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Abstract: The aim of the research is to identify the role of a proposed professional development program based on action
research in developing self-esteem and decision-making among middle school science teachers. In this research, a
professional development program based on action research was built based on the skills involved on CET model, which
are: Defining and formulating the problem, learning more about the research issue, preparing an action research plan,
gathering and analyzing data, writing a research report, and having the reflection at the center of the model, then teachers
were trained through Microsoft Teams platform. Data were collected by applying two quantitative instruments to identify
the level of self-esteem and decision-making, before and after implementing the program. To deepen our understanding of
the role of the program on the variables, qualitative data was collected after implementing the program using two interview
protocols. 16 middle school science teachers participated in the study in the Educational Administration of Sarat Abidah.
The program implementation lasted 12 weeks during the second semester of the academic year 2020/2021. The results
showed that there was no statistically significant differences between the results of the sample before and after
implementing the program for both variables, but the qualitative data provided positive indications of the role of the
program on improving the self-esteem and decision-making for the teachers, therefore, the researchers recommended the
implementation of the proposed program to improve both variables, also, for a future research, they recommended
implementing the program with a larger sample to collect richer data that might provide deeper understanding of the role
of the program on the two variables.
Keywords: professional development, science teachers, middle school, action research, self-esteem, decision-making.
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رص إلبداح النقد الذا ي ،وتحسين ال واتل م الطملب
وزيادة مس وى وعيةم وقدرتةم على اتخاذ القرارات
املخ لتة تجا ممارساتةم الهنية .كما أ هرت دراسات
عدة أهمية البحث اإلجرائي في تطوير العلمين ب
مهنيا،
وزيادة معار هم و،براتةم وثقفةم ب نتسهم ،اضا ة الى دور
في تحسين المارسات ال دريسية ،و دارة الصف ،والحل
اإلبداعي للمشكملت الصتية ;(West, 2011; Roth,2007
).Henson, 2001
ويقدم ال ربويون عريتات م عددة للبحث
اإلجرائي اه أن مجملها يركز على أنه شخيص للواق
ال دريسلي ،وربط النظرية بال طبيق ،وال مل في كيتية
هذا الربط ،وضرورة أن يبوي العلم قراراته ال دريسية
و قا لا يصل اليه من بيانات .اذ يعر ه تايلور وويهي
وبيسر ( )Taylor et al., 2006أنه شخيص للمشكملت في
مواقف معينة ،والعمل على لها عن طريق الهارات
البح ية للمعلم ،م ل ك ابة ال قارير ،وال مل الناقد في
المارسات ،و ل الشكملت ،وتقليل التجوة بين النظرية
وال طبيق .في ين أن أولتيك وريس ورونس (Ulvik et al.,
) 2018يرون أنه وسيلة لسد التجوة بين النظرية
وال طبيق عبر اعمال العلمين تتكيرهم في ممارساتةم
الخاتة .في ين يشير ياقيت وباقسيسلي & (Yigit
) Bagceci, 2017الى البعد الجماعي التشاركي في البحث
اإلجرائي بوتته نشاطا للمعلمين ي ضمن الشاركة
اإليجابية بينةم ،وبناح الخطط الش ركة ،و بداح النقد
الذا ي التشاركي للممارسات ،وال واتل الس مر بينةم؛
لزيادة مس وى وعيةم وقدرتةم على اتخاذ القرارات
املخ لتة تجا ممارساتةم الهنية.
وت كيدا للدور التشاركي اإليجاعي بين العلمين في
البحوث اإلجرائية ،أ هرت دراسة ويسلز ووود (Wessels
) & Wood, 2019أن اهتصال اهج ماعي رير الرسمي
ال كرر م الزمملح ،الى جانب اتخاذ اجراحات تريحة
لل ركيز على الشاعر اإليجابية ،يمكن أن يحسنا تجارب

املقدمة
تولي األنظمة ال عليمية ال طور النهي للمعلم
أهمية عالية؛ هنعهاساته على أداح العلم ألدوار الطلوبة
منه ،وبال الي على مخرجات ال علم لدى الطلبة،
و سفةدا األنظمة ال عليمية في جمي الدول عزيز دور
العلم؛ ليهون عريها في تطوير العملية ال عليمية ،ومن
أساليب ال طوير النهي ذات األهمية البحث اإلجرائي
( ،)Action Researchوتزايد اهه مام بالبحث اإلجرائي في
أوا،ر س ينيات القرن الاضلي؛ نتيجة لظهور ركة العلم
كبا ث )(Feldman, ،(Teacher as a Researcher
) .1996ورأت الجمعية الوطنية لعلمي العلوم National
) Science Teachers Association (NSTAفي عام 1948م
َّ
أن العلم سيطبق ن ائج البحوث اذا كان هو القائم عليةا،
ودعت الى برنامج "كل معلم با ث" Each Teacher is a
).)Scok, 2003( Researcher ( ETR
وي ي هذا الحماش تجا البحث اإلجرائي من
ال ربويين لدوا يجملها الربيعان والدريم ( )2020في
كونه يساعد في تهوين الشخصية الهنية ال تكرة للمعلم،
ويقود الى دراسة الجوانب األ،ملقية واإلنسانية في
العملية ال ربوية واس مرار ال تكر يةا ،ويتيح الترتة
للمعلم لل قويم والبحث واهس قصاح وتجويد المارسة
الهنية وتحسين األداح وال ييير نحو األ ضل ،مما ي ول
بالعلم الى أن يهون با ا م ممل في ممارساته ومطورا لها.
وأكد أولتيك وريس ورونس ( )Ulvik et al., 2018أن
البحث اإلجرائي هو وسيلة لسد التجوة بين النظرية
وال طبيق ،وبين العر ة القائمة على األبحاث في الجامعة
والخبرات الكتسبة من ال دريس العملي ،اضا ة الى كونه
وسيلة إلعمال ال تكير في المارسات ال دريسية الذاتية؛
مما يعطي الترتة لجعل تجاربةم الخاتة أداة معينة
ل طويرهم النهي .وبينت دراسة ياقيت وباقسيسلي (Yigit
) & Bagceci, 2017أن البحث اإلجرائي يساعد العلمين
على الشاركة اإليجابية ،والقيام بخطط مش ركة ،وتقديم
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العلمين في الشعور بالر اهية ،وتقديرهم لذواتةم
و الفةم اهق صادية؛ قد ساعد تصميم ال علم اإلجرائي
التشاركي والبحث اإلجرائي A participatory action
)،learning and action research approach(PALAR
العلمين على تحسين ععورهم بالر اهية واس دامفةا.
ويشير كل من محمد والتقي وعملم (َّ )2014
أن هيرون
) (Heronأكد أن العلمين الشاركين في البحث اإلجرائي
ي عاونون في اتخاذ القرار الذ يرربون في تحقيقه،
ويعملون على ييير و عديل ما ي م اكتشا ه بما يناسب
الوقف ،ولهذا يمكن عد الشاركين في البحوث اإلجرائية
ايجابيين م تاعلين.
ويعد متهوم تقدير الذات ( )Self- Esteemمن
التاهيم التي ظيت باهه مام في السياق ال ربو ؛ ألن
متهوم تقدير الذات من أهم ال ييرات التي ساعد على
تحقيق الترد لقدر مناسب من الصحة النتسية
واهج ماعية .شعور الترد ب نه ذو قيمة من يث ال قبل
اهج ماعي من قبل اآل،رين ينمي لديه ال قة بالذات
(النملة ،)2017 ،ويم ل تقدير الذات لدى العلمين
مت ا ا أساسا في بناح تقدير الذات لدى الطملب،
العلمون الذين يشعرون بالرضا عن أنتسهم يميلون الى
جعل طملبةم ي علمون بشهل نشط ،وينمون
اس راتيجيات ل الشكملت لدى طملبةم ،وضبط
تتو هم على ال عاون واأللتة والعمل الجماعي (سملمة
و براهيم)2002 ،؛ مما ي كد أهمية تنمية تقدير الذات
لدى معلمي العلوم ل حقيق الرضا النتسلي وال قة بالنتس
في ل مشكملتةم وتحسين ممارساتةم .لذا إن تقدير
ٌ
العلم لذاته تتة أساسية يجب أن ت و ر يه تى
تنعكس على أدائه وطريقة تدريسه (جبر والزعبي.)2018 ،
وأكدت دراسات م عددة أهمية تقدير الذات
كعامل اعل وم ثر على الس ويين ال عليمي وال ربو ؛
هنعهاساته ال عددة على جوانب شخصية العلم
املخ لتة وممارساته؛ اذ ي كد علو ( )2017أن تقدير

