فروق وجود عدم أظهرت كما األمهية، حيث من الرابعة املرتبة احتلت فقد
 .واملسلكي األكادميي واملؤهل التدريسية واخلربة االجتماعي

 :األجنبية الدراسات. 2. 2
 اإلجرائية البحوث تنفيذ على املعلمني قدرة تطوير إىل (Atay, 2006) "أتاي" راسةدهدفت 

 الدراسة واعتمدت معلما ،( 21) من الدراسة عينة وتكونت للمعلمني، قدم تدرييب برنامج خالل من
 تصورات يف تغريا   الدراسة نتائج وأظهرت البيانات، مجع يف الرمسية غري واحملادثات امليدانية املالحظات

 تأثري كان كما اإلجرائي، بالبحث ةوعملي نظرية معرفة لديهم أصبح فقد اإلجرائي؛ البحث عن املعلمني
 بكيفية معرفة املعلمني لدى وأصبح اإلجرائي، البحث استخدام يف مهاراهتم تطوير على إجيابيا   الربنامج

 .الطلبة باحتياجات وعيهم زاد كما ممارساهتم، تقييم وكيفية وحتليلها، البيانات مجع
 تعر ف إىل هدفت( Algadheeb & almeqren, 2014) "واملقرن اجلذيب" دراسةأما 

 عبد بنت نورة األمرية جامعة يف الرتبية كلية يف التدريس هيئة أعضاء تواجه اليت العلمي البحث معوقات
 ومت االجتماعية، واحلالة العلمي والتخصص األكادميية والرتبة العمر حسب املعوقات وحتديد الرمحن

 التقنية واملهارات االجتماعية والعوامل لعائليةوا الشخصية املعوقات على اشتملت استبانة استخدام
 الدراسة نتائج وأظهرت التدريس، هيئة أعضاء من( 51) من الدراسة عينة وتكونت اجملتمعية، والعقبات

 الشخصية العقبات مث االجتماعية العقبات تالها األوىل باملرتبة جاءت واملهنية التنظيمية العقبات أن
 ملتغريات تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وأظهرت باملهارات، املتعلقة باتالعق وأخريا   والعائلية،

 .العلمي والتخصص( العلمي املؤهل) األكادميية والرتبة العمر
 اليت املعوقات تعر ف إىل( Faldez & Lapinid, 2015) "والبينيد فالديز" دراسةوهدفت 

 معلما  ( 02) من الدراسة عينة وتكونت اإلجرائية، بحوثال إجراء من الفلبني يف الرياضيات معلمي متنع
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 وأن للمعلمني، املادية القدرة ضعف املعيقات أهم من أن: الدراسة نتائج وأظهرت الرياضيات، معلمي من
 تدريب بعدم يتعلق ما املعوقات من وأن للمعلمني، والسياسية االجتماعية بالظروف تتعلق معوقات هناك

 .املسؤولة اجلهات من البحوث هذه مثل إجراء على املعلمني
 اجلامعة بني التعاون أمهية تعر ف إىل هدفت (Yoan & Lee, 2015) "ويل يوان" دراسةأما 

 للتغلب للمعلمني، املهنية املهارات لتنمية كوسيلة اإلجرائية بالبحوث القيام على املعلمني لتشجيع واملدرسة
 اجلامعيني، الباحثني قبل من وتوجيههم هلم الالزمة املساعدة ميتقد طريق عن تواجههم اليت التحديات على

 إجراء على وتشجيعهم املعلمني تدريب يف واملدرسة اجلامعة بني التعاون أمهية الدراسة نتائج وأظهرت
 .مهنيا املعلمني لتطوير مستمر بشكل اإلجرائية البحوث

 اليت العلمي البحث اتمعوق تعر فإىل  (,Hatamleh 2105) "حتاملة" دراسةوهدفت 
 اجلامعة، يف العاملني من( 011) من الدراسة عينة وتكونت جدارة، جامعة يف التدريس هيئة أعضاء تواجه

 تتعلق اليت املعوقات أن: الدراسة نتائج وأظهرت فقرة،( 62) من تكونت استبانة الباحث واستخدم
 جاءت العلمي البحث مبهارات تتعلق اليت عوقاتوامل األوىل باملرتبة جاءت واإلدارية املالية باملعوقات

 ذات فروق ووجود الذكور، لصاحل اجلنس ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق ووجود الثانية، باملرتبة
 (.املؤهل) األكادميية والرتبة اخلربة سنوات ملتغري تعزى إحصائية داللة

 املبتدئني املعلمني شخصية ءبنا كيفية تعر ف إىل (Yuan, 2017) "يوان" دراسةوهدفت 
 وأظهرت تواجههم، اليت والعقبات كونغ، هونغ يف البحثية ممارستهم خالل من املهنية هويتهم بناء وإعادة
 للعقبات تعرضه من الرغم على شخصيته من طور قد للبحوث واملمارس املشارك املعلم أن الدراسة نتائج
 هذه سامهت وقد بإجرائها، يقوم اليت البحوث لنشر احملتمل والتحيز فيها يعمل اليت املؤسسة سياسة مثل

 وكذلك البحثي، العمل ملمارسة املبتدئني املعلمني تواجه قد اليت والعقبات التحديات فهم يف الدراسة
 املشكالت ملواجهة أدائهم وتطوير املهنية ممارستهم حتسني هبدف حبثية هوية امتالك على املعلمني ساعدت

 . تعرتضهم اليت
 يف معلمني قدرة مدى تعر ف إىل (Yuan & Burns, 2017) "وبرينز يوان" دراسةوهدفت 

 املعيقات وأهم ،(اإلجرائية) العملية البحوث إجراء خالل من املهنية هويتهما بناء إعادة على الصني
 هلذه العملية ةاملمارس أن الدراسة نتائج أظهرت وقد البحوث، تلك إجراء أثناء يف واجهتهما اليت والعقبات
 املشكالت مواجهة على القدرة لديهما فأصبحت املعلمني هوية تطوير يف حتويليا   تأثريا   أحدثت البحوث

