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ملخص:
اإىل تعرف دور البحوث الرتبوية يف تطوير العملية التعليمية وتقدمي  هدفت الدرا�سة 
مقرتحات لتفعيله، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي من خالل تطبيق ا�ستبانة تكونت 
من ) 50 ( فقرة، طبقت على ) 88 ( م�رضفًا جامعيًا ، وم�سئوال من وزارة الرتبية والتعليم 

العايل من اأفراد جمتمع الدرا�سة. 
واأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن دور البحوث الرتبوية يف تطوير العملية التعليمية  جاء 
متو�سطًا بن�سبة )62.46%( واأن املحور املرتبط باالإدارة املدر�سية جاء يف الرتتيب االأول 
بن�سبة )64.35( حيث تبني اأن االأبحاث التي تتناول هذا البعد لها تاأثي اأكرب من املحاور 
الثاين  الرتتيب  الذي جاء يف  الدرا�سية  يليه حمور املناهج  التعليمية،  العملية  االأخرى يف 
بن�سبة)62.72(  الثالث  الرتتيب  الذي جاء يف  املعلم  تطوير  يليه حمور   ، بن�سبة)63.86( 
، يليه حمور االإدارة التعليمية يف الرتتيب الرابع بن�سبة)62.61(، بنما جاء حمور حت�سني 
م�ستوى املتعلم يف الرتتيب االأخي بن�سبة )58.75(. كما ك�سفت النتائج عدم وجود فروق 
يف تقديرات كل من امل�رضفني على البحوث الرتبوية والقائمني على العملية التعليمية يف 

وزارة الرتبية والتعليم نحو واقع دور البحوث الرتبوية يف تطوير العملية التعليمية.
دور  تفعيل  �ساأنها  من  التي  والتو�سيات  املقرتحات  من  جمموعة  الدرا�سة  وقدمت 

االأبحاث الرتبوية يف تطوير العملية التعليمية .
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The Role of The Scientific Research for The Postgraduate Studies 
Programs in Developing The Educational Process in The Gaza 

Governorates and Suggestions for Activating it  

Abstract:

The study aims to identify the educational researches role in developing 
educational process and to make proposals for its activation. A descriptive 
approach was used by applying  a questionnaire consisted of (50) items which 
was applied to (88) university supervisors and officials from the Ministry of 
Education and Higher Education.

The results clarified that educational researches role in developing 
educational process was medium by (62.46%). The school administration 
domain was first by (64.35), and the researches on this dimension have a 
greater effect than other domains. Then follows the curriculum domain by 
(63.86), teacher development domain  by (62.72), educational administration 
domain by (62.61), and finally, developing learner level by (58.75).

The results revealed that there are no significant differences in the 
evaluations of each of the supervisors of educational researches and the 
officials of educational process in the Ministry of Education towards the 
reality of educational researches role in developing educational process.

The study provided a set of proposals and recommendations, which 
activate educational researches role in developing educational process.
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مقدمة: 
تزداد اأهمية البحث العلمي يومًا بعد يوم، حيث اأ�سبح العامل يف �سباق حمموم للو�سول 
بطريقة منظمة اإىل اأكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املثمرة التي ميكن اأن ت�سهم يف حل 
امل�سكالت التي تواجه االإن�سان، وت�سمن له التميز والتقدم؛  ليواكب تطور الع�رض ومتطلباته، 

فالبحث العلمي ُيعد ركنًا اأ�سا�سيًا من اأركان املعرفة االإن�سانية يف ميادينها املختلفة.
املعايي  بني  من  التنمية  يف  نتائجه  وتوظيف  العلمي،  البحث  ترويج  عملية  وتعد 
املعتمدة يف قيا�ض مدى حتقيق موؤ�س�سات البحث والتطوير الأهدافها، ومن موؤ�رضات النجاح 
 .)100 العلمي)فرجاين،2003:  البحث  من  امل�ستفيدة  املجتمع  قطاعات  مع  تفاعلها  يف 
وتقدمها،  االإن�سانية  املجتمعات  لتطور  االأ�سا�سية  الدعائم  اأهم  اأحد  يعد  العلمي  فالبحث 
للم�سكالت  وحلول  اأفكار  من  يقدمه  ملا  فيها؛  ال�ساملة  التنمية  لتحقيق  الوحيد  وال�سبيل 

املختلفة)الع�سيمي، 2010: 227(
وياأتي البحث الرتبوي يف مقدمة البحوث العلمية التي تعنى بالتنمية الب�رضية، وت�سهم 
املوارد  با�ستخدام  اأي جمتمع مرهون  تقدم  والرخاء، ذلك الأن  التقدم  بدورها  يف حتقيق 
الب�رضية واملادية املتاحة اأف�سل ا�ستخدام، وتطوير قدرات الفرد وت�سليحه باملهارات التي 
متكنه من التعامل مع مقت�سيات الع�رض، واإعداده ملواجهة املجاالت احلياتية التي ت�سهم 

بدورها يف حتقيق التنمية ال�ساملة.
الظواهر  درا�سة  اإىل  ويهدف  الرتبية،  بعملية  يت�سل  ن�ساطًا  ميثل  الرتبوي  والبحث 
الرتبوية، والتحكم فيه، والتنبوؤ بها، واكت�ساف قواعد العمل الالزمة لزيادة مردود الرتبية 
اأنه �سعي منظم نحو الفهم مدفوع بحاجة حم�سوبة  الوا�سع )وطفة، 2007(، كما  مبعناها 
املبا�رض،  ال�سخ�سي  االهتمام  بها  االهتمام  يتجاوز  معقدة،  تربوية  م�سكلة  نحو  وموجهة 
اأو  اأو معلومات جديدة،  ومعرب عنها يف �سيغة م�سكلة، وذلك بغر�ض الو�سول اإىل حقائق، 
احللول  هذه  وا�ستخدام  لها،  احللول  وو�سع  امل�سكلة  اإىل  للتعرف  امل�ستمرة  الدرا�سة  عملية 
يف التعامل الواقعي الختبار �سالحيتها، ومن ثم تعميمها ب�سكل قواعد ت�سلح لال�ستعمال 

والتطبيق ) ال�سيد ، 1989 :  11(.
وميثل تطوير التعليم وحتديثه يف وقتنا احلا�رض مطلبًا ملحًا و�رضورة ق�سوى الأي 
جمتمع، ملا ميثله التعليم من ركيزة اأ�سا�سية من الركائز التي يعتمد عليها يف ال�سعي نحو 
ونقل  ملكاته،  وتنمية  االإن�سان،  تنمية ملهارات  من  به  يقوم  ما  التنمية من خالل  حتقيق 
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وم�ستمر  مت�سل  حياتي  ن�ساط  فالتعليم   ،)2 )النيب،2010:  الب�رضية  االأجيال  خربات 
واأداة املجتمع يف حتقيق منوه  الفرد لتحقيق ذاته،  االأوعية، وهو و�سيلة  ومتعدد ومتنوع 
ووجدانيًا  عقليًا  لالإن�سان  واملتكامل  ال�سامل  النمو  حتقيق  يف  االأ�سمى  وهدفه  وا�ستقراره، 

ومهاريًا واجتماعيًا وثقافيًا )عبد املوجود، 1995: 54( 
بينها،  فيما  التاأثي  تتبادل  عنا�رض  اأو  عدة  مكونات  تت�سمن  التعليمية  والعملية 
التدري�ض،  العنا�رض: املناهج وطرائق  بحيث يوؤثر كل منها يف غيه ويتاأثر به، ومن هذه 
واالأن�سطة والو�سائل التعليمية، واأ�ساليب التقومي،  واالإدارة الرتبوية، واملعلم اإعداداً وتاأهياًل 
اإعادة  يلزمها  اإىل تطوير م�ستمر، فاملناهج  دائمة  العنا�رض بحاجة  وتدريبًا، وجميع هذه 
العناية  الع�رض تقت�سي  اأن طبيعة  امل�ستقبل، كما  اإعداد وتقومي وتطوير ملواجهة حتديات 
واالإبداعية وغيها  والبيئية،  االإعالمية،  الرتبية  مثل  املختلفة،  الرتبية  باأنواع  واالهتمام 
اأفكار  ال�ستحداث  ملحة  حاجة  ثمة  التدري�ض  طرائق  جمال  ويف  االأخرى،  املجاالت  من 
جديدة لطرائق واأ�ساليب فعالة يف نقل املعلومات اإىل املتعلمني ب�سورة اأكرث فعالية واأكرث 
اقت�سادية، اإ�سافة اإىل ما تقت�سيه احلاجة من تطوير م�ستمر لربامج اإعداد املعلم، وتنمية 

اأدائه وكفاياته، يف �سوء امل�ستجدات الرتبوية.
املتعلقة  وبالق�سايا  اأبعادها،  مبختلف  التعليمية  بالعملية  الرتبوي  البحث  ويرتبط 
بها، وهو يحظى بدور متزايد االأهمية يف املجال الرتبوي، نظرا ملا قد ي�سهم به يف حت�سني 
الق�سايا والظواهر الرتبوية،  العديد من  ال�سوء على  املمار�سات الرتبوية املختلفة، واإلقاء 
اتخاذ  يف  وامل�ساعدة  الرتبوي،  النظام  تواجه  التي  امل�سكالت  من  للعديد  حلول  وتقدمي 

القرارات من اأجل تطويره.
ويف �سوء ذلك فاإن القيمة احلقيقية للبحث الرتبوي تكمن يف مدى قدرته على دفع 
اإىل روؤية جديدة  الو�سول  البحث واال�ستك�ساف، بهدف  العلمي نحو مزيد من  التقدم  عجلة 
والتعليم  الرتبية  جمال  يف  املعا�رضة  امل�سكالت  من  كثي  حلل  عمقًا  واأكرث  و�سوحًا  اأكرث 

)الع�سيمي،2010: 229(. 
فاإن هناك عدداً  املاأمولة واملتوقعة،  اأدواره  الرتبوي يف حتقيق  البحث  ي�سهم  ولكي 
من اجلوانب التي يجب االأخذ بها الإيجاد م�ستوى مرتفع من البحوث الرتبوية منها: توجيه 
البحث الرتبوي اإىل مو�سوعات وظيفية يحتاجها التعليم، وحتقيق التكامل والتعاون بني 
فاعلية)احلبيب،  اأكرث  بطريقة  االآخر  املختلفة؛ مما يجعل كل جمال يرثي  البحث  جماالت 