الذات لدى العلمين هو الت ا األساش في بناح تقدير
الذات لدى طملبةم ،كما ربط بين كل من تقدير الذات
واتخاذ القرار؛ اذ ان ال قدير اإليجاعي أو السلبي للذات
قد ي ثر في القرارات واه ،يارات ،و ن تقدير الذات م
التعل واإلنجاز ي حقق بسعي اإلنسددان الى البحددث عددن
الدددور والو يتددة؛ ل كيددد وجددود  ،وال عبددير عددن كتاحتدده
وان مائدده الى الجماعددة ،وب ،ددذ البددادرة واتخدداذ الق درارات
الناسددبة .وي كد معوي ( )2007أن ال ربويين يرون أن
عملية ال دريس ه بد أن تقوم على عليم ال علم وتدريبه
على تن القرارات واتخاذها ،وتنمية قدرة ال علم على
تقصلي الشكملت وتحديدها ،والنجا في ذلك يع مد على
العلم .كما يشير اليوسف ( )2011الى اتتاق ك ٍير من
ال خصصين على أن ل العلم لك ير من الشكملت
ال ربوية وال عليمية دا،ل الير ة الصتية و،ارجها يكمن
في اتخاذ القرارات الصحيحة بمهارة واق دار.
ويرى هيس وباسييالوبو (Hess & Bacigalupo,
) 2011أن اتخاذ القرار عملية عقلية مركبة يس خدم يةا
الترد قدراته؛ بةدا هم الشهلة وتحليلها؛ ل حديد
البدائل المكنة لحلها ،وتقويمها ه ،يار أ ضلها في ل
الشهلة ،في ضوح معايير املج م الذ يعيش يه،
وبالقارنة م اآل،رين في النظمة أو املج م  .وذهبت عدة
دراسات الى أن اتخاذ القرار جزح ه ي جزأ من ال تكير
ال ملي؛ قد أوضحت دراسة كالك وآ،رون ( Kalk et al.,
 )2014أن متهوم ال تكير ال ملي يعوي تبصر الترد في
الهام التي يقوم بةا؛ مما ي د به الى تحليله للخطوات
والقرارات ،والن ائج ب قويم العمليات التي ي َّ
وتل اليةا.
وأعارت دراسة مايرزا وآ،رين ()Mirzaei et al., 2014
الى وجوب تو ر عدد من الهارات الخاتة بال تكير ال ملي
لدى العلمين ،وهي :المل ظة ،واهتصال ،والحكم ،واتخاذ
القرار ،والعمل الجماعي .وعلى هذا ،ال تكير ال ملي
يشير الى "ال دبر وال بصر في الهام التي يقوم بةا الترد
ب عامله م الهمة وتحليلها؛ كي يصل الى قرار مملئم
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الزيوي والزروئ )2012 ،ي ضح أنةا تناولت البحث اإلجرائي
في برامج تدريبية؛ بةدا تنمية مهارات البحث اإلجرائي
ذاتةا ،دون دراسة ت ثير هذ الهارات في الواق على
المارسات ال دريسية ،وتقصلي أثرها في الهارات
والخصائص الشخصية للمعلم.
مشكلة البحث
أكدت ن ائج دراسة الربيعان والدريم ( )2020أن
اس خدام البحث اإلجرائي من قبل معلمات العلوم كان
بدرجة قليلة ،م وجود تحديات ت علق بتنتيذ البحوث
اإلجرائية في الدارش ،وأوتت ذات الدراسة ضرورة
تنظيم وزارة ال عليم دورات في البحث اإلجرائي وتو ير
الناخ الداعم ل نتيذها .كما َّبينت ن ائج دراسة ال ونسلي
( )2021أن رالبية العلمات عينة الدراسة ليس لديةن أ
معر ة بمتاهيم البحث اإلجرائي ،وأوتت بإثراح ،طة
ال طوير النهي للمعلمين ببرامج تدريبية م هاملة ول
البحث اإلجرائي ،واق را آليات محددة ل عميمه أهمها:
ال دريب اليداني ،وتبادل الخبرات.
كما أعارت دراسات أ،رى الى قلة اهه مام
بدراسة تقدير الذات للمعلمين ،وأهمية دراسة تقدير
الذات ل حقيق الرضا النتسلي للمعلمين ،وتحقيق
األهداا ال ربوية ،و،لق جو مدرللي جيد (سملمة
و براهيم2002 ،؛ الهويز وقصيبات ،)2009 ،وأوتت
دراسة الدهون ( )2015ب عزيز ال قة بالنتس لدى
العلمين في قدراتةم و نجازاتةم ،بممارسة األنشطة
اهج ماعية التي تتسم بالحوار والناقشة للوتول لحل
مشكملتةم.
وأكدت دراسة كملا وآ،رين ()Clough et al., 2009
أهمية سد التجوة بين البحث والمارسة في التصول
الدراسية عن طريق البحوث ال عليمية عموما ،سواح في
الجامعات ،أو بحوث عمل العلمين ،و عليم المارسة عن
طريق البحث ،و دماجها في نظام مو َّ د يوجه عملية تن
القرار واتخاذ لدى معلمي العلوم ،وضرورة اس رعاد

يناسب الهمة التي ي ديةا" (عابدين وعبد الوا د،2019 ،
ص .)16
وألهمية اتخاذ القرار في تدريس العلوم؛ قد
أجرى أوزتورك وأل ان ( )Ozturk & Altan, 2019دراسة
لقرارات معلمي العلوم بالر لة ال وسطة ول محطات
الطاقة النووية و ق نظرية القرار العيار  .وأكدت ن ائج
الدراسة ضرورة تضمين المارسات التي س خدم عمليات
تن القرار في التصول الدراسية لعلمي العلوم ،بعد
مهارات اتخاذ القرار من بين مهارات القرن الحاد
والعشرين ،وأن عملية اتخاذ القرار و ق نظرية القرار
العيار ال حليلي (التي تركز على كيتية اتخاذ القرارات،
و سمح بال عامل م عملية تن القرار كعملية).
وتوتلت دراسة رينك ( )Rinke, 2008الى أن ال يذية
الراجعة من املج معات الهنية ،وال طوير النهي قد أسهما
بشهل كبير في زيادة مس وى قدرة معلمي العلوم على تن
القرار النهي بشهل ،اص ،ومهارات اتخاذ القرار بشهل
عام.
وعلى الس وى املحلي ،أ هرت ن ائج مجموعة من
الدراسات ،م ل :دراسة الشمراني وآ،رون ()2012؛
ودراسة سين وآ،رون ( )2019وجود ضعف في ممارسة
النشاطات التي ع مد على الجهود الذاتية للمعلم ،ومنةا
محور اجراح البحوث في المارسات ال دريسية ،وأن هذا
الضعف قد يعزى الى ضعف ثقا ة ممارسة البحث
اإلجرائي لدى العلمين أو العلمات ،وعدم صولهم على
دورات ت هيلية أو ت قيتية في مجال البحث اإلجرائي.
وأوتت بإعداد ورش وبرامج تدريبية للمعلمين والعلمات
وت تيل هذ المارسة .وأوضحت ن ائج الدراسة
اهس طملعية التي قام بةا الشنبر ( )1437أن نسبة %92
من أ راد العينة لم سم بالبحث اإلجرائي من قبل ،في
ين أن نسبة  %8لديةا تصورات ،اطئة عن البحث
اإلجرائي .وباس قصاح الدراسات ال علقة بالبحث
اإلجرائي بالملكة العربية السعودية (الع يبي2016 ،؛
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أهداف البحث
هدا البحث الى تحقيق اآل ي:
 )1ال عرا الى دور برنامج ال طوير النهي الق ر القائم
على البحث اإلجرائي في تنمية تقدير الذات لعلمي
العلوم في الر لة ال وسطة.
 )2ال عرا الى دور برنامج ال طوير النهي الق ر القائم
على البحث اإلجرائي في تنمية اتخاذ القرار لعلمي
العلوم في الر لة ال وسطة.
أهمية البحث
تنب أهمية البحث من مسايرته لملتجاهات
العالية في ال طوير النهي للمعلم ،و ييير دور العلم من
م لق للمعر ة الى م علم ب
كشف لل حديات
ذاتيا ،ومس
ٍ
ٍ
ٍ
قص لحلولها ،كما تنب أهمي ه
اليومية التي تواجهه ،وم ٍ
من تناوله ل ييرين مهمين للمعلم ،هما :تقدير الذات
واتخاذ القرار ودراسفةما من منظور عملقفةما بممارسة
العلمين للبحث اإلجرائي .اضا ة الى أهمية البحث
اإلجرائي ذاته ،وما ي ضمنه من ضرورة بناح قرارات العلم
ال دريسية على بيانات يصل اليةا عن طريق البحث
وال قصلي ،ومن النا ية ال طبيقية ،ي وق من هذا
برنامج لل طوير النهي مع مدا
البحث أن يقدم تصورا عن
ٍ
على البحث اإلجرائي يمكن أن يتيد جهات ال طوير النهي
للمعلمين في اهع ماد عليه ل قديم برامج ل طوير ممارسة
العلمين للبحث اإلجرائي.
منهج البحث وإجراءاته
لإلجابة عن س الي البحث ،اس خدم النهج عبه
ال جريبي لعينة وا دة با ،بار قبلي وععد  ،وتم الزج
بين البيانات الكمية م البيانات النوعية عبر ال صميم
ال تسير ال اب (Explanatory Sequential
)Design؛ اذ َّ
تضمن البحث جم بيانات كمية ،وععد
تحليلها جمعت البيانات النوعية لتهم دور برنامج
ال طوير النهي على ال ييرين ال ابعين :تقدير الذات،
واتخاذ القرار ،واإلجابة عن كل س ٍال من س الي البحث.

