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 رأس مال بشري إبداعي: 0235توجهات البح  التربوي لتحقيق رؤية الكويت 

Educational Research Trends to Achieve the Vision of Kuwait 2035: Creative Human Capital 

 الكويت -وزارة التربية -البحوث التربويةإدارة  -تهاني صالح العنزي . د

Email: dr.tahani.alenezi@gmail.com 

فيما يتعلق بركيزة رأس  0231الدراسة التعرف على توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت  استهدفت: امللخص

على ( سنوات الخبرة, املسمى الوظيفي, النوع)وأثر متغيرات , وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسشري إبداعي من ب مال

, الكويت جامعة -عضو هيئة تدريس في كلية التربية( 12)وتكونت العينة من , واتبعت الدراسة املنهج الوصفي, ذلك

 توجه( 31)واشتملت أدوات الدراسة على استبانة تضمنت , ألاساسيةوكلية التربية 
 
. موزعة على سبعة مجاالت ا

مجاالت توجهات البحث التربوي جاءت جميعها بدرجة أهمية كبيرة من وجهة نظر أعضاء نتائج إلى أن الوتوصلت 

 ثم رعاية, يليه إصالح اختالالت سوق العمل, جودة التعليم: وجاءت هذه املجاالت بالترتيب التالي, هيئة التدريس

 تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي , ودمج ذوي إلاعاقة ثم رعاية, وتمكين الشباب
 
وأظهرت النتائج عدم وجود . وأخيرا

 بين متوسطات أفراد عينة الدراسة عند مستوى 
 
حول جميع مجاالت توجهات البحث ( 2.21)فروق دالة إحصائيا

بينما ال توجد فروق حول , ظيفيتعزى ملتغير املسمى الو  جودة التعليمفروق حول  توجدو , تعزى ملتغير النوعالتربوي 

بينما ال , تعزى ملتغير الخبرة تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي  وجود فروق حول وأشارت النتائج إلى . املجاالت ألاخرى 

       . توجد فروق حول املجاالت ألاخرى 

  .إبداعيرأس مال بشري , 0231رؤية الكويت , توجهات البحث التربوي : الكلمات املفتاةية

Abstract: The study aimed to identify educational research trends to achieve the vision of Kuwait 2035 

with regard to creative human capital from the viewpoint of teaching staff members, and the effect of 

variables (gender, job title, years of experience) on this. Study adopts the descriptive approach and the 

sample consists of (50) teaching staff members in the College of Education- Kuwait University, and the 

College of Basic Education. The tools of the study includes a questionnaire that contains (35) topics 

distributed in seven axes. The study show that all axes of educational research trends got a high degree of 

importance from the viewpoint of teaching staff members, and these axes came in the following order: 

quality of education, followed by reforming labor market imbalances, then caring and empowering youth, 

then caring and integrating disabilities, and finally promote social educational cohesion. The results 

showed that there are no statistically significant differences at the significance level (0.05) among the 

averages of the study sample on all axes of educational research trends due to gender variable, and there 

are differences about the quality of education due to job title variable, while there are no differences about 
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other axes, The results indicated that there are differences about promote social educational cohesion due 

to experience variable, while there are no differences about other axes.  

Key words: Educational Research Trends, Kuwait Vision 2035, Creative Human Capital.  

                 :مقدمة

 لتحقيق والسبيل وتقدمها, إلانسانية املجتمعيات لتطوير ألاساسية الدعائم أهم أحد العلمي يعد البحث

 في املشكالت تحديد إلى ناحية من يسعى حيث املختلفة, للمشكالت وحلول  أفكار من فيها ملا يقدمه الشاملة التنمية

  وتحليلها أولوياتها وترتيب املجتمع,
 
  تحليال

 
 تقديم في أخرى  ناحية من ويسهم لعالجها, املالئمة الحلول  ضعو و  ,علميا

  كذلك البحوث وتؤدي امليادين, مختلف في العلمية املعرفة
 
 مهما

 
 املستقبلية التصورات والتنبؤات معرفة في دورا

  (.  142, 0220, جرادات)السريعة 

خاصة إذا ما تبين أن هذا الاتجاه قد أدى إلى , البحث العلمي أهم مقومات بناء الدولة العصرية الحديثة ويعد

 صناعية كبظهور وبروز العديد من الدول الصغيرة لتأخذ مكانتها على الخريطة ال
 
تشهد  رى عاملية وأصبحت دوال

البحث  اعية التي تأسست أصولها على انتهاج أسلوبإنجازاتها ومنتجاتها التي غزت جميع أسواق العالم بنهضتها الصن

 (. 4, 0224, العاجز)ون حياتها ؤ العلمي في كافة ش

 العلمي, البحث روافد على تعتمد بدورها التي الاقتصادية والتنمية النمو ججم في وألامم الشعوب مستقبل ويكمن

 ألهم
 
بد من تخطيطه  مرتفعة ومهارات عليا, فال ما يتطلبه من تكاليفية البحث العلمي في تقدم ألامم و ونظرا

 (.0, 0224, العاجز)وتوجيهه وربطه مع الخطة الوطنية في قطاعات إلانتاج والخدمات 

 أي وتنفيذ رسم في عنه بديل ال كأسلوب البحث اعتماد العالم تجتاح التي العارمة التكنولوجية الثورة وتفرض