)233 :1996
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الإيجاد حلول منا�سبة  و�سيلة مفيدة  تكون  اأن  الدقيقة  الرتبوية  للبحوث  وبهذا ميكن 
للم�سكالت الرتبوية احلادة التي نعاين منها، وقوامًا متينا لعملية االإ�سالح والتطوير التي 
تتطلب معاجلة علمية منظمة للم�سكالت الرتبوية. ولقد اأكدت العديد من املوؤمترات العلمية 
على �رضورة  تفعيل البحوث الرتبوية، واال�ستفادة من التطبيق املالئم  لنتائجها يف تطوير 
العملية التعليمية. كما تناولت درا�سات كثية  البحوث الرتبوية من جوانب عديدة، اأكدت 
اإجرائها  يف  والتنوع  توجيهها،  و�رضورة  ودورها  البحوث،  هذه  اأهمية  على  معظمها  يف 
ب�سكل ي�سمل جميع عنا�رض العملية التعليمية وجوانبها املختلفة )العاجز، 2001 ( )مبارك 

وباعباد، 1992(. 
وعلى الرغم من اأهمية البحوث الرتبوية ودورها املن�سود، فاإن البحث الرتبوي يواجه 
نتائجه،  وتوظيف  منه،  اال�ستفادة  دون  وحتول  دوره،  من  حتد  التي  املعوقات  من  العديد 
التعليمية؛  العملية  والقائمني على  القرار واملخططني،  ِقَبل متخذي  واالأخذ بتو�سياته من 
ي�ستغلها  اأن  دون  املكتبات،  رفوف  على  املقام  بها  ينتهي  البحوث  من  كثياً  فاإن  ولذلك 

العاملون يف امليدان الرتبوي. 
الدرا�سات  برامج  تنتجها  التي  تلك  فل�سطني  يف  الرتبوية  البحوث  م�سادر  اأبرز  ومن 
اجلامعة  تقدمها  التي  املخرجات  اإحدى  متثل  فهي  الفل�سطينية،  اجلامعات  يف  العليا 
للمجتمع لالإ�سهام يف حل امل�سكالت التي تواجهه، وتطوير الو�سع القائم فيه،: “وال يقا�ض 
دور البحوث الرتبوية بعدد االأبحاث التي اأجنزت، واإمنا بقدر اإ�سهامها يف اإحداث تغيي يف 
الواقع الرتبوي داخل املجتمع من خالل االإفادة من البحوث الرتبوية، وتوظيف نتائجها 
مبا ي�سهم يف تطوير املجال الذي تنتمي اإليه �سمن منظومة متكاملة ت�سعى يف جمالها اإىل 

حتقيق اأهداف التنمية”)النيب، 2010: 4( 
من  العديد  يواجه  فاإنه  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  الرتبوي  النظام  م�ستوى  وعلى 
امل�سكالت والعقبات التي ي�سعى جاهداً اإىل احلد منها،  ف�سال عن �سعيه امل�ستمر اإىل تطوير 
اأن  �ساأنه  من  ما  كل  ا�ستثمار  ي�ستلزم  الذي  االأمر  خمرجاتها،  وحت�سني  التعليمية،  العملية 
ي�سهم يف حت�سني جودة التعليم، مبا يف ذلك االإفادة من نتائج البحوث الرتبوية التي تقدمها 

برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعات الفل�سطينية.
البحوث  دور  واقع  على  ال�سوء  لتلقي  الدرا�سة  هذه  جاءت  ذلك  �سوء  ويف 
التعليمية  العملية  تطوير  يف  منها  االإفادة  ومدى  العليا،  الدرا�سات  لربامج  الرتبوية 

غزة. حمافظات  يف 



323

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )10( - نيسان 

مشكلة الدراسة: 

تتحدد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�س االآتي:

العملية  العليا يف تطوير  الدرا�سات  البحوث الرتبوية لربامج  ما دور 
التعليمية يف حمافظات غزة ؟

ويتفرع عنه االأ�سئلة الفرعية االآتية:
ما دور البحوث الرتبوية لربامج الدرا�سات العليا يف تطوير العملية التعليمية يف . 1

حمافظات غزة من وجهة نظر امل�رضفني على تلك البحوث، والقائمني على العملية التعليمة 
يف وزارة الرتبية والتعليم العايل؟

هل توجد فروق دالة اإح�سائيا بني تقديرات كل من امل�رضفني على البحوث الرتبوية، . 2
يف  الرتبوية  البحوث  لدور  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  التعليمية  العملية  على  والقائمني 

تطوير العملية التعليمية يف حمافظات غزة؟ 
ما املقرتحات التي ميكن اأن ت�سهم يف تفعيل دور البحوث الرتبوية لربامج الدرا�سات . 3

العليا يف تطوير العملية التعليمية يف حمافظات غزة؟

فرض الدراسة:
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≥0.05(  بني تقديرات امل�رضفني 
على البحوث الرتبوية، والقائمني على العملية التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم، لدور 

البحوث الرتبوية يف تطوير العملية التعليمية يف حمافظات غزة.

أهداف الدراسة : 

تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية : 
من . 1 غزة  حمافظات  يف  التعليمية  العملية  تطوير  يف  الرتبوية  البحوث  دور  بيان 

وجهة نظر امل�رضفني على تلك البحوث، والقائمني على العملية التعليمة يف وزارة الرتبية 
والتعليم. 

العملية . 2 على  والقائمني  امل�رضفني،  من  كل  تقديرات  بني  االختالف  درجة  حتديد 
العملية  تطوير  يف  الرتبوية  البحوث  دور  واقع  نحو  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  التعليمية 

التعليمية.
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تقدمي املقرتحات التي ميكن اأن ت�سهم يف تفعيل دور البحوث الرتبوية يف تطوير . 3
العملية التعليمية.

أهمية الدراسة :
تنبع اأهمية الدرا�سة احلالية من اأهمية البحوث الرتبوية التي تعد رافداً ثريًا من روافد 

تطوير العملية الرتبوية، وميكن حتديد اأهمية هذه الدرا�سة فيما ياأتي:
بتغذية . 1 الفل�سطينية  اجلامعات  يف  الرتبية  كليات  برامج  على  القائمني  تزود  قد 

العام  التعليم  العليا وتاأثيها يف  الدرا�سات  التعليم اجلامعي وال�سيما برامج  راجعة حول 
، للعمل على تعزيز مظاهر القوة ومعاجلة مظاهر ال�سعف.

قد ت�ساعد امل�سئولني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، وذلك من خالل ما تطرحه . 2
البحوث يف تطوير  الفعلي لهذه  الرتبوية، والواقع  اأدوار ماأمولة للبحوث  الدرا�سة من  هذه 
اجلوانب املختلفة للعملية التعليمية، االأمر الذي قد يدفع اإىل ال�سعي لالإفادة منها يف العديد 

من االأ�ساليب والو�سائل الفاعلة ذات االأثر يف حت�سني العملية التعليمية.
قد توجه جهود اأع�ساء هيئة التدري�ض وامل�رضفني على البحوث الرتبوية نحو درا�سة . 3

امل�سكالت الرتبوية والتعليمية، وتوجيه مو�سوعات البحوث لتناولها؛ اإ�سهامًا يف حلها. 
اأو . 4 الدرا�سية  املناهج  �سياغة  عند  وذلك  وخمططيها:  املناهج  وا�سعي  تفيد  قد 

ما  خالل  من  الطلبة،  اأداء  م�ستوى  لرفع  م�ساعدة،  وبرامج  خطط،  و�سع  عند  اأو  تطويرها، 
تطرحه هذه الدرا�سة من مظاهر لدور البحوث الرتبوية يف جمال املناهج الدرا�سية.

حدود الدراسة : 

اقت�رشت  هذه الدرا�سة على احلدود االآتية:
دور البحوث الرتبوية التي متثلها ر�سائل املاج�ستي يف تخ�س�سات اأ�سول الرتبية،  ♦

كليتي  يف  العليا  الدرا�سات  برنامج  يف  التدري�ض،  وطرق  واملناهج  الرتبوي،  النف�ض  وعلم 
الرتبية باجلامعة االإ�سالمية، وجامعة االأزهر بغزة.  

عينة من امل�رضفني على البحوث الرتبوية، الذين كّلفوا من برنامج الدرا�سات العليا  ♦
يف جامعة االأزهر واجلامعة االإ�سالمية، باالإ�رضاف على الر�سائل العلمية، وعينة من القائمني 
على العملية التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم العايل يف حمافظات غزة من مديري دوائر، 

وروؤ�ساء اأق�سام، وم�رضفني تربويني، ومديري مدار�ض.  
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مصطلحات الدراسة :

البحوث الرتبوية: الر�سائل العلمية التي يعدها الطلبة يف برامج الدرا�سات العليا  ◄
، وذلك باتباع منهجية البحث العلمي يف  الفل�سطينية بغزة  لكليات الرتبية يف اجلامعات 

تناول امل�سكالت والظواهر الرتبوية املختلفة.
يوجهها  ◄ التي  واالإجراءات  والفعاليات  الن�ساطات  جمموع  التعليمية:  العملية 

العنا�رض  من  العديد  وت�سم  املتعلم يف جميع جوانبها،  �سخ�سية  لتنمية  التعليمي  النظام 
التعليمية  واالإدارة  املدر�سية  واالإدارة  واملتعلم  واملعلم  املنهاج  ت�سمل  التي  واملكونات 

تتفاعل وتتكامل لتحقيق الهدف املق�سود. 
جمموعة التغيات االإيجابية التي حتدث يف العملية التعليمية  بغر�ض  ◄ التطوير: 

زيادة فاعليتها وحتقيق اأهدافها. 

