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  مراجع
 



3 

 

 مقدمة لنظرية البحث اإلجرائي للعمل
 

 ما هو البحث اإلجرائي؟

__________________________________________________________________________ 

 

 :البحث اإلجرائي هو منهجية سأستخدمها بهدف
 ديدتح 
 اقتراح مشكلة 
 اتخاذ اجراء 

 جمع بيانات 

 والتفكير في 

 مشكلة ممارسة مبنية على سياق مترابط منطقيا
 

 
 ما هي أهداف البحث اإلجرائي؟

______________________________________________________________________________ 
 

 :البحث اإلجرائي سوف يساعدني في
 (تعليم أو تعزيز)وتقويمها  التفكير في ممارساتي .1
ختبارها .2  استكشاف أفكار وأأساليب ومواد جديدة وا 
 تقويم فعالية األساليب الجديدة التي أجربها .3
 أتعاون وأتشارك في تغذية راجعة مع الزمالء ونتخذ قرارات حول الخطوات التالية  .4
 *** بإختصار، نعالج مشكلة ممارسةمبنية على سياق مترابط منطقيا*** 
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 من سيشارك في عملية البحث اإلجرائي؟

______________________________________________________________________________ 
 

 :قد يكون الباحثون هم. األفراد المنخرطين في عملية البحث اإلجرائي هم جزء من سياقي
 

 أستطيع إجراء مشاريع بحثي اإلجرائي
 تي الصفيةالمبنية على خبرا

 
 الباحث هو أنا

 
قد يكونوا المشاركين في البحث هم 

ما أفعله في غرفة )طالبي أو أنا 
 (الصف

 
 
 
 
 
 
 

أستطيع عمل فريق مع زمالئي إلجراء 
مشاريع بحث إجرائي مبنية على السؤال 

 الشامل الذي قد يكون لدينا
 

  الباحثون هم زمالئي وأنا

 
ا مشاركو البحث قد يكونوا جميع طالبن

أو مجموعة محددة من الطالب أو وقائع 
 تعليمية

 

يمكنني أيضا أن أكون جزءا من مشروع 
بحث إجرائي على مستوى المدرسة 

 يعالج هموم المدرسة
 

 الباحثون كثيرون على مستوى المدرسة
 

قد يكونوا مشاركو البحث تنوع من 
 أشخاص مختلفين

 
 
 
 
 

 
 أين سأجري مشاريع بحثي اإلجرائي؟

_____________________________________________________________________________ 
 :جرائي في األماكن التاليةأستطيع اجراء بحثي اإل

 
/ مجموعة تعزيز المعلم 

 الغرفة الصفية
 
 
 

في غرف صفية أخرى مع 
 (زمالء)أتراب 

في أي مكان له )في سياقي  المدرسة
 عالقة بممارسة مشكالتي

 
 إجرائي إجراء بحث

 

 أنا
 زمالئي

 

 أنا

 زمالئي
 

جميع 
العاملين 

في 
 المدرسة

 

 أنا
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 كيف سأجري مشاريع بحثي اإلجرائي؟

_____________________________________________________________________________ 
تقوم هذه الدورة على مراحل مختلفة . إلجراء مشاريع بحثي اإلجرائي" استقصاء بحث إجرائي/دورة استفسار"سوف أستخدم 

 أدناه 1ي الشكل اإلستقصاء كما مبين ف/اإلستقسار
 

 استقصاء بحث إجرائي/دورة استفسار: 1الشكل 
 
 
 
 
 

 استقصاء بحث إجرائي/الصفحات التالية تشرح كل مرحلة من دورة استفسار
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سأحدد . المشكلة التي اريد استقصائها تفصيلهنا حيث أريد 
أوال قضايا محددة السياق مستمدة من المحتوى أو أصول 

 .أمارسهاالتربية التي 
 

لطالبي الذي سوف يشير  بعد ذلك سأوضح الهدف التعلمي
يجب أن . كيف سأعرف فيما إذا تمت معالجة المشكلة بنجاح

تكون المشكلة وأهداف التعلم التي سأطرحها بسيطة ومحددة 
  وهادفة وقابلة للقياس

 
 

 

 

 
 
 
 
 

سوف أقوم بتطوير استراتيجيات واقعية لتناول هذه المشكلة 
 .طيط كيف سأنفذ هذه الممارسة الجديدةوتخ
 

. كما أنني سوف أوضح نوع البيانات التي أحتاج لتجميعها
ثمة حاجة لمصادر متعددة من البيانات لفهم أفضل لمشكلة 
. الممارسة والخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة المشكلة

مقابالت، مجالت، مالحظات : يوجد طرق عديدة لجمع بيانات
، مذكرات، أفالم فيديو، مالحظة، تقييم ذاتي، مدينية، صور

مجموعات محورية، خطط دروس،  عينات من أعمال طالب، 
. ملفات شخصية، استبيانات، اختبارات، بطاقات تقارير

