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 يةتنمية أداء تدريس المهارات اللغوية لدى معلمي اللغة العرب

 وعالقته بتحصيل وأداء طالباتهم في مدرسة أكاديمية الموهبة المشتركة

 تشاركي( فعل في دولة الكويت )بحث

 عداد الباحثةإ                                                                          

 ولة حميد عبود حسينخ                                                                            

 :ملخص

تجاهات ن أهم االمتأمل يحظى التدريس التأملي بأهمية كبيرة في إعداد المعلمين قبل الخدمة أو أثنائها باعتبار ال

زيادة الثقة لتدريس، وداد لالحديثة في التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، والتي تسهم في زيادة الدافعية، واالستع

 رار، وصقلذ القس، وتنمية معارف ومهارات المعلمين، وفهم التحديات التي تواجههم، تنمية مهارات اتخابالنف

ين على تحقيق كما يسهم التدريس التأملي في مساعدة المعمل (Pollard, A., 2003, p. 12)الممارسة الصفة. 

في  ا التحليلئج هذية، واإلفادة من نتااألهداف التعليمية، من خالل التحليل الدقيق للمواقف التعليمية اليوم

لتي االنتائج  يث إنحالتخطيط للمواقف المستقبلية، ومساعدة المعلمين على التجديد في عمليتي التعليم والتعلم، 

تجديد في ر واليتم الوصول إليها من فحص الممارسات التدريسية اليومية ، تفرض على المعلمين ضرورة التغيي

 صول إلى أفضل شكل ممكن لعمليتي التعليم والتعلم.هذه الممارسة، للو

 سارت خطة العمل وإجراءاته في اآلتي:وللتصدي لمشكلة البحث واإلجابة عن أسئلته 

 مرحلة اإلعداد للبحث 

 مرحلة التخطيط 

 :مرحلة جمع المعلومات والبيانات عن المشكلة محل الدراسة 

 :مرحلة التأمل والتجهيز إليجاد الحلول 

  يةةا البحةةوج اإلجرابيةةة بمدرسةةة نسةةيبة بنةةت كعةةت المتوسةةطة بنةةات وعةةر  نتابجهةةا مرحلةةة تن

 وت سيرها:

أظهرت نتاائج البحاث اإلجرائاي الحاالي حال مشاكلة ضاعف تالمياذ الصاف الساادف المتوساط فاي 

 المهارات اللغوية تحصيالً وأداًء. 
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Abstract: 

The teaching by meditation or (reflexive teaching) is of great importance in pre-

service teachers training  or during this training- meditation as one of the most 

important modern trends in the sustainable professional development of 

teachers, which contribute to increased motivation, willingness to teach, 

increasing self-confidence, as well as  developing teachers' knowledge and 

skills, decision-making, and refinement of practice in classrooms. 

 (Pollard, A., 2003, p. 12). 

 Teaching by meditation helps students achieve educational goals by carefully 

analyzing daily learning situations, using the results of this analysis to plan 

future situations, and helping teachers to innovate in the teaching and learning 

processes . As the results obtained from the examination of daily teaching 

practices, require teachers to change and innovate in this practice, in order to 

reach the best possible form of the teaching and learning processes. 

To address the problem of research and answer questions, the following 

steps: 

• Research setup phase 

• Planning phase 

• Stage of collecting information and data on the problem under study 

• The stage of reflection and processing to find solutions 

• The stage of the implementation of procedural research at the intermediate 

school of Nusseibeh Bint Ka'ab girls , presenting the results and interpretation. 

The results of the current procedural research showed that the problem of the 

weakness of the sixth grade pupils in the language skills was achieved and 

achieved 
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 المقدمة:    

من  ر التأملاعتبايحظى التدريس التأملي بأهمية كبيرة في إعداد المعلمين قبل الخدمة أو أثنائها ب

الستعداد فعية، واالدا أهم االتجاهات الحديثة في التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، والتي تسهم في زيادة

 م، تنميةواجههتمعلمين، وفهم التحديات التي للتدريس، وزيادة الثقة بالنفس، وتنمية معارف ومهارات ال

تدريس كما يسهم ال (Pollard, A., 2003, p. 12)مهارات اتخاذ القرار، وصقل الممارسة الصفة. 