األدب الرتبوي والدراسات السابقة:
لتطوير  و�رضورة  املجتمع،  يف  الب�رضية  للتنمية  اأ�سا�سية  ركيزة  الرتبوي  البحث  يعد 
ويحظى  التعليمية،  ال�سيا�سة  و�سناع  القرار،  ملتخذي  الالزمة  املعلومات  وتوفي  التعليم 
البحث الرتبوي بدور متزايد االأهمية يف العملية الرتبوية، نظراً لقيامه بتح�سني املمار�سات 
الرتبوية املختلفة،  كما اأن حل العديد من امل�سكالت الرتبوية قد يكمن يف اللجوء اإىل املزيد 
من البحث الرتبوي. وقد متثل االهتمام بالبحث الرتبوي يف البالد العربية بازدياد مراكز 
التي  الرتبوية  وانت�سار املجالت  الباحثني،  الرتبوية، وازدياد عدد  املوؤ�س�سات  البحوث يف 
الندوات وور�ض  الرتبويني، وعقد  الباحثني  البحوث، وظهور االهتمام بتدريب  تعنى بن�رض 
القرارات  �سياغة  يف  اأثره  باأن  اآخر  �سعوراً  ثمة  هناك  اأن  اإال  الرتبوي.  البحث  حول  العمل 
الرتبوية ال زال يف حدوده الدنيا، وبالتايل فاإن دوره يف اإ�سالح العملية التعليمية ما زال 

حمدوداً للغاية من الناحية العملية.
العايل  التعليم  ميدان  يف  التحديث  ي�ستغرقها  التي  االأ�سا�سية  املقومات  بني  ومن 
واجلامعي تاأكيد دور البحث العلمي اجلامعي يف موؤ�س�سات التعليم العايل، وتوفي املوارد 
التعليمية،  العملية  خلدمة  وتطوره  النطالقه،  الت�رضيعية  والتي�سيات  والب�رضية  املادية 
وتنمية الر�سيد املعريف وحتمية امل�ساركة يف تنمية املجتمع، وم�ساندة قطاعات االإنتاج 

واخلدمات )�سحاته، 2003: 208(
ولقد اأ�سار تقرير التنمية االإن�سانية العربية اإىل اأن اجلزء االأكرب من االإجنازات البحثية 
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والتطويرية واالإبداعية التي تتم يف موؤ�س�سات البحث والتطوير العربية غي مكتمل من حيث 
الو�سول اإىل حيز اال�ستثمار، االأمر الذي ي�ستلزم اتخاذ خطوات باجتاه اعتماد اآليات فاعلة 

لتوظيف اأو ترويج نتائج البحث والتطوير)فرجاين، 2003: 100(
ويعد البحث الرتبوي من اأجنع ال�سبل التي ت�سهم يف حتقيق اأهداف متطلبات التنمية، 
واملدخل املو�سوعي ملعاجلة ق�سايا النظام الرتبوي وم�سكالته، واإيجاد اأو اقرتاح احللول 
املمكنة واملنا�سبة لها من جهة، واالأداة العلمية لر�سم ال�سيا�سات اأو اتخاذ القرارات الرتبوية 
التعليمية  العملية  القائمون على  اأخرى)االأ�ستاذ واحلجار، 2005: 257(. ويوؤكد  من جهة 
على اأن البحث الرتبوي ميكن اأن ي�سهم اإ�سهامات كربى يف عملية اإ�سالح النظام التعليمي، 
وو�سائله  واأ�ساليبه  اأ�سكاله  حيث  من  الرتبوي  البحث  تطور  اإىل  االعتقاد  هذا  اأدى  وقد 
البحث  �سهد  41(.فقد   :  1990 توق،  العربي)  العامل  م�ستوى  على  وموؤ�س�ساته  واإجراءاته 

:)Shipman,1985( الرتبوي العديد من التطورات يذكر منها ما ياأتي
اأ�سبح البحث الرتبوي جزءا اأ�سا�سيًا يف العملية الرتبوية .. 1
حقق البحث الرتبوي درجة من اال�ستقاللية عن العلوم االإن�سانية التي حتكمت به . 2
�سابقًا .
انتقل البحث الرتبوي من العامل االأكادميي لي�سبح جزءاً من ن�ساط مهني اأو�سع ، . 3

يت�سمن الن�ساطات التعاونية املت�ساركة املتمركزة يف العملية التعليمية .
اأظهر البحث الرتبوي امل�سمم خ�سي�سًا لفهم املواقف املدرو�سة بحد ذاتها وجود . 4

تباينات وا�سحة يف فهم عامل الرتبية من قبل االأفراد الباحثني؛ االأمر الذي دفع اإىل البحث 
عن القوا�سم امل�سرتكة يف املجال الرتبوي. 

الرتبوية  والظواهر  امل�سكالت  درا�سة  يف  متعددة  م�ستويات  الرتبوي  البحث  ويتخذ 
املختلفة ومن هذه امل�ستويات ما يلي)وطفة، 2007(:

الك�سف: وتتمثل هذه العملية يف الك�سف عن وجود الظاهرة االجتماعية الرتبوية  ♦
وذلك عن طريق الدرا�سة واملالحظة والتحليل.

التف�سي: ويتم يف هذا امل�ستوى تف�سي العالقات القائمة يف �سوء النظريات املتاحة  ♦
واإدراكها  املدرو�سة  الظاهرة  داخل  الفاعلة يف  واملتغيات  االأ�سباب  فهم  من  والتي متّكن 

وحتديد من�سئها، وظروف تكونها و�رضوط منوها.
املجتمع  ♦ اأو  الباحث  تدخل  اإمكانية  اإىل  ال�سبط  مفهوم  وي�سي  والتحكم:  ال�سبط 

مبوؤ�س�ساته من اأجل التحكم يف الو�سعية الرتبوية القائمة وتوجيهها يف املنحى املطلوب.
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البحث  ♦ اإليها  ي�سعى  التي  الرتبية  اقت�ساديات  اأهداف  اأهم  اأحد  التنبوؤ  يعد  التنبوؤ: 
الرتبوي. ففي م�ستوى التنبوؤ ال يقف البحث الرتبوي عند حدود التف�سي، بل ي�سعى اإىل و�سع 

�سورة م�ستقبلية لنمو الظاهرة وتطورها وتاأثيها امل�ستقبلي.
ال�سيا�سة  ر�سم  يف  امل�ساهمة  اإىل  تهدف  م�ستوياتها  جممل  يف  الرتبوية  والبحوث 
اأجل  العلمي، وذلك من  التحليل والت�سخي�ض  ال�سليمة من خالل  القرارات  الرتبوية، واتخاذ 
حت�سني العمل الرتبوي  وتطويره، واإحداث التغيات املرغوبة يف �سلوك االأفراد واجتاهاتهم، 
ال�سامل  النمو  التي ت�ساعد على حتقيق  التعليمية والتعليمية  الظروف  اأف�سل  اإىل  والتو�سل 

للمتعلم)الع�سيمي،2010: 228(
ولعل الهدف االأ�سمى للبحث الرتبوي هو الك�سف عن املعرفة اجلديدة، ومن خالل ذلك 
يقدم احللول واالإجابات والبدائل التي ت�ساعد على تعميق فهمنا لالأبعاد املختلفة للعملية 
امل�سكالت  اأن  اإىل  باالإ�سافة  م�سكالت، وما جنهله من حلول،  يكتنفها من  وما  الرتبوية، 
التي  االأفكار اجلديدة  الرتبوية متجددة، ومن ثم ال يكون حلها جاهزاً، بل يتطلب بع�ض 
الرتبوي)االأ�ستاذ  البحث  طريق  عن  اإال  تاأتي  ال  االأفكار  هذه  ومثل  احلل،  على  ت�ساعد 

واحلجار، 2005: 255(
وال يقا�ض دور البحوث الرتبوية بعدد االأبحاث التي اأجنزت، واإمنا بقدر اإ�سهامها يف 
حل م�سكالت الواقع الرتبوي وتطويره، ومع ذلك ال ي�ستفاد من البحوث الرتبوية اإال يف النزر 
الي�سي منها، واإن كان من املقبول اال�ستفادة من الدرا�سات العلمية االأجنبية ونتائجها يف 
جمال العلوم التجريبية، اإال اأنه من غي املقبول تطبيق نتائج الدرا�سات يف املجال االإن�ساين 
اأنها خمتلفة  اإال  اتفقت مع امل�سكالت املدرو�سة يف ظاهرها  على م�سكالتنا الرتبوية، واإن 
يف اأ�سبابها باختالف املجتمع الذي ظهرت فيه )املقبول، 2007( كما اأن نتائج العديد من 
التعليمية، حيث  النظم  تواجه  التي  التعليمية  امل�سكالت  تعك�ض متاما  ال  الرتبوية  البحوث 
العلمية  التطبيقية والت�ساوؤالت  التعليم واالحتياجات  لواقع  ال�سحيحة  القراءة  اأهملت  اإنها 

املرتبطة بتطويره وحتديثه ) اجلندي ، 2000 : 223 ( .
يف  ي�سرتك  كثية،  عقبات  يواجه  فاإنه   فل�سطني  يف  الرتبوي  النظام  م�ستوى  وعلى 
اأن  كما  النامية،   الدول  جمموعة  مع  بع�سها  يف  وي�سرتك  العامل،  دول  معظم  مع  بع�سها 
املادية  االإمكانات  وقلة  الفرتتني،  ونظام  الف�سول،  اكتظاظ  مثل  اخلا�سة  م�سكالته  له 

املخ�س�سة للتعليم ) العاجز، 2001 : 49(.
وميكن للبحث الرتبوي اأن يكون له دوره املوؤثر يف تقدمي روؤى جديدة، وحلول منا�سبة 
للعديد من امل�سكالت التي تواجه النظام الرتبوي، وحت�سني املمار�سات الرتبوية املختلفة، 
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واالإ�سهام بطريقة علمية يف تدعيم جودة التعليم وحت�سني خمرجاته.
العملية  يف  الرتبوية  للبحوث  واملتوقعة  املاأمولة  االأدوار  من  جلملة  املجال  ويت�سع 
التعليمية ، فهناك العديد من املظاهر واالأ�سكال واالإ�سهامات التي ميكن اأن ي�ستفاد فيها من 
البحث الرتبوي اإذا اأح�سن اإعداده، واإجراوؤه، واال�ستفادة من تطبيق نتائجه وتو�سياته، ومن 

هذه االأدوار ما ياأتي:
م�ساعدة االأفراد على ت�سور امل�سكالت وحتديدها، والتخطيط الالزم للتغلب عليها،  ♦

وتنمية التفكي العلمي يف تقومي الق�سايا وحتليلها والتعرف اإىل طرق معاجلتها، وامل�ساعدة 
على تلبية متطلبات التنمية االجتماعية واالقت�سادية ، وم�ساعدة النظم التعليمية على القيام 
التقنيات  ، وتطوير  الرتبوية واملدر�سية  االإدارة  اأ�ساليب  الكتب املدر�سية، وحت�سني  بتطوير 
الرتبوية وا�ستخداماتها يف التعليم ، وحت�سني طرق التعليم والتعلم وفقًا لالجتاهات الرتبوية 