البيانات المختارة يجب أن تكون مناسبة لإلجابة علىة المشكلة 
 . المبحوثة

 
ف سيتم كي. يجب أن يكون لعملية جمع البيانات خطة واقعية

جمع البيانات؟ من سيجمعها؟ كيف سيتم تنظيم البيانات؟ ما 
هو الوقت الالزم لجمع البيانات؟ هل يوجد بيانات قائمة 

 استطيع اإلعتماد عليها؟ 
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نتيجة لذلك، بينما اقوم بتنفيذ أساليب أو استراتيجيات جديدة 
لمعالجة المشكلة، أجمع بيانات ألتمكن من توثيق 

تيجيات والتفكير بها وتفسيرها وتعديلها في دورة اإلسترا
 استقصاء مستمرة

 
 

 

 

 

عندما أشارك في عملية ادخال . هنا أقرأ أعيد قراءة بياناتي
وربما اريد وضع . بيانات، سوف أحدد مواضيع وأنماط رئيسية

دوائر على الكلمات المتكررة والقاء الضوء على مواضيع 
مالحظة ما أتعلمه من  على بدءهذا يساعدني . مختلفة، الخ

البيانات،وخصوصا من حيث قياس كيف تحقق استراتيجيتي 
 . الجديدة األهداف التعلمية التي وضعتها

 

 

 

 

التي سأشرحها بالتفصيل في مرشد محفظة )في محفظتي
سأفكر في وأكتب ما تعلمته حول الممارسة المهنية، 

العمليةالدائرية  هذه. تدريسي/استراتيجيتي الجديدة وتعليمي
للتعلم ال تحدث في صومعة؛ سأتعاون أيضا مع زمالء آخرين 

في حلقات التعلمن لندعم بعضنا ونتعلم من ( معلمين، مدربين)
 .بعضنا

أشرح ما سأقوم به في ذات الطريقة وما اقوم به بطريقة 
ونتيجة لمشروع . مختلفة في صفي نتيجة هذا البحث اإلجرائي

حدد أسئلة أخرى أثارتها البيانات والخطة البحث اإلجرائي، سأ
  . بهدف تحقيق تحسن إضافي وتعديالت وخطوات تالية
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 (بحث إجرائيأداة ) بحث إجرائيما هي األداة التي يمكنني استخدامها لتوجيه عملية 
 
 

 بحث إجرائيأداة 
ج ، حيث بحث إجرائيراء والتفكير في مشاريع أداة أبحاث العمل هي مورد لمدربي المعلمين والمعلمين لإلستخدام عند تخطيط وا 

 .يمكن للباحثين استخدام هذه األداة خطوة خطوة كمرشد أو دليل
 

 مشكلة: 0خطوة 
. ما هي المشكلة؟ ما الذي ال يستطيع تعلمه الطالب؟ صفوا المشكلة بالتفصيل هنا. تحديد مشكلة تواجهكم في ممارسة التعليم

 يلي؟ما الذي أعرفه من قبل؟ ما هو دل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوسلمنا بوجود هذه المشكلة، ما الذي أريد أن يتعلمه طالبي؟
 :وصف األهداف التعلمية لطالبي هنا
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 خطة العمل: 3خطوة 

 (معرفة محتوى تربوي)المحددة التي سأستخدمها لتسهيل هذا التعلم؟  التعليميةما هي اإلستراتيجيات 
 (:كاني إرفاق خطة درس ايضابإم)كتابة استراتيجياتي هنا 

 
 
 
 
 
 
 

 (أدوات جمع بيانات)كيف سأجمع بيانات إذا نجحت استراتيجياتي؟ أي، كيف سأعرف ما يتعلمه الطالب؟ 
مثال، اختبارات، مرشد مالحظة صفي، أعمال الطالب، )كتابة األدوات والعملية والخطة الذين استخدمتهم في جمع البيانات؟ 

 .الخ
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 عمل بيانات/ جمع : 2طوة خ

 تعليم درسي
 جمع بيانات في العمل

 
 تقييم: 4خطوة 

 ماذا تعلم طالبي؟ كيف اعرف ذلك؟
 
 
 
 
 

 ماهو دليلي؟. توثيق العملية
 
 
 
 
 

 كيف يتالءم تعلم طالبي مع أهدافي وغاياتي؟
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 تقييم: 5خطة 

 ؟التعليميةتي ماذا تعلمت حول تعليمي؟ ما الذي يعنيه هذا لممارس
 (:بإستخدام أمثلة بيانات)أكتب هنا تقييمي الستراتيجية معالجة المشكلة 

 
 
 
 
 
 
 

 ما هي التغييرات التي أريد عملها؟ لماذا؟
 (:تعديل خطة الدرس)أكتب هنا افكاري لتعديل اإلستراتيجيات واتخاذ إجراء 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عمل مستقبلي: 6خطوة 
 تعليم الدرس الجديد

 من البيانات جمع مزيد
 المشاركة مع حلقة تعلمي
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 (بحث إجرائيقائمة تحقق أدوات )التي يجب اتباعها؟  البحث اإلجرائيما هي خطوات 
 