 يف املعلمني زمالئهما وبني بينهما التعاون زيادة على أيضا   وعملت املدرسة، يف عملهم يف يواجهاهنا اليت
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 مثل باألحباث قيامهما أثناء واجهتهما قاتومعي عقبات هناك وأن املشكالت، لتلك حلول عن البحث
 .لديهم البحثية املعرفة ونقص اجلامدة الدراسية املناهج

 :السابقة الدراسات على تعليق. 2. 2
 إىل تؤدي اليت املشكالت استقصاء حاول بعضها أن السابقة الدراسات عرض خالل من يتضح

 أن نتائجها أظهرت اليت( 2102 والقضاة، فىمصط) كدراسة الرتبوية البحوث إعداد عن املعلمني عزوف
 تعر ف إىل( 2102 واملقابلة، اخلوالدة) دراسة وهدفت األوىل، باملرتبة جاءت الشخصية املشكالت

 كان املعوقات مستوى أن نتائجها وأظهرت العلمية، البحوث إجراء يف األردين املعلم تواجه اليت املعوقات
 فقد( 2102 ويح،) دراسة أما املدرسة، نوع وملتغري اإلناث لصاحل اجلنس ملتغري تبعا   فروق ووجود مرتفعا ،
 ما أن نتائجها وأظهرت هلم، بالنسبة وأمهيته للمعلمني اإلجرائي البحث واقع عن الكشف إىل هدفت
 مدى تعر ف إىل( 2101 العبيدي،) دراسة وهدفت إجرائية، حبوث بعمل قاموا فقط% 22.2 نسبته
 هلم يسبق مل العينة من% 24 نسبته ما أن نتائجها وأظهرت اإلجرائي، للبحث العربية غةالل معلمي ممارسة

 مستوى وأن إجرائيا ، حبثا   نفذوا أن هلم يسبق مل العينة أفراد مجيع وأن اإلجرائي، البحث مبصطلح مسعوا أن
 تعر ف إىل( 2101 ومشاس، اجمليدل) دراسة هدفت حني يف جدا ، متدنية اإلجرائي للبحث ممارستهم
 اإلدارية املعيقات أن نتائجها وأظهرت التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة من العلمي البحث معيقات
 حتاملة،) دراسة وهدفت اخلربة، سنوات ملتغري تبعا   إحصائية داللة ذات فروق ووجود األبرز، كانت

 أن نتائجها وأظهرت التدريس، هيئة أعضاء تواجه اليت العلمي البحث معوقات تعر ف إىل( 2105
 لصاحل اجلنس ملتغري تبعا   إحصائية داللة ذات فروق ووجود األوىل، باملرتبة جاءت واإلدارية املالية املعوقات
 من الرياضيات معلمي متنع اليت املعوقات تعر ف إىل( 2106 والبينيد، فالديز) دراسة وهدفت الذكور،

 دراسة أما للمعلمني، املادية القدرة عدم املعيقات أهم من أن نتائجها وأظهرت اإلجرائية، البحوث إجراء
 القيام على املعلمني لتشجيع واجلامعة املدرسة بني التعاون أمهية تعرف إىل هدفت( 2106 ويل، يوان)

 بشكل مهنيا   تطويرهم هبدف املعلمني تدريب يف التعاون هذا أمهية نتائجها وأظهرت اإلجرائية، بالبحوث
 أعضاء تواجه اليت العلمي البحث معوقات تعرف إىل( 2102 واملقرن، اجلذيب) دراسة وهدفت مستمر،

 أتاي،) دراسة أما األوىل، باملرتبة جاءت واملهنية التنظيمية العقبات أن نتائجها وأظهرت التدريس، هيئة
 وأظهرت ،تدرييب برنامج خالل من اإلجرائية البحوث تنفيذ على املعلمني قدرة تطوير إىل هدفت( 2115
 يف مهاراهتم تطوير إىل أدى مما اإلجرائي البحث حول املعلمني تصورات يف تغري حدوث نتائجها

 .تعرتضهم اليت املشكالت ملواجهة استخدامه
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 املدارس يف واملعلمات املعلمني تواجه اليت املعيقات عن الكشف احلالية الدراسة حاولت وقد
 املعيقات، هذه جتاه املتغريات بعض أثر ومعرفة نظرهم، وجهة من اإلجرائية البحوث إلجراء احلكومية
 وبينت ،(اخلوالدة) دراسة مع اختلفت وبذلك متوسطة، بدرجة كانت املعيقات أن الدراسة نتائج أظهرت
 والقضاة، مصطفى) دراسيت مع اتفقت وبذلك األوىل باملرتبة جاءت الشخصية املعيقات أن الدراسة
 وأظهرت ،(واملقرن واجلذيب وحتاملة، ومشاس، اجمليدل) من كل دراسة مع لفتواخت( والبينيد وفالديز
 حتاملة دراسة مع اتفقت وبذلك اجلنس ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود احلالية الدراسة

 .واخلوالدة
 اليت النتائج ومناقشة الدراسة أداة بناء يف السابقة الدراسات من احلالية الدراسة أفادت وقد

 .إليها توصلت
 :الدراسةحدود 9. 

 املدارس يف العاملني الفلسطينيني واملعلمات املعلمني على الدراسة هذه اقتصرت: بشريةال دوداحل. 0. 4
 .2102/2102 الدراسي العام يف حلم بيت حمافظة يف احلكومية

 .06/2/2102 - 02/2/2102 بني الواقعة الفرتة يف الدراسة هذه إجراء مت: الزمانية دوداحل .2. 9
 . حلم بيت حمافظة يف احلكومية املدارس على الدراسة هذه اقتصرت: املكانية دوداحل .3. 9
 :الدراسةنهج م2 10 

 . الدراسة أداة باستخدام التحليلي الوصفي املنهج الباحث اتبع
 :الدراسةمجتمع 2 11

 البالغ حلم بيت حمافظة يف احلكومية املدارس ومعلمات معلمي مجيع من الدراسة جمتمع تكون
 الدراسي العام من الثاين الدراسي الفصل خالل بعملهم امللتحقني ومعلمة، معلم( 2211) عددهم
 .حلم بيت يف والتعليم الرتبية مديرية إلحصاءات وفقا   ،2102/2102
 :الدراسةعينة 12. 