املعا�رضة)الع�سيمي، 2010: 227( 
البحث الرتبوي على رفع كفاءة  ♦ الب�رضية من خالل توجيه وتركيز  تنمية املوارد 

اأهداف  من  الرتبوية  املمار�سات  وحت�سني  القدرات،  وتنمية  والتدريب  الرتبوي،  النظام 
وحمتوى وطرق واأ�ساليب وتقومي، وحمو االأمية وتعليم الكبار) احلويل، 1998(

هذا وقد تناولت كثي من البحوث والدرا�سات ال�سابقة واقع البحث الرتبوي، ومعوقاته، 
واإ�سهاماته املختلفة يف املمار�سات الرتبوية، واأكدت هذه الدرا�سات على اأن البحث الرتبوي 
)1990(  عنيت  توق  اأجراها  التعليمية املختلفة، ففي درا�سة  ي�سهم يف حت�سني املجاالت 
وحتديد   ، الرتبوية  املمار�سات  يف  املختلفة  واإ�سهاماته  الرتبوي  البحث  اأ�سكال  بتحديد 
معوقاته، فاأ�سارت نتائجها اإىل اأن البحث الرتبوي ي�سهم يف حت�سني العديد من املمار�سات 
مثل: تعديل املناهج الدرا�سية، وطرق التدري�ض ، وكان من بني املعوقات التي تواجه البحث 
املجال  يف  الباحثني  تاأهيل  و�سعف   ، التمويل  و�سعف   ، الرتبية  ميدان  ات�ساع  الرتبوي: 

الرتبوي ، والفجوة بني الباحثني واملمار�سني.
واأجرى  حممد ) 1995 ( درا�سة ا�ستهدفت معرفة املعوقات التي تواجه البحث العلمي 
بهدف ت�سخي�سها وحتديدها ، وقد ا�ستخدم الباحث لهذا الغر�ض ا�ستبانة طبقها على  اأع�ساء 
هيئة التدري�ض بجامعة االإ�سكندرية، وقد ات�سح من نتائج الدرا�سة اأن اأهم معوقات البحث 
العلمي يف اجلامعة يكمن يف �سعف احلوافز املادية ، وعدم توافر االأدوات واملجالت العلمية 

، وعدم وجود خريطة قومية للبحث العلمي. 
واأجرى احلويل ) 1998( درا�سة هدفت اإىل حتديد دور البحث الرتبوي يف تنمية املوارد 
تنمية  يف  دورا  الرتبوي  للبحث  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وقد  الفل�سطينية،   الب�رضية 
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املوارد الب�رضية من خالل توجيه وتركيز البحث الرتبوي على جمموعة من املحاور منها: 
الرتبوية من  القدرات، وحت�سني املمار�سات  الرتبوي، والتدريب وتنمية  النظام  رفع كفاءة 
اأهداف وحمتوى وطرق واأ�ساليب وتقومي، وحمو االأمية وتعليم الكبار، كما ك�سفت النتائج 
عن اأن البحث الرتبوي يف فل�سطني يعاين من بع�ض امل�سكالت التي تتعلق بطبيعة البحوث، 

والباحث، واالإمكانات، وغيها. 
وهدفت درا�سة اجلندي ) 2000 ( اإىل حتديد اأولويات البحث الرتبوي من وجهة نظر 
اأ�ساتذة بع�ض كليات الرتبية ، وحتديد معوقات توجهات البحث الرتبوي املعا�رض ، واأ�سارت 
جاءا   وحتديثها،  املناهج  تطوير  وجمال   ، املهنية  التنمية  جمال  اأن   اإىل   الدرا�سة  نتائج 
يف مقدمة املجاالت واالأولويات التي يجب تناولها بحثيًا ، كما ك�سفت النتائج عن وجود 
املخ�س�سة  املالية  االعتمادات  قلة  اأبرزها  الرتبوي  البحث  تواجه  التي  املعوقات  بع�ض 

للفرق البحثية .
ويف درا�سة اأجراها العنقري ) 2000 ( اهتمت بالبحث يف مدى تطبيق نتائج البحوث 
الرتبوية وتو�سياتها، وم�ستوى اال�ستفادة منها ، حيث قام بتطبيق ا�ستبانة على عينة من 
اخلرباء الرتبويني ، واأع�ساء هيئة التدري�ض ، وطلبة الدرا�سات العليا ، واأ�سارت نتائج الدرا�سة 
اإىل اأن نتائج البحوث وتو�سياتها قابلة للتطبيق، كما ك�سف النتائج عن قلة اال�ستفادة من 
هذه البحوث يف الواقع العملي ب�سبب وجود جمموعة معوقات حتول دون اال�ستفادة منها، 
بع�سها يرجع اإىل طبيعة البحث الرتبوي، وكذلك اإىل الباحثني اأنف�سهم، وبع�سها ين�ساأ من 

الطرف امل�ستفيد من نتائج هذه البحوث. 
تطوير  يف  الرتبوية  البحوث  دور  اإىل  بالتعرف   )  2001( العاجز  درا�سة  اهتمت  و 
يف   متثلت  حيث  تطويره  جماالت  اأهم  حتديد  اإىل  فخل�ست  الفل�سطيني،  الرتبوي  النظام 
بلورة فل�سفة تربوية وا�سحة، والتغلب على م�سكالت النظام الرتبوي الفل�سطيني، ومواكبة 
التطورات العلمية والرتبوية، كما حددت الدرا�سة العديد من جماالت البحوث الرتبوية التي 
ميكن توظيفها يف تطوير النظام الرتبوي ومنها: الفل�سفة الرتبوية الفل�سطينية، واملناهج، 
اجلامعي،  والتعليم  الرتبوي،  واالإ�رضاف  املدر�سية،  واالإدارة  واملعلمون،  واملتعلمون، 
اأ�سارت  كما  اخلا�ض،  والتعليم  الرتبية،  يف  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  من  واال�ستفادة 
اأن تقوم به يف توظيف البحوث الرتبوية كل من اجلامعات  اإىل الدور الذي ميكن  الدرا�سة 

الفل�سطينية ووزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ووكالة الغوث الدولية.
اجلامعات  �سي  بيان مدى  اإىل  واحلجار)2005( هدفت  االأ�ستاذ  اأجراها  درا�سة  ويف 
الدرا�سة  واتبعت  تنموية،  تربوية  بحثية  خريطة  على  االأكادميية  بحوثها  يف  الفل�سطينية 
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املنهج الو�سفي حيث مت تعرف حجم االإنتاج البحثي االأكادميي لطلبة الدرا�سات العليا يف 
اجلامعات الفل�سطينية بغزة، ومبقارنة هذه البحوث مبتطلبات التنمية مت التو�سل اإىل حالة 
غياب التوازن بني البحوث الرتبوية ومعظم متطلبات التنمية والتطوير للتعليم الفل�سطيني، 
حيث بلغت ن�سبة البحوث التي تتوافق مع متطلب التنمية االأول)تطوير املناهج( )%49.5(، 
النظامي،  التعليم  تطوير  وهي:  االأخرى  املتطلبات  يف  تق�سياً  هناك  اأن  تبني  حني  يف 
والتعليم غي النظامي، والقدرات االإدارية الرتبوية، وتنمية القوى الب�رضية للنظام الرتبوي، 

وتطوير عالقة التعليم بالنظم االأخرى، وتطوير التعليم العايل.
واأجرى يا�سني )2005( درا�سة هدفت اإىل تفعيل دور برامج الدرا�سات العليا باجلامعات 
الفل�سطينية يف تاأهيل الكفاءات العلمية من خالل اإلقاء ال�سوء على بع�ض املعايي الواجب 
توافرها يف الربامج وتقدمي اآليات عمل لالرتقاء بربامج الدرا�سات العليا كان من بينها اإعداد 
خطة اأكادميية تف�سيلية للربامج، ودرا�سة حتديد االأهداف التي ت�سعى اإىل حتقيقها، وو�سع 
ونتائجها  اأهدافها  حتقيق  مع  تتنا�سب  العليا  الدرا�سات  برامج  يف  للقبول  ومعايي  اأ�س�ض 
املتوقعة ، والتعاون والتن�سيق بني اجلامعات املحلية ووزارة الرتبية والتعليم العايل مبا 

يخدم م�سلحة املجتمع.
كما اأجرى عفانة)2005( درا�سة هدفت اإىل تعرف واقع البحوث العلمية الرتبوية يف 
اجلامعات الفل�سطينية، وتقدمي عدد من التطلعات واملقرتحات للتغلب على بع�ض التحديات 
الر�سالة  تكرار مو�سوع  منها:  االأمور  من  عدد  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  تواجهها،  التي 
يف اأكرث من جامعة، ووجود مو�سوعات فل�سفية تت�سمن وجهات نظر متعددة، وعدم توافر 
م�سادر جمع املعلومات ب�سورة موثوقة، وعدم متكن كثي من طلبة الدرا�سات العليا من 
جودة  اإىل  للتعرف  اجلامعة  كليات  مع  كاف  تن�سيق  وجود  وعدم  البحثية،  اخلطط  اإعداد 

الر�سائل العلمية
ويف درا�سة اأجراها النريب)2010( هدفت اإىل تقدمي ت�سور مقرتح لتطوير االإنتاجية 
االأكادميية الرتبوية لربامج الدرا�سات العليا يف اجلامعات الفل�سطينية ك�سفت نتائجها عن 
وجود كثي من متطلبات توظيف االإنتاجية االأكادميية الرتبوية، وتنوعت هذه املتطلبات 
فكان من بينها متطلبات تتعلق بالتخطيط على م�ستوى اجلامعة، ومتطلبات تتعلق بظروف 
املادي،  باجلانب  تتعلق  ومتطلبات  بالباحثني،  تتعلق  ومتطلبات  وا�ستقراره،  املجتمع 
ومتطلبات تتعلق باالإنتاج االأكادميي الرتبوي، ومتطلبات تتعلق بربامج الدرا�سات العليا، 

باالإ�سافة اإىل متطلبات تتعلق بامليدان الرتبوي التعليمي. 
ويف �سوء ما �سبق عر�سه من درا�سات، يتبني وجود العديد من املعوقات التي تواجه 
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البحوث الرتبوية، نظراً الت�ساع ميدان الرتبية، و�سعف التمويل، ووجود فجوة بني الباحثني 
واملمار�سني. ومع ذلك فقد اأكدت الدرا�سات ال�سابقة على اأهمية البحوث الرتبوية، ودورها 
املتوقع واملاأمول يف امليدان الرتبوي، كما حددت العديد من املجاالت الرتبوية التنموية 
التي ميكن  للبحوث تناولها واالإ�سهام من خاللها يف تطوير العملية التعليمية،  االأمر الذي 
يربز حاجة متزايدة لتفعيل واقع دور البحث الرتبوي يف درا�سة امل�سكالت الرتبوية امللحة، 
املمكنة،  النتائج  اأف�سل  اإىل  للو�سول  احللول  هذه  وتقومي  لها،  املنا�سبة  احللول  واقرتاح 

والبحث يف مدى تطبيق نتائج البحوث الرتبوية وتو�سياتها، وم�ستوى اال�ستفادة منها.