  مشكلة: 1خطوة
ما هي . تحديد مشكلة تواجهكم في ممارسة التعليم

 تعلمه ؟  الطالب المشكلة؟ ما الذي ال يستطيع
ه من ما الذي أعرف. وصف المشكلة بالتفصيل هنا

 قبل؟ ما هو دليلي؟
 
 
 
 
 

 الرجاء اتباع خطوات قائمة التحقق
. في هذا القسم، احتاج أن أشير بالتفصيل إلى مشكلة في صفي □

 :مثال
  موقف ال يتعلم فيه الطالب ألنهم يتشتتون بسهولة أو ال ينتبهون

 أثناء اإلرشاد لمحتوى رياضيات جديد

كيف أعرف أن هذه إلى جانب هذه المشكلة، احتاج إلى عرض  □
 :مثال. سوف اشير إلى الدليل والبرهان الملموس. مشكلة

 يحاول طالبي اإلنتباه خالل عرض محتوى رياضيات جديد .
بإستطاعتي أن اشير متى وأين وكيف يتشتت طلبي بسهولة ومن 

 .منهم االسرع في فقدان اإلنتباه
لوسلمنا بوجود هذه المشكلة، ما الذي أريد أن يتعلمه 

 بي؟طال
 :وصف األهداف التعلمية لطالبي هنا

 
 
 
 
 

 الرجاء اتباع خطوات قائمة التحقق
أحتاج إلى شرح ما أريد تغييره وهذا يعني خلق أهداف تعلمية  □

مثال، . وهذه األهداف ال يمكن أن تكون عامة. ملموسة أستطيع قياسها
 : في حالة تشتت الطالب، قد يكون التالي أحد أهدافي

 يم أساليب تركز على الطالب خالل تعليم محتوى من خالل تقد
رياضيات جديد، سوف يشارك الطالب بشاط ويمارسون فورا 

 .ويحاولون مفاهيم جديدة
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  خطة عمل: 3خطوة 

تدريسية محددة سوف ألستخدم /أي إستراتيجيات تعليمية
 لتسهيل هذا التعلم؟
 (معرفة محتوى تربوي

أيضا إرفاق خطة بإمكاني )أكتب استراتيجياتي هنا 
 (:درس

 
 
 
 
 
 
 

 الرجاء اتباع خطوة قائمة التحقق
أحتاج للتفكير في بعض تقنيات تعليم محددة تساعدني للوصول  □

مثال، هدفي . إلى أهداف التعلم وآمل أن أعالج مشكلة الممارسة
والذي سوف " التركيز على الطالب"يشير إلى استخدام أساليب 

مثال، بعض تقنيات التعليم . إلنتباهالتركيز وا يساعد الطالب على

 :التي يمكنني استخدامها هي

  يستدير الطالب ويتحدثون مع )شارك  –رتب في أزواج  –فكر
 (شركاء لإلجابة على أسئلة

  لتجريب مفهوم رياضيات جديد خالل )عمل زوجي
 (التدريس/التعليم

  يقييم الطالب بعضهم بعضا في نهاية )ألعاب عمل جماعي
 (يميتعل/تدريسي

كيف سأجمع بيانات ألعرف إذا كانت استراتيجياتي 
أدوات )ناجحة؟ أي كيف سأعرف ما تعلمه الطالب؟ 

 (جمع بيانات
مثال، )أكتب أدوات وعمليات وخطة جنع بياناتي هنا 

 (اختبارات، مرشد المالحظة الصفية، عمل الطالب، إلخ
 
 
 
 
 
 
 

 الرجاء اتباع خطوة قائمة التحقق
سأقيم إلى أي مدى أقوم بإنجاز أهداف " كيف"أحتاج لتحديد  □

أوال، أحتاج لشرح األدوات التي سأستخدمها لجمع . طالبي التعلمية
/ مثال، لكي يحصل هدفي التعلمي على مزيد من اهتمام . بيانات

 :انتباه الطالب
 يقوم زميل بإجراء مالحظة صفية مستخدما دليل ( 1: أدوات

نخراط ومساركة الطالب المالحظة الصفية مع تركيز على ا
 .تدريسي/تقييم ذاتي لتعليمي( 2خالل الدرس؛ 

. خطة كيف ومتى سأجمع بيانات/ كما أحتاج لتحديد عملية  □
 :مثال، استخدم حالة التكرار أعاله

 5يمأل زميلي مرشد المالحظة الصفية كل : الخطة/العملية 
في نهاية . دقائق ومالحظات مختصرة حول ما يفعله الطالب

سي، سأجلس مع زميلي ونتشارك في المالحظات وانعكاسات در 
 .  التدريس/التعليم
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 عمل بيانات / جمع : 3خطوة 
 تعليم درسي

 جمع بيانات في العمل
 

 الرجاء اتباع خطوة قائمة التحقق
تساعد فقط  في خطة درسي، أريد أن أكون مهيئا بقدر اإلمكان عند تجريب تقنيات جديدة؛ اإلرشادات الواضحة ال □

كما أن استخدام تقنيات . كدليل أو مرشد لي، إنما أيضا تساعد الطالب على التعرف على تقنيات تعليم وتعلم جديدة
 ن أكثر قدرة على الشعور بالثقة في تجريب استراتيجيةيحتاج إلى ممارسة، وكلما كنت مستعدا في البداية، سأكو جديدة 

