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:التعريف العلمي للمحاضرة
عملية بواسطتھا م حظات المدرس“

تصبح م حظات الطالب
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المقدمة
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حل مشكلة
مشاكل يجب أن تحل في الحياة

كيف لي أن افھم ھذه المواد ؟

كيف يمكن أن انھي ورشة العمل ھذه؟

كيف لي أن أنظم وقتي؟
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ماذا يمكننا أن نطور في عملية التعليم في جامعة النجاح؟

كيف لي أن أطور مھاراتي التعليمية؟



لماذا ؟ - طرق جديدة للتعليم

وقت قليل– معلومات كثيرة  
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       م ١٩٠٠        م ١٠٠٠قبل المي د                   
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الحاجة إلى تعزيز المھارات ال زمة لتعلم مستقل مدى الحياة 

لماذا ؟ - طرق جديدة للتعليم
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تعريف             

ھو نھج كلي ) PBL( التعلم القائم على المشك�ت•
قبل  ماكماسترللتعليم بدأ في كلية الطب في جامعة  قبل  ماكماسترللتعليم بدأ في كلية الطب في جامعة 

.سنة ٣٤أكثر من 

من كلية الطب في  كلسونوآن  باروز ھواردالدكتور •
:على النحو التالي PBLعرفوا إلينويجامعة جنوب  :على النحو التالي PBLعرفوا إلينويجامعة جنوب 
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ما ھو التعلم القائم على المشك�ت

 استخدام مبدأ على قائمة تعلم طريقة “ استخدام مبدأ على قائمة تعلم طريقة “
 وتكامل 2كتساب انط ق كنقطة المشاكل
” جديدة معرفة

١٩٨٢ باروز ھوارد                                                  
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١٩٨٢ باروز ھوارد                                                  



تعرف على المشكلة

عدد الحقائق المعروفة

شكل حلول محتملة

المجاھيلابحث عن المجاھيلعدد 
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ا,نجعالحل اختار 

تقرير الحل
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 العلوم لتعلم محورية كنقطة المشاكل استخدام
 مع جنب إلى جنبا السريرية والمعرفة ا9ساسية

المشك�ت في الطبالتعلم القائم على 

 مع جنب إلى جنبا السريرية والمعرفة ا9ساسية
  ع<قة في السريري الموضوعي التفكير مھارات
" منفصلة وليست متكاملة

(Albanese M, et al, Aca Med, 1993)
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(Albanese M, et al, Aca Med, 1993)
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ا3ھداف

مشكلة

ط ب
مناقشة•
تحلبل•
تحديد ا3ھداف•
تعلم ذاتي•

حلول للمشكلة

تعلم مرتبط 
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PBL

تعلم مرتبط تعلم ذاتي•
بالمشكلة
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أنسىأخبرني ف

أتذكرلقني ف

أتعلمشاركني ف
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أتعلمشاركني ف
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 PBL ھو عملية تعلم نشط)active learning (
:يشارك الطالب في نشاط تعاوني الذي يجعله    

ينشط المعلومات السابقةيسأل أسئلةيفكر

يفحص فھمه للمعلومة يوسع معلوماته الجديدة

يعزز فھمه عن طريق التحدث 

يوفر الحوافز للتعلم
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يوفر الحوافز للتعلم

يجعله يمارس نھج منطقي ، وتحليلي للحا=ت غير مألوفة
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تغيير ا,دوار
 في التعلم القائم على المشكZت، يتغير الدور التقليدي لكل من المعلم•

 والطالب

تزيد مسؤوليتھم نحو تعلمھم وتمنحھم: الطلبة•

الدافعية-

الشعور باdنجاز-

أن يصبح متعلم ناجح مدى الحياة-

يصبحون: المعلمين•

مرجعية-
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مرجعية-

موجھون-

مقيمين-

طلبة في مجھودھم نحو حل المشكZتلل مرشدين-



المعلم ھو مدرب
:نموذج المدرب يتركز في�

السؤال عن التفكير�

مراقبة عملية التعلم�

يتحدى تفكير الطلبة/ يجس�

يبقي الطلبة مشاركين�

يتحكم بمستوى التحدي/ يراقب�
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يتحكم بمستوى التحدي/ يراقب�

يدير نشاط المجموعة�

يحافظ على تقدم العملية التعليمية�



PBL حل المشكلة مقابل

- التعلم القائم على حل المشك�ت- التعلم القائم على حل المشك�ت
عملية اكتساب معرفة جديدة قائمة على ا2عتراف 

بالحاجة إلى التعلم

الوصول إلى قرار مبني على معلومات  -حل المشكلة
.وحلول سابقة
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Mother 
of 

Leprosy 
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Gecko
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PBL مباديء

خبراتناالفھــــــــم يبنــــــي من خـــــــ�ل �

  لحلولDجابة على أسئلتنا يتم إنشاء المعنى من جھودنا �  لحلولDجابة على أسئلتنا يتم إنشاء المعنى من جھودنا �
مشاكلنا

للطالب للبحث للقدرات والمواھب الطبيعية يجب أن نتوجه �
واoبداع

  الناقد التفكير تبني الطالب على المتمركز التعلم إستراتيجية�

19

  الناقد التفكير تبني الطالب على المتمركز التعلم إستراتيجية�
ا=ستق لية وكذلك ، اGبداعو التفكير مھاراتو
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  PBLخصائص  

.التعلم متمركز على الطالب�

.التعلم يتم في مجموعات ط�بية صغيرة العدد�
 ”ليس من الضروري شعبة صغيرة العدد“

.المعلم ھو منشط أو مرشد�

.المشكلة تشكل محفز ومركز تنظيم  للتعلم�

.السريريةالمشاكل ھي وسيلة لتطوير مھارات حل المشاكل �
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.السريريةالمشاكل ھي وسيلة لتطوير مھارات حل المشاكل �

المعلومات الجديدة تكتسب من خ�ل التعلم الذاتي�



.  الخروج من الدرس قصير اrمد والمعزول المتمركز على المعلم�

  PBLخصائص  

.خلق دروس متعددة التخصصات وطويلة اrمد المتمركزة حول الطالب�

.  دمج القضايا والممارسات العالمية الحقيقية�

. يعلم الطلبة تطبيق ما تعلموه في الجامعة على ممارساتھم مدى الحياة�

21Basha-CELT-ANU2011

. يعلم الطلبة تطبيق ما تعلموه في الجامعة على ممارساتھم مدى الحياة�



 PBLمخرجات 
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مخرجات عملية التعلم القائم على المشك�ت

المعرفة

المحتوى ا,ساسي والعملي أو ألسريري في السياق

: لتطوير 

المھارات

منطق علمي ، تقييم نقدي ، خلفية معلوماتية ، ومھارات التوجيه 
الذاتي والتعلم مدى الحياة
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 القضايا وأھمية ، اMخرين مع التعامل ومھارات ، الجماعي العمل تقييم 
النفسية
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الشخصية



التطبيق 
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PBL تطبيق

تطوير خطة عمل

طرح وتطبيق الحلول

تحليل وتخطيط الحدث
من ، ماذا ، متى ، أين وكيف 

حدد طبيعة المشكلة

حدد قائمة ما تحتاج لمعرفته حول المشكلة

ماذا تعرف عن المشكلة

تضييق قائمة ا3سئلة ا3ساسية إلى نقاط محددة
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أقرأ وحلل 
السيناريو

حدد طبيعة المشكلة



PBL نموذج
 .أقرأ وحلل سيناريو المشكلة

حدد قائمة بما ھو معروفحدد قائمة بما ھو معروف

َطور عرض المشكلة

حدد قائمة باxحتياجات
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حلل المعلومات

قدم النتائج



PBLخصائص 

، وذات صلة سريريةتستند عادة إلى حا=ت من واقع الحياة أو �

)progressive disclosure(“الكشف التدريجي” بـتتميز الحا=ت � )progressive disclosure(“الكشف التدريجي” بـتتميز الحا=ت �

الط�ب يحددون قضايا التعلم�

السيناريوھات ذات نھايات مفتوحة oتاحة التعلم في الفترة المفتوحة�

المعلم ھو ُميَّسر وليس من الضروري أن يكون خبيرا إx في طريقة التعلم�
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المعلم ھو ُميَّسر وليس من الضروري أن يكون خبيرا إx في طريقة التعلم�



التعليم التقليدي
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معلم“ ” 

”ط�ب“
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PBL  بــالتعليم
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 ”معلم“

”ط�ب“
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”حالة نموذجية“

 غرفة إلى جاءت ، عاما ٧٨ عمرھا امرأة الزير فاطمة السيدة
 وقالت .صدرھا في وآ2م التنفس في ضيق من تشكو الطوارئ وقالت .صدرھا في وآ2م التنفس في ضيق من تشكو الطوارئ

 عندما ، أسابيع ث<ثة قبل حتى نسبيا جيدة صحة في كانت أنھا
..... بالتواء أصيب
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افتتاح السيناريو�

تاريخ المرض الحالي�

”حالة نموذجية“

تاريخ المرض الحالي�

تاريخ المريض، تاريخ العائلة، السياق اxجتماعي�

فحوصات سريريه�

تحقيقات�
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تحقيقات�

إدارة�

إستمرارية�

 الى تعيدك أن ممكن خطوة كل
 الى تقودك كما السابقة الخطوة
   .تليھا التي الخطوة
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PBL  الـخصائص حاxت 

واقعية وذات صلة ، ومنطقية�

ليست معقدة� ليست معقدة�

تتميــــــز الحاxت بأنھــــــــــــا�

“الكشــــــــف التدريجــــــــــي ”�

تكشف الحلول خطوة خطوة�
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تكشف الحلول خطوة خطوة�

السرد يثير النقاش يؤدي إلى الخطوة التالية�



 ”الكشـــــــــــــف التدريجـــــــــــي“
لمناقشة قبل الد2لة ل<نتقال إلى الصفحة أو الفقرة أو يسمح با�

.الحلقة التالية

، وإذا d لzستمراريةأعتبر بأن الطالب لدية المعلومات �
.  فاجعلھا قضية تعليمية

ممكن إدخال نصوص مساعدة �

“.........أن تســــأل بعــــــــض اrسئلة  ”�
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“.........أن تســــأل بعــــــــض اrسئلة  ”�

“.........تطلب بعض التحقيقات”�

“أخبرتك بأن شقيقتھا ماتت صغيرة بالسن”�
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مع نھاية الجلسة اrولى والثانية اترك الطلبة بمادة كافية �

 ”الكشـــــــــــــف التدريجـــــــــــي“
-ما بين المحاضرات  -

مع نھاية الجلسة اrولى والثانية اترك الطلبة بمادة كافية �
وقضايا فردية–قضايا أساسية للجميع  - للعمل عليھا

في . القراءة ما بين الجلسات يجب أن يقود للمرحلة التالية �
المثال السابق الوصول إلى تشخيص مفارق في حين تقدم 

.   معلومات جديدة في الجلسة التالية
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.   معلومات جديدة في الجلسة التالية
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جزء مھم في عملية التعلم القائم على المشك�ت وھو 
) المحاضرات(ما بين الجلسات  التعلم

Basha-CELT-ANU2011



PBLمھام الطالب في حلقات النقاش لـــ 
)دقيقة ٤٥الحلقة (

قراءة الحالة أو المشكلة

ماذا تعرف عن ھذا السيناريو أو المشكلة؟ماذا تعرف عن ھذا السيناريو أو المشكلة؟

ماذا أنت بحاجة أن تعرفه؟

ناقش وحدد قائمة بالقضايا التعليمية

ناقش وحدد قائمة بالمصادر المحتملة للمعلومات
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ناقش وحدد قائمة بالمصادر المحتملة للمعلومات

سيقوم بماذا) نظريا(نظم من 

قيم أداء المجموعة
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حالـــــــــةحالـــــــــة