إجراءات الدراسـة :

منهج الدراسة: 

اعتمدت الدرا�سة على ا�ستخدم املنهج الو�سفي الذي يقوم على و�سف الظاهرة مو�سع 
الدرا�سة كما هي يف الواقع، ويعرب عنها تعبياً كميًا وكيفيًا.

جمتمع الدراسة وعينتها:

امل�رضفني  املتفرغني(  وغي  )املتفرغني  االأ�ساتذة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
على البحوث الرتبوية لربامج الدرا�سات العليا يف جامعة االأزهر واجلامعة االإ�سالمية بغزة، 
والقائمني على العملية التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية من مديري 

دوائر، وروؤ�ساء اأق�سام، وم�رضفني تربويني، ومديري مدار�ض.
وقد تكونت عينة الدرا�سة من )34( م�رضفًا ، و )54( م�سئواًل من وزارة الرتبية والتعليم 

اختيوا بطريقة ع�سوائية من بني اأفراد املجتمع االأ�سلي.

أدوات الدراسـة :

الدرا�سة  مب�سكلة  املتعلقة  ال�سابقة  والدرا�سات  الرتبوي  االأدب  على  االطالع  بعد 
وا�ستطالع راأى عينة من املتخ�س�سني عن طريق املقابالت ذات الطابع غي الر�سمي، ُبنيت 
اأداة الدرا�سة عن ا�ستبانة ا�ستملت يف �سورتها املبدئية على )54( فقرة ، موزعة على  خم�سة 
حماور على النحو االآتي: املناهج الدرا�سية وتطوير املعلم وحت�سني م�ستوى املتعلم واالإدارة 

املدر�سية واالإدارة التعليمية.

صدق االستبانة:

عر�ست  حيث   املحكمني،  �سدق  على  باالعتماد  اال�ستبانة  �سدق  من  التحقق  مت 
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اأربعة  بينهم  من  كان  املتخ�س�سني،  و  اخلرباء  من  جمموعة  على  املبدئية  ب�سورتها 
اإبداء  العايل، وطلب منهم  والتعليم  الرتبية  وزارة  واأربعة م�سئولني يف  اأ�ساتذة جامعات، 
املنا�سبة  التعديالت  بع�ض  واأجريت   ، فقراتها  و �سياغة  اأق�سامها  و  اال�ستبانة  راأيهم يف 
مكونة  اال�ستبانة  فاأ�سبحت   ، النهائية  �سورتها  يف  اأخرجت  حتى  اقرتاحاتهم  �سوء  يف 

من )50( فقرة.

االتساق الداخلي: 

للتاأكد من االت�ساق الداخلي لال�ستبانة طبقت على عينة ا�ستطالعية بلغت 25 فرداً من 
بني اأفراد املجتمع االأ�سلي  للدرا�سة، ثم مت التحقق من االت�ساق الداخلي عن طريق ح�ساب 
معامل ارتباط بي�سون بني كل حمور من حماور اال�ستبانة، وبني اال�ستبانة ككل،  واجلدول 

االآتي يو�سح ذلك: 
الجدول (1(

الداللة االإح�سائيةمعامل االرتباطاملجال

0.8210.01املناهج الدرا�سية
0.9340.01تطوير املعلم

0.8820.01حت�سني م�ستوى املتعلم
0.9640.01االإدارة املدر�سية
0.9270.01االإدارة التعليمية

اإليه، وكانت  كما ُح�سب معامل االرتباط بني فقرات كل حمور واملجال الذي تنتمي 
كاالآتي :

-  –  0.469 بني  جمالها  مع  االأول  املحور  لفقرات  االرتباط  معامالت  تراوحت 
. 0.815

-  –  0.564 بني  جمالها  مع  الثاين  املحور  لفقرات  االرتباط  معامالت  تراوحت 
. 0.751

-  –  0.641 بني  جمالها  مع  الثالث  املحور  لفقرات  االرتباط  معامالت  تراوحت 
. 0.885

-  –  0.668 بني  جمالها  مع  الرابع  املحور  لفقرات  االرتباط  معامالت  تراوحت 
. 0.858



333

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )10( - نيسان 

-  – اخلام�ض مع جمالها بني 0.661  املحور  لفقرات  االرتباط  تراوحت معامالت 
. 0.885

ويت�سح مما �سبق اأن جميع معامالت االرتباط املح�سوبة ذات داللة اإح�سائية، االأمر 
الذي ي�سي اإىل اأن اال�ستبانة تتمتع باالت�ساق الداخلي يف حماورها وفقراتها. 

ثبات االستبانة: 

مت التاأكد من ثبات اال�ستبانة بعد تطبيقها على اأفراد العينة اال�ستطالعية،  بطريقتي 
طريقة  با�ستخدام  الكلي  الثبات  معامل  اأن  تبني  حيث  كرونباخ،  واألفا  الن�سفية،  التجزئة 
التجزئة الن�سفية)0.93(، وكان معامل الثبات با�ستخدام األفا كرونباخ )0.91( ، وهذا يدل 
على اأن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية ومر�سية من الثبات تطمئن على تطبيقها على عينة 

الدرا�سة. 

تصحيح األداة:

ا�ستخدمت  التعليمية،  العملية  تطوير  يف  الرتبوية  البحوث  دور  واقع  درجة  لتقدير 
الدرا�سة مقيا�سًا ثالثي االأبعاد: درجة كبية)3(، درجة متو�سطة)2(، درجة قليلة)1(، وبذلك 
 ، ـ %100(  الن�سب املئوية )%33  ، 3( ويقابلها يف  الدرجات يرتاوح بني )1  فاإن متو�سط 
وبناء على ذلك فقد اعتربت الفقرة موؤثرة بدرجة قليلة اإذا كانت الن�سبة املئوية من )%33 
وموؤثرة   ،)%78 )56%ـ  بني  املئوية  الن�سبة  تراوحت  اإذا  متو�سطة  بدرجة  56%(،وموؤثرة  ـ 

بدرجة كبية اإذا كانت الن�سبة املئوية اأكرب من )%78(.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائج ال�سوؤال االأول: ◄
ن�ض �سوؤال الدرا�سة االأول على ما ياأتي:

العملية  العليا يف تطوير  الدرا�سات  البحوث الرتبوية لربامج  ما دور 
التعليمية يف حمافظات غزة من وجهة نظر امل�رشفني على تلك البحوث، 

والقائمني على العملية التعليمة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل؟
املئوية  والن�سب  واملتو�سطات  اال�ستجابات  ُح�سب جمموع  ال�سوؤال  هذا  ولالإجابة عن 

للمحاور الرئي�سة، ولال�ستبانة ككل، واجلدول التايل يو�سح ذلك:
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الجدول (2(
مجموع االستجابات والمتوسطات والنسب المئوية للمحاور الرئيسة 

لدور البحو	 التربوية في تطوير العملية التعليمية

جمموع املحورم
اال�ستجابات

املتو�سطات 
احل�سابية

االنحرافات 
الرتتيبالن�سبة املئوية %املعيارية

168619.1595.05863.862املناهج الدرا�سية1
165618.8184.37262.723تطوير املعلم2
155117.6254.88058.755حت�سني م�ستوى املتعلم3
169919.3064.89764.351االإدارة املدر�سية4

165318.7845.16062.614االإدارة التعليمية

824593.69322.17862.46اال�ستبانة ككل

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما ياأتي :
اأن امل�ستوى العام لدور البحوث الرتبوية يف تطوير العملية التعليمية جاء متو�سطًا  -

اعتمدته  الذي  للمعيار  املتو�سط وفقا  امل�ستوى  ن�سبة تقع يف  بلغ )62.46 %( وهي  حيث 
الدرا�سة، وي�سي ذلك اإىل اأن االأبحاث الرتبوية قد كان لها دور وتاأثي متقارب يف املحاور 
اخلم�سة للعملية التعليمة، غي اأن هذا الدور ما زال يف حاجة اإىل مزيد من اجلهد واالإمكانات، 
وبخا�سة يف املحور املتعلق بتح�سني م�ستوى املتعلم. وقد يعزى ذلك اإىل تعار�ض نتائج 
الرتبية  ووزارة  العليا  الدرا�سات  برامج  التن�سيق بني  ف�ساًل عن �سعف  وتذبذبها،  البحوث 
االإن�سانية  التنمية  تقرير  اأ�سار  فقد  الرتبوية،  البحوث  نتائج  توظيف  جمال  يف  والتعليم 
والتطوير،  البحث  نتائج  تواجه عملية ترويج  التي  ال�سعوبات  اأبرز  اأن  اإىل  العربية 2003 
االإنتاجية  املجتمع  وقطاعات  والتطوير،  البحث  موؤ�س�سات  بني  الروابط  �سعف  يف  تتمثل 

واخلدمية )فرجاين، 2003: 100(. 
مئوية  - بن�سبة  االأول  الرتتيب  على  املدر�سية  باالإدارة  املرتبط  املحور  ح�سول 