 :مثال. يدةتعليم جد
  لكي " شارك –رتب في ازواج -فكر"وسأكتب ايضا إرشادات لـ " شارك –رتب في ازواج -فكر"إلعداد النشاط

 .أعطيها لطالبي واساعدهم في تعلم تقنيات تعليم جديدة

  ،في خطة درسي وأصيغ مجموعة واضحة من اإلرشادات لطالبي ليتبعوها " ارتب العمل الزوجي"إلعداد النشاط
كما سأتحرك في انحاء الغرفة أثناء العمل مع الشريك . ات جديد مع الشريكعندما يعملون معا على مفهوم رياضي

لمساعدة الطالب في البقاء على المسار واعطاء نشاط آخر للطالب الذين القطوا بسرعة المفهوم والتقنيات 
 .الجديدة

  وتفصيلية  تكوينية وسأخلق ارشادات واضحة تقييمكأداة " العمل الجماعي"في نهاية الدرس، سوف استخدم
سوف يخلق كل طالب مشكلة في الرياضيات على أساس التقنية االجديدة . 3للطالب والعمل في مجموعات من 

. ويجب على اعضاء الفرقة ايجاد حل للمشكلة. وبعد ذلك سوف يعرضون مشكلتهم في مجموعات صغيرة
 . سأتحرك بين المجموعات إلرشاد الطالب

 
 ققالرجاء اتباع خطوة قائمة التح

في حال أن . الخطط قد جرى اعدادها مسبقا لكي أستطيع جمع بيانات/قبل تعليم درسي، أريد أن اتأكد أن األدوات والعمليات □

 :مثال. أدواتي غير جاهزة، لن استطيع جمع بيانات قوية وموثوقة

 لقد حصلت . تي شرحتها لهاأتصلت بزميلة ولديها الرغبة في عمل مالحة صفية على أساس أهداف التعلم ال( 1: األدوات
( النجاحات مقابل التحسينات الالزمة)كذلك عملت ورقة مالحظة تقييم ذاتي سريعة لنفسي ( 2. على مرشد مالحظة صفية

 .وهذه الورقة سأمألها بسرعة بعد الدرس

 ظات تقييمي سأدون بإختصار وعلى عجل مالح. جمع بيانات/ اتفقت وزميلتي علىوقت لتعليم الدرس : العملية/الخطة
خالل هذه . بعد الدرس والتقييم الذاتي، اتفقت وزميلتي على وقت إلجراء جلسة تغذية راجعة. الذاتي فورا بعد الدرس

في البداية سأشير إلى مالحظاتي ومن ثم مالحظات زميلتي واعطائي أمثلة محددة . الجلسة، سوف أراجع الهدف التعلمي
 . حسينات الالزمة ليحول كيفية وصلت إلى هدفي وما هي الت
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  تقييم: 4خطوة 

 ما الذي تعلمه طالبي؟ كيف أعرف ذلك
 
 
 
 

 :الرجاء اتباع خطوات قائمة التحقق
. احتاج لمراجعة البيانات ومعرفة ماذا حصل خالل الدرس □

 :مثال. أريد معرفة ما فعله وتعلمه طالبي

  في الدرس الذي قدم أنشطة تركز على الطالب، تعلم
بينما تبين " شارك –رتب في ازواج -فكر"شاط طالبي ن

كان تحديا لهم " العمل الجماعي"و" العمل الزوجي"أن 
على الرغم من أنهم لم يكونوا مشتتي التفكير كما في 

 .السابق

 :مثال. أريد ان اشير كيف أعرف ذلك □

  أعرف ذلك من مالحظات المالحظة التي عملتها أنا
 . وزميلتي، من البيانات

 ما هو دليلي على ذلك؟. العملية توثيق
 
 
 

 :الرجاء اتباع خطوات قائمة التحقق
أضع بوضوح بياناتي المحددة التي تتجاوب مع النتائج التي  □

 :مثال. وضعتها أعاله

  وفقا لمالحظات زميلتي، تحدث طالبي مع شركائهم
خالل هذا النشاط بقي الطالب . خالل أسئلتي وتعليمي
 .عضهم لإلجابة على األسئلةفي عملهم وتحدثوا مع ب

 كيف يتالءم تعلمهم مع غايتي وأهدافي؟
 
 
 
 

 :الرجاء اتباع خطوات قائمة التحقق
: أعمل عالقة مباشرة بين نتائج بياناتي مع هدفي الرئيسي □

من خالل تقديم أساليب التركيز على الطالب أثناء تعليم "

محتوى رياضيات جديد، سوف ينخرط الطالب بنشاط 

 :مثال." سون فورا ويجربون مفاهيم جديدةويمار

  ساعدت بعض أنشطة المشاركة في تركيز الطالب
" العمل الزوجي والجماعي"المشتتين بينما تحتاج أنشطة 