 يده كف في مؤلم تورم من يشكو جاء )عام ٣٨( أحمد السيد .نابلس في عائلة طبيب أنت
 جرحت الشوكة .بشوكة يده ووخز الحظيرة بفرشاة ينظف كان أيام ٤ حوالي منذ .اليمنى
 .أمس يوم حتى يرام ما على انه واعتقد الدم من القليل ھناك وكان كفه في سم ٤ حوالي
.عاما ١١ قبل )التيتانوس( القزاز ضد التطعيم أخذ انه يقول .عاما ١١ قبل )التيتانوس( القزاز ضد التطعيم أخذ انه يقول

 في تورم وھناك ، الداخلية ذراعه طول على يتألم .وملتھبة منتفخة ، حمراء .يده فحصت
.اSبط

.عادية ا9خرى الفحوصات 
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PBL خطوات
أفكار

”ماذا نعتقد “

تحديد المشكلة

الحاجات التعليمية
”ماذا نريد أن نعرف“

حقائق
“ماذا نعرف”  

وضع أفكار

إعطاء ا3ولوية لSفكار/ تنظيم 

استخرج حاجات التعلم

إعادة تقييم المشكلة
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استخرج حاجات التعلم

حقائق جديدة

فحص ا,فكار

مصادر تعلم أفكار جديدة

مراجعة ا,فكار
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المشكلة ضعيفة التركيب مقابلالمشكلة حسنة التركيب 
Well structured problem VS ill-structured problem 

التركيب حسنة المشكلة

 وطرق ، المرجوة والحالة القائمة للحالة واضح بشكل تحديدھا يتم التي المشكلة وطرق ، المرجوة والحالة القائمة للحالة واضح بشكل تحديدھا يتم التي المشكلة
ما حد إلى واضحة المنشودة الحالة إلى الوصول

المشكلة ضعيفة التركيب
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 على العثور يمكن 2 ، وبالتالي ، واضحة ليست المنشودة والحالة الحالي وضعھا
.المنشودة الحالة إلى للوصول وطرق م<حظات
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 من والتي التركيب ضعيفة المشكلة حول يتمحور المشك ت على القائم التعلم
....... أنھا خصائصھا

معقدة وغير منظمة�

تتطلب التفكير والتحقيق وجمع المعلومات�

متغيرة وغير ثابتة�

ليس لھا حل بسيط موحد وصحيح�
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ليس لھا حل بسيط موحد وصحيح�
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PBLمثال على المشكلة ضعيفة التركيب في 

 لخطة ا9ولى المسودة .الطبيعية حماية Sدارة مستشارا أنت
 منطقة بجوار ا9ردن غور إلى البيضاء البومة إدخال إعادة

 المؤسسات من العديد قبل من وسلبي قوي رفض تلقت طوباس المؤسسات من العديد قبل من وسلبي قوي رفض تلقت طوباس
الخطة؟ بخصوص نصيحتكم ھي ما .المحلية
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Fourth Hour
أبن مشكلتك
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تقييم 
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طالبمجموعة

تقييم

محتوىمنشط

46Basha-CELT-ANU2011

محتوىمنشط



PBLخصائص المنشط الجيد في 

عملية بالتعلم القائم على المشكZت معرفة � عملية بالتعلم القائم على المشكZت معرفة �

بالتعلم المتمركز على الطالباxلتزام �

على توليد بيئة غير مھددة في حين 2 يزال يتصرف على تعزيز  القدرة�

النقاش والتفكير الناقد

47

النقاش والتفكير الناقد

المجموعة وSجراء تقييم بناء 9داء الطالب  ا=ستعداد�
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مستعد وحاضر لجميع الحلقات الدراسية�

PBLخصائص الطالب الجيد في 

معرفة عملية بالتعلم القائم على المشكZت �

على الطالب/علٮيهبالتعلم المتمركز  اdلتزام�

المشاركة النشطة في النقاش والتفكير النقدي في حين تسھم في بيئة ودية �
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رغبة لعمل تقييم بناء لنفسه وللمجموعة وللمنشط�
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تقييم الطلبة يتم من خ ل العديد من الطرقتقييم الطلبة يتم من خ ل العديد من الطرق
روبرك اھمھاومن  
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PBLايجابيات 
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PBLايجابيات 
تركز على المعنى وليس على الحقائق�

با2ستعاضة عن المحاضرات بمنتدى للمناقشة بتوجيه من ھيئة التدريس ، �
.وبا9بحاث التعاونية ، ويصبح الط<ب يشاركون بفاعلية في تعلم ذو معنى.وبا9بحاث التعاونية ، ويصبح الط<ب يشاركون بفاعلية في تعلم ذو معنى

تزيد من التوجيه الذاتي�
كما يواصل الطلبة في البحث عن حلول لمشكلة صفوفھم ، فإنھم يميلون إلى �

.زيادة  في تحمل المسؤولية من أجل تعلمھم

زيادة في الفھم وتطوير مھارات أفضل�
الطلبة قادرين على ممارسة المعرفة والمھارات في سياق وظيفي ، وبالتالي �

نتخيل ما سوف يكون مثل استخدام المعارف والمھارات في العملنتخيل ما سوف يكون مثل استخدام المعارف والمھارات في العمل

مھارات التواصل والعمل الجماعي�
ھذا يعزز التفاعل بين الطلبة والعمل الجماعي ، وبالتالي تعزيز مھارات �

الطالب الشخصية
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دوافع ذاتية�
يعتقد الطلبة بأن التعلم القائم على المشاكل ھو وسيلة أكثر إثارة ، وتحفيز ، ومتعة �

للتعلم ، وأنه يوفر وسيلة أكثر مرونة ورعاية للتعلم

ع�قة المنشط مع الطلبة�
فيرنون . (الجانب اrكثر راحة في العمل اrكاديمي ھو العZقة بين المعلم والطالب�

أعضاء ھيئة التدريس أيضا يعتبرون التعلم القائم على المشك<ت أكثر ) ١٩٩٥
زيادة ا2تصال مع الطالب ھو مفيد للنمو  انللمناھج، ويعتقدون  وومتعةرعاية 

)١٩٩٣وميتشل  البانز. (المعرفي للطالب

مستوى التعلم�
يتقدمون على الطلبة خريجو  PBLط<ب الطب خريجو المدرسة المبنية على �

المدرسة التقليدية فيما يتعلق بمھارات التعلم ، وحل المشاكل ، وتقنيات التقييم 
الذاتي ، وجمع البيانات ، والعلوم السلوكية ، وع<قتھم بالمشاكل ا2جتماعية 

والعاطفية مع المرضى
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PBLسلبيات 
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في المناھج المختلطة PBLسلبيات 

ط<ب ٦لكل  ١ - العثور على ما يكفي من المعلمين �

التقليدي ا2كاديميأعضاء الھيئة التدريسية منشغلون بالعمل  � التقليدي ا2كاديميأعضاء الھيئة التدريسية منشغلون بالعمل  �

صعوبة –مجال المواضيع التي يمكن مناقشتھا ھو عامل ُمَحدد �
في مراقبة الجودة

بحاجة إلى مصادر كبيرة من المكتبة وموارد الكمبيوتر �

صعب  PBLلالتقييم الموضوعي �

54

صعب  PBLلالتقييم الموضوعي �

بحاجة إلى وقت أكثر من المحاضرات التقليدية�
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نماذج
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العوامل التي تحدد النموذج

حجم الشعبة�

النضوج الفكري للطلبة�

دوافع الطلبة�

أھداف المادة التعليمية�

أھداف المنشط�

توفر المنشطين�
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نموذج كلية الطب

منشطين متخصصين�

١٠-٨المجموعة من � ١٠-٨المجموعة من �

الطالب ھو المركز�

مجموعات النقاش أساس الحلقات التعليمية�

خيار جيد لـــخيار جيد لـــ

طZب ذوي خبرة ولديھم حافز قوي للتعلم�

للمجموعات الطZبية المتقدمة والصغيرة�
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نموذج الميسر العائم