)64.35%(، ويليه بفارق ب�سيط املحور املرتبط باملناهج الدرا�سية حيث ح�سل على الرتتيب 
الثاين بن�سبة )63.86%(، وقد يكون هناك ثمة ارتباط بني ح�سول املناهج على هذا الرتتيب 
املتقدم، وبني نتائج درا�سة االأ�ستاذ واحلجار )2005( عندما اأ�سارت اإىل اأن جمال تطوير 
املناهج ونوعية التعلم والتعليم حظي باأعلى ن�سبة بحوث اأجريت يف اجلامعات الفل�سطينية 
بغزة،  كما ميكن تف�سي ح�سول حمور االإدارة املدر�سية على الرتتيب االأول، واملناهج على 
الثاين باأن البحوث التي تناولت هذين املحورين  يقدمها باحثون  ذوو خربة ميدانية يف 
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يف  والعاملني  واملعلمني،  املدار�ض،  ومديري  الرتبويني،  امل�رضفني  مثل  التعليمي  املجال 
الوزارة واملديريات،  االأمر الذي قد يزيد من جودتها من ناحية، ويتيح فر�ض اال�ستفادة 
منها من ناحية اأخرى، ورغم ح�سول هذين املحورين على الرتتيبني االأول والثاين، فاإنهما 
مل ي�سال اإىل درجة التاأثي الكبية، وقد يعود ذلك اإىل حمدودية اال�ستفادة من نتائج البحوث 

وتو�سياتها يف العملية التعليمية بامل�ستوى املطلوب.
ح�سول املحور املرتبط بتح�سني م�ستوى املتعلم على الرتتيب االأخي بن�سبة مئوية  -

اإىل قلة الدقة يف هذه البحوث نتيجة �سعوبة �سبط العوامل  )58.75 %(، وقد يرجع ذلك 
املوؤثرة فيها، وعدم تعامل املفحو�سني باجلدية الكافية اأثناء عملية التطبيق، ورمبا تكون 
التطبيق مثبطة  التطبيق امليداين، و�سعوبة  اإجراءات  الباحثون يف  التي يواجهها  العقبات 
للباحث مما يدفعه للعمل بطرق مت�رضعة الإجناز البحث، االأمر الذي ينعك�ض �سلبًا على نتائج 

هذه البحوث.
 )2000( والعنقري   ،)1990( توق  درا�سة  نتائج  مع  احلالية  الدرا�سة  نتائج  واتفقت 
اللتني اأ�سارتا اإىل حمدودية اال�ستفادة من البحوث الرتبوية يف الواقع العملي، ب�سبب وجود 

جمموعة معوقات حتول دون اال�ستفادة منها.
والن�سب  واملتو�سطات،  اال�ستجابات،  جمموع  ح�سب  فقد  املحاور  لفقرات  وبالن�سبة 

املئوية لفقرات كل حمور على حدة واجلداول االآتة تو�سح ذلك :
الجدول (3(

مجموع االستجابات والمتوسطات والنسب المئوية لفقرات محور المناهج الدراسية 

جمموع العبارةم
ا�ستجابات

متو�سط 
ا�ستجابات

االنحرافات 
املعيارية

الن�سبة 
الرتتيباملئوية

1651.8750.62162.57تطوير االأهداف التعليمية مبا يتالءم مع جمتمع املعرفة.1

اإثراء املحتوى باخلربات التعليمية املنا�سبة يف �سوء 2
1541.7500.66558.339نتائج البحوث

اإعادة ترتيب املحتوى وتنظيمه يف �سوء خ�سائ�ض 3
1551.7610.67758.718الطلبة وتعلمهم

ت�سليط ال�سوء على عنا�رض وخربات تعليمية قد يغفلها 4
1842.0900.72169.691املعلم

1491.6930.70056.4310ا�ستثمار االأن�سطة الال�سفية وتوظيفها ب�سكل فاعل. 5
1772.0110.75067.044اقرتاح برامج فعالة ومالئمة ملتطلبات الع�رض. 6
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د. جمال كامل الفليت
دور البحوث التربوية لبرامج الدراسات العليا في تطوير العملية التعليمية 

في محافظات غزة ومقترحات تفعيله

جمموع العبارةم
ا�ستجابات

متو�سط 
ا�ستجابات

االنحرافات 
املعيارية

الن�سبة 
الرتتيباملئوية

1812.0560.87568.562اقرتاح ا�سرتاتيجيات وطرائق واأ�ساليب تعليمية جديدة .7
1681.9090.73763.636تقدمي و�سائط  تعليمية  فعالة8
1792.0340.66867.803تقدمي مناذج الأن�سطة تعليمية �سفية  متنوعة 9

1741.9770.77265.905تقومي املناهج الدرا�سية يف �سوء معايي اجلودة 10

يت�سح من اجلدول ال�سابق ح�سول الفقرة » ت�سليط ال�سوء على عنا�رض وخربات تعليمية 
قد يغفلها املعلم« على الرتتيب االأول وبن�سبة مئوية )69.69 % (، يليها بفارق ب�سيط الفقرة 
»اقرتاح ا�سرتاتيجيات وطرائق واأ�ساليب تعليمية جديدة« بن�سبة مئوية)68.56(، وقد يعود 
اأبحاث تت�سمن خربات تعليمية، وا�سرتاتيجيات جديدة،  الباحثني تناول  اإىل حماولة  ذلك 
باالإ�سافة اإىل االأن�سطة التعليمية ال�سفية التي جاءت يف الرتتيب الثالث بن�سبة )67.80 (، 
وذلك نظراً الرتباط هذه العنا�رض باملوقف التعليمي ال�سفي الذي ي�ستهدف حت�سني م�ستوى 
التح�سيل الدرا�سي لدى املتعلم، يف الوقت الذي كرثت فيه البحوث الرتبوية من حيث الكم، 
الرتبية  وزارة  يف  العاملني  من  البحوث  هذه  معدي  معظم  اأن  كما  النوع،  حيث  من  وقلت 
اال�ستفادة من بع�ض نتائجها وتو�سياتها، وتطبيقها يف  �سبل  الذي يي�رض  االأمر  والتعليم، 
التدري�ض  منها  اال�ستفادة  متت  التي  االأمور  ومن  الوزارة،  تعقدها  التي  التعليمية  الدورات 
باحلا�سوب ، وا�ستخدام �سبكة االنرتنت، واأ�ساليب التفكي املتنوعة  . اأما الفقرة » ا�ستثمار 
وبن�سبة مئوية  االأخي  الرتتيب  فقد جاءت يف  ب�سكل فاعل«  الال�سفية وتوظيفها  االأن�سطة 
بع�ض  ملواجهة  اأو    ، اجلانب  هذا  تتناول  التي  البحوث  لقلة  ذلك  يعود  وقد   )  %56.43(
املكد�ض  املنهاج  يف  قدمًا  امل�سي  يعوق  قد  تطبيقها  اإن  حيث   ، تطبيقها  يف  ال�سعوبات 
، وقد حتتاج هذه  التي حتتاج لوقت وجمهود كبيين من املعلمني  باملفاهيم واملهارات 

االأن�سطة لتمويل مايل ي�سعب توفيه .
الجدول (4(

مجموع االستجابات والمتوسطات والنسب المئوية لفقرات محور تطوير المعلم 

جمموع العبارةم
ا�ستجابات

متو�سط 
ا�ستجابات

االنحرافات 
املعيارية

الن�سبة 
الرتتيباملئوية

1972.2380.71174.621التعرف اإىل واقع اأداء املعلمني1
1611.8290.71460.987معاجلة جوانب الق�سور لدى املعلم2
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جمموع العبارةم
ا�ستجابات

متو�سط 
ا�ستجابات

االنحرافات 
املعيارية

الن�سبة 
الرتتيباملئوية

1671.8970.67863.253تقدمي حلول للم�سكالت التدري�سية التي يواجهها املعلمون3
1661.8860.73362.874تقدمي برامج تدريبية يف �سوء احتياجات املعلمني املهنية4
1822.0680.65768.932االإ�سهام يف رفع كفايات املعلمني التدري�سية 5
1651.8750.70862.55حت�سني اأداء املعلمني يف ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم 6
1601.8180.67060.608م�ساعدة املعلمني على كيفية التعامل مع �سعوبات التعلم 7
1471.6700.69055.689تطوير اأداء املعلمني يف كيفية التعامل مع فئة املبدعني 8
1461.6590.52255.3010تنمية اجلوانب واالأ�ساليب االإبداعية للمعلمني9

1651.8750.56362.55تنمية مهارات االت�سال والتوا�سل 10

على  املعلمني«  اأداء  واقع  اإىل  »التعرف  الفقرة  ح�سول  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
النوع من  ل�سهولة تطبيق هذا  ( ورمبا يعود ذلك  االأول وبن�سبة مئوية )%74.62  الرتتيب 
وقلة   ، للمعلمني  الراهن  الواقع  ور�سد  فقط  الت�سخي�ض  اإىل  تهدف  التي  الو�سفية  البحوث 
املجهود املبذول فيها مقارنة مع البحوث االأخرى ، كما اأن االإدارة الرتبوية تويل اهتمامًا 
اجلوانب  »تنمية  الفقرة  اأما   . التطوير  عملية  يف  مهمًا  عن�رضاً  املعلم  وتعترب  اجلانب  بهذا 
واالأ�ساليب االإبداعية للمعلمني« فقد جاءت يف الرتتيب االأخي وبن�سبة مئوية )55.30%( وقد 
يعود ذلك اإىل قلة هذا النوع من البحوث، وقلة الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة به، وحمدودية 
خربة الباحثني يف هذا املجال، وقلة الدورات التدريبية  للمعلمني يف هذا اجلانب ، مقابل 
التدريب الذي ي�ستهدف الكفايات واملهارات االأ�سا�سية التي ت�سهم يف حت�سني االأداء التدري�سي 

اليومي .
الجدول (5(

مجموع االستجابات والمتوسطات والنسب المئوية لفقرات محور تحسين مستوى المتعلم

جمموع العبارة م
ا�ستجابات

متو�سط 
ا�ستجابات

االنحرافات 
املعيارية

الن�سبة 
الرتتيباملئوية

1741.9770.77265.901اقرتاح حلول للم�سكالت ال�سلوكية لدى املتعلم1
1711.9430.66764.772تنمية القيم واالجتاهات االإيجابية لدى املتعلم2
1551.7610.71158.714تنمية القدرات االإبداعية لدى املتعلم3
1461.6590.62355.309رعاية الطلبة �سعاف التح�سيل4
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دور البحوث التربوية لبرامج الدراسات العليا في تطوير العملية التعليمية 