إلى مزيد من الممارسة وكانت هذه األنشطة غير واضحة 
لبعض الطالب، مما أدى إلى تشتتهم ولكن في طريقة 

 .مختلفة
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   تقييم: 5خطوة 

ذا تعلمت حول تعليمي؟ ما يعنيه هذا لممارستي ما
 التعليمية؟

أكتب تقييمي إلستراتيجية معالجة المشكلة هنا 
 (:باستخدام أمثلة بيانات)
 
 
 
 

 الرجاء اتباع خطوة قائمة التحقق
لما تعلمته خالل هذه العملية، على أساس بيانات  تقييماحتاج لكتابة  □

 :مثال. وهدف تعلمي

  تقنيات جديدة ممكنا للمساعدة في انخراط تعلمت ان ادخال
لإلجابة " شارك –رتب في ازواج -فكر"مثال، نشاط . الطالب

على األسئلة التي شجعت جميع الطالب على المشاركة لم تكن 
فقط فعالة إلشراط الطالب إنما أيضا كانت تقنية بسيطة وسريعة 

ن يحتاجا" العمل الجماعي"و" العمل الزوجي"ولكن .  اإلدخال
كان طالبا واحدا " العمل الزوجي"خالل . لبعض الممارسة

العمل "تخلل . منخرطا في العمل بينما اآلخر لم يشارك
شيئا من الفوضى حيث لم يكن الطالب معتادين على " الجماعي

أريد أن أتأكد أيضا أنني أستطيع أن أضع قواعد . هذه التقنية
مل أساسية حول كيف يجب أن يتشارك الطالب في الع

 .الجماعي
 ما هي التغييرات التي أريد عملها؟ لماذا؟

 
 
 
 
 
 
 

 :الرجاء اتباع خطوة قائمة التحقق
بدال من اإلستنتاج السريع بأن التقنيات الجديدة لم تنجح ولن تنجح،  □

سأفترض كيف أستطيع أن أعمل تغييرات في المرة القادمة لتعزيز 

 :هذه اإلستراتيجيات التي بالتأكيد سوف تساعد الطالب، مثال

  سأجعل النشاط أكثر تخطيطا حيث يكون "العمل الزوجي"في ،
وهذا سوف يساعد في . ا واضحةللطالب أ وللطالب ب أدوار 

 بالنشاط 1انخراط الطالبين بنشاط بدال من قيام طالب 

  سأجعل النشاط أكثر تخطيطا ايضا حيث " العمل الجماعي"في
وهذا سوف يضمن . سأحدد للطالب أدوارا متتابعة للخطوات

تبادل أدوار الطالب وأن يحصل كل طالب على فرصة لتقديم 
  .ت رياضيات من قبل أترابهما وكذلك حل مشكال/مشكلته

 
 عمل مستقبلي: 6خطوة 

 تعليم الدرس الجديد
 تجميع مزيد من البيانات
 المشاركة مع حلقة تعلم
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 بيئة مشاريع بحثي اإلجرائي –حلقات التعلم 
 

 ما هي حلقات التعلم؟
_____________________________________________________________________________ 
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 لماذا يجب أن أشارك في حلقات تعلم؟
____________________________________________________________________________ 

 
  :أسباب المشاركة في حلقات تعلم

 حلقات التعلم هي البيئة لترجمة مفاهيمي النظرية في تطبيق عملي 
 ستطيع التعلم عن ومناقشة والتفكير في وتجريب افكار جديدة من حلقات التعلم هي أماكن للعمل التعاوني حيث أ

 .مشاريع بحثي اإلجرائي
 توفر حلقات التعلم تعزيزا مستمرا يستغرق وقتا ومستمرا، والذي بدوره يكون فعاال في عملية تطوري المهني . 
 زمالءجدد وحاليين مع حلقات التعلم تلتقي تكرار وبطريقة كافية لبناء عالقات مهنية منتجة وموثوقة 
 ثبت أن حلقات التعلم تساعد المعلمين على تعزيز واستدامة تقنيات تعليمية مناسبة ومحتوى جديد مناسب . 

 
 أين تجري حلقات التعلم؟

______________________________________________________________________________ 
خالل المنالحظة )وبطريقة غير رسمية ( خالل جلسات ورشة العمل)مية يجتمع اعضاء حلقة التعلم معا بطريقة رس

 (.واإلجتماعات المرتجلةواإلجتماعات 
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_____________________________________________________________________________
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 من سيشارك في حلقات التعلم
_____________________________________________________________________________ 

 :تتكون حلقات التعلم عادة من ثالثة أنواع من األعضاء
 

 مشاركون
 
 
 
 

اعضاء يعملون كأصدقاء ناقدين 
 ويشاركون بإنتظام في حلقات التعلم

 
 

 ميسرون
 
 
 
 
 
 
 
 

قد يكون الميسر في حلقات التعلم الكبيرة 
 ميسر من الخارج أو مدرب معلمين

 
بين )ن، خالل أنشطة ما بين الجلسات ولك

يكون الميسر عادة من ( ورش العمل
 المشاركين

 

                     

 
 
 
 
 

 ضيوف
 
 
 
 