مية ف التعليلمواقالتأملي في مساعدة المعملين على تحقيق األهداف التعليمية، من خالل التحليل الدقيق ل

جديد على الت معلمينالتحليل في التخطيط للمواقف المستقبلية، ومساعدة الاليومية، واإلفادة من نتائج هذا 

يومية ريسية الالتد في عمليتي التعليم والتعلم، حيث إن النتائج التي يتم الوصول إليها من فحص الممارسات

مكن م، تفرض على المعلمين ضرورة التغيير والتجديد في هذه الممارسة، للوصول إلى أفضل شكل 

 يتي التعليم والتعلم.لعمل

ها تقويمويمكن التدريس بحث  التأملي للمعلمين من تحليل ممارستهم التدريسية ومناقشتها و

ً تجاه التدريس، ويقوي تقديرهم للسياق االجتماعي الس ما كتحليله، ياق ووتغييرها، وتبني مدخالً تحليليا

ناقد يل المارسات الفصل، وينمي التحليمكنهم من تقدير القضايا األخالقية واألدبية الضمنية في م

ة من ب درجلمعتقداتهم عن التدريس الجيد، ويشجعهم على تحمل مسئولية أكبر لنموهم المهني، واكتسا

قبلية ات المستتجاهاالستقاللية المهنية، وييسر تطويرهم للممارسات التدريسية، ويمكنهم من التأثير في اال

لتدريس ا(، ويزود 60، ص2013لقرارات التعليمية )سعاد جابر، للتعليم، واتخاذ دور نشط في صنع ا

هني و المالتأملي للمعلمين بفهم أفصل لعملية التدريس والممارسات المصاحبة لها، حيث يعزز النم

الفصول  سياق للمعلمين، ويسهم في إحداث تغييرات أو تحسينات إيجابية في األداء التعليمي للمعلم في

مية. م التعلياراتهقت الكافي للمعلمين للتأمل في ممارستهم التدريسية، واالهتمام بقرالدراسي، ويتيح الو

(Sarsar, N. 2008, p. 101) 

دعم ، ومما ينائهاإن التدريس التأملي يسهم في زيادة الدافعية للتدريس للمعلمين قبل الخدمة أو أث

ستوى معرفة ( من تدني م2006ح خضر، االهتمام بالتدريس التأملي أيضاً ما أكدته نتائج دراسة )ممدو

ية ى تنمالطالب المعلمين بالتدريس التأملي، وعدم مقدرتهم على ممارسته ومن ثم ضرورة العمل عل

 مهارات التدريس التأملي لدى الطالب المعلمين.
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، وأخذ محدد إن بحث الفعل باعتباره ممارسه تأملية، وعملية نقدية لتهذيب حرفة الفرد في مجال

ن ديوي سفة جوالمفهوم يتنامى بشكل واسع حيث تم دمجه ضمن برامج إعداد المعلمين، انطالقا من فلهذا 

ويين يركز ، كما ظهر اتجاه لدى الترب(Ferraro, J., 2000, p. 60)في تهذيب الممارسات التدريسية 

هم بما يؤهلوريس، التدعلى مهارات التأمل والنقد واالستفسار الذاتي، لدى المعلمين أثناء قيامهم بعملية 

كوثر )عليمية. ة التللمساهمة الفاعلة في تربية النشء ، وتأهيلهم لمواجهة المتغيرات المتالحقة في العملي

تجهت اد أنها ( والمتبع لالتجاهات في إعداد وتنمية المهارات التدريسية للمعلمين يج8، ص2010سالم، 

ليصبح  جارب،تلعمل في كافة ما يتلقاه وما يعايشة من نحو ما يسمى ببحوث الفعل القائمة على تفكير ا

، ذات ة أخرىعلى ممارسة استراتيجيات تناسب مستواه، وفي الوقت نفسه يرفض أنماطاً ونماذج تدريبيقادرا 

أن إعمال  ، والجدير بالذكر(Puchim, D., 2001, p. 102)طبيعة جامدة، ال تتفق وطبيعة متغيرات العصر 

ن الحادي القر فكير يعد مبدأ أصيالً، فضالً عن أنه قد أضحى ضرورة عصرية، تفرضها طبيعةالعقل وإمعان الت

 والعشرين.