في محافظات غزة ومقترحات تفعيله

جمموع العبارة م
ا�ستجابات

متو�سط 
ا�ستجابات

االنحرافات 
املعيارية

الن�سبة 
الرتتيباملئوية

1481.6810.65256.068تطوير اأداء املتعلم يف املهارات العملية5
1491.6930.55456.437تنمية  التعلم الذاتي لدى املتعلم6
1461.6590.60455.309تنمية اأنواع التفكي املختلفة لدى املتعلم7
1591.8060.65860.223تنمية التنور التكنولوجي لدى املتعلم8
1501.7040.66356.816تنمية وعي املتعلم يف جماالت الرتبية )البيئية ، اجلن�سية، ...( 9

1531.7380.70257.955تنمية املهارات احلياتية املختلفة لدى املتعلم10

لدى  ال�سلوكية  للم�سكالت  اقرتاح حلول   « الفقرة:  ال�سابق ح�سول  اجلدول  يت�سح من 
املتعلم » على الرتتيب االأول وبن�سبة مئوية )65.90% (، يليها بفارق ب�سيط الفقرة« تنمية 
القيم واالجتاهات االإيجابية لدى املتعلم« بن�سبة مئوية )64.77( ، ورمبا يعود ذلك لزيادة 
بتنمية  التعليمية  العملية  على  القائمني  واهتمام  املدار�ض  يف  ال�سلوكية  الطلبة  م�سكالت 
البحوث  التي حتد من تلك امل�سكالت، واال�ستفادة من بع�ض  االإيجابية  القيم واالجتاهات 
اال�ستعانة  و  الرتبويني  للمر�سدين  الالزمة  الدورات  وتقدمي   ، املجال  هذا  تناولت  التي 
باالأدب الرتبوي التي ت�سمنته البحوث ذات العالقة ف�ساًل عن نتائجها املعربة عن البيئة 
الفل�سطينية. اأما الفقرة: »  رعاية الطلبة �سعاف التح�سيل »  والفقرة: »  تنمية اأنواع التفكي 
وقد   )%55.30( مئوية  وبن�سبة  االأخي  الرتتيب  يف  جاءتا  فقد    « املتعلم  لدى  املختلفة 
يعود ال�سبب اإىل اأن مثل هذه االأمور ترتبط ببحوث حتتاج اإىل خربات وا�سعة وجهود كبية 
ومتكاثفة حتى تف�سي اإىل نتائج متوافقة ي�ستفاد منها، ومعلوم اأن البحوث الرتبوية لربامج 
تتكامل فيه  الذي  الفريقي  العمل اجلماعي  العليا هي بحوث فردية يغيب عنها  الدرا�سات 
اجلهود،  ي�ساف اإىل ذلك قلة االإمكانات املادية لدى الوزارة ، فالوزارة ال ت�ستطيع توفي ما 
يلزم ملثل هذه الربامج وامل�ساريع التي تعنى بذوي االحتياجات اخلا�سة، االأمر الذي يقلل 

من متابعة نتائج هذه البحوث وتطبيقها.
الجدول (6(

مجموع االستجابات والمتوسطات والنسب المئوية لفقرات محور اإلدارة المدرسية 

جمموع العبارةم
ا�ستجابات

متو�سط 
ا�ستجابات

االنحرافات 
املعيارية

الن�سبة 
الرتتيباملئوية

1681.9090.63663.636تزويد مدير املدر�سة  باالأمناط االإدارية الفاعلة واملوؤثرة1
1792.0340.73467.801بيان اآثار امل�سكالت املدر�سية بجوانبها املختلفة2
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جمموع العبارةم
ا�ستجابات

متو�سط 
ا�ستجابات

االنحرافات 
املعيارية

الن�سبة 
الرتتيباملئوية

1731.9650.66865.535تقدمي مقرتحات وحلول للم�سكالت التي يواجهها مدير املدر�سة3
1782.0220.75767.422تقدمي اأفكار تطويرية ت�سهم يف االرتقاء باملدر�سة4
1631.8520.61661.748توظيف البيئة املدر�سية يف خدمة العملية التعليمية5
1772.0110.68667.044توجيه االإدارة املدر�سية نحو التعاون مع املجتمع املحلي 6
1782.0220.60667.422تطوير الكفايات املختلفة الالزمة ملدير املدر�سة7
1651.8750.63962.57تقدمي االحتياجات التدريبية الالزمة ملدير املدر�سة8

تطوير االإدارة املدر�سية يف �سوء الرتبية التكنولوجية 9
1611.8290.69860.989وتكنولوجيا التعليم.

1571.7840.65159.4610تطوير جماالت االإفادة من غرف الو�سائط التعليمية املختلفة10

يت�سح من اجلدول ال�سابق ح�سول الفقرة: » بيان اآثار امل�سكالت املدر�سية بجوانبها 
املختلفة« على الرتتيب االأول وبن�سبة مئوية )67.80% (، يليها بفارق ب�سئيل جدا  الفقرة: 
»تقدمي اأفكار تطويرية ت�سهم يف االرتقاء باملدر�سة« بن�سبة )67.42( ورمبا يعود ذلك اإىل 
طبيعة هذه البحوث التي تعتمد على املنهج الو�سفي وتو�سيف الظاهرة من خالل االأدب 
هذه  عينة  اأن  عن  ف�ساُل  املدر�سية،   االإدارة  جمال  يف  واحلديثة  اجليدة  واالأفكار  الرتبوي 
وروؤ�ساء   ، املدراء  مثل  اجلانب  هذا  يف  وا�سعة  خربة  لهم  غالبًا  معديها  كذلك  و  البحوث 
املختلفة«  التعليمية  الو�سائط  غرف  من  االإفادة  جماالت  »تطوير  الفقرة:  اأما   ، االأق�سام 
فقد جاءت يف الرتتيب االأخي وبن�سبة مئوية )  59.46% ( وكذلك الفقرة » تطوير االإدارة 
املدر�سية يف �سوء الرتبية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم« يف الرتتيب قبل االأخي بن�سبة 
)60.98( وقد يعزى ذلك اإىل قلة هذا النوع من البحوث، و�سعوبة متطلباته، ورمبا ب�سبب 
قناعة االإدارة الرتبوية ب�سعوبة تنفيذ هذا اجلانب يف ظل الكثافة الطالبية يف املدار�ض ، 
وازدحام املنهاج الدرا�سي باملعرفة النظرية ، كما اأن تفعيل التكنولوجيا و الو�سائط يحتاج 
اإىل تطوير م�ستمر، وهذا التطوير يحتاج لدعم مايل كبي قد ال ت�ستطيع الوزارة توفيه غالبًا .

الجدول (7(
مجموع االستجابات والمتوسطات والنسب المئوية لفقرات محور اإلدارة التعليمية

جمموع العبارةم
ا�ستجابات

متو�سط 
ا�ستجابات

االنحرافات 
املعيارية

الن�سبة 
الرتتيباملئوية

1661.8860.70162.875تطوير جوانب التخطيط االإداري وم�ستوياته1
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جمموع العبارةم
ا�ستجابات

متو�سط 
ا�ستجابات

االنحرافات 
املعيارية

الن�سبة 
الرتتيباملئوية

1751.9880.61566.282توجيه ال�سلوك التنظيمي الأطراف العملية التعليمية2
1641.8630.73062.127تنمية املهارات االأدائية للعاملني يف االإدارات التعليمية3
1541.7500.74658.3310االإ�سهام يف تطوير برامج الرتبية اخلا�سة4
1571.7840.68559.469تطوير نظام االإ�رضاف الرتبوي واالأ�ساليب االإ�رضافية5
1782.0220.69467.421معاجلة امل�سكالت الرتبوية ال�سائعة لدى االإدارات التعليمية6
1581.7950.71359.848تقدمي روؤى م�ستقبلية حول تطوير العملية التعليمية7
1691.9200.76164.013رفع الكفايات التكنولوجية لدى عنا�رض االإدارة التعليمية8
1651.8750.67462.56تطوير دور االإدارة التعليمية يف متابعة اجلانب امليداين 9

1671.8970.62563.254تفعيل وتطوير االإر�ساد الرتبوي10

يت�سح من اجلدول ال�سابق ح�سول الفقرة:  »معاجلة امل�سكالت الرتبوية ال�سائعة لدى 
االإدارات التعليمية« على الرتتيب االأول وبن�سبة مئوية )67.42 %(، وقد يعود ذلك ل�سعور 
اإنهم  حيث   ، مبا�رضة  ب�سورة  امل�سكالت  من  النوع  بهذا  التعليمية  العملية  على  القائمني 
حت�سني  يف  البحوث  بع�ض  من  لال�ستفادة  يدفعهم  مما  يوميًا  االإدارات  هذه  مع  يتعاملون 
هذا اجلانب ، ورمبا يعود ال�سبب اإىل اأن طلبة هذا النوع من البحوث هم من الذين يعملون 
يف الوزارة واملديريات التعليمية املختلفة .   اأما الفقرة »االإ�سهام يف تطوير برامج الرتبية 
اإىل  ذلك  يعود  وقد   )%  58.33( مئوية  وبن�سبة  االأخي  الرتتيب  يف  جاءت  فقد  اخلا�سة« 
اإنها ظواهر  طبيعة الظواهر الرتبوية والنف�سية واالجتماعية املرتبطة بهذا اجلانب ، حيث 
معقدة ومتداخلة، ودرا�ستها حتتاج اإىل جهود كبية ، ودقة يف �سبط متغياتها، وهذا يدفع 
الدار�سني للعزوف عنها، اأو تناولها من زويا و�سفية نظرية تكون حمدودة االأثر يف التطوير 

امليداين.
نتائج ال�سوؤال الثاين ومناق�سته: ◄

ن�ض �سوؤال الدرا�سة الثاين على ما ياأتي:
امل�رشفني  من  كل  تقديرات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد  هل 
يف  التعليمية  العملية  على  والقائمني  الرتبوية،  البحوث  على 
العملية  تطوير  يف  الرتبوية  البحوث  لدور  والتعليم،  الرتبية  وزارة 



341

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )10( - نيسان 

غزة؟  حمافظات  يف  التعليمية 
ولالإجابة على هذا ال�سوؤال �سيغ الفر�ض االآتي:

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≥0.05(  بني تقديرات امل�رضفني 
على البحوث الرتبوية، والقائمني على العملية التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم، لدور 