يمكن لمشاركي حلقات التعلم دعوة 
للمساهمة في تزويد ضيوف إلى الحلقة 

خبرات حول الحتوى والتقنيات التدريسية، 
 .الخ
 

د يقومون الضيوف بدور موارد بشرية تساع
مشاركي الحلقة في التفكير وحل 

كما يقدمون افكارا لحلول . مشكالتهم
 .  محتملة وممارسات فضلى

 

 

 

 زمالئي

 

 أنا

 

مدرب 
 معلمين

 

ميسر 
 خارجي

مشارك 
في حلقة 

 تعلم

 

 مديري

 

طاقم 
المدرس

 ة

 

 خبير

 (مدعو)

 

مدرب 
 معلمين

 

مدعوون 
 آخرين
Guests 
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 أدوار المشاركين
 

قتراح طرق أستطيع من خاللها مساعدة المجموعة النقاط التالية لالستفادة القصوى تهدف  :من خبرات حلقة التعلم وا 
 
 القيم التي تشكل أساس وجهات نظر اآلخرينمات و محاولة فهم اإلهتما. اإلصغاء جيدا لآلخرين. 

 

 كانت مرفوضة افكارا  وااكتشف. السابقة مالصارم على بياناتك الثبوتعلى نقاط في حالة  والن تحصل. ابقاء العقل منفتحا
 .عين اإلعتبار من قبلب خذتاأو لم تكن لكم 

 

 وجهات نظر المشاركين اآلخرين  واتفهم ما لمكاملة  مكلن تكون معرفت. بذل جهد لفهم موقف أولئك الذين ال توافق معهم
 .ولماذا يشعرون بالطريقة التي يشعرون بها

 

 ذات صلة مأن مالحظاتك واتأكد. المساعدة في ابقاء النقاش على المسار. 

 

 اآلخرين فرصة للحديث من اعطاء واتأكد. النقاش واولكن ال تحتكر  ،التعبير بحرية عن األفكار. 

 

 والمشارك معين، وخصوصا للشخص الذي لم تسمع ممالحظاتك واوجه. م للمشاركين بدال من توجيهه للميسرتوجيه الكال 
المزيد عن  وافي طرح أسئلة على مشاركين آخرين لتعرف واال تتردد. أن لديه مالحظات معينة ونأو الذي تشعر  منه

 .أفكارهم

 

 اش وتلخيص األفكار الرئيسية وطلب توضيح للنقاط غير الميسر مسؤول عن توجيه النق. رتوصيل اإلحتياجات للميس
 . الواضحة، ولكنه قد يحتاج للنصيحة عند الضرورة

 

 في الكالم يعني  مأن عدم مشاركتك جيدا وااعلمولكن  بوجوب التكلمبالضغط  واال تشعر . اعطاء قيمة ألفكارك وآرائك
 .محرمان المجموعة من حكمتك

 

 في الفات تحمس المجموعة، وخصوصا عندما تكون متجانسة نسبيا الخ. ريقة وديةفي الرأي بط الخالففي  مشاركة
 . شخصا آخر مالتحدي شخصيا إذا تحدى أفكارك وامعها وال تعتبر  ونفي تحدي أفكار ال تتفق واال تتردد. مظهرها الخارجي

 



22 

 

 أدوار الميسرين
 

 ا هيكلية للمشاركةضعو . تنفيذ نظام يشجع كل شخص على المشاركة في النقاش واألنشطة 

 احضروا معكم جميع المواد والكتيبات التي تحتجونها. التدريب على أتم اإلستعداد/المجيء إلى ورشة العمل 

 التقرب من المشاركين بتحيتهم ومعرفة أسمائهم واجراء حديث غير رسمي معهم 

 ضعوا معايير حول احترام كل منكم لآلخر. جعل مكان الورشة مكانا آمنا 

 يمات واضحة وتكرارها قبل وبعد األنشطةوضع تعل 

 استخدموا ممارسة تأملية. التفكير  قبل وأثناء وبعد األنشطة حول ما هو مالئم وما هو غير مالئم. 

  تكنولوجيا، مواد، طاوالت، إضاءة، الخ –المجيء باكرا للورشة والتعامل مع قضايا غير متوقعة. 

 احفظوا آرائكم للمستقبل او ال تعطوها أبدا. النقاش وليس أنتماجعلوا المشاركين يقومون ب. البقاء محايدا 

 حاولوا أن يكون معكم مجموعة منوعة من المواد والكتيبات والبور بوينت . الشمولية واإلعتراف بأساليب تعلم مختلفة
ا جميع هذه احترمو . بعض الناس يتعلمون بالمشاهدة أو الفعل أو السمع أو الشعور أو الرسم. والفيديو واألنشطة

 .األساليب

 استخدموا أمثلة مناسبة للمحتوى ومنسجمة مع المعتقدات الثقافية للمشاركين. الحساسية الثقافية والسياسية . 

 ضمن المعقول الموضوع مع اعطاء فرصة للنقاش لإلستمرار لوقت أطول مما خططتم له ولكنب اإللتزام. 