من مجموعة rخرى بنتقلالميسر �

يسأل–

يوجه النقاش–

يتفحص الفھم–

٤:حجم المجموعة� ٤:حجم المجموعة�

الميسر يؤثر في القضايا التعليمة : أكثر تنظيما وتنسيقا �

والمصادر
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:نشاطات الحلقة الدراسية بجانب النقاش�
تقرير للمجموعات–

نموذج الميسر العائم

تقرير للمجموعات–

نقاش عام للحلقة–

محاضرات قصيرة–

خيار جيد لــــ
طلبة أقل خبرة�طلبة أقل خبرة�

مجموعات طZبية صغيرة أو متوسطة الحجم�
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نموذج الزم�ء 

الطالب المتفوق والمتقدم يعمل كمنشط�
يراقب تطور وديناميكية المجموعة– يراقب تطور وديناميكية المجموعة–

يكون بمثابة قدوة للمتعلمين المبتدئين–

يكتسب خبرة ليكون ميسرا–

 ٣-٢يتناوبون على  ٤والمنشطين  ٨-٦:حجم المجموعة � ٣-٢يتناوبون على  ٤والمنشطين  ٨-٦:حجم المجموعة �
مجموعات
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تدريب المنشط مھم�
تطوير بناء اrسئلة–

نموذج الزم�ء 

تطوير بناء اrسئلة–

إدارة المجموعة وتفعيلھا–

مرشد المصادر–

خيار جيد لـــخيار جيد لـــ
كل اrحجام�
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62Basha-CELT-ANU2011

الشعبة كبيرة العدد



الشعبة كبيرة العدد

نموذج الميسر العائم أو الزمZء ھما أفضل اختيار�

معظم النشاطات : تتطلب أكتر تعلم متمركز على المعلم�

موجھه من المنشط

٤: حجم المجموعة�

ايجابيات التعامل مع المجموعات على أوراق ومشاريع لكل �

طالب على حده
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PBLتخطيط وتطبيق 
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PBLست خطوات أساسية لتخطيط وتطبيق 

قرر موضوع المشكلة�
.المحتوى، اrھداف والمخرجات المرجوة من المشروع– .المحتوى، اrھداف والمخرجات المرجوة من المشروع–

مسودة للجدول الزمني�
يجب مراعاة وقت (مدة الحصة، المواعيد، وتوزيع الحلقات –

) إضافي في حالة الحاجة

مخطط للنشاطات�مخطط للنشاطات�
يجب أن تتناسق مع الجدول الزمني–
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خطط للتقييم�
.....، مشاريع، مشاركةروبريك–

ابدأ المشروع مع الطلبة�
نقاش، اعرض نماذج محتملة–

انھي المشروع وعد التقييم للمشروع�
النقاط البارزة، التطورات، ردود الفعل الشخصية والتقييمات، –

اrشياء المھمة rخذھا بعين اdعتبار في المرات القادمةاrشياء المھمة rخذھا بعين اdعتبار في المرات القادمة
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............كـــــــن خ ق
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............كـــــــن خ ق
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كيف لنا بأن نطبق التعلم كيف لنا بأن نطبق التعلم 
القائم على المشك ت في 

جامعتنــــــــا
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جامعتنــــــــا



PBLدعنا نضع ممارساتنا وطرق تعليمنا كمشكلة لـــ 

زميلي الصديق النصوح يمكن أن يكون منشط 
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البحث اGجرائي
Action Research 
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لماذا يجب عليك استخدام البحث اGجرائي؟

.9نك ترغب بتغيير أساليبك وطرقك العملية�

، أو قد تحتاج لتنفيذ مبادرة  لكقد تكون قلق من أن ا9مور قد 2 تسير كما يحلو �

.جديدة ولكنك لست متأكدا من كيفية القيام بذلك بشكل فعال

، ولكن ھذا نابع من الظروف حلو= عملية ما تريده ھو وسيلة لفرز اھتماماتك لتقدم �

.المحددة للممارسة الخاصة بك

تماما عن ليس أبدا مناسب ، ولكنه قد يكون مميز أنت تعلم أن حل شخص آخر �

. أنت بهالوضع الذي تعمل 

أنت تعلم بأن الممارسات دوما تتأثر بالمحتوى�
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أنت تعلم بأن الممارسات دوما تتأثر بالمحتوى�

.تتأثر بالسياقدوما  الممارسةأنت تعلم بأن �
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اxھداف

الھدف العام ھو حل مشكلة�الھدف العام ھو حل مشكلة�

يشمل تعاون�

تطوير المھنية�
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يعزز الممارسات المھنية�



:البحث اGجرائي يستعمل لفھم

الممارسات الشخصية�

كيف يمكن للشخص تطوير ممارساته�

كيفية استيعاب المتغيرات الخارجية في ممارسات الفرد�

كيف يمكن للفرد أن يؤثر على المتغيرات الخارجية لتطوير �

73

ممارساته
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تخطيط

البحث اGجرائي ُيشمل بشكل دائري أو حلزوني

تقييم/انعكاسعمل
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مراقبة
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البحث اSجرائي ھو وسيلة عملية لbفراد 2ستكشاف طبيعة ممارساتھم �

.وتحسينه

ملخص البحث اGجرائي

البحث اSجرائي يحفز الممارسين ليصبحوا صانعي معرفة وليس مستخدمي  �

. معرفة

البحث اSجرائي يستخدم العمل كوسيلة من وسائل البحث ، يتم تطبيق ومراقبة �

.التغيير المخطط له ةتحليل
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.التغيير المخطط له ةتحليل

.البحث اSجرائي يستمر في حركة حلزونية للفعل وانعكاساته�
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يمكن أن تكون العملية فوضوية ؛ مع استمرار البحث ، وروابط أوسع من �

المرجح أن يتم التعرف عليھا

ملخص البحث اGجرائي

البحث اSجرائي يمكن أن يتم إجراءه من قبل ا9فراد ، ولكن ھؤ2ء ا9فراد قد �

.يعملون بشكل تعاوني

الباحث اSجرائي يمكن أن يستخدم العديد من وسائل البحث الكمية والنوعية�

الباحث اSجرائي يجب أن يتأكد من التثليث في عمله �
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الباحث اSجرائي يجب أن يتأكد من التثليث في عمله �
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مفھوم التثليث
مشاھدة ومراقبة التفاعل

?
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عمل البحث اGجرائي
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أتحقق من من القضايا اليومية العملية �

من ماذا أتحقق في البحث اGجرائي

أتحقق من المشاكل التي تواجه المعلم يوميا�

” كل ما تحتاجه ھو فكرة عامة التي قد تحسن شيئا"�

١٩٩١ اليوت

١٩٨٢تاجرت،  وماك كيمنز
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أنا واجھت مشكلة عند ما كانت بعض من قيمي التربوية قد أھملت في ممارستي"�
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١٩٨٢تاجرت،  وماك كيمنز



:  بعض ا3سئلة ا3ساسية 

يطرحان ستة أسئلة التي ينبغي أن تساعدك على بدء التحقيق الخاص ) ١٩٨٥( وايتھيدباريت 

:بك 

كيف نبدأ

:بك 

ما ھو اھتمامك؟  -١

لماذا أنت قلق؟  -٢

ماذا كنت تعتقد أنك يمكن أن تفعله حيال ذلك؟  -٣

حول ما يحدث؟  ا2حكامما نوع ا9دلة التي يمكن أن تجمعھا لمساعدتك في عمل بعض   -٤

80

حول ما يحدث؟  ا2حكامما نوع ا9دلة التي يمكن أن تجمعھا لمساعدتك في عمل بعض   -٤

كيف تقوم بجمع مثل ھذه ا9دلة؟  -٥

حول ما حدث ھي معقولة وعادلة ودقيقة؟ احكامككيف يمكنك أن تتحقق من أن 
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:قد تكون نقطة انط ق من ا3نواع التالية 