معلمي العلوم ب بحاث ال عليم اإلجرائية في قراراتةم،
وسلوكيات العلم القائمة على البحث التي ت َّنتذ في بيئات
تتاعلية ذات ميزى بالتشارك م األقران ومساعدتةم،
و هم العملقة بين تدريس العلوم القائم على البحث
واتخاذ القرار لدى معلمي العلوم .وتناولت الدراسات
تطوير اتخاذ القرار لدى العلمين وتحسينه ،عن طريق
البرامج ال دريبية ،واهس راتيجيات املخ لتة.
وبال الي إن تنمية تقدير الذات واتخاذ القرار
يمكن أن ي حقق عبر البحوث اإلجرائية للمعلمين،
بصت ه نشاطا اج ب
ماعيا يتسم بالحوار والناقشة ودراسة
الحلول وجم البيانات بين معلمي العلوم بعضهم م
بعض أو م مشرفي العلوم؛ ولذلك هدا البحث الحالي
الى تقديم برنامج لل طوير النهي لعلمي العلوم يقوم على
البحث اإلجرائي بطريقة نظرية وتطبيقية على الواق في
ممارساتةم في الصتوا الدراسية ،وبطريقة شاركية بين
العلمين؛ ل قصلي دور البرنامج في تنمية تقدير الذات
واتخاذ القرار لدى معلمي العلوم.
أسئلة البحث
أجاب البحث عن الس ال الرئيس اآل ي :كيف
يسهم برنامج ال طوير النهي الق ر القائم على البحث
اإلجرائي لعلمي العلوم في الر لة ال وسطة في تنمية
تقديرهم للذات واتخاذهم القرار؟ وذلك باإلجابة عن
الس الين اآلتيين:
 )1ما دور برنامج ال طوير النهي الق ر القائم على
البحث اإلجرائي في تنمية تقدير الذات لدى معلمي
العلوم في الر لة ال وسطة؟
 )2ما دور برنامج ال طوير النهي الق ر القائم على
البحث اإلجرائي في تنمية مهارات اتخاذ القرار لعلمي
العلوم بالر لة ال وسطة؟
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سياق تطبيق البحث
تم تطبيق البحث في التصل الدراللي ال اني من
العام الدراللي 1442هد ،وتم تقديم برنامج ال طوير النهي
عبر منصة مايكروسو ت تيمز لعينة البحث؛ نظرا
لظروا جائحة كو يد ،19-كما أن عينة البحث
اس خدمت في تدريسها ذات النصة ،وطبقت أبحاثةا
اإلجرائية عن بعد .وقدم أ د البا ين البرنامج؛ لهونه
أ د منسوعي ادارة ال عليم ،وساند في ال قديم مشر ان
تربويان من ادارة عليم سراة عبيدة ،ويحمل البا ث
القدم للبرنامج ال دريبي وأ د الشر ين ال ربويين
الداعمين له درجة الاجس ير في عليم العلوم ،في ين
يحمل الشرا ال ربو اآل،ر درجة البهالوريوش في تدريس
الكيمياح ،وتم ل دور الشر ان ال ربويان في الشاركة في
مجموعات النقاش ،ودعم العلمين لإلجابة عن بعض
اهس تسارات.
وم نةاية تنتيذ البرنامج و ق ،ط ه الوضحة في
الجدول ( ،)4أنجزت عينة البحث  16بح ا اجرائيا رديا،
و 8أبحاث اجرائية شاركية ،ومن أم لة األبحاث التي
أنجزتةا عينة البحث " :اهرة قلة ال ركيز للطملب في
صص العلوم عبر منصة مدرستي وعملجها"" ،قلة
الدا عية في د،ول دروش العلوم في منصة مدرستي"" ،أثر
الواجبات النزلية في تحسين تحصيل الطملب في عليم
العلوم عن بعد"" ،أثر اس خدام وسائل ال واتل
اهج ماعي (وا س أب) في عليم العلوم عن بعد"" ،أثر
ال علم ال عاوني عبر ال يمز في مس وى ال حصيل في مادة
العلوم عن بعد".
حدود البحث
اق صر البحث على معلمي العلوم بالر لة
ال وسطة في ادارة عليم سراة عبيدة ،اضا ة الى اق صار
على تطبيق برنامج ال طوير النهي الع مد على البحث
اإلجرائي ،ودراسة اعلي ه في تنمية م ييرين اثنين ،هما:
تقدير الذات ومهارات اتخاذ القرار لدى العلمين،

وبال الي تم عري البيانات الكمية ثم ربطها بالبيانات
النوعية؛ لل عمق في هم البيانات الكمية ،وتوضيح
مدى توا ق أو عدم توا ق نوعي البيانات؛ للوتول الى
اس ن اج يجيب عن كل س ال من س الي البحث الجدول
(:)1
جدول ( :)1اجراحات العالجة البح ية وجم البيانات
االتجاه
الزمني
لإلجراءات
القياس
القبلي
تقدير الذات
اتخاذ القرار

املعالجة

القياس البعدي

برنامج
ال طور
النهي

تقدير الذات
اتخاذ القرار

البيانات
النوعية
تقدير
الذات
اتخاذ
القرار

مجتمع البحث
عمل مج م البحث جمي معلمي العلوم بالر لة
ال وسطة بإدارة ال عليم بمحا ظة سراة عبيدة وعددهم
( 40معلما) (ع ون العلمين سراة عبيدة1441 ،ه).
عينة البحث
لإلجابة عن أسئلة البحث؛ ا ،يرت عينة قصدية
من معلمي العلوم بالر لة ال وسطة بال نسيق م ادارة
اإلعراا ال ربو في ادارة ال عليم بمحا ظة سراة عبيدة؛
وقد ركز على من أبدوا ال عاون واهنضمام لبرنامج ال طور
النهي الق ر ممن لديةم القدرة على الشاركة في البرنامج
ال دريبي وورش العمل ،والبرنامج اإللك روني ،ارج وقت
الدوام الرسمي ،وقد بليت العينة  16معلما يم لون نسبة
 %40من مج م البحث األتلي ،وجميعهم يحملون
م هل البهالوريوش ،منةم ،مسة م خصصين في تدريس
األ ياح ،وسبعة م خصصين في تدريس الكيمياح ،وأرععة
م خصصين في تدريس التيزياح ،وتراو ت ،برتةم في
ال دريس بين ،مس سنوات و( )22سنة ،ويتبعون لعدد
( )15مدرسة م وسطة في ادارة سراة عبيدة من أتل ()26
مدرسة م وسطة تتب لإلدارة ،ومن أ راد العينة معلمان
يدرسان في ذات الدرسة.
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النظرة السلبية للحياة ،والوقف الكمالي ،وعدم ال قة
باآل،رين .وتهونت األداة في تورتةا النةائية من ( )30قرة،
واس خدم لملس جابة عليةا تدرج ليكرت ال ملثي (رالبا،
أ يانا ،نادرا).
صدق األداة تم ال حقق من تدق املح وى والصدق
الظاهر لألداة عبر عرضها على مجموعة من الخبراح
وال خصصين في الناهج وطرق ال دريس وعددهم س ة.
وقدم املحكمون مجموعة من المل ظات أسهمت في
تطوير تيارة التقرات وبنائةا ،وعدلت األداة و ق تلك
المل ظات ،دون ييير في عدد قراتةا.
االتساق الداخلي سب معامل ارتباط بيرسون
( )Pearsonبعد تطبيق القياش على عينة اس طملعية من
مج م البحث ،و،ارج عين ه ،وعددها ( )20معلما؛ وذلك
لعر ة العملقة بين درجة كل عبارة من عبارات األداة
والدرجة الهلية لألداة ،والجدول اآل ي يوضح هذ
العامملت:

واق صر وقت تطبيقه على التصل الدراللي ال اني من
العام 1442هد.
أدوات البحث
لإلجابة عن س الي البحث؛ جمعت بيانات كمية ونوعية
لهل س ال ،و يما ي ي توضيح لهذ األدوات وما ي علق بةا.
ا
أوال أدوات البحث الكمية
اس خدمت أداة لجم بيانات كمية لهل س ال من أسئلة
البحث ،وتم لت األداتان في اآل ي:
 )1استبانة تقدير الذات لل عرا الى دور
البرنامج الق ر في تحسين تقدير الذات لدى عينة
البحث ،تممت استبانة ل قدير الذات؛ لجم البيانات
قبل البرنامج وععد باهس تادة مما ددته دراسة مبو ا
( )Mbuva, 2016التي تضمنت وتتا ل قدير الذات
الرتت والنختض لدى العلمين ،اذ وتتت تقدير الذات
الرتت بم ل :ال قة ،وال وجيه الذا ي ،وعدم توجيه
اللوم ،في ين وتتت تقدير الذات النختض بم ل:

جدول ( :)2معامملت اه ساق الدا،لي ألداة تقدير الذات
الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1

*0.533

11

*0.544

21

*0.605

2

*0.565

12

*0.585

22

*0.525

3

*0.592

13

*0.474

23

*0.613

4

**0.614

14

*0.547

24

*0.414

5

*0.567

15

*0.526

25

*0.425

6

*0.492

16

**0.656

26

*0.489

7

**0.664

17

**0.686

27

*0.473

8

**0.817

18

*0.613

28

**0.724

9

**0.832

19

**0.625

29

*0.630

10

**0.793

20

**0.668

30

*0.506

ي ضح من الجدول ( )2أن معامل ارتباط التقرات
بالدرجة الهلية موجبة ،وأقل معامل ارتباط مقدار

()0.414؛ مما يعوي أن قرات األداة بمجملها متسقة ،ومن
ثم إن ما تم من اجراحات في بناح األداة ،وما ذكر
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املحكمون من ممل ظات ،باإلضا ة الى وجود قيم اهرتباط
هذ القيم ،كل ذلك يدعم اهطمئنان الى تدق األداة في
قياش تقدير الذات للمعلمين.
ثبات األداة لل كد من ثبات األداة؛ اس خدم البا ان
معامل (ألتاكرونباخ) باهس تادة من البيانات في ال طبيق
على العينة اهس طملعية ،وقد بلغ العامل لألداة كهل
( ،)0.748مما يعطي م عرا ل بات األداة ومناسبة تطبيقها.
 .2استبانة مهارات اتخاذ القرار :بمراجعة األدب
ال ربو (Ozturk & Altan, 2019؛ ابراهيم2015 ،؛ أبو
النجا ومحمد2018 ،؛ مدكور ،2019 ،عويد،)2019 ،
ان هى البا ان الى أن مهارات تن القرار لدى معلمي
العلوم بالر لة ال وسطة تن ظم في س ة محاور ،هي:
تحديد الشهلة ،و يجاد البدائل ،وتقويم البدائل ،واتخاذ
القرار ،وتقويم القرار ،وتقويم عالية القرار .وتم على اثر
ذلك بناح اهستبانة التي ت لتت في تورتةا النةائية من ()40