 اجلدول ويوضح نقودية،الع بالطريقة اختيارها مت ومعلمة، معلما  ( 205) من الدراسة عينة تكونت
 العلمي، واملؤهل اخلربة، سنوات وعدد اجلنس،) الدراسة متغريات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع( 0)

 (.املدرسة وموقع
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 1 جدول
 الدراسة متغريات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغري

 اجلنس
 50.0 108 ذكر
 50.0 108 أنثى

 100.0 216 اجملموع

 املؤهل العلمي
 83.3 180 بكالوريوس فأقل

 16.7 36 أعلى من بكالوريوس
 100.0 216 اجملموع

 عدد سنوات اخلربة

 16.7 36 سنوات فاقل6
5-01 36 16.7 
 66.7 144 سنوات 01أكثر من 

 100.0 216 اجملموع

 موقع املدرسة
 80.6 174 مدينة
 19.4 42 قرية

 100.0 216 موعاجمل

 2 جدول
 االستبيان عليهم املوزع واملعلمات املعلمني أعداد توزيع

 عدد االستبيانات جنس املدرسة اسم املدرسة الرقم
 02 إناث مدرسة العودة األساسية 0
 05 ذكور مدرسة ذكور بيت حلم الثانوية 2
 01 إناث مدرسة بنات بيت جاال الثانوية 2
 2 ذكور دين األساسيةمدرسة اخللفاء الراش 2
 02 ذكور مدرسة اسكندر اخلوري الثانوية 6
 02 إناث مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية 5
 02 ذكور مدرسة ذكور اخلضر الثانوية 2
 02 ذكور مدرسة أم الشهداء األساسية 2
 01 إناث مدرسة تل الربيع األساسية 4

 02 إناث مدرسة الفجر األساسية 01
 02 إناث ات مراح رباح الثانويةمدرسة بن 00
 02 ذكور مدرسة ذكور بتري الثانوية 02
 02 إناث مدرسة بنات زعرتة الثانوية 02
 02 إناث مدرسة بنات العبيدية الثانوية 02
 02 ذكور تقوع األساسية مدرسة 06
 01 ذكور مدرسة ذكور دار صالح األساسية 05
 02 ذكور مدرسة ذكور الشواورة األساسية 02
 2 إناث مدرسة اخلا  والنعمان األساسية 02

 205 اجملموع
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 :أداة الدراسة13. 
 يف الفلسطينيني واملعلمات املعلمني تواجه اليت املعيقات معرفة يف املتمثل الدراسة هدف لتحقيق

 أداة ءببنا الباحث قام نظرهم، وجهة من اإلجرائية البحوث إلجراء حلم بيت حمافظة يف احلكومية املدارس
 البحوث مبوضوع العالقة ذي النظري األدب على االطالع بعد وذلك االستبانة يف املتمثلة الدراسة

 من الدراسة أداة وتكونت مبوضوعها الصلة ذات اجلامعية والرسائل والبحوث السابقة والدراسات اإلجرائية،
 :قسمني على اشتملت استبانة

 اخلربة، سنوات وعدد اجلنس،) املستجيب عن شخصية معلومات على حيتوي: األول القسم
 (.املدرسة وموقع العلمي، واملؤهل

 البحوث إلجراء الفلسطينيني واملعلمات املعلمني تواجه اليت املعيقات استبانة: الثاين القسم
 املعيقات) وهي جماالت؛ ثالثة على موزعة فقرة( 26) على واشتملت نظرهم، وجهة من اإلجرائية

 (.األكادميية واملعيقات واملدرسية، اإلدارية عيقاتوامل الشخصية،
 : صدق أداة الدراسة .0. 02

 بغرض وذلك احملكمني، من جمموعة على بعرضها الباحث قام الدراسة أداة صدق من للتحقق
 ومدى له، صممت ما لقياس صالحيتها ومدى فقراهتا، ووضوح اللغوية الصياغة مناسبة من التحقق

 تكونت وقد الفقرات، بعض صياغة بتعديل مبالحظاهتم األخذ مت وقد لدراسة،ا ألهداف مالءمتها
 .الدراسة جماالت على موزعة فقرة( 26) من النهائية بصورهتا االستبانة

 : أداة الدراسة ثبات .0. 02
 وذلك ،(test-retest) االختبار وإعادة االختبار طريقة الباحث اعتمد األداة ثبات من للتأكد

 تطبيقها إعادة ومت ومعلمة، معلما  ( 06) أفرادها عدد بلغ واملعلمات املعلمني من عينة على بتطبيقها
 قيمته وبلغت بريسون، ارتباط معامل باستخدام الثبات معامل ُحسب ذلك وبعد أسبوعني، بعد عليهم

 بطريقة لدراسةا أداة ثبات من التحقق مت كما احلالية، الدراسة لغايات مقبولة القيمة هذه وتعد ،(1.26)
 قيمة وهي ،(1.420) الثبات معامل قيمة فبلغت ألفا، كرونباخ معادلة باستخدام الداخلي االتساق

 :التايل اجلدول يف يظهر كما الدراسة؛ هذه ألغراض مقبولة
  2 جدول
 الدراسة أداة ثبات

 حجم العينة عدد الفقرات معامل الثبات كرونباخ ألفا احملور
 216 35 0.921 الدرجة الكلية
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 :إجراءات الدراسة 14.
 النهائية، بصورهتا االستبانة واعتماد وثباهتا، صدقها من والتحقق الدراسة أداة إعداد مت أن بعد