 التدريس هاراتملقد اتجهت برامج إعداد المعلم في اآلونة األخيرة إلى التأكيد على أهمية تنمية 

حديد دريس، وتالت ء عمليةلدى المعلمين ، لمساعدتهم في أن يصبحوا أكثر وعياً بعمليات اتخاذ القرار أثنا

، 2012، وأوضحت زهور جبار )(Boxley, B., 2006)أثر هذه القرارات على نموهم المهني 

 ( أن مهارات التدريس في بحوث الفعل تتمثل في:111ص

 .جمع البيانات الوصفية: عما يحدث داخل الفصل، باستخدام وسائل متعددة 

 نتائجواألفكار واألهداف، للوقوف على ال تحليل البيانات: في ضوء االتجاهات والفروض 

لذي الشيء االتي توضحها هذه البيانات، ومن التساؤالت التي تطرح نفسها في هذا الشأن: ما 

علم كان حدوثه يمثل مفاجأة غير متوقعة؟ ماذا تعكس هذه البيانات من نظريات عن الت

ارهم هات المعلمين وأفكوالخبرات الشخصية مع التعلم؟ كيف ترتبط هذه النظريات باتجا

 ومعتقداتهم؟ وما نتائج األعمال التي قام بها المعلمون؟

 ة، جديد كيفية تناول األنشطة الدراسية بطريقة مختلفة: من خالل البحث عن بدائل وأفكار

 لتقديم المادة العلمية، بطريقة مختلفة أكثر فعالية.

  التأمل ال يعمل بها لذاتها ، ولكن عمل خطة تتضمن أفكاًرا جديدة: وذلك نظراً ألن عملية

بهدف تطوير المهارات واألنشطة التعليمية ، ولذا فينبغي على المعلمين أن يربطوا بين 
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المعلومات التي تم الحصول عليها وأفكارهم ومعتقداتهم ، لتفسير األداء داخل الفصل 

 الدراسي.

  في حين أوضح(Pawan, F., 2003) قدرة لفعل تتمثل في: الأن مهارات التدريس في بحث ا

 بدائلعلى جمع البيانات الوصفية، وتحليلها، وتقييمها، والتخطيط لكيفية وضع أنشطة و

ؤى ضمن رمختلفة عما سبقها، والتفكير في المعتقدات تكمن وراءها، وتعميم الخطة التي تت

تمر ث تسيجديدة ، لتحسين الممارسات التدريسية واتخاذ القرارات ومراقبة التأثيرات ، بح

 هذه العملية بشكل دائري.

والخالصة أن من مهارات التدريس في بحث الفعل اإلجرائي : مالحظة وتأمل المخطط 

لتفسير ولضعف التدريسي، وتنفيذ التدريس التأميلي، ثم التقويم الذاتي لمعرفة مواطن القوة ومواطن ا

دريسية. ت التستقبلية لتحسين الممارساالنتائج في ضوء األسباب، واقتراح البدائل ووضع التصورات الم

 وكل ذلك من خالل قيام المعلم بدور الباحث المدقق النشط.

ا على يعملو يحتاج المعلمون إلى تنمية مهارات إجراء أبحاث في فصولهم حول التعليم والتعلم، ويجب أن

 تبادل نتائجهم مع بعضهم البعض لتحسين األداء التدريسي.

ه ارساترائي في تدعيم النمو المهني للمعلم, حيث يمكنه من تحليل مميسهم بحث الفعل اإلج

ل الناقد ن التحليكنه مالتدريسية ومناقشتها وتقويمها وتغييرها, ويتبني مدخال تحليليا تجاه التدريس, كما يم

ه جهتي تواات اللمعتقداته عن التدريس, وزيادة مستوي الدافعية واالستعداد, وتمكينه من مواجهه التحدي

رفة المع والتي فرضتها ظروف التغيير والتطور المستمر في جميع مجاالت الحياة, مثل: الزيادة في

لوبة في المط والتطورات في مجاالت التربية بما ينمي شخصيته, ويساعده في الوصول إلي معايير الجودة

ي : ما الذهمهاأدة تساؤالت العملية التعليمية. إن بحث الفعل اإلجرائي يتيح الفرصة للمعلم ليجيب عن ع

كلة؟ ما حل مشلقمت بعملة؟ ما الذي أحتاج إلي عمله؟ ماذا لو أني فعلت؟ هل استطيع إيجاد طريقة أخري 

ة زياد الذي يمكنني أن أسأله عن...؟ كيف عرفت أنني وجدت جميع الطرق لحل مشكلة؟ بما يسهم في

 موه المهني.مقدرته علي التحليل واتخاذ القرار, وتحمل مسئولية ن
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ليات ول عمحويعتمد نجاح الفعل اإلجرائي بشكل أساسي علي البيانات التي يحصل عليها المعلم, 