قرة ،واس خدم لإلجابة عليةا تدرج ليكرت الرباعي (رير
موا ق بشدة ،رير موا ق ،موا ق ،موا ق بشدة).
صدق األداة :تم ال حقق من تدق املح وى والصدق
الظاهر ألداة مهارات اتخاذ القرار لدى معلمي العلوم عبر
عرضها على مجموعة من الخبراح وال خصصين في مجاهت
الناهج وطرق ال دريس وعددهم س ه .وتضمنت
ممل ظاتةم طلب عديل تيارة بعض التقرات بما يراعي
ال وازن بين العبارات السلبية واإليجابية لألداة ،و صل
أ هار ثملث قرات؛ ل ضمن كل قرة من التقرات
الجديدة كرة وا دة قط.
االتس ت ت ت ت تتاق ال تتداخلي سد د د د د ددب مع ددام ددل ارتب دداط بيرس د د د ددون
( )Pearsonبع ددد تطبيق األداة على العين ددة اهس د د د د طملعي ددة
وعددددهددا ( )20معلمدا؛ لعر ددة العملقددة بين درجددة كددل عبددارة
من عبدداراتةددا م الدددرجددة الهليددة لهددا ،ويوض د د د ددح الجدددول ()3
معامملت بيرس د د د ددون بين كل قرة من قرات األداة والدرجة
الهلية لها.

جدول ( :)3معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات األداة بمحورها
معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

1

*0.602

5

*0.533

4

**0.669

10

*0.498

الفقرة

معامل االرتباط

تحديد املشكلة
11

**0.645

إيجاد البدائل
7

**0.808

9

*0.392

34

*0.549

8

*0.445

23

*0.482

40

*0.571

2

*0.521

21

*0.580

16

*0.460

27

*0.542

17

**0.628

29

*0.503

تقويم البدائل
30

*0.532

اتخاذ القرار
3

*0.456

14

**0.623

33

**0.697

6

**0.809

18

*0.495

36

*0.542

12

**0.757

24

*0.523
تنفيذ القرار
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19

*0.601

26

*0.573

38

*0.675

22

*0.586

28

0.640

39

*0.644

25

*0.548

32

**0.683
تقويم فعالية القرار

13

*0.532

20

*0.536

35

*0.575

15

*0.622

31

*0.556

37

**0.639

*دال عند مس وى الدهلة  0.05قل.

** دال عند مس وى الدهلة  0.01قل

ي ض د د د ددح من الجددول ( )3أن قيم معدامملت ارتبداط التقرات
بمحدداورهددا موجبددة ،وأقددل معددامددل ارتبدداط مقدددار ()0.392؛
ممدا يعوي أن قرات األداة بمجملهدا متس د د د دقدة ،ومن ثم دإن
م ددا تم من اجراحات في بن دداح األداة ،وم ددا ذكر املحكمون من
ممل ظات ،باإلض ددا ة الى هور قيم اهرتباط هذ  ،كل ذلك

ي دددعم اهطمئن ددان الى أن تد د د د د دددق األداة في قي دداش مه ددارات
اتخاذ القرار للمعلمين.
ثبات استبانة اتخاذ القرار
لل د كدد من ثبدات األداة ،اس د د د د خددم البدا دان معدامدل (ألتدا
كرو نباخ) ،وكانت الن ائج كما يوضحها الجدول (.)4

جدول ( :)4معامملت ألتا كرو نباخ ملحاور أداة اتخاذ القرار
املجال

عدد الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

تحديد املشكلة
إيجاد البدائل
تقويم البدائل
اتخاذ القرار
تنفيذ القرار
تقويم فعالية القرار
لألداة ككل

5
6
7
8
8
6
40

0.765
0.776
0.609
0.764
0.641
0.631
0.762

ي ضح من الجدول أن معامملت ألتا كرو نباخ
تراو ت ما بين ( ،)0.609و( )0.776للمحاور ،في ين بلغ
العامل لألداة كهل ( ،)0.762وهذ القيم عطي م عرا
على ثبات األداة و مهان اس خدامها.
ا
ثانيا أدوات البحث النوعية
ل عزيز البيانات الكمية والتهم األعمق لدور برنامج
لهل
ال طوير النهي الق ر  ،طبقت أداة مقابلة عبه منظمة ٍ
من :تقدير الذات ،واتخاذ القرار على ( )14معلما أبدوا
عدم ممانعفةم من اجراح القابلة .وتضمنت القابلة أسئلة
أساسية محددة قبل اجراح القابلة ،م ل :س ال العينة عن
رأيةم عن مدى ت ثير برنامج ال طوير النهي في مس وى

اتخاذهم القرار ،ثم طر أسئلة تتصيلية عليةم في أثناح
القابلة؛ ل قديم أم لة لهذا ال يير ان وجد .وطبقت األداة
بعد انفةاح مدة البرنامج .وتم اجراح القابملت عن بعد
باس خدام اهتصال الهاتتي ،وتحديد وقت القابلة م كل
معلم ،ثم اجرائةا من قبل أ د البا ين ،واس يرقت
القابلة ما بين  30الى  60دقيقة ،وسجلت اجابات العلمين
ب
ورقيا في أثناح القابلة م مراجعة هذ اإلجابات بعد القابلة
مباعرة و ضا ة توضيحات عليةا و ق ما أ اد به كل معلم.
ولم ي م اس خدام التسجيل الصو ي للمقابلة؛ اس جابة
لرربة العلمين.
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)1اإل صاح الوتتي ال م ل في ال كرارات ،وال وسط
الحساعي ،والنسب الئوية.
)2ا ،بار ويلهوكسون ) (Wilcoxonلحساب دهلة التروق
بين ال طبيق القبلي والبعد للمقياسين.
ا
ثانيا البيانات النوعية
للت البيانات و سرت و قا لآل ي:
 ررت البيانات ك بابيا وقرئت وكون ٌ
وعي مجمل
عنةا ،ثم روجعت وك بت ال عليقات األولية
ولها ،بربطها بن ائج الدراسة الكمية.
 تنتت و قا لل عليقات األولية ،ورمزت البيانات،ثم ك بت المل ظات الطولة الساعدة في
تتسيرها والربط يما بينةا ،و يما بينةا وبين
البيانات الكمية.
 ليري ال كد مما تم ال وتل اليه من ن ائج ومنربط بالبيانات الكمية؛ روجعت المل ظات
الرابطة التسرة للعملقات ،وتم ال مل يةا
وأعيد بناؤها.
 لخصت الن ائج ،ثم ربطت بسياق ك ابة الن ائج؛بما يعزز هم البيانات الكمية بصورة أعمق.
إجراءات تطبيق البحث وخطواته َّ
مر البحث بالخطوات
اآلتية:
املرحلة األولى تصميم برنامج التطوير املنهي املقترح
القائم على البحث اإلجرائي
تم تبوي مهارات البحث اإلجرائي الواردة في نموذج
مركز تكنولوجيا ال عليم ( )CTEبجامعة جونز هوبكنز،
الذ يشمل ،مس مهارات ،هي :اإل ساش بالشهلة
وتحديدها وتيارفةا ،وتجمي معر ة عن موضوئ البحث
اإلجرائي ،و عداد ،طة البحث اإلجرائي ،وتنتيذ
اإلجراحات ،وك ابة تقرير البحث ،ويق ال مل في مركزها
(نصر ،2008 ،ص .)272كما هو موضح بالشهل (.)1

املوثوقية واالعتمادية
ل حقيق الوثوقية في أداة القابلة؛ عرضت أسئلفةا
على أ د الشر ين ال ربويين الشاركين في تدريب العلمين
لراجعفةا وال كد من مناسبفةا ،كما عرضت األسئلة على
اثنين من العلمين لل كد من وضو األسئلة لهما ،وال كد
من مس وى همهما للمطلوب من كل س ال منةا ،وتم أ،ذ
بعض اهع بارات في اجراح القابلة وطريقة عري األسئلة
األساسية وال تصيلية بناح على ن ائج هذا العري .كما
عززت موثوقية البيانات التي جمعت من األداة بجمعها من
عينة ذات ،برة م باينة (ت راو ،برتةم بين ،مس و22
سنة ،وين مون الى  15مدرسة م وسطة) ،وتخصصات
م عددة ( يزياح – كيمياح – أ ياح) ،كما أعطي الشاركون
وق ا كا يا ل قديم اجاباتةم على أسئلة القابلة ،وقدم لهم
أسئلة تتصيلية سب الوقف؛ لدعم اجاباتةم ب م لة
توضيحية ،وقابل البا ان بين البيانات النوعية والبيانات
الكمية التي جمعت؛ لقارنة أو دعم بعضها بعضا .وقام
البا ان ب حليل البيانات الكمية و قا لعدة مرا ل
ت ضمن القراحة العامة لها ،ثم ترميزها ،وتصنيتها الى أ هار
كبرى تقابل ما تم ال وتل اليه من أ هار في البيانات
الكمية للربط والقارنة بينةما؛ للوتول الى عميق لتهم
البيانات الكمية ،وتم عري الن ائج للبيانات النوعية
وربطها بالبيانات الكمية لدعم موثوقيفةا.
وعزز البا ان اهع مادية عبر رتهما على
العري ال تصيلي لبرنامج ال طور النهي الطبق ،وعرضهما
لإلجراحات والسياق البحثي ،وكيتية جم البيانات
وتحليلها ،بصورة تمكن البا ين اآل،رين من الحكم على
ما توتل اليه البا ان مقارنة بما قاما به من اجراحات.
أساليب تحليل البيانات
ا
أوال البيانات الكمية اس خدمت األساليب اإل صائية
اآلتية:
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قائم على البحث اإلجرائي في تنمية تقدير الذات واتخاذ القرارلدى معلمي
مبارك آل طراد؛ سعيد الشمراني دور برنامج
منهي ٍ
ٍ
تطوير ٍ