 المرونة 

 ائهممعرفة اسماء المشاركين ومناداتهم بأسم 

 محاولة قراءة وجوه المشاركين لمعرفة متى فقدوا اإلهتمام بالنقاش 

 األخذ باإلعتبار أن جميع المشاركين ومن ضمنهم أصحاب اإلعاقات يستطيعون المشاركة باألنشطة المخططة . 

 اعطاء فترات استراحة 

 المشاركة بخبرات شخصية ذات عالقة بالمحتوى. 

 التي تّم اعدادها امتالك الكفاءة والثقة في المادة. 

 الحماس حول ما تعرفون . 

 بعض الناس . اعطاء بعض الوقت بعد كل ورشة عمل لتمكين المشاركين من طرح بعض األسئلة بشكل فردي
 . يفضلون الحديث مع المدرب بشكل شخصي أكثر مما في مجموعة كبيرة

 احترام الخبرات المهنية التني يجلبها المشاركون معهم. 

 أي اعطاء المشاركين وقتا لتجميع أفكارهم لإلجابة على سؤال ما أو لطرح  –" وقت انتظار"حظة التأكد من مال
 .أسئلتهم

 اعطاء تغذية راجعة إيجابية وتشجيع للمشاركين . 
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 كيف ومتى سأشارك في حلقات تعلم؟
____________________________________________________________________________ 

 : ارك المشاركون في ثالثة أنواع مختلفة من حلقات التعلمسوف يش
 

 حلقات تعلم بإسلوب ورشة عمل
 (يحدد الوقت فيما بعد)ورش عمل متعددة األيام  الوقت

 (يومان لكل ورشة عمل)ورش عمل  4 ~ الفترة الزمنية
 ميسرون من الخارج الميسر

 (ة، الرياضيات، العلوم، التكنولوجيااللغة العربية، اإلنجليزي)مدربو معلمين  المشاركون
يتشارك المدربون . يختار مدربو المعلمين مشكلة ممارسة ليقوموا بتقصيها من خالل البحث اإلجرائي األنشطة واألدوات

أدوات بحث إجرائي، رزمة )خالل استخدام أدوات جديدة تعلموها  بخبراتهم ويتعاونون مع الزمالء من
 (ظة صفية، الخممارسة مهنية، مرشد مالح

 
 حلقات تعلم في اجتماعات وجها لوجه

 اجتماعان بين ورش العمل الوقت
 أنشطة ما بين الجلسات 6 ~ الفترة الزمنية
 7-4في مجموعات من  (اللغة العربية، اإلنجليزية، الرياضيات، العلوم، التكنولوجيا)مدربو معلمين  المشاركون

 .أصدقاء ناقدين
ن خالل ملتقي مدربو المعلمين مع مجموعة من الزمالء الناقدين ويختارون مشكلة ممارسة لتقصيها ي األنشطة واألدوات

 .بإستخدام البحث اإلجرائي يتشارك المدربون بخبراتهم ويتعاونون مع الزمالء. البحث اإلجرائي
 

 حلقات تعلم إفتراضية
 أنشطة بحث إجرائي إفتراضي ما بين ورش العمل 2-1 الوقت
 أنشطة ما بين الجلسات  6 ~ما مجموعه  ة الزمنيةالفتر 

 7-4في مجموعات من  (اللغة العربية، اإلنجليزية، الرياضيات، العلوم، التكنولوجيا)مدربو معلمين  المشاركون
 .أصدقاء ناقدين

يختارون مشكلة يلتقي مدربو المعلمين مع مجموعة من الزمالء الناقدين عبر الشبكة اإللكترونية و  األنشطة واألدوات
يتشارك المدربون بخبراتهم ويتعاونون مع الزمالء . ممارسة لتقصيها ن خالل البحث اإلجرائي

 .بإستخدام ويكي برنامج تعزيز مدربي المعلمين لتسجيل عملية البحث اإلجرائي
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 نموذج إجتماع حلقة تعلم وجها لوجه
___________________________________________________________ 

 :قة التعليمية التاليةلبإمكان الميسرين تصميم جلسة حلقة تعلم على أساس نموذج الح
 

 نموذج حلقة نقاش وجها لوجه
 :مع نهاية حلقة التعلم، سيكون المشتركين قادرين على ما يلي: األهداف
     

  

  
 الوقت

 أعمال/ مواد )اإلعداد 
□   
□    
□ 
 

 :خطوات
 (دقيقة 22)أعمال                              ترحيب، أهداف، جدول 

 ترحيب بالمشاركين في حلقة التعلم 

 التعريف بنفسك 

 هن/الطلب من المشاركين التعريف بأنفسهم 

 متى ستنتهي المراحيضمكان : التأكد من أن جميع اللوجستيات معًرفة بوضوح ،
" ؤون الحلقةتدبير ش"الورشة، اإلستراحات والوجبات، ومعلومات أخرى حول 

 الدراسية

 أهداف حلقة التعلم: تعليق ورقة 

 
 
 
 

 حلقة التعلم جدول أعمال: تعليق ورقة 

 
 
 

 