 لمعلم أنطيع االتدريس والعوامل المختلفة التي تؤثر عليها, ومدي دقة وجودة هذه البيانات, ولكي يست

 ها:ن أهممة أنشطة ووسائل, يحصل علي بيانات جيدة, تتوافر فيها معايير الصدق, ينبغي استخدام عد

 ذاتي, يم الاستخدام أحداث ذات محتوي فكري: تنمي مقدرة المعلم علي المالحظة الذاتية والتقي

الخبرات كار بوتتيح له الفرصة للتأمل في ممارساته التدريسية, بحيث يصبح قادراً علي ربط األف

 السابقة والحالية.

 يما يمكن لتفكير فم, والمين القيام بتحليل كيفية أدائهم للمهاالمناقشة التأملية: وفيها يطلب من المتع

ألسئلة من ا أن يساعدهم ليكونوا أكثر فاعلية في أداء المهام الالحقة, من خالل تقديم مجموعة

 ن تحدثنيأمكنك التأملية, مثل: ما الذي قمت عمله؟ ما الذي أحتاج لعمله؟ ماذا لو بدأت بـ؟ هل ي

 عن؟

 لمستمرة ااجعة جرائي هو التدريس الذي يقوم المعلمون من خالله بالتقييم والمرإن بحث الفعل اإل

م بها ء يقولممارساتهم التدريسية اليومية والعمل علي تحسين هذه الممارسات ذاتيا أو هو أدا

ف ريس, بهدالتد المعلم, بهدف تعديل االعتقادات واألفكار المتمركزة في بنيته المعرفية عن عملية

 لفهم الصحيح للعملية التدريسية. تحقيق ا

ذي يعد , والأن بحث الفعل التشاركي هو استبصار ذاتي يبديه المعلم, تجاه ممارساته التدريسية

يعوا  علمين أنن المالمحصلة النهائية لإلجابة عن االستفسارات الذاتية التي يجريها المعلم. وأنه يتطلب م

تضيه ما يقوم عليها, وأن يتبصروا في الممارسات الجديدة ممارساتهم الواقعية والمعتقدات التي تقو

علمين م المالتدريس, وأن يقبلوا علي تعلم مهارات وطرق عمل وادوار جديدة, أنه يؤدي إلي زيادة فه

في  أهم شيء ويمهاللعوامل التي تؤثر علي ممارساتهم التدريسية اليومية, والتي يكون فحصها وتحليلها وتق

ل عتمد بشكنظم يتدريس كما أن بحث الفعل اإلجرائي ال يتم بصورة عشوائية, ولكنه عمل مهذا النوع من ال

وصدق  ضوعيةأساسي علي البيانات التي يجمعها المعلم المتأمل حول العملية التعليمي, ومدى دقة ومو

ن ويقوم المعلم يسية,هذه البيانات, يضاف إلي ذلك أن العملية التي تتم قبل أو أثناء أو بعد العملية التدر

لي عمل عخاللها بفحص ممارساتهم التدريسية اليومية, لتحديد أوجه القصور وأوجه الضعف فيها, لل

 .يستحسينها ومواجهة المواقف التدريسية المستقبلية, والوصول إلي معايير الجودة في التدر
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طات د المخطإن بحث الفعل اإلجرائي عملية دائرية مرنه يقوم المعلمون من خاللها بإعدا

أملي, شكل تالتدريسية ومراجعتها في ضوء فلسفة التدريس التأملي, وتنفيذ وتقييم عمليات التدريس ب

ترح , واقالممارسات التدريسية التي يقومها داخل الفصل, وتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف فيها

ردية إنه يؤسس علي ف البدائل ووضع التصورات المستقبلية للتحسين المستمر لألداء التدريسي.

 وتقييم, تحليلالممارسات التربوية, فكل موقف تدريسي يواجهه المعلم هو عملية فردية تحتاج إلي فحص و

فصل, خل الوال تخضع للتعميمات الجاهزة. كما انه يتطلب التمكن من أساليب مالحظة وفحص ما يتم دا

لي ائم عإطار مستوي عال من التدريس ق وتعزيز خطوات التقدم نحو األهداف التعليمية المرجوة في

نه يعمق أذلك  الوعي بطبيعة المواقف التدريسية وخصائص المتعلمين ونواتج التعلم المستهدفة يضاف إلي