 على احلصول ومت ومعلمة، معلما  ( 221) العينة حجم فبلغ واملعلمات، املعلمني من%( 01) اختري
 الدراسة، عينة على االستبانة وتوزيع حلم، بيت حمافظة يف والتعليم الرتبية مديرية من املهمة لتسهيل كتاب

 وإدخال اإلجابات تفريغ مت إذ اإلحصائي، للتحليل خضعت اليت االستبانات من( 205) اسرتجاع ومت
 (.SPSS) اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام اآليل احلاسب إىل البيانات

 خبمسة حتديدها ومت اخلماسي، ليكرت مقياس وفق فقرة كل عن اإلجابة مستوى تدريج مت كما
 : اآليت النحو على مستويات

 2 جدول
 اإلجابة مستويات على الدرجات توزيع

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة

درجات 6 درجات 2  درجات 2   درجة واحدة درجتان 

 :الدراسةنتائج 2 13
 :اآليت النحو على وذلك أسئلتها، عن اإلجابة خالل من الدراسة لنتائج وصفا   القسم هذا يتضمن

 من اإلجرائية للبحوث احلكومية املدارس ومعلمات معلمي ممارسة معيقات ما: السؤال األول. 0. 06
 ؟ نظرهم وجهة

 وللدرجة فقرة لكل املئوية والنسب احلسابية املتوسطات استخدمتاألول  السؤال عن لإلجابة
 :التالية املتوسطات مفاتيح اعتمدت النتائج تفسري جلأ من، و الكلية

 (.قليل) منخفضا   مؤشرا  ( 2.22) من األقل احلسايب الوسط عد .0
 .متوسطا   مؤشرا  ( 2.52-2.22) بني يقع الذي احلسايب الوسط عد .2
 (.كبري) عاليا   مؤشرا  ( 2.52) يفوق الذي احلسايب الوسط عد .2
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 6 جدول
 (:الشخصية املعيقات) األول احملور لفقرات ملعياريةا واالحنرافات احلسابية املتوسطات

املتوسط  النسبة العدد العبارة م
 احلسايب

االحنراف 
 الدرجة املعياري

 متوسطة 85. 3.37 %67 022 .عدم امتالكي ملهارة البحث عرب مواقع االنرتنت  .0
 سطةمتو  86. 3.36 %67 022 .عدم قدريت على اختيار مشكالت تستحق الدراسة والبحث  .2
 متوسطة 92. 3.12 %62 022 .عدم امتالكي ملهارات إجراء البحوث اإلجرائية  .2

عدم اطالعي على جتارب حبثية يف الدول املتقدمة بسب ضعف   .2
 متوسطة 1.16 3.10 %62 022 .املستوى يف اللغة االجنليزية

 طةمتوس 78. 2.86 %57 022 .ضعف التعاون بني املعلمني إلجراء البحوث اإلجرائية  .6

عدم قناعيت باالستفادة من نتائج البحوث اإلجرائية لتحسني عملييت   .5
 متوسطة 97. 2.72 %54 002 .التعلم والتعليم

 متوسطة 87. 2.50 %50 012 .عدم مشاركة املعلمني يف املؤمترات العلمية املتعلقة بالبحوث اإلجرائية  .2
 قليلة 86. 1.98 %40 25 (.كاملناوبة واإلشراف)كثرة األعباء   .2
 قليلة 43. 1.75 %35 25 .عدم القدرة على تغطية تكاليف إعداد البحوث اإلجرائية  .4

 قليلة 44. 1.74 %35 25 .عدم توفر الوقت الكايف إلجراء البحوث اإلجرائية  .01
 متوسطة 62. 2.65 %62 002 الدرجة الكلية

 درجات 6أقصى درجة لالستجابة 

 مبتوسط االنرتنت مواقع عرب البحث ملهارة امتالكي عدم الفقرات أهم أن اجلدول من نالحظ
 حسايب مبتوسط والبحث الدراسة تستحق مشكالت اختيار على قدريت عدم يليها ،(2.22) حسايب

 مبتوسط اإلجرائية البحوث إلجراء الكايف الوقت توفر عدم موافقة الفقرات أقل كانت وقد ،(2.25)
 لدى ضعف وجود على واضحة داللة يعطي وهذا ،(2.56) الكلية الدرجة وبلغت ،(0.22) مقداره

 مهارة يف املعلمني كفاءة لرفع املتخصصة الدورات عقد ضرورة يستدعي مما البحث مهارة يف املعلمني
 خالل من الدراسة وتستحق تواجههم اليت املشكالت حتديد يف املعلمني مساعدة ضرورة وكذلك البحث،

 اجملال، هذا يف كفاءهتم لرفع البحوث يف املختصني مع واحلوارات واللقاءات والندوات العمل ورش عقد
 املسؤولني على وما لديهم الكايف الوقت توفر يؤكد ما املعلمني أمام عائقا   يشكل ال الوقت أن ونالحظ

 .كفاءاهتم ورفع تشجيعهم سوى
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 5 جدول
 (:واإلدارية املدرسية املعيقات) الثاين احملور لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 النسبة العدد العبارة م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.01 3.61 %72 065 .عدم توفر خدمة االنرتنت يف املدرسة  .00
 متوسطة 72. 3.01 %60 021 .حتث إدارة املدرسة املعلمني إلجراء البحوث اإلجرائية  .02
 متوسطة 1.27 2.85 %57 022 .درسة على إجراء البحوث اإلجرائيةعدم تشجيع إدارة امل  .02
 متوسطة 93. 2.85 %57 022 .قلة تكليف املعلمني باإلشراف على حبوث يقوم هبا الطلبة  .02
 متوسطة 1.12 2.64 %53 002 .عدم وجود خطة من الوزارة لدعم البحوث اإلجرائية  .06
 متوسطة 86. 2.62 %52 002 .مديرية الرتبية قلة توافر مراكز للدراسات والبحوث على مستوى  .05
 متوسطة 1.00 2.61 %52 002 .قلة املراجع احلديثة يف مكتبة املدرسة  .02
 متوسطة 1.24 2.51 %50 012 .ضعف إمكانات املدرسة لتمويل البحوث اإلجرائية  .02
 متوسطة 50. 2.50 %50 012 .ضعف خدمة االنرتنت يف املدرسة  .04
 متوسطة 49. 2.38 %48 012 .ة املدرسة لدعم البحوث اإلجرائيةعدم وجود خطة من إدار   .21
 متوسطة 69. 2.37 %47 012 .عدم قناعة إدارة املدرسة جبدوى إجراء البحوث اإلجرائية  .20
 متوسطة 1.11 2.37 %47 012 .عدم وجود ارتباط بني تقومي املعلم ونشاطه البحثي  .22

22.  
إجراء البحوث  عدم توفر قاعدة بيانات يف املدرسة تساعد على

 .اإلجرائية
 متوسطة 69. 2.36 47% 012

22.  
عدم عقد مؤمترات وندوات وورش عمل ذات صلة بالبحوث 

 .اإلجرائية
 قليلة 66. 2.26 45% 42

 قليلة 96. 2.24 %45 42 .قلة احلوافز املعنوية لدعم املعلمني إلجراء البحوث اإلجرائية  .26
 قليلة 60. 1.87 %37 21 .كثرة النصاب من احلصص املدرسية  .25
 قليلة 34. 1.87 %37 21 .عدم توفر بيئة مناسبة تساعد على إجراء البحوث اإلجرائية  .22
 قليلة 66. 1.75 %35 25 .قلة احلوافز املادية لدعم املعلمني إلجراء البحوث اإلجرائية  .22

 متوسطة 44. 2.22 %50 012 الدرجة الكلية
 درجات 6أقصى درجة لالستجابة 

 حسايب مبتوسط املدرسة يف اإلنرتنت خدمة توفر عدم الفقرات أهم أن دولاجل من نالحظ
 أقل كانت وقد ،(2.10) مبتوسط اإلجرائية البحوث إلجراء املعلمني املدرسة إدارة حتث يليها ،(2.50)

 ،(0.26) مقداره مبتوسط اإلجرائية البحوث إلجراء املعلمني لدعم املادية احلوافز قلة موافقة الفقرات
 التطورات مواكبة عدم طور يف الزالت املدارس أن إىل يشري وهذا ،(2.22) الكلية الدرجة بلغتو 
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 توفري بضرورة املسؤولة اجلهات نظر لفت يستوجب مما الرتبوية العملية يف واستغالهلا احلديثة التكنولوجية
 إدارة أن على شرمؤ  هناك وكذلك املعلمني، قبل من استخدامها لغرض املدارس يف اإلنرتنت خدمات
 .املعلمني لدعم املادية باحلوافز تتعلق ال القضية وأن اإلجرائية البحوث إجراء على املعلمني حتث املدرسة
 2 جدول

 (األكادميية املعيقات) الثالث احملور لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات
 النسبة العدد العبارة م

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.24 3.01 %60 130 .قلة املعرفة بقواعد البيانات املختصة بالبحوث اإلجرائية  .24

 متوسطة 1.13 2.64 %53 114 .نقص اخلربة إلعداد البحوث اإلجرائية  .21

20.  
عدم دراسة مقررات أثناء الدراسة اجلامعية حول البحوث 

 .اإلجرائية
 متوسطة 50. 2.51 50% 108

 متوسطة 1.12 2.36 %47 102 .الطالع على ما هو جديد يف جمال ختصصيقلة ا  .22

 قليلة 84. 2.25 %45 97 .إعداد البحوث اإلجرائية يتطلب وقتا  كبريا    .22

22.  
عدم تلبية الدورات التدريبية حلاجات املعلمني مبا يتعلق بكيفية 

 .إجراء البحوث اإلجرائية
 قليلة 61. 2.12 42% 91

26.  
جلامعات لالستفادة منها يف البحوث ضعف العالقة مع ا

 .اإلجرائية
 قليلة 44. 1.74 35% 76

 متوسطة 59. 2.38 %48 104 الدرجة الكلية
 درجات 6 لالستجابة درجة أقصى

 اإلجرائية بالبحوث املختصة البيانات بقواعد املعرفة قلة الفقرات أهم أن اجلدول من نالحظ
 أقل كانت وقد ،(2.52) مبتوسط اإلجرائية البحوث إلعداد اخلربة نقص يليها ،(2.10) حسايب مبتوسط
 ،(0.22) مقداره مبتوسط اإلجرائية البحوث يف منها لإلفادة اجلامعات مع العالقة ضعف موافقة الفقرات
 وطرائق أسس املعلمني معرفة لقلة جيدا االلتفات من البد ذلك على بناء ،(2.22) الكلية الدرجة وبلغت

 مهاراهتم وتنمية تأهيلهم على تعمل أن العالقة ذات اجلهات على وجب لذلك رائية،اإلج البحوث عمل
 .اجملال هذا يف اخلربة إلعطائهم اخلدمة خالل
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 2 جدول
 الدراسة جملاالت املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 الدرجة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة العدد اجملال
 متوسطة 62. 2.65 %53 002 لشخصيةاملعيقات ا

 متوسطة 44. 2.48 %50 012 املعيقات اإلدارية واملدرسية
 متوسطة .59 2.38 %48 012 املعيقات األكادميية

 متوسطة 52. 2.50 %61 012 الدرجة الكلية
 درجات 6 لالستجابة درجة أقصى

 ؛(2.56) حسايب مبتوسط وىلاأل املرتبة يف جاء الشخصية املعيقات جمال أن اجلدول من نالحظ
 البحث معيقات يف الرئيس اإلشكال أن يظهر وهذا متوسطة، وبدرجة ؛(1.62) معياري وباحنراف
 املعلمني تطوير على بالعمل املسؤولة اجلهات اهتمام يسرتعي ما الشخصية، باملعيقات يتعلق اإلجرائي

 دراسيت مع اتفقت وبذلك اإلجرائية، البحوث إجراء على حتفيزهم خالل من وتشجيعهم كفاءهتم ورفع
 واجلذيب وحتاملة، ومشاس، اجمليدل) من كل دراسة مع واختلفت ،(والبينيد وفالديز والقضاة، مصطفى)

 وباحنراف ؛(2.22) مبتوسط الثانية املرتبة يف جاء فقد واملدرسية اإلدارية املعيقات جمال أما ،(واملقرن
 والبحث التعليمية السياسات وواضعي مشرعي خيص األمر وهذا متوسطة، وبدرجة ؛(1.61) معياري
 مقرتحات وتقدمي املعلمني تطوير عدم عن مسؤوليتهم ويكشف املعنية، املؤسسات على والقائمني العلمي

 واملعوقات العقبات وتذليل البحوث إجراء وتسهيل العلمي بالبحث للنهوض هتيئ وتشريعات قوانني وسن
 القيام من املعلمون يتمكن حىت واضحة خطط وفق ميزانيات ختصيص ذلكوك املعلمني، تواجه اليت

 ومشاس، اجمليدل) دراسيت مع اختلفت وبذلك تواجههم، اليت املشكالت على للتغلب اإلجرائية بالبحوث
 وباحنراف ؛(2.22) حسايب مبتوسط األكادميية املعيقات جمال الثالثة املرتبة يف جاء حني يف ،(وحتاملة
 شبكات مثل املدارس يف التحتية البىن ضعف إىل يشري وهذا متوسطة، وبدرجة ؛(1.64) معياري

 بالبحوث القيام على املدرسية اإلدارات قبل من املعلمني تشجيع عدم وكذلك واملكتبات، اإلنرتنت
 البحوث إجراء على املعلمني وتشجيع الالزمة اإلمكانات توفري على العمل يستدعي ما اإلجرائية،

 .رائيةاإلج
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 آراء يف (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل: الثاين السؤال. 2. 06
 البحوث إجراء يف تواجههم اليت املعيقات جتاه حلم بيت حمافظة يف احلكومية املدارس يف واملعلمات املعلمني
 ؟(املدرسة وموقع اخلربة، واتسن وعدد ،العلمي واملؤهل اجلنس،) متغريات إىل تعزى اإلجرائية

 :التالية الفرضيات السؤال هذا عن انبثق
 يف (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :األوىل الفرضية

 .اجلنس ملتغري تعزى واملعلمات املعلمني نظر وجهة من اإلجرائية البحوث ممارسة معيقات
 املتوسطات يف الفروق داللة لقياس( ت) اختبار ستخدما األوىل الفرضية صحة من للتحقق

 وجهة من اإلجرائية البحوث احلكومية املدارس ومعلمات معلمي ممارسة ملعيقات الكلية للدرجة احلسابية
 (.4) اجلدول يف كما اجلنس ملتغري تعزى نظرهم
 4 جدول
 معلمي ممارسة ملعيقات الكلية ةللدرج احلسابية املتوسطات يف الفروق داللة لقياس (ت) اختبار نتائج

 اجلنس ملتغري تعزى نظرهم وجهة من اإلجرائية للبحوث احلكومية املدارس ومعلمات
 مستوى الداللة درجات احلرية قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة العدد اجلنس احملور

الدرجة 

 الكلية

%61 108 ذكر  2.25 .45 
-2.361 214 .019 

%61 108 أنثى  2.60 .63 

 α) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل السابق اجلدول يف الواردة املعطيات تشري

 نظرهم وجهة من اإلجرائية البحوث احلكومية املدارس ومعلمات معلمي ممارسة معيقات يف (0.05≥
 منه أكثر الذكور لدى االهتمام ىمستو  أن إىل ذلك يف السبب يعود وقد الذكور، لصاحل ملتغرياجلنس تعزى
 غري أخرى وارتباطات مسؤوليات لديهم اإلناث ألن رمبا أو اإلجرائية، البحوث جمال يف اإلناث لدى

 ال وبالتايل اإلناث عاتق على امللقاة األدوار وباقي املنزلية واألعمال هبم والعناية األطفال تربية مثل العمل
 وجود إىل نتائجها أشارت اليت( حتاملة) دراسة مع اتفقت وبذلك اث،باألحب لالهتمام وقت لديهن يبقى
 فروق وجود إىل أشارت اليت( اخلوالدة) دراسة مع اختلفت وقد الذكور، لصاحل إحصائية داللة ذات فروق
 .اإلناث لصاحل إحصائية داللة ذات
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 يف (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الثانية الفرضية
 .العلمي املؤهل ملتغري تعزى واملعلمات املعلمني نظر وجهة من اإلجرائية البحوث ممارسة معيقات
 01 جدول

 العلمي املؤهل ملتغري وفقا الكلية وللدرجة األداة حملاور املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة العدد املؤهل العلمي احملور

 الدرجة الكلية
 54. 2.65 %22 180 بكالوريوس فأقل

 51. 2.78 %02 36 أعلى من بكالوريوس

 املتوسطات يف الفروق داللة لقياس (ت) اختبار استخدم الثانية الفرضية صحة من للتحقق
 وجهة من اإلجرائية ثالبحو  احلكومية املدارس ومعلمات معلمي ممارسة ملعيقات الكلية للدرجة احلسابية

 (.00) اجلدول يف كما العلمي املؤهل ملتغري تعزى نظرهم
 00 جدول
 معلمي ممارسة ملعيقات الكلية للدرجة احلسابية املتوسطات يف الفروق داللة لقياس (ت) اختبار نتائج

 العلمي املؤهل ملتغري تعزى نظرهم وجهة من اإلجرائية للبحوث احلكومية املدارس ومعلمات
حملورا  مستوى الداللة درجات احلرية قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املؤهل العلمي 

الدرجة 

 الكلية

 54. 2.65 180 بكالوريوس فأقل
2.282 214 0.105 

 51. 2.78 36 أعلى من بكالوريوس

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل السابق اجلدول يف الواردة املعطيات تشري
 من اإلجرائية البحوث احلكومية املدارس ومعلمات معلمي ممارسة معيقات يف (α ≤ 0.05) الداللة
 إلجراء املعيقات يدركون املعلمني أن إىل ذلك الباحث ويعزو العلمي، ملتغرياملؤهل تعزى نظرهم وجهة

 وإن ما حد إىل متشابه املدارس يف قعفالوا العلمي، مؤهلهم كان أيا   الدرجة بنفس اإلجرائية البحوث
 يعود ورمبا املعلمني، نظر وجهة يف تغيري إحداث يف وفعاال   حامسا   عامال   يشكل مل املؤهالت يف التفاوت
 يواجهوهنا اليت املعيقات العلمية مؤهالهتم اختالف على املعلمني مجيع إدراك إىل أيضا   ذلك يف السبب
 مل وبالتايل اإلجرائية، البحوث وأساليب أصول حول متماثلة معرفتهم ألن نظرا   اإلجرائية البحوث إلجراء
 دراسيت مع اتفقت وبذلك العلمية، مؤهالهتم باختالف يواجهوهنا اليت املعيقات حول نظرهم وجهة ختتلف

 (.حتاملة) دراسة مع واختلفت ،(واملقرن واجلذيب والقضاة، مصطفى)
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 يف (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الثالثة الفرضية
 .اخلربة سنوات عدد ملتغري تعزى واملعلمات املعلمني نظر وجهة من اإلجرائية البحوث ممارسة معيقات
 02 جدول

 اخلربة سنوات ملتغري وفقا الكلية وللدرجة األداة حملاور املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة العدد ةعدد سنوات اخلرب  

الدرجة 
 الكلية

 61. 2.80 %02 36 سنوات فاقل6
 50. 2.71 %02 36 سنوات 5-01

 55. 2.63 %55 144 سنوات 01أكثر من 

 يف الفروق داللة لقياس األحادي التباين حتليل اختبار استخدم الثالثة الفرضية صحة من للتحقق
 اإلجرائية للبحوث احلكومية املدارس ومعلمات معلمي ممارسة ملعيقات الكلية للدرجة احلسابية املتوسطات

 (.02) اجلدول يف كما اخلربة سنوات عدد ملتغري تعزى نظرهم وجهة من
 02 جدول
 معيقات الكلية للدرجة احلسابية املتوسطات يف الفروق داللة لقياس األحادي التباين حتليل اختبار نتائج

 .اخلربة سنوات ملتغري تعزى نظرهم وجهة من اإلجرائية للبحوث احلكومية املدارس ومعلمات معلمي ارسةمم
 مستوى الداللة ف معدل املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين 

الدرجة 
 الكلية

 432. 2 863. بني اجملموعات
 304. 213 64.782 داخل اجملموعات 244. 1.419

  215 65.646 جملموعا

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل السابق اجلدول يف الواردة املعطيات تشري
 من اإلجرائية للبحوث احلكومية املدارس ومعلمات معلمي ممارسة معيقات يف (α ≤ 0.05) الداللة
 اإلجرائية للبحوث املعلمني ممارسة معد إىل هنا السبب يعزى وقد اخلربة، سنوات ملتغري تعزى نظرهم وجهة
 مما اجلميع عند وتتكرر عامة واملعيقات للجميع واحدة فالظروف وبالتايل الوظيفي، عملهم سنوات خالل

 وجود عدم إىل ذلك فأدى يواجهوهنا اليت املعيقات حجم تقدير يف حامسا   عامال   التدريسية اخلربة جيعل مل
 ،(اخلوالدة) دراسة مع اتفقت وبذلك اخلربة، سنوات عدد ملتغري عا  تب استجاباهتم متوسطات بني فروق

 (.وحتاملة ومشاس، اجمليدل) دراسيت مع واختلفت
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 يف (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الرابعة الفرضية
 .املدرسة موقع تغريمل تعزى واملعلمات املعلمني نظر وجهة من اإلجرائية البحوث ممارسة معيقات

 احلسابية املتوسطات يف الفروق داللة لقياس ت اختبار استخدم الرابعة الفرضية صحة من للتحقق
 نظرهم وجهة من اإلجرائية للبحوث احلكومية املدارس ومعلمات معلمي ممارسة ملعيقات الكلية للدرجة

 (.02) اجلدول يف كما املدرسة موقع ملتغري تعزى
 02 جدول
 معلمي ممارسة ملعيقات الكلية للدرجة احلسابية املتوسطات يف الفروق داللة لقياس (ت) اختبار نتائج

 .املدرسة موقع ملتغري تعزى نظرهم وجهة من اإلجرائية للبحوث احلكومية املدارس ومعلمات
 مستوى الداللة درجات احلرية قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة العدد موقع املدرسة احملور

الدرجة 
 الكلية

 53. 2.65 %21 174 مدينة
-1.239 214 .217 

 63. 2.77 %21 42 قرية

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل السابق اجلدول يف الواردة املعطيات تشري
 من إلجرائيةا البحوث احلكومية املدارس ومعلمات معلمي ممارسة معيقات يف (α ≤ 0.05) الداللة
 البحوث إجراء معيقات أن النتيجة هذه الباحث يعزو وقد املدرسة، موقع ملتغري تعزى نظرهم وجهة

 هناك وأن املدينة، يف أم القرية يف أكانت سواء نفسها هي فاملعيقات مكان، أو بزمان تتحدد ال اإلجرائية
 لذلك فيها، يعملون اليت املنطقة عن نظرال بغض الظروف نفس يف يعملون فهم املعلمني، أوساط يف توافقا  

 حنو واملعلمات املعلمني نظر وجهة يف له تأثري ال املدينة يف أم القرية يف أكان سواء املدرسة موقع فإن
 .اإلجرائية البحوث إلجراء تواجههم اليت املعيقات

 :التوصيات 122
 .اإلجرائية بحوثال جمال يف للمعلمني تدريبية وبرامج تأهيلية دورات عقد. 0. 05
 واالطالع اخلربة ملنحهم العلمية والندوات املؤمترات حلضور هلم الفرصة وإتاحة املعلمنيحث . 2. 05
 .املختلفة البحثية اجملاالت يف يستجد ما كل على
 .اإلجرائية البحوث إجراء تكاليف لتغطية املالية امليزانياترصد . 2. 05
 .له واملعنوية املادية احلوافز وتقدمي تدريسيال وعبئه املعلم نصاب تقليل. 2. 05
 تساعد بيانات بقاعدة وربطها الرتبية ومديرية الوزارة مستوى على وحبثية دراسية مراكزإنشاء . 6. 05

 .اإلجرائية البحوث إجراء على املعلمني
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 جراءإ على املعلمني لتشجيع البحثية بالنشاطات وربطه ترقيات نظام اعتماد علىالعمل . 5. 05
 .البحوث

 .املدرسة مكتبة يف التخصصات خمتلف يف العلمية واجملالت الدورياتتوفري . 2. 05
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 المراجع العربية
 البحث مهارات لتنمية مقرتح تدرييب برنامج أثر(. 2112) .ابراهيم ،والقاعود ؛حممد سالمة ،خبيت

 (.2)22، جملة جامعة امللك سعود .األردن يف االجتماعية الدراسات معلمي لدى اإلجرائي
 :ديب .وحتسينها املهنية املمارسة يف التفكر بني اإلجرائي البحث(. 2112) .عبد اللطيف حسني ،حيدر

 .دار العلم
 أدائهم تطوير يف اإلجرائية البحوث من االستفادة للمعلمني ميكن كيف (.2112) .موسى ،اخلالدي

 (. 02) مركز القحطان للبحث والتطوير الرتبوي،: رام اهلل ،ويةجملة رؤى ترب .مشاكلهم وحل
 األردين املعلم تواجه اليت املعوقات مستوى(. 2102. )اخلوالدة، تيسري حممد؛ واملقابلة، عاطف يوسف

 .011-20، (0)02جملة العلوم الرتبوية والنفسية، . العلمية البحوث إجراء يف
، جملة علوم الرتبية. للمعلمني الرتبوية للممارسات حتسني ائياإلجر  البحث(. 2102. )الدريج، حممد

50-41. 
 األوائل املعلمات لدى اإلجرائي البحث مهارات توافر مدى(. 2102) .سهيل والعمري، ؛طفول عامر،

 .052-024 ،(2)012 ،بنها جامعة الرتبية كلية جملة .ظفار حمافظة يف األساسي التعليم مبدارس
 يف التدريس هيئة أعضاء تعرتض اليت الرتبوي البحث معوقات(. 2102) .أمني أمحد صاحل عبابنة،

 .نظرهم وجهة من مصراتة جامعة
 .الفكر دار: عمان .وتدريبه تنميته: املعلم إعداد(. 2116. )سهري وحوالة، ؛مصطفى السميع، عبد

 يف ومن التدريس هيئة عضوات تواجه اليت العلمي البحث معوقات (.2112) .لطيفة اللطيف، العبد
 اجتماعية دراسة الرياض يف اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام وجامعة سعود امللك جبامعة: حكمهن

 .السعودية سعود، امللك جامعةداب، كلية اآل. حتليلية وصفية
 يف اإلجرائي البحث ملمارسات العربية اللغة معلمي استخدام واقع(. 2101) .خاطر خالد العبيدي،

 .66-22 ،012 واملعرفة، القراءة جملة. اللغوي تالميذهم أداء تطوير
 العملية لتحسني مدخال   اإلجرائية البحوث (.22/00/2112-22) .عيد رندة وشرير، رمحة عودة،

 وتغريات فلسطني يف الرتبية" األول الرتبوي املؤمتر يف قدمت ورقة ،احلديثة املتغريات ضوء يف الرتبوية
 .غزة، ميةاإلسال اجلامعة ،"العصر

 الدستور مطابع: عمان. الرتبوية املؤسسات تطوير يف اإلجرائي البحث(. 2101) .إبراهيم حممد القداح،
 .التجارية
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 نظر وجهة من الرتبية كليات يف العلمي البحث معوقات(. 2101) .ومشاس،سامل ؛اهلل عبد اجمليدل،
 .65-02 ،(0)25 .الرتبوية للعلوم دمشق جامعة جملة. التدريسية اهليئة أعضاء

 البحث(. 2112. )إبراهيم بدوي وعالم، حممد؛ إمساعيل والفقي، السميع؛ عبد مصطفى حممد،
 .الفكر دار: القاهرة، مصر. والتطبيق النظرية بني اإلجرائي

 عن العربية اللغة معلمي عزوف إىل تؤدي اليت املشكالت .(2102) .حامت والقضاة، ؛مهند مصطفى،
 الرتبوية العلوم جملة. نظرهم وجهة من املتحدة العربية اإلمارات دولة يف بويةالرت  البحوث إعداد

 .222-216 ،(0)06 والنفسية،
 مت اسرتجاعه من. مهنيا   وتنميته املعلم إعداد .(2112). حممد ومحادة، عفاف؛ ومطريي، بدرية؛ املفرج،
  .www.edutrapedia.illafi.nethttp//: وقعامل

 املعلم، إبداع مركز :فلسطني. واملعلمات املعلمني دليل -اإلجرائي البحث(. 2112. )فريدريك ،نيومانن
 .الفلسطينية األهلية املؤسسات لدعم األملاين الصندوق

 املعلمني جهتوا اليت املشكالت بعض حلل مدخال  : اإلجرائي البحث .(2102. )الرزاق عبد حممد ويح،
 وضمان للمؤهالت الوطنية للهيئة الثاين املؤمتر يف مقدم حبث .البحرين مبملكة الثانوية املدارس يف

 .البحرين املنامة، والتدريب، التعليم جودة
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