عهل ( :)1نموذج مركز تكنولوجيا ال عليم ( )CTEبجامعة جونز هوبكنز

و وارات ،وتطبيق علي للبحث اإلجرائي رديا و شد د د ب
داركيا،
ٍ
ٍ
كما تدا ب هذ األنشدطة دعم مسد مر للمعملين من قبل
أ د ددد الدب د ددا د ديدن ،وا،د ديدر بدرن د ددامدج م د ددايدكدروسد د د د ددو د ددت تديدمدز
( )Microsoft Teamsمنص د ددة لل وات د ددل وتقديم الورش؛ لا
ي ض د د د ددمندده من دعم لل وات د د د د ددل ال نددائي والجمدداعي ،ودعمدده
تبادل اللتات وتخزينةا ،وتمكينه الس د د د خدمين من انش د د دداح
املح وى ومش د د د د د ددارك د دده بد دداس د د د د خد دددام البرامج ال د ددا د ددة التي
ي ض د د ددمنةا س د د دداب مايكروس د د ددو ت تيمز ،م ما تميز به من
امهد ددان اهس د د د د خد دددام في األجهزة النقد دالد ددة ،أو اللو يد ددة ،أو
أجهزة الحاسد ددب اآللي .ويوضد ددح الجدول ( )5مح وى برنامج
ال طور النهي و سلسله الزموي:

وتمت مر لة تصميم برنامج ال طوير النهي الق ر
و ق الخطوات اآلتية:
 )1بناح الصورة األولية للبرنامج بالرجوئ الى األطر النظرية
والدراسات السابقة.
 )2عري الصورة األولية للبرنامج على س ة من
ال خصصين في عليم العلوم ،واثنين من مشرفي
العلوم ،ومن ثم تطوير هذ الصورة وتجويدها بناح
على ما وتل من ممل ظات وتحسينات ،اه أن
ممل ظات املحكمين لم ت ضمن عديل الهارات
الخمس للبحث اإلجرائي التي أعير اليةا.
وتضد د د ددمنت الصد د د ددورة العدلة من البرنامج مجموعة
من أنش د د د دط ددة ال علم ،ع د د د ددمل ددت :ورش عم ددل ،وتب ددادل أ هددار

جدول ( :)5مح وى برنامج ال طوير النهي القائم على البحث اإلجرائي و سلسله الزموي
املحتوى
زمن التنفيذ باألسبوع
مفردات الجزء النظري للبرنامج
ماهية البحث اإلجرائي ،وما مسلماته؟ البحث اإلجرائي في ال طوير النهي
للمعلم بالملكة العربية السعودية ورتب العلمين .أهمية البحث اإلجرائي األسبوئ األول (،مسة أيام
  4ساعات يوميا)و،صائصه .أهداا البحث اإلجرائي .العناتر األساسية في البحث
اإلجرائي (أدوار البا ث اإلجرائي) .مقارنة بين البحث اإلجرائي والبحوث
ال طبيقية واألكاديمية .مجاهت البحث اإلجرائي ومشكملته .مس ويات
البحث اإلجرائي ونماذجه .ونموذج مركز تكنولوجيا ال عليم ( )CTEبجامعة
جونز هوبكنز للبحث اإلجرائي.

األنشطة عبر برنامج مايكروسوفت تيمز

ورعة عمل تضمنت أنشطة تقديمية ،ومناقشات،
وعروي ديو باهس تادة من مصادر في اليوتيوب.

الجزء التطبيقي للبرنامج وفق نموذج مركز تكنولوجيا التعليم ( )CTEبجامعة جونز هوبكنز
األسبوئ ال اني
اإل ساش بمشهلة البحث وتحديدها وتيارفةا.
لقات نقاش أسبوعية ( ول كل موضوئ و ق
▪
التسلسل الزموي).
األسبوئ ال الث
تجمي معر ة كا ية عن موضوئ البحث.
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اعداد ،طة البحث اإلجرائي.
تنتيذ اجراحات البحث ،وجم البيانات ،وتحليلها ،وتتسيرها.

طريقة ال ليث في جم البيانات
ال مل والراجعة.
ك ابة تقرير البحث اإلجرائي

األسبوئ الراب
األسبوئ الخامس
األسبوئ السادش
األسبوئ الساب
األسبوئ ال امن
األسبوئ ال اس
األسبوئ العاعر
األسبوئ الحاد عشر
األسبوئ ال اني عشر

▪
▪
▪
▪
▪

قيام أ راد العينة ببحوث اجرائية ردية.
الشاركة في بحوث اجرائية شاركية عبر
املجموعات.
واجبات أسبوعية مرتبطة بمهام تنتيذ البحث
اهجرائي.
قراحات أسبوعية ردية.
أنشطة تدريبية في أثناح الجلسات ال دريبية.

ا
أسبوعا (بمجموع  42ساعة)
12

مجموع أسابيع البرنامج

اه راضية بعد صر الشكملت التي يعالجها البحث
اإلجرائي ب
شاركيا (الك ب
ب
رونيا) عبر
رديا في تتو هم ،و
برنامج مايكروسو ت تيمز.

املرحلة الثانية مرحلة تطبيق البرنامج وجمع البيانات
حول متغيرات البحث
 ا ،يار ( )16معلما من معلمي العلوم بالر لةال وسطة كعينة قصدية َّ
يطبق عليةا البرنامج ،ممن
أبدوا تجاوبةم و عاونةم بال نسيق م مشرفي العلوم.
 تطبيق مقياللي تقدير الذات ومهارات اتخاذ القرارعلى عينة البحث قبل تطبيق البرنامج.

 ال طبيق البعد لقياش تقدير الذات ،ومقياشمهارات اتخاذ القرار.
 تطبيق القابلة م العلمين بعد تحليل البياناتالكمية.
نتائج البحث ومناقشتها
لإلجابة عن الستاال األول :سدبت ال وسدطات الحسدابية
واهنحرا ددات العيدداريددة ل قدددير الددذات قبل بيدا وععددد بيدا ،وطبق
ا ،بار وليكس د ددون لل عرا الى أثر البرنامج في تطوير تقدير
ال ددذات ل دددى معلمي العلوم في الر ل ددة ال وس د د د دط دة .ك ددذل ددك
أجري ددت مق ددابل ددة بع دددي ددة لعين ددة ال دددراس د د د د ددة؛ إلثراح البي ددان ددات
والكش ددف بش ددهل أعمق عن دور البرنامج في مس د وى تقدير
الدذات للمعلمين (عينددة الددراسد د د د ددة) .ويوض د د د ددح الجدددول ()5
ال وس د د د دط ددات الحس د د د د ددابي ددة ،واهنحرا ددات العي دداري ددة لن ددائج
ال طبيق القبلي والبع ددد لألداة ،ويبين الج دددول ( )6ن ددائج
ا ،بار وليكسون في ال طبيقين لذات األداة.

 تطبيق البرنامج الق ر على عينة البحث من العلمين،بال عاون م الشر ين ال ربويين مدة ( )12أسبوعا عبر
النصة اإللك رونية ( )Microsoft Teamsو ق اآل ي:
 اقامة برنامج تدريبي أل راد العينة لدة أسبوئ بال عاونم الشر ين ال ربويين ،و عريف العينة بالبحث
اإلجرائي بشقيه :النظر  ،والعملي.
 المارسة التعلية للبحوث التردية والتشاركية فيالتصول (الك ب
رونيا) من قبل العلمين لدة 11
أسبوعا ،م اس مرار اللقاحات التي تجم عينة
البحث م أ د البا ين وم الشر ين ال ربويين
(ورش عمل ،وتبادل أ هار ،و وارات عبر البرنامج،
وال طبيق التعلي للبحث اإلجرائي دا،ل التصول

جدول ( :)6ال وسطات الحسابية واهنحرا ات العيارية لعينة البحث و قا ألداة تقدير الذات
املقياس
تقدير الذات

العدد
16

قبلي
املتوسط
2.67

12

بعدي
االنحراف
0.17

املتوسط
2.74

االنحراف
0.11

قائم على البحث اإلجرائي في تنمية تقدير الذات واتخاذ القرارلدى معلمي
مبارك آل طراد؛ سعيد الشمراني دور برنامج
منهي ٍ
ٍ
تطوير ٍ

جدول ( :)7ن ائج ا ،بار وليكسون في ال طبيق القبلي والبعد ألداة تقدير الذات
البعد

الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

الداللة

8.63
7.77

34.5
85.5

1.45

0.15

4
السلبية*
تقدير الذات قبلي -بعد
11
اإليجابية**
1
ثابت***
قبليا = تقدير الذات ب
بعديا** ،تقدير الذات ب
قبليا > تقدير الذات ب
قبليا*** ،تقدير الذات ب
بعديا > تقدير الذات ب
*تقدير الذات ب
بعديا.