 مالحظة للميسر
اختر موضوع حلقة التعلم 
وبعد ذلك ضع أهداف قابلة 

تعيين مواد للقياس وتوقيت و 
 مناسبة لإلعداد مسبقا

 أهداف حلقة التعلم
     

  

 جدول أعمال حلقة التعلم
     

  

 مالحظات للميسر
إمأل هذا القسم وفقا ألهداف 

 وجدول أعمال حلقة تعلمك
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 (دقيقة --)    (                                   مشاركة مرتبة او مأمورة)تفكير 
 (مشكلة ممارسة، ممارسة ناجحة، الخ)التفكير والتأمل بممارسة كل شخص : الهدف
 :تفكير محتملة أنشطة
 مشاركة -

 (تأمل)تفكير  -

 عصف ذهني -

 تدخل لحل مشكلة -

 )للمساعدة في العصف الذهني البحث اإلجرائيأداة  –باإلمكان استخدام قسم مشكلة (
 (دقيقة --)                                                (دراسة تأملية)التعلم 
 رئيسية فهم واكتشاف مفاهيم جديدة وأفكار: الهدف

 :أنشطة تفكير محتملة
 (كل إثنين معا)عمل زوجي  -

 عمل جماعي -

 لعبة الصور المقطعة -

 ربط المحتوى بسياق كل واحد -

 أنشطة تعلم تجريبية -

 محاكاة -
 --)                                    )بالبحث اإلجرائياإللتزام )التخطيط 

 (دقيقة
جديد أو حلول لمشكلة الممارسة وضع خطة عمل لتجريب تقنيات : هدف التخطيط

 وكذلك كيفية جمع وتحليل بيانات من هذا النشاط
 :أنشطة تخطيط محتملة

 البحث اإلجرائيعصف ذهني ألداة  -

 البحث اإلجرائيملئ أداة  -

 للمساعدة في العصف الذهني البحث اإلجرائيأداة  –باإلمكان استخدام خطة 
 (دقيقة --)                                                         والعمل الدمج
 حلول جديدة لمشكلة الممارسة/ ارجع إلى السياق وحاول تقنيات : التعلم بالعمل :الهدف
 النشاط
 التعلم والخبرات من جلسة حلقة التعلم دمج -

 عمل -

 جمع بيانات -

 :مالحظة للميسر
 وضح هدف التفكير. 1
خطط أنشطة تفكير . 2

محددة تساعد المشاركين 
على التفكير بمشكلة ممارسة، 

 نجاحات وخبرات

 :مالحظة للميسر
 ضح هدف التعلمو . 1
خطط نشاط تعلمي محدد . 2

يساعد المشاركين على تجربة 
هدف التعلم؛ يجب وجود وقت 

 كافي للتفكير في نشاط التعلم 

 :مالحظة للميسر
د هدف التخطيط حد. 1

باإلنسجام مع موضوع حلقة 
 التعلم

ضع نشاط تخطيط نشط . 2
مع المشاركين وملئ قسم 

 الخطة وشارك في أعمالهم

 :مالحظة للميسر
حدد ما اكتسبه المشاركون . 1

 من جلسة حلقة التعلم
ضع الخط الزمني . 2

 للعملوالحلقة التعلمية التالية
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-  
                                                عمل وجمع بيانات

 (دقيقة --) تشكيل مجموعات                                            اعادة 
 *اعادة عقد حلقة تعلم بعد فترة العمل وجوع البيانات*

 البحث اإلجرائيمرحلة عملية " عمل"مشاركة خبرات من مشكلة ممارسة : الهدف
 

 أنشطة إعادة تشكيل مجموعات محتملة
 بحث اإلجرائيالتقييم أداة /  دراسةمكونات  عرض -

 اعطاء فرصة للمشاركين لخلق مواضيع ورموز من بياناتهم مع شريك -

 "الخطوات التالية"اعداد تقرير عن  -

 تدخل لحل مشكلة وحل مشكلة بالتعاون -

 
 عمل مستقبلي  أقسام/تقييم  -البحث اإلجرائي من أداة  استخدام
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 نموذج حلقة تعلم إفتراضي

_____________________________________________________________________________ 
 

 (Wikiيجري تكملتها فيما بعد عبر ويكي )خطوات أولية 
 

 (مشاركين 7-4" )األصدقاء الناقدين"يجلس المشاركون في مجموعة من  -

 (meeting houses" )بيوت اللقاء"يدخل االصدقاء الناقدون عبر شبكة اإلنترنت  -

 (1جلسة افتراضية : مثال)في كل بيت يوجد غرفة  -

كل مرحلة  (post) وضعداخل الغرفة، يستخدم االصدقاء الناقدون مراحل أدوات البحث اإلجرائي ويجب عليهم  -
 . وثائق المحفظة وأسئلة واهتمامات ونجاحات أيضا وضعبإمكانهم . والحصول على تغذية راجعة من زمالئهم

ديد غرفة جديدة وسوف يعمل المشاركون من خالل أداة البحث مشروع بحث اجرائي ج/ يوجد لكل جلسة افتراضية -
 . اإلجرائي معا
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