و يتطلب ق ذلك فهة وفوفهم المعلم لمحتوي المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها, بما يجعل التعلم أكثر فعالي

 م واتخاذالتقويالمراجعة الدقيقة والبحث المستمر, وجمع األدلة والتحليل وأن يمتلك المعلمون مهارات 

ية, التدريس ارساتالقرارات التي تسهم بفاعلية في تحسين العملية التعليمية من خالل التأمل الواعي للمم

س لتدريحيث يركز المعلم علي توظيف االستقصاء وجمع البيانات واألدلة والبراهين, حول عملية ا

ألولي سئولية ال المحليلها وتفسيرها، وإنه يهتم بأهداف ونتائج الممارسات التدريسية اليومية, التي تشكوت

 ماعية. ة واالجتثقافيللمعلم, باإلضافة إلي العوامل األخرى التي تؤثر علي هذه الممارسات, مثل: العوامل ال

ء عمله ن أدات أساسية, تمكنه مإنه ينبغي أن يتصف المعلم في مجال بحوث الفعل اإلجرائية بصفا

لي معلم اجة إعلي الوجه األكمل, منها سعة األفق والمسئولية واإلخالص والتفاني في العمل, نظرا للح

مه م في تقدا يسهكفء ومتأمل وواع, ولديه القدرة علي الربط بين النظرية والتطبيق, ليؤدي دوراً إيجابي

 المهني, ومن أهم هذه الصفات اآلتي:

  عال ير الفاألساليب والطرق والمهارات التي يستخدمها في التدريس, وتحليلها واستبعاد غفحص

 منها, ويستبدل بها األكثر فعالية.

 نقد سه للفحص ما لديه من معلومات وآراء, والتخلص من المعلومات واآلراء الخطأ, وإخضاع نف

 وك لألفضل.الذاتي, والمالحظة المستمرة, التي يمكن من خاللها تعديل السل

  ي.الترووالرغبة الصادقة في التحاور مع النفس بطريقة منطقية هادئة, بها نوع من االتزان 

 جه من ا يوااالستماع باهتمام لوجهات نظر اآلخرين, ممن هم أكثر خبرة, إليجاد حلول ناجحة لم

 مواقف تدريسية جديدة.
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 الل خطأ , يمكن تصويبها من القناعة بأن كل شخص لديه مفاهيم وآراء ومهارات تدريسية خ

 خبرات اآلخرين.

 للبحث. ضاعهاالوعي بالقناعات والمعتقدات والفرضيات والقيم, التي ينطلق منها في تدريسه, وإخ 

  التي  لصفيةامراجعة األهداف والطرائق التدريسية والمواد التعليمية باستمرار, وحل المشكالت

 تواجهه.

توجيه احث لبل اإلجرائية يتطلب أن يمتلك المعلم وجهة نظر وكل ما سبق يعني أنه في بحوث الفع

ً فعاالً في تطوير مهنته, متحمالً للمسئولية, ن عقلية بلألمور  اظراً ممارساته التعليمية, وأن يكون مشاركا

تي تقدات الالمع متفتحة, ما يساعده في وضع أنشطة وبدائل يمكن أن تكون مختلفة عما سبقها, والتفكير في

تواصل حيث تراءها, بغرض تحسين الممارسات التدريسية, واتخاذ القرارات ومراقبة التأثيرات, بتقف و

 هذه العملية بشكل مستمر ودائري.

 لتالية:وات اومن أجل تحديد مشكلة البحث اإلجرائي الحالي، وإيجاد حل لها اتبعت الباحثة الخط

شرحت ت كعب المتوسطة بنات، ومقابل الزميالت مدرسات اللغة العربية بمدرسة نسبية بن .1

معلم لهن فكرة البحث اإلجرائي، وعرضت عليهن فكرة المشاركة معها في تشكيل فريق )ال

يام ( معلمة رغبتهن في مشاركة الباحثة في الق23الباحث( ، وأبدت أربع معلمات من )

ها ببالبحث اإلجرائي الحالي ، غير أن إحدى المعلمات انسحبت لظروف اجتماعية خاصة 

 فأصبح الفريق يتكون من ثالث معلمات باإلضافة إلى الباحثة.