 )2ارتباط مس وى تقدير الذات باإلنجاز ،اذ عكس
اس جابات أ راد العينة ارتباط مس وى تقدير الذات
بإنجاز البحث اإلجرائي ،و ل الشكملت؛ يشير
العلم (م )1الى ذلك بقوله " :البعض من العلمين لم

ي ضح من الجدول ( )6ارتتائ م وسط تقدير
الذات لدى أ راد العينة من ( )2.67في ال طبيق القبلي الى
( )2.74في ال طبيق البعد  ،كما يبين الجدول ( )7ن ائج
ا ،بار ويلهوكسن وأن قيم ه ( ،)zعند مس وى دهلة
ب
صائيا .وباس قصاح
( )α≤0.05بلغ ( )1.45وهو رير دال ا
عموم البيانات وجد أن ( )11معلما من أ راد العينة أ هروا
مس وى تقدير للذات ب
بعديا أكبر من مس وى تقدير الذات
القبلي ،مقارنة ب رععة معلمين أ هروا عكس ذلك ،في ين
هر ثبات مس وى تقدير الذات لدى معلم وا د من أ راد
العينة.
ب
صائيا بين
ول تسير عدم وجود رق دال ا
ال طبيق القبلي والبعد لقياش تقدير على العينة ،تم
الوتول الى ثملثة أ هار أ هرتةا القابملت البعدية م
العلمين:
 )1تقدير الذات يعد سمة شخصية ت ثر يةا طبيعة
العلم ،قد أ هرت اس جابات بعض أ راد العينة أن
لطبيعة العلم وسماته الشخصية دورا في مس وى
تقدير الذات ،على سبيل ال ال :يشير العلم (م )2الى
أسباب عدم ال حسن في تقدير الذات لدى بعضهم
بقوله" :تنحصر األسباب من وجهة نظر في ثقة

يبادر ،ولم يطور قدراته من ،ملل تطبيق البرنامج ومن
،ملل الداوهت واهستشارات واهل زام بمنهجية
ونموذج البحث اإلجرائي الطبقة في البرنامج ،وهذا
ن ج عنه رموي لديةم في بعض الجوانب ،وهذا يولد
ععورا بعدم النجا وتراج مس وى تقدير الذات
وعدم تطوير لديةم" .وأكد ذات العوي العلم (م،)1
بقوله" :البعض من العلمين في املجموعة التشاركية
ليس لديه دا نحو البحث ولم يبادر ولم يطور
قدراته من ،ملل تطبيق البرنامج ،وهذا يولد ععورا
بعدم النجا وتراج مس وى تقدير الذات وعدم
تطوير لديةم" ،في ين َّ
عبر عنةا معلم آ،ر بمدى
اكتساب العلم لهارات البحث اإلجرائي ،يشير العلم
(م )4الى سبب عدم تحسن مس وى تقدير الذات أو
ثباته عن طريق البرنامج ،بقوله " :سب اع قاد ان

العلم الذ لم يكتسب مهارات البحث اإلجرائي التي
يح اجها لم ي حسن تقدير لذاته".

"بعض العلمين ليس لديه القدرة على معر ة ما
يح اجه؛ لم ي حسن مس وى تقدير لذاته" .وهذا ه

 )3ضعف اكتساب العلمين القدرة على ال مل :أكد
بعض أ راد العينة دور ال مل في اكتساب مهارات
البحث اإلجرائي ،وبال الي إن ضعف القدرة على
ال مل قد ي د في النةاية الى ضعف ال يير في تقدير
الذات ،اذ يشير العلم (م )8الى " :أن البحث اإلجرائي

ي تق م عد تقدير الذات ن اجا اج ماعيا يتشهل منذ
الطتولة عبر مرا ل النمو املخ لتة بمحددات معينة
يكتسب الترد ،مللها -بصورة تدريجية -كرته عن
نتسه وتقدير لها (الهويز وقصيبات.)2009 ،

وال مل مرتبطان ببعضهما بدرجة ائقة ،ال مملت
العلمية املحكمة والدقيقة هي عنصر محتز وداعم
وم ثر جدا في نجا سير البحث اإلجرائي ،وهذا
النجا واهنسيابية في سير البحث اإلجرائي يولدان

الشخص برأيه ،والخوا من مواجهة ال حديات لدى
البعض" ،كما يشير العلم (م )4الى سبب عدم تحسن
مس وى تقدير الذات لدى بعض العلمين ،بقوله:
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وقد يهون لدة تطبيق البرنامج ( )12أسبوعا ت ٌ
ثير
ايجاعي يدعم ما أعار له أ راد العينة في القابملت معهم عن
دور البرنامج في تحسن مس وى تقدير الذات لديةم ،قد
أكدت دراسة ويسلز ووود ( )Wessels & Wood, 2019أن
اهتصال اهج ماعي رير الرسمي ال كرر م الزمملح عبر
مد،ل ال علم التشاركي والبحث اإلجرائي ) (PALARيمكن
أن يحسن تقدير العلمين لذواتةم .كذلك إن البحوث
اإلجرائية يمكن أن سهم في نةاية الطاا في تطوير هوية
العلمين في أثناح ال دريس ،والمارسة ،و نشاح عبهات
يمكن للمشاركين بواسطفةا مقارنة ،براتةم م أقرانةم،
وبناح الذات (الهوية) بطرق عاونية (.)Fraser, 2018
و يما ي علق بوسيلة ال واتل اإللك رونية في
برنامج ال طوير النهي ،قد قدم أ راد العينة م عرات
ايجابية لدور برنامج مايكروسو ت تيمز في تحسين مس وى
تقدير الذات لديةم ،يشير العلم (م )8الى" :سهولة

ععورا ايجابيا يعزز من تقدير البا ث لذاته ه عك".
ويشير العلم (م" )5الى أن الدا عية سبب رئيس

لل تكير وال مل وتطبيق البحث اإلجرائي عبر البرنامج
القائم على البحث ،وبال الي ال تكير وال مل و ل
الشكملت للمعلم بنتسه ي د لزيادة تقدير لذاته،
ولذلك الدا عية لدى العلم في تنتيذ البحث اإلجرائي
شليح مهم وضرور ".
ومن زاوية أ،رى ،إن البيانات النوعية التي
تضمنفةا القابملت م العلمين تدعم وجود م عرات
ايجابية على تحسن مس وى تقدير الذات لديةم؛ قد
أعاروا عند س الهم عن دور البرنامج في تحسن
مس وى تقدير الذات لديةم ،وأسباب ذلك ان وجد.
يجيب العلم (م )1بقوله" :نعم أرى أنه زاد من

تقدير لذا ي ،العلم عندما يخوي ويمارش مهارات
البحث اإلجرائي ،وهو الوضوئ الجديد عليه في
ممارساته ال دريسية أو نقول ليس جديدا ولكنه قليل
جدا ،وبال الي سيكتشف العلم قدراته ويطورها ،وهذا
بمل عك سيزيد تقدير لذاته" .كما أكد العلم (م)2
ذلك بقوله" :أسهم برنامج ال طوير النهي في ر
مس وى تقدير الذات لد َّ من ،ملل ععور با رام
اآل،رين في البرنامج ،و ساللي بمهانتي وقيمتي في
ريق العمل ،وععور ب طور كتاح ي ،وبالرضا تجا
ما قدم ه في البرنامج" ،ويقول العلم (م" :)4نعم
وعشدة كونه [البرنامج] أتا لي ال عبير وال حدث،
وتقديم وجهة نظر بحرية تامة ،واإلسهام في ل
الشكملت ،و بداح الرأ في الحوار والنقاش .وأ اد

ال واتل بين مجموعة ال طوير النهي لهذا البرنامج وسهولة
اللقاحات ،وطر التساؤهت ،و شاركية اآلراح عزز دور
العلم م زمملئه ،وتكسبه ثقة أكبر وتقديرا أعمق لذاته
وقدراته" .كما ذكر العلم (م" :)7أسهم برنامج ال يمز في
تحسين تقدير الذات لد ؛ ألني اس طعت كم حدث
ال عبير عن رأيي بهل عتا ية بعيدا عن الواجهة الباعرة
التي قد تهون عقبة عند أو عند رير من الزمملح".
وأضاا كذلك العلم (م" :)9أتا برنامج ال يمز الترتة
لهل عضو ت مل اآلراح بين العلمين بةدوح وروية بشهل
رد وجماعي؛ مما أسهم في اكتساب العلمين مس وى
جيدا في تقدير الذات" .ودعمت مجموعة من الدراسات ما
دور لوسيلة ال واتل اإللك رونية في
أعار له العلمون من ٍ
تحسن تقدير الذات ،تشير دراسة رنانديز ديازا وآ،رين
( )Fernandez-Diaza et al., 2017أن تدريب الطملب
العلمين على البحث اإلجرائي باس خدام برنامج تقوي
مع مد باسم أرورا ( ،)agoraقلل القيود وكسر واجز
الوقت والسا ة والوارد؛ ل بادل الن ائج بين العلمين
البا ين؛ مما سن العملقات اهج ماعية بينةم .وأسهم

العلم (م )5أن البرنامج قد أسهم في زيادة تقدير لذاته
بقوله" :نعم؛ وذلك ألن البرنامج أتا لي تقويم أدائي

النهي ،و يجاد الحلول للمشكملت التي أواجهها بنتسلي؛
اذ ععرت ب حسن أدائي وزيادة قدر ي على العمل
واإلن اج ،وعزز الدا عية لد لل تكير والعمل،
والرربة الس مرة في الوتول الى ن ائج محددة
ومس وى جيد".
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ولإلجابة عن الساال الثاني؛ سبت ال وسطات
الحسابية واهنحرا ات العيارية للبيانات في مقياش
مهارات اتخاذ القرار التي تم الحصول عليةا قبل تطبيق
البرنامج وععد  ،وطبق ا ،بار وليكسون لل عرا الى أثر
البرنامج على تطوير مهارات اتخاذ القرار لعلمي العلوم
بالر لة ال وسطة .ويوضح الجدول ( )7ال وسطات
الحسابية ،واهنحرا ات العيارية ملحاور أداة اتخاذ القرار،
ويبين الجدول ( )8ن ائج ا ،بار وليكسون في ال طبيق
القبلي والبعد ألبعاد اهداة.