البحوث الرتبوية يف تطوير العملية التعليمية يف حمافظات غزة.
وللتحقق من �سحة هذا الفر�ض، ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، 

وقيمة )ت( لعينتني م�ستقلتني، واجلدول التايل يو�سح ذلك:
الجدول (8(

نتائج اختبار ( T.test ) لداللة الفروق بين تقديرات المشرفين على البحو	 والقائمين 
على العملية التعليمية في وزارة التربية والتعليم   

املتو�سط العدداملجموعةاملجال
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

املناهج الدرا�سية 
3419.8235.407امل�رضفون على البحوث 

غي دالة0.972
5418.7404.876القائمون على التعليم

تطوير املعلم 
3418.6474.670امل�رضفون على البحوث

غي دالة0.290
5418.9254.215القائمون على التعليم

حت�سني م�ستوى املتعلم 
 

3417.4114.193امل�رضفون على البحوث
غي دالة0.324

5417.7595.301القائمون على  التعليم 

االإدارة املدر�سية 
 

3419.2355.003امل�رضفون على البحوث
غي دالة0.108

5419.3514.876القائمون على التعليم

االإدارة التعليمية 
3417.7644.438امل�رضفون على البحوث

غي دالة1.480
5419.4255.510القائمون على التعليم

اال�ستبانة ككل 
3492.88221.531امل�رضفون على البحوث

غي دالة0.271
5494.20322.760القائمون على التعليم

كل  تقديرات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
الرتبية  وزارة  التعليمية يف  العملية  والقائمني على  الرتبوية،  البحوث  امل�رضفني على  من 
والتعليم العايل يف كل حمور من حماور اال�ستبانة، ويف اال�ستبانة ككل، وقد يعود ذلك اإىل 
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وجود قدر من التداخل بني الطرفني يف العمل الرتبوي، فهناك عدد من الذين يعملون يف 
وبالتايل  اجلامعات،  يف  العليا  الدرا�سات  لربامج  الرتبوية  البحوث  على  ي�رضفون  الوزارة 
تتقارب وجهات النظر حول هذا املو�سوع، كما اأن قيام امل�رضفني على البحوث من اأ�ساتذة 
الرتبوية،  اللقاءات  خالل  من  التعليمية  العملية  على  القائمني  مع  بالتوا�سل  اجلامعات 
بالعملية  املرتبطة  الفعاليات  من  العديد  يف  وامل�ساركة  واملوؤمترات،  العلمية،  والندوات 
على  متفقان  الطرفني  اأن  بينت  التي  النظر  وجهات  يف  التباين  مدى  من  يقلل  التعليمية، 

حمدودية اال�ستفادة من البحوث الرتبوية يف و�سعها احلايل. 
نتائج ال�سوؤال الثالث ومناق�سته: ◄

ن�ض �سوؤال الدرا�سة الثالث على ما ياأتي:

الرتبوية  البحوث  دور  تفعيل  ت�سهم يف  اأن  التي ميكن  املقرتحات  ما 
لربامج الدرا�سات العليا يف تطوير العملية التعليمية يف حمافظات غزة؟

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال، وّجه �سوؤال مفتوح اإىل اأفراد عينة الدرا�سة، يطلب منهم كتابة 
بع�ض املقرتحات التي يرون اأنها ميكن اأن ت�سهم يف تفعيل دور البحوث الرتبوية يف تطوير 
العملية التعليمية، وباالعتماد على ما مت التو�سل اإليه من بيانات، ويف �سوء النتائج التي 

تو�سلت اإليها الدرا�سة ميكن اإجمال املقرتحات فيما ياأتي: 
الفل�سطينية يف حتديد  - اجلامعات  و  والتعليم  الرتبية  وزارة  التن�سيق بني  �رضورة 

اأولويات البحث الرتبوي، من خالل تقدمي الوزارة خلطط ت�سرت�سد بها اجلامعات يف و�سع 
براجمها املتعلقة بالبحث .

تخ�سي�ض جلنة من وزارة الرتبية والتعليم العايل ملتابعة نتائج البحوث الرتبوية  -
وتو�سياتها واالإفادة منها يف �سوء اإ�سهاماتها يف تطوير العملية التعليمية.

مراعاة التخ�س�ض الدقيق للم�رضفني عند ت�سكيل جلان االإ�رضاف واملناق�سة للر�سائل  -
العلمية.
الباحثني يف  - تاأهيل  وزيادة  العلمي،  التفكي  اأ�سلوب  الرتبوي على  البحث  اعتماد 

املجال الرتبوي.
خالل  - من  العليا،  الدرا�سات  يف  الرتبوية  البحوث  عناوين  اعتماد  اآليات  تطوير 

�سيمنار ي�سارك فيه م�سئولون متخ�س�سون من وزارة الرتبية والتعليم لتقدير مدى ارتباط 
البحث بالواقع التعليمي، واإ�سهامه يف تطوير التعليم الفل�سطيني.

التعليم ت�رضف عليها وزارة  - العمل على توفي مدار�ض تطبيقية يف جميع مراحل 
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الرتبية والتعليم وكليات الرتبية، على اأن تتوافر فيها جميع م�ستلزمات البحث العلمي من 
خربات اأكادميية ، واإمكانات مادية ، وت�سهيالت بعيداً عن الروتني والقيود.

درا�سة اجلدوى االقت�سادية للبحوث الرتبوية قبل تنفيذها من قبل خرباء اقت�ساد  -
التعليم .

العمل على تنويع البحوث وتوزيعها واإقامة الندوات ملناق�سة نتائجها . -
العمل على اإن�ساء مراكز تطوير تربوية تعمل على تطبيق نتائج البحوث الرتبوية ،  -

واال�ستفادة منها.
-  ، جهة  من  الفل�سطينية  اجلامعات  بني  الرتبوي  البحث  جمال  يف  اتفاقيات  عقد 

وبينها وبني اجلامعات العربية واالأجنبية من جهة اأخرى.
التوا�سل عرب  - ، من خالل  امليدان  واملمار�سني يف  الباحثني  الفجوة بني  تقلي�ض 

اللقاءات الرتبوية بينهم .
اإ�رضاك الباحثني يف عمليات �سنع ال�سيا�سة التعليمية.  -
، ليتمكنوا من اال�ستفادة من  - البحثي لدى املتخ�س�سني املمار�سني  الوعي  تنمية 

البحوث الرتبوية.
الأف�سل  - جوائز  واإعطاء   ، املختلفة  اجلامعات  يف  الباحثني  بني  م�سابقات  اإجراء 

البحوث التي ميكن توظيفها يف تطوير العملية التعليمية .

التوصيات :

يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا ياأتي:
تطوير . 1 متطلبات  مع  ان�سجامًا  الرتبوية  البحوث  الإجراء  اأولوية  و�سع  �رضورة 

اجلوانب املختلفة للعملية التعليمية.
لال�ستفادة . 2 العايل  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الفل�سطينية  اجلامعات  بني  التن�سيق 

باأكرب قدر ممكن من البحوث الرتبوية يف العملية التعليمية .
التطبيقية . 3 الفل�سطينية الإجراء املزيد من االأبحاث  الباحثني يف اجلامعات  تكليف 

التي ترتبط ب�سكل مبا�رض بتطوير جوانب العملية التعليمية .
4 . ، الرتبوية  البحوث  من  احتياجاتها  حتديد  �سيا�سة  والتعليم  الرتبية  وزارة  تبني 

وتقدميها للجامعات لكي تقوم بتنفيذها .
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الرتبوية . 5 البحوث  نتائج  ملتابعة  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  جلنة  ت�سكيل 
وتو�سياتها واالإفادة منها يف �سوء اإ�سهاماتها يف تطوير العملية التعليمية.

املقرتحات:

يف �سوء نتائج الدرا�سة، ميكن التقدم باإجراء البحوث االآتية:
اأولويات البحث الرتبوي يف فل�سطني.. 1
توجهات البحوث الرتبوية لربامج الدرا�سات العليا يف �سوء امل�ستجدات الرتبوية.. 2
الرتبوية، . 3 البحوث  نحو  الفل�سطينية  باجلامعات  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اجتاهات 

والفريقية.
تطوير برامج الدرا�سات العليا يف �سوء االجتاهات العاملية املعا�رضة.. 4
ت�سور  مقرتح لتفعيل دور البحوث الرتبوية يف التطوير الرتبوي التعليمي.. 5
التي . 6 وامل�سكالت  املعوقات  من  احلد  يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  دور 

تواجه البحث العلمي .
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املصادر واملراجع:

أوالً - املراجع العربية:

االأ�ستاذ، حممود واحلجار، رائد)2005(. نحو خريطة بحثية تنموية يف البحث الرتبوي . 1
االأكادميي، جملة جامعة االأق�سى ـ غزة، �سل�سلة العلوم االإن�سانية، املجلد التا�سع، العدد 

االأول.
الرتبية . 2 جملة   ، فاعليته  وزيادة  الرتبوي  البحث  تن�سيط   .)1990( الدين  حمي   ، توق 

اجلديدة، املجلد ) 17 ( ، العدد ) 51 ( . 
النظام . 3 وحتديث  تطوير  نحو  الرتبوي  البحث  توجهات   .  )  2000  ( عادل   ، اجلندي 

بالزقازيق  الرتبية  كلية  ، جملة  والع�رضين  احلادي  القرن  امل�رضي يف �سوء حتديات 
، العدد ) 35 ( .

املجلة . 4 املدر�سية،  االإدارة  جمال  يف  الرتبوي  البحث  اأولويات  فهد)1996(.  احلبيب، 
الرتبوية، العدد38، املجلد 10، جامعة الكويت.   

الفل�سطينية، . 5 الب�رضية  املوارد  تنمية  يف  الرتبوي  البحث  دور  عليان)1998(.  احلويل، 
موؤمتر البحث الرتبوي يف الوطن العربي: اإىل اأين؟ عمان ـ اململكة االأردنية الها�سمية، 3 

ـ 5 نوفمرب 1998    
ال�سيد ، حممود )1989(.البحث التجريبي الرتبوي ودوره يف التجديد الرتبوي ، جملة . 6

جامعة دم�سق ، املجلد، ) 5 ( ، العدد ) 17 ( 
�سحاته، ح�سن )2003 (. نحو تطوير التعليم يف الوطن العربي بني الواقع وامل�ستقبل، . 7

القاهرة : الدار امل�رضية اللبنانية. 
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