 اقشاتتم تنظيم ثالث جلسات مع فريق المعلمات المشاركات في البحث، حيث كانت تدار من .2

 وحوارات حول البحث اإلجرائي التشاركي ، وقد تم في هذه الجلسات اآلتي:

 الجلسة األولى:

ي فجهكن لمعلمات تدور حول: ما أهم المشكالت التي تواتم طرح عدد من األسئلة المفتوحة على ا

 تدريس اللغة العربية لتالميذ الصف السادف المتوسط؟

وقد طلبت الباحثة من الزميالت المعلمات أنه البد أن تكون المشكلة التي سيتم تحديدها من قبل فريق البحث 

 المشارك من المعلمات مشكلة يمكن إيجاد حل لها.
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ت ة وكانتي تواجه المعلمات في تدريس اللغة العربيإلى عرض بعض المشكالت الانتهت الجلسة 

مهارات، ذه الهتتمثل في: نفور التالميذ من درف المهارات اللغوية، وعدم قدرة التالميذ على استيعاب 

اية تبارها غة باعوصعوبة تطبيق التالميذ للمهارات اللغوية في القراءة والكتابة، وحفظ المهارات اللغوي

للغوية مهارات اان اليلة لعصمة اللسان والقلم، والملل من دراسة المهارات اللغوية ونسيفي حدّ ذاتها ال وس

روع من ف التي سبق دراستها في الصفوف الدراسية، وشيوع األخطاء في المهارات اللغوية دون غيرها

مهارات بة الاللغة العربية، وبالتالي تدني درجات التحصيل مما أدى إلى شكوى أولياء األمور من صعو

 اللغوية.

 الجلسة الثانية:

 آلراء بينبادل اتتم في هذه الجلسة التركيز تعلى مشكلة واحدة مهمة يمكن االتفاق على وضع حلول لها. وتم 

ارات ي المهفريق البحث، والتوصل إلى أن المشكلة األساسية والمهمة هي: ضعف تالميذ الصف السادف المتوسط ف

 اللغوية تحصيالً وأداًء.

 انت األدلة والشواهد التي تبرهن على وجود تلك المشكلة هي:وك

 لقياف أواريقة المعلمة )نور( قالت: إن التالميذ ال يفهمون المهارات اللغوية عندما أستخدم ط -

 ة.التلقين ، وأنهم كانوا يحفظون وال يطبقون هذه المهارات في القراءة أو الكتاب

ارات يذ في حصص اللغة العربية تضعف في حصة المهالمعلمة )سبيجة( قالت إن حماسة التالم -

صص اللغة اقي حباللغوية، وأنه مشاركة التالميذ في المناقشات قليلة جدًا إذا قيست بمشاركتهم في 

 العربية.

ميذ أن التالة ، والمعلمة )آسية( قالت: إن درجات التالميذ المتدنية دائًما في المهارات اللغوي -

قول لغوية صعبة ونحن ال نحب حصة المهارات اللغوية، وكذلك ييقولون إن المهارات ال

انات المتحاأولياء األمور ، إن المهارات اللغوية باختصار مشاكله، في تدريسها وفي نتائج 

 أيًضا.

وبعد قيام المعلمات بتحديد المشكلة، تم تحديدها في السؤال اآلتي: ما اإلجراءات التي يمكن 

وتنفيذها للقيام ببحث إجرائي تشاركي بين الباحثة والمعلمات الثالثة بمدرسة اتباعها لوضع )خطة بحث( 

نسيبة بنت كعب المتوسطة للبنات حول كيفية مواجهة صعوبة المهارات اللغوية لدى تالميذ الصف 
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السادف المتوسط تحصيالً وأداًء. وما الحلول المناسب لمواجهة هذه المشكلة، وما التجربة التي سيتم 

 ها وما النتائج التي سيتم االنتهاء إليها؟تنفيذ

 ويتفرع عن هذه المشكلة األسئلة اآلتية:

لغة ما نموذج البحث اإلجرائي الذي يمكن استخدامه من جانب كل معلمة من  معلمات ال .1

 العربية؟

دادهن ت وإعما الخطة المقترحة التي يمكن اتباعها الختيار فريق البحث المشارك من المعلما .2

 إلجرائي الحالي؟للبحث ا

تي تم لة الما نتائج تطبيق البحث اإلجرائي التي أجرتها معلمات اللغة العربية إزاء المشك .3

 تحديدها، وما تفسيرهن للنتائج التي تم التوصل إليها؟

 إجراءات البحث وخطواته:

 وللتصدي لمشكلة البحث واإلجابة عن أسئلته تم السير في الخطوات اآلتية:

اسة ة لدرلبحث اإلجرائي الذي يمكن استخدامه من جانب معلمات اللغة العربيتحديد نموذج ا .1