هذا ال حسن في دعم تحسين تقدير الذات لديةم & (Orth
).Robins, 2014
وت تق هذ الن ائج اجماه م دراسة جعتر وزمملئه
) (Jaaffar et al., 2019في ت كيدها دور برامج ال علم
الجماعية والتشاركية في العمل ،كما ت تق م دراسة
ويسلي ووود ) (Wessels & Wood, 2019في ت كيدها دور
اهتصال الجماعي ال كرر م الزمملح ،وم دراسة الدسوقي
( )2015في ت كيدها دور ال علم التشاركي في تحديد
الشكملت و لها واتخاذ القرارات الناسبة ،وم دراسة جبر
والزعبي ( )2018في ت كيدها دور ال علم التشاركي في تنمية
تقدير الذات لدى العلمين.

جدول ( :)8ال وسطات الحسابية واهنحرا ات العيارية ألبعاد أداة اتخاذ القرار
املحور

العدد

تحديد املشكلة
إيجاد البدائل
تقويم البدائل
اتخاذ القرار
تنفيذ القرار
تقويم فعالية القرار
لألداة ككل

16
16
16
16
16
16
16

قبلي
املتوسط
3.40
2.68
3.02
2.83
3.23
3.35
3.09

بعدي
االنحراف
0.350
0.215
0.155
0.310
0.241
0.278
0.167

املتوسط
3.61
2.87
3.08
2.97
3.25
3.42
3.20

االنحراف
0.361
0.239
0.250
0.207
0.295
0.344
0.211

جدول ( :)9ن ائج ا ،بار وليكسون في ال طبيق القبلي والبعد ألبعاد أداة اتخاذ القرار
املحور

الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

الداللة

تحديد املشكلة قبلي -بعدي

السلبية
اإليجابية
ثابت
السلبية*
اإليجابية**
ثابت***
السلبية*
اإليجابية**
ثابت***
السلبية*
اإليجابية**
ثابت***
السلبية*
اإليجابية**
ثابت***
السلبية*
اإليجابية**

2
9
5
3
9
4
5
10
1
6
9
1
8
7
1
4
9

6.50
5.89

13.0
53.0

1.80

0.072

4.67
7.11

14.0
64.0

1.98

0.047

9.60
7.20

48.0
72.0

0.695

0.487

6.0
9.33

36.0
84.0

1.37

0.171

7.25
8.86

58.0
62.0

0.115

0.909

8.63
6.28

34.50
56.50

0.779

0.436

إيجاد البدائل قبلي -بعدي

تقويم البدائل قبلي -بعدي

اتخاذ القرار قبلي -بعدي

تنفيذ القرار قبلي -بعدي

تقويم فعالية القرار قبلي-
بعدي
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3
ثابت***
0.056
1.913
31.0
7.75
4
السلبية*
لألداة ككل قبلي -بعدي
105.0
8.75
12
اإليجابية**
0
ثابت***
*رتب ال طبيق القبلي > رتب ال طبيق البعد  ** ،رتب ال طبيق البعد > رتب ال طبيق القبلي *** ،رتب ال طبيق القبلي= رتب ال طبيق البعد .

ي ضح من الجدول ( )8ارتتائ ال وسط الحساعي
هتخاذ القرار لدى أ راد العينة من ( )3.09في ال طبيق
القبلي الى ( )3.20في ال طبيق البعد  ،كما يبين الجدول
( )9ن ائج ا ،بار وليكسون وأن قيمة ( ،)zعند مس وى
دهلة ( )α≤0.05بلغ ( ،)1.913وهي قيمة رير دالة
ب
صائيا؛ اه أن مس وى دهلفةا لم يكن بعيدا عن مس وى
ا
الدهلة ()α≤0.05؛ وقد يهون لقلة عدد أ راد العينة ت ثير
في الوتول الى هذا الس وى من الدهلة .أما اس قصاح
بيانات عينة البحث التردية بشهل عام ظهر أن ()12
معلما أبدوا تحسنا في ن ائج ال طبيق البعد مقارنة بن ائج
ال طبيق القبلي ،في ين أن أرععة معلمين أ هروا عكس
ذلك .و يما ي ي عري الن ائج و ق محاور اتخاذ القرار
املحددة ب داة الدراسة ،م دعم ما ي علق بهل محور
ببيانات نوعية جمعت من القابلة م عينة البحث:
املحوراألول تحديد املشكلة
توضح الن ائج في الجدولين ( )8و( )9أن م وسط
مس وى العلمين في محور تحديد الشهلة قد ارتت من
( )3.40الى ( )3.61بين ال طبيقين ،وأن قيمة ( )zللمحور
بليت ( )1.80وبمس وى دهلة ( ،)0.072وهو مس وى رير
ب
صائيا.
دال ا
أما البيانات النوعية التي جمعت من عينة البحث
عطي م عرات الى أن للبرنامج دورا في تحسين مس وى
العلمين في تحديد الشهلة ،على سبيل ال ال :يذكر أ د
العلمين" :نعم لقد أسهم برنامج ال طوير النهي القائم على

،اضعة لعطيات معينة وا ياجات محددة ،وهذا ،اض
في كل ،طوة لحسن اتخاذ القرار.
املحورالثاني إيجاد البدائل
توضح الن ائج في الجدولين ( )8و( )9أن ال وسط
الحساعي في محور ايجاد البدائل قد ارتت من ( )2.68الى
( ،)2.87وأن قيمة ( )zللمحور بليت ( ،)1.98وهي قيمة
ب
صائيا؛ اذ بليت قيمة الدهلة الق رنة بةا ()0.047؛
دالة ا
مما يعطي م عرا على دور البرنامج في تحسن محور ايجاد
البدائل ،وب حليل اس جابات العلمين في القابملت ،يظهر
عبارات داعمة لهذا ال حسن ،م ل" :قدر ي على طر جمي

أو معظم الحلول المكنة للمشهلة تحسنت بعد هذا
البرنامج وذلك لراعاة التشاركية وال وا ق في اتخاذ
القرارات أثناح البرنامج م الزمملح" (م ،)2و"زادت قدر ي
وزمملئي على ايجاد البدائل والحلول أل مشهلة في البحث؛
بسبب تحييد أسلوب اهستبداد بالرأ من قبل أعضاح
التريق" (م.)4
املحورالثالث تقويم البدائل
تبين الن ائج في الجدولين ( )8و( )9أن ال وسط
الحساعي في محور تقويم البدائل قد ارتت من ( )3.02الى
( )3.08بين ال طبيقين ،وأن قيمة ( )zللمحور بليت
ب
صائيا؛ اذ بليت قيمة
( ،)0.695وتم ل مس وى رير دال ا
مس وى الدهلة الق رنة بةذ القيمة ( .)0.487أما البيانات
النوعية التي قدمها العلمون قدم م عرات على دور
البرنامج في ر مس وى اتخاذ القرار لدى بعضهم في محور
تقويم البدائل ،على سبيل ال ال :يذكر العلم (م:)8

البحث اإلجرائي في ر مس وى اتخاذ القرار لد من ،ملل
قدر ي على تحديد الشهلة ( "...م ،)1كما يشير العلم (م)5
الى ذات العوى بقوله" :م كد جدا أن البرنامج قد أ ادني
ك يرا في اتخاذ القرار ،خيارات البحث ور ل ه بدحا
بموضوعه وتحديد مشهل ه ،وبقية مرا له كلها كانت

"قدر ي على تحديد ايجابيات وسلبيات الحلول الطرو ة
ب
كمل على دة زادت بعد البرنامج" ،ويذكر العلم (م" )11أن
اكتساب الخبرة والهارة و علم اتخاذ القرار زاد لدى
العلمين عينة البحث ،هلما زادت معر ة العلم زادت
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م عرا الى وجود اعلية للبرنامج في تحسن مس وى اتخاذ
القرار لدى عينة البحث في هذا املحور؛ اذ يذكر العلم
(م " :)9أن تو ر الرقابة الدقيقة في البرنامج والسيطرة على

قدرته على تحديد الشهلة ،و يجاد البدائل وتقويمها
بالطريقة الصحيحة ،وبال الي اتخاذ القرار الصحيح".
املحورالرابع اتخاذ القرار
توضح الن ائج في الجدولين ( )8و( )9أن ال وسط
الحساعي في محور اتخاذ القرار قد ارتت من ( )2.83الى
( )2.97بين ال طبيقين ،وأن قيمة ( )zللمحور بليت
ب
صائيا ،اذ بلغ ( .)0.171أما
( ،)1.37وبمس وى رير دال ا
البيانات النوعية قدم م عرات على تحسن قدرة
العلمين على اتخاذ القرارات ،على سبيل ال ال :يشير
العلم (م )14الى " أن ال حديات التي واجه نا كمعلمين أثناح

مجريات األمور بعد تنتيذ القرار في البرنامج أدت الى تنمية
الوعي ب همية تقويم عالية القرار لد بشهل كبير،
والبحث عن بدائل في ل عدم عالي ه" ،أما العلم (م)6
ذكر" :أن ال قويم الس مر للحلول للمشكملت التي
ي ضمنةا البحث اإلجرائي والقرارات الصا بة لهذ
العملية في البرنامج قد أسهم في تنمية مهارة تقويم عالية
القرار ،وتحديد مدى التائدة من اهس مرارية أو ال عديل
أو اإللياح لهذ القرارات".