     (.8, 1551, الشامي) القرارات واتخاذ بالتنمية املتعلقة العالقة املشكالت مواجهة في البحوث ألهمية وذلك ,تنموية خطة

 في فأهميته, بل هو ضروري لكل مجاالت الحياة والنشاط إلانساني, وال يقتصر البحث العلمي على مجال معين

 هي التربوية العملية ألن أهمية كثرأ التربوي  املجال في يكون  ربما بل الطبيعية, العلوم في أهميته عن تقل ال التربوي  املجال

      .(043, 0215, الغفيري )ألاخرى  املجاالت كافة في التطور  عملية عليه تقوم الذي إلانسان بناء عملية حقيقتها في

 املمارسات وتحسين التربوية, العلمية النظريات بتطوير قيامه من التربوي  املجال في العلمي البحث أهمية وتتضح

وتهدف البحوث التربوية إلى  (.45, 027, حلها عطوي  على القدرة وزيادة التربوية املشكالت فهم إلى باإلضافة, التربوية

ت السليمة من خالل التحليل والتشخيص العلمي من أجل اواتخاذ القرار , املساهمة في رسم السياسات التربوية

وفهم , ومن خالل التخطيط السليم في مختلف جوانب الحياة العلمية والعملية, تحسين العمل التربوي وتطويره
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وزيادة املعرفة العلمية القائمة على البحث الصحيح للوصول إلى ألاهداف , الطبيعة إلانسانية وتطوير املجتمعات

   .(044, 0215, الغفيري )ئج املرغوبة والصحيحة والنتا

ويساعد البحث التربوي في توفير املعلومات الالزمة لوضع أنماط أو نماذج تعبر عن حركة التعليم في مواقف 

يساعد في الكشف عن اتجاهات و , وظروف معينة ويسهل بها تقدير النتائج في حالة تغير هذه املواقف والظروف

 (.   71, 0221, شحاته)والعمل على التأكد من فاعليته والاختيار من بينها قبل البدء في تنفيذها  التعليم وتحديدها

ودراسة البيئة ومعرفة مدى , إلى أن البحث التربوي يسهم في تحسين أساليب التربية( 0213, حلمي)وأشار 

والتخطيط , ت التي تواجه العملية التربويةومعالجة املشكال , وتطوير املناهج الدراسية, تأثيرها على العملية التربوية

باإلضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل , رعاية املوهوبينو , ودراسة احتياجات الطالب, والتنبؤ باملستقبل

  . مستمر

إلى أن البحوث التربوية يجب أن تهدف إلى تحسين املمارسات التعليمية من ( Lopez-Alvarado, 2017)وأشار 

 ولتحقيق ذلك يجب أن يكون البح, تحليل جوانب العملية التعليمية وتحسينها وتطويرها خالل
 
ث التربوي وموجها

وفي ضوء أهمية البحث التربوي يتم من فترة ألخرى فحص إلانتاج العلمي والفكري بهدف التعرف على . بشكل منهي

وتلك التي لم , عات التي تم بحثها بشكل كبيرواملوضو , وجوانب القوة والضعف في هذه البحوث, توجهات البحث فيه

واستخدام املناهج البحثية املالئمة في , ومدى مواكبة الباحثين للجديد في العلم واملعرفة, تحظ بالكثير من الاهتمام

    .(044, 0215, الغفيري )بحوثهم 

ندرة الدراسات العربية وألاجنبية التي تناولت توجهات البحث التربوي لتحقيق الخطط التنموية للدول  ويالحظ

فيما يتعلق  0231لذا تسعى هذه الدراسة للكشف عن توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت , ورؤية كل دولة

 . بركيزة رأس مال بشري إبداعي

  :          مشكلة الدراسة

وإدارة حكومية , ومكانة دولية متميزة, ركائز هي رأس مال بشري إبداعي سبع 0231رؤية الكويت تتضمن 

باإلضافة إلى بيئة معيشية , واقتصاد متنوع مستدام, وبنية تحتيه متطورة, صحية عالية الجودة رعايةو , فاعلة

رفع الطاقة الاستيعابية , ودة التعليمج: وتشمل الركيزة الخاصة برأس مال بشري إبداعي املجاالت التالية. مستدامة

ودمج ذوي  رعاية, إصالح اختالالت سوق العمل, وتمكين الشباب رعاية, ألامن والسالمة املدرسية, للتعليم العالي

      (. 0227, ألامانة العامة للمجلس ألاعلى للتخطيط والتنمية)تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي , إلاعاقة

دراسة العجمي فقد تناولت , اسات السابقة توجهات البحث التربوي في العديد من املجاالتوقد تناولت الدر 

عن  (0218)وكشفت دراسة الرميض ي , تحليل رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة (0215)
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دراسة العاني وكشفت , التربوية إلادارةاتجاهات البحث التربوي في رسائل املاجستير تخصص ي أصول التربية و

واستهدفت دراسة , عن الخريطة البحثية لإلنتاج الفكري لرسائل املاجستير في التربية إلاسالمية (0218)والزدجالية 

التعرف على أهم املوضوعات والقضايا التربوية التي أثارها الباحثون أثناء تناولهم ملوضوعات تتعلق ( 0218)اللحيدان 

واستهدفت دراسة , التربوية إلادارةتوجهات البحوث املعاصرة في مجال