ن ممشكلة ضعف تالميذ الصف السادف االبتدائي في تحصيل المهارات اللغوية وأدائها 

 خالل:

ما وراءات تعريف طبيعة البحث اإلجرائي في الميدان التربوي من حيث: الداللة ، واألهمية، واإلج (أ

 التجريبية وغيرها من البحوث. يميزها عن البحوث

 دراسة نماذج البحوث اإلجرائية في الميدان التربوي. (ب

حديد ت، وتالخطة المقترحة التي يمكن اتباعها الختيار الفريق البحثي المشارك من المعلما .2

ائي أهم المشكالت التي تواجههن في تدريس المهارات اللغوية، وإعدادهن البحث اإلجر

 الحالي.

 لعمل وإجراءاته في اآلتي:سارت خطة ا
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 :مرحلة اإلعداد للبحث 

 اختيار ووصف المدرسة محل الدراسة وهي مدرسة نسيبة بنت كعب المتوسط للبنات. (أ

مة المعلتعرف المعلمات المشاركات في البحث الحالي وهي: المعلمة نور محمد عيد ثاني، و (ب

 حثة خولةالبا دي، باإلضافة إلىآسية حسن السيد الموسوي، والمعلمة سبيجة خالد عبد هللا الهن

 حمود عبود حسين.

 :مرحلة التخطيط 

 وقد سارت في الخطوات اآلتية:

بحوث إعداد ملف تدريب المعلمات المشاركات في البحث اإلجرائي على كيفية استخدام ال (أ

 اإلجرائية.

 سها ،تدريب المعلمات على المهارات اللغوية مفهومها ، وأنماطها، واستراتيجيات تدري (ب

 وأنشطتها، وتقويمها.

 :مرحلة جمع المعلومات والبيانات عن المشكلة محل الدراسة 

فهم  وهي ضعف تالميذ الصف السادف المتوسط في تحصيل المهارات اللغوية وأدائها من أجل

 أعمق للمشكلة ومحاولة الفريق المشارك في البحث الحالي إيجاد حلول لها.

م ، وما أهلحالياهم المشكالت التي تعاني منها المعلمات في الفريق وقد تم بناء استبانة لتحديد أ

 أسبابها، وما المقترحات المناسبة لحلها.

 :مرحلة التأمل والتجهيز إليجاد الحلول 

، حيث  لتأمللوهي تأمل المشكلة ، وأداء المعلم لذاته ، وذلك عن طريق بطاقات أعدتها الباحثة 

التركيز وداول بحثي بالتأمل فيما يواجهه من مشكالت ، وتم رصدها في جقام كل فرد من أفراد الفريق ال

خالل  م ذلكتعلى اقتراح حلول لتنفيذها، وتطبقها ، ومالحظة مدى استمرار هذه المشكالت أم ال، وقد 

 عدد من الجلسات.
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 مرحلة تن يا البحوج اإلجرابية بمدرسة نسيبة بنت كعت المتوسطة بنات وعر  

 ها:نتابجها وت سير

 وكان ذلك في مسارات ثالثة هي:

 صل فيالدورة األولى من البحث اإلجرائي الحالي، وهي عرض المعلمات تجربتهن داخل الف (أ

 اآلتي:

 (.6/1ميذ )المعلمة: نور محمد عيد ثاني: استخدمت استراتيجية )التعليم التعاوني( لتال -

ميذ ( لتاللعاب التعليميةالمعلمة: آسية حسن السيد الموسوي، استخدمت استراتيجية )األ -

(6/3.) 

الميذ م( لتالمعلمة: سبيجة خالد عبد هللا الهندي، استخدمت استراتيجية )خرائط المفاهي -

(6/2.) 

 (.6/4) الباحثة: خولة حمود عبود حسين استخدمت استراتيجية )العصف الذهني( لتالميذ -

ستوى محوث الفعل على الدورة الثانية من البحث اإلجرائي الحالي، وتناولت نشر فكرة ب (ب

 مدرسة نسيبة بنت كعب لمتوسطة بنات.

 عرض الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء تطبيقها للبحث اإلجرائي الحالي. (ج

لتي تم اشكلة ما نتائج تطبيق البحوث اإلجرائية التي أجرتها معلمات مادة اللغة العربية للم .3

 تحديدها، وتفسيرهن للنتائج التي تم التوصل إليها؟

ي أظهرت نتائج البحث اإلجرائي الحالي حل مشكلة ضعف تالميذ الصف السادف المتوسط ف

 المهارات اللغوية تحصيالً وأداًء.