سير البحوث اإلجرائية عبر البرنامج كشتت عن قدرتنا على
اتخاذ القرارات الناسبة ،اتخاذ القرار الناسب من قبلنا
أسهم في نجا البحث" .ويشير العلم (م،" :)9وي
ال جربة والداوهت واملحاوهت الس مرة في برنامج ال طوير
النهي القائم على البحث اإلجرائي أكسبتنا نحن العلمين
القدرة على اتخاذ القرار".

وباهس تادة من البيانات النوعية التي تم الوتول
اليةا ،يمكن اس خملص بعض ال عرات التي قد تتسر عدم
صائي بين ال طبيق القبلي وال طبيق
دال ا
وجود ر ٍق ٍ
ٍ
البعد لقياش اتخاذ القرار:
)1عدم اتقان بعض العلمين ،طوات البحث اإلجرائي و ق
النموذج الع مد في البرنامج ،والذ يرتكز على ال مل؛
قد ذهبت عدة دراسات الى أن اتخاذ القرار ٌ
جزح أساش
من ال تكير ال ملي ،قد أوضحت دراسة كامبير وآ،رين
( ،)Kember et al., 2000ودراسة يوست وآ،رين (Yost et
) al., 2000أن ال مل الناقد يشمل ال مل في األ عال،
واتخاذ القرار ،و ل الشكملت ،وأن الترد ال مل ي خذ
قراراته مع مدا على وعيه بذاته ،وي ،ذ في اع بار
اه راضات التي يجب أن يبوي عليةا الترد قراراته؛ وهذا قد
يتسر عدم تحسن مس وى مهارات اتخاذ القرار و قا
للبيانات الكمية ،وي كد ذلك اس جابات بعض أ راد
العينة؛ م ل ما ذكر العلم (م" :)8هناك عملقة بين

املحورالخامس تنفيذ القرار
تبين الن ائج في الجدولين ( )8و( )9أن ال وسط
الحساعي في محور تنتيذ القرار قد ارتت بصورة طتيتة من
( )3.23الى ( )3.25بين ال طبيقين ،اذ بليت قيمة ()z
ب
صائيا؛ اذ بلغ
للمحور ( ،)0.115وبمس وى رير دال ا
مس وى الدهلة اإل صائية ( .)0.909أما البيانات النوعية
التي جمعت من القابلة عطي م عرا الى وجود تحسن
لدى العلمين في هذا املحور؛ اذ يذكر العلم (م " :)8أن

معلم العلوم في البرنامج اكتسب ال قة والكتاحة التي تمكنه
من قدرته على تنتيذ القرار" .كما أن العلم (م )5قال" :
أسهم البرنامج في تحسين قدر ي على تطبيق وم ابعة اجراح
الحل الذ تم ا ،يار كحل للمشهلة".

ممارسة البحث اإلجرائي وال مل ،أع قد أنةما مرتبطان
ببعضهما بدرجة ائقة ،ال مملت العلمية املحكمة
عنصر محتز وت طلب عادة اتخاذ قرارات ،و عطي دعما
م ثرا لنجا البحث والوتول للحلول؛ مما يولد لدى
العلم ععورا ايجابيا يعزز من تقدير العلم أو البا ث
لذاته".

املحورالسادس تقويم فعالية القرار
تبين الن ائج في الجدولين ( )8و( )9أن ال وسط
الحساعي في محور تقويم عالية القرار قد ارتت من ()3.35
الى ( )3.42بين ال طبيقين ،وأن قيمة ( )zللمحور بليت
ب
صائيا؛ اذ بليت قيمة
( ،)0.779وهي قيمة رير دالة ا
الدهلة الق رنة بةا ( .)0.436أما البيانات النوعية قدم
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الدرب وال دربين في البرنامج ال دريبيَّ ،
وقيد جم البيانات
من عينة البحث في جانبةا النوعي ،كما َّ
قيد طبيعة
الشكملت ال ربوية التي تناولفةا عينة البحث وكيتية
معالجفةا بح بيا ،وعليه إن السياق رير الس قر ل طبيق
البرنامج ال دريبي وم طلباته ،و روا جم البيانات قد
يهون له ت ثير على ما تم ال وتل اليه من ن ائج.
الخاتمة
أ هرت ن ددائج البحددث الكميددة عدددم وجود رق دال
ا صد د د د د ددائ بيد دا بين ن د ددائج عيند ددة البحد ددث قبد ددل تطبيق برند ددامج
ال طوير النهي الق ر القد ددائم على البحد ددث اإلجرائي في كمل
ال ييرين ال دابعين ،وهمدا :تقددير الدذات ،واتخداذ القرار .اه
أن البيداندات النوعيدة التي وتد د د د ددل اليةدا البحدث الحدالي تقددم
م ع د د درات ايجابية لوجود يير ايجاعي لدى العلمين في كمل
قبلي اعادة
ال ييرين ،وقد يهون من الناس ددب في ٍ
بحث مس د ٍ
تطبيق البرن ددامج و جراحات دده على عين ددة أكبر سد د د د د دداع ددد على
اس د د د د كشد د د د د دداا دور برند ددامج ال طوير النهي الق ر على كمل
ال ييرين ال ددابعين .وررم ه ددذ النتيج ددة التي تو َّ
ت د د د د دل الية ددا
البحث ،إن البيانات النوعية عطي م ع د درات ايجابية الى
امهدان اهس د د د د تدادة من برندامج ال طوير النهي الق ر في هدذا
البح ددث في عزيز تق دددير ال ددذات واتخ دداذ القرار ل دددى معلمي
العلوم؛ قد أ هرت مجموعة من الدراس ددات (Clough et
al., 2009؛ Ihrig, 2014؛ معوي2007،؛ Rinke, 2008؛
Kim, Anthony, & Blades., 2014؛ & Colakkadioglu
) Celik, 2016دور ب د درام د ددج ال د د د دددري د ددب وال د د د دط د ددوي د ددر ال د دنهد ددي
واس د د د د خدام البرامج ال قنية في البحوث ال عليمية بش د د د ددهل
ع ددام ،أو البحوث اإلجرائي ددة و عليم الم ددارسد د د د د ددة عن طريق
البحث ،و دماجها في نظام مو َّ د يوجه عملية تددن القرار
واتخدداذ لدددى معلمي العلوم ،وت كددد ض د د د ددرورة اس د د د د رعد د د د دداد
معلمي العلوم باألبحاث اإلجرائية في قراراتةم ،وسد د د ددلوكيات
العلم الق ددائم ددة على البح ددث في بيئ ددات تت دداعلي ددة ذات ميزى
بالتش د د ددارك م األقران ومس د د دداعدتةم ،وت كد وجود العملقة
اإليج ددابي ددة بين ت دددريس العلوم الق ددائم على البح ددث واتخ دداذ
القرار لدى معلمي العلوم.

)2ارتباط مس وى اتخاذ القرار لدى العلم بمس وى تقدير
الذات؛ قد يهون لعدم تحسن مس وى تقدير الذات لدى
بعض أ راد العينة ت ٌ
ثير في انختاي مس وى اتخاذ القرار
لديه ،وي كد ذلك العلم (م )6بقوله" :العملقة وطيدة بين

ممارسة البحث اإلجرائي وال مل ومس وى تقدير الذات
واتخاذ القرار وم رابطة بشهل وثيق ،هلما كان العلم قادرا
على ال مل بعمق وبدقة كانت ثق ه في ذاته عالية وت هون
قناع ه بقدرته على اتخاذ القرار الناسب في الوقت
الناسب ،ويهون قادرا على تجاوز العقبات التي تواجه
تنتيذ قرار وسير م ابع ه" .وي تق ذلك م ما أعارت اليه
دراسة علو ( )2017من العملقة بين كل من تقدير الذات
واتخاذ القرار ب ن ال قدير اإليجاعي أو السلبي للذات قد
ي ثر في قراراتةا وا ،ياراتةا.
 )3اجة بعض العلمين الى مزيد من ال دريب وزيادة زمن
تنتيذ برنامج ال طوير النهي القائم على البحث اإلجرائي.
وي كد ذلك العلم(م )13بقوله" :بعض العلمين يح اج الى
ال دريب أكثر" .ويذكر العلم (م " :)7أن َّ
أهم سبب لعدم

تحسن مهارات اتخاذ القرار (تقويم البدائل – اتخاذ
القرار -تنتيذ القرار وتقويم اعلي ه) لدى بعض العلمين
في الدة الزمنية ل طبيق برنامج ال طوير النهي رير كا ية".
قيود البحث
واجه البحث الحالي قيودا قد تهون أثرت على
ن ائجه ،ومن الضرور أ،ذ هذ القيود بعين اهع بار عند
ٌ
قراحة ن ائج البحث الحالي .عينة البحث الحالي عينة
محدودة ري محدوديفةا الشاركة في البرنامج ال دريبي،
كبير من العلمين ،كما أنةا عينة قد
و عذر تدريب ٍ
عدد ٍ
تهون م صتة بمواتتات م جانسة وذات طبيعة ،اتة؛
ألنةا تن مي الى مج م محدود من النا ية العددية
والجيرا ية ،وبال الي إن ما تم ال وتل اليه من ن ائج قد
أعداد كبيرة ،أو أن
يصعب عميمها على مج معات ذات
ٍ
نطاق ان مائةا الجيرافي واس أو م باين .و ضا ة الى ذلك،
إن تطبيق البحث الحالي جاح في سياق ال عليم الطارئ عن
بعد في ل جائحة كو يد ،19-مما َّ
قيد ال واتل بين

****
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