...أريد أن أتحسن في تدريس العلوم � ...أريد أن أتحسن في تدريس العلوم �

...  أنا لست متأكدا من سبب عدم مشاركة ط<بي في النقاش �

2 بد لي من تنفيذ المبادئ التوجيھية للتحدث وا2ستماع ، ولكن لست �

...متأكدا ما ھي أفضل طريقة
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...متأكدا ما ھي أفضل طريقة

....كيف يمكننا أن نجعل اجتماعات الموظفين أكثر إنتاجية؟ �
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:قد تكون نقطة انط ق من ا3نواع التالية 

، وأنا أتساءل إذا كان ذلك العمل مناسب لي Xرأيت شيء يعمل بشكل جيد في المدرسة �

ھل ھنالك ما يمكن عمله لعدم قدراتنا على الحصول على أفضل الع<مات في مادة �
الرياضيات؟

كيف لي أن أشجع على إدخال الكمبيوتر في المواد اSنسانية؟�
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العمل ا=ستراتيجي
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McNiff (1988, p 27)
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عملية البحث اoجرائي 

.  التعرف على المشكلة ، واختيار موضوع التركيز� .  التعرف على المشكلة ، واختيار موضوع التركيز�

.استعراض ا9دبيات البحثية ذات الصلة�

.جمع البيانات �

.تنظيم وتحليل وتفسير البيانات �

).تطبيق النتائج( ا2جراءاتاتخاذ  �
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).تطبيق النتائج( ا2جراءاتاتخاذ  �



. التعرف على المشكلة ، واختيار موضوع التركيز

تحديد ووصف الوضع الحالي�تحديد ووصف الوضع الحالي�

ناقش �

فاوض�

استكشاف الفرص �
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استكشاف الفرص �

  امكانياتتقييم  �

فحص القيود�



استعراض ا3دبيات البحثية ذات الصلة

.تصبح مألوفة مع بحوث أخرى أجريت على الموضوع� .تصبح مألوفة مع بحوث أخرى أجريت على الموضوع�

ا2ستفادة من التركيز على نتائج اfخرين للمساعدة في وضع �
الخطة
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تطبيق نتائج البحوث من خ<ل عدسة تجربة اfخرين �



جمع البيانات

باستخدام مجموعة متنوعة من ا2ستراتيجيات لجمع �باستخدام مجموعة متنوعة من ا2ستراتيجيات لجمع �
البيانات ، وجمع المعلومات التي من شأنھا أن تسھم في 

.النتائج

تثليث  �
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ينبغي تحليل بيانات حال جمعھا�



.تنظيم وتحليل وتفسير البيانات

حال جمع البيانات ، يجب أن تنظم وتحلل  بشكل مستمر �

كما يتم اكتساب منظورات جديدة على الموضوع ا9صلي ، قد �
تتغير صياغة المشكلة 
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التفسير يستند إلى تحليل ومراجعة مستمرة باستمرار مجال التركيز�



).تطبيق النتائج( ا=جراءاتاتخاذ 

استخ<ص النتائج من تحليل البيانات�استخ<ص النتائج من تحليل البيانات�

ترجمة ا2ستنتاجات إلى أفعال أو سلوكيات �

ضع خطة لكيفية تنفيذ ا9عمال أو السلوكيات �
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طبق النتائج�



تحديد المشكلة

 ، بك الخاصة التربوية والقيم ، للنظريات فھمك عن ابحث�
 والسياق ، التعليم من أوسع سياق عملك يناسب وكيف والسياق ، التعليم من أوسع سياق عملك يناسب وكيف

 التعليم حول أفكارك تطور وتاريخ ، لمؤسستك التاريخي
والتعلم
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أوصف من ، ماذا ، متى وأين الوضع الذي تريد تغييره�

لماذا للوضع الـاشرح �
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حدد مشكلتك

ناقش مشكلتك مع زميلك ناقش مشكلتك مع زميلك 

نقاش جماعي

اذكر حلول متوقعة
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اذكر حلول متوقعة



تطبيق البحث التطبيقي في الجامعة
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إنھا عملية مستمرة مدى الحياة
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