 توصيات البحث: –ثانياً 

 وفق ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي، توصي الباحثة باآلتي:

 . معلمالمهني لل استخدام بحث الفعل اإلجرائي لتشكيل المعلم الباحث بهدف تحقيق النمو .1

 .إنشاء وحدة لتدريب المعلمين على بحوث الفعل اإلجرائية في كل مدرسة كويتية .2

درسة كل م تبني وزارة التربية فكرة مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ ، وبحيث تشكل في .3

 مجلس أمنا، لمواجهة المشكالت التعليمية.



 
 

 ( 2018)  اغسطس انيالثلعدد ا                                لتدريس اللغات لتربويةالجمعية ا        
 
 

111 

 

عداد ليات إالبحوث اإلجرائية على مستوى كالعمل على نشر فكرة المعلم الباحث، ونشر ثقافة  .4

 المعلمين والمدارف.

ق ن طريعنشر تجارب المعلمين الباحثين في المواد الدراسية المختلفة عن طريق نشرات أو  .5

 مجلة المعلمين الكويتية.

هم شاركتالتطوير يبدأ من المعلم وال يفرض على المعلم حيث يتوجب أخذ آراء المعلمين وم .6

 لمؤتمرات والندوات.الفاعلة في ا

 تبني فكرة اإلصالح المتمركز على المدرف من قبل الباحثين اليجاد حلول واقعية.؛ .7

 إعداد حقائب تعليمية إجراءات بحوث الفعل التشاركي وتقديمها للمعلمين. .8

 توعية قيادات التعليم بأهمية تكوين المعلم الباحث من أجل تطوير العملية التعليمية. .9

 إحداثولي يتبع وزارة التربية من أجل عرض البحوث اإلجرائية الناجحة إعداد موقع تفاع .10

 نوع من الحوار حول تعميم البحث اإلجرائي مقابل اإلقالل من البحوث التقليدية؟

 :المراجع

 المراجع العربية: –أوالً 

 (. الخصائص. بيروت: دار الهدى للطبع والنشر.1712أبو الفتح ابن جني ) .1

ه المعلمين (. بحث الفعل مدخالً لحل بعض المشكالت التي تواج2013إبراهيم )أحمد عبد الرازق  .2

ت، ة للمؤهاللوطنيفي المدارف الثانوية، مملكة البحرين، دراسة ميدانية، المؤتمر الثاني، الهيئة ا

 وضمان جودة التعليم والتدريب.

ا مي الجغرافي(. استخدام بحث الفعل في تحسين ممارسات معل2010أميرة محمد أبا زيد ) .3

جامعة  –ة لتربياومعتقداتهم التدريسية ، دراسة حالة، رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية ، كلية 

 اإلسكندرية.

ويت، وزارة (. االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته، الك2007بدرية المفرج وآخرين ) .4

 التربية.

 دة.ول النحو، القاهرة: مطبعة السعا(. االقتراح في علم أص1896جالل الدين السيوطي ) .5
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لمصرية ا(. تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، القاهرة، الدار 2001حسن شحاته ) .6

 اللبنانية.

ثة وصناعة العقل العربي، (. استراتيجيات التعليم والتعلم الحدي2008ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ) .7

 نية.القاهرة، الدار المصرية اللبنا

قاهرة، (. المراجع في التدريس والتقويم تحديات عصرية ورؤى إبداعية، ال2012حسن شحاته ) .8

 دار العالم العربي

رة، ربية ، القاه(. اتجاهات حديثة في التعليم والتعلم خبرات عالية وتطبيقات ع2015ـــــــــــ ) .9

 دار العالم العربي.

 .م العربي، دار العالتوجهات حديثة وتطبيقاتها، القاهرة (. أساسيات التعليم والتعلم2015ـــــــــ ) .10

ر ة، الدا(. المرجع في علم النفس المعرفي واسترتيجيات التدريس ، القاهر2008حسن شحاته ) .11

 المصرية اللبنانية.

لدار ا(. معجم المصطلحات التربوية والنفسية، القاهرة. 2011حسن شحاته وزينب النجار ) .12

 المصرية اللبنانية.

 اهرة. مكتبة(. المرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، الق2012سن شحاته ومروان السمان )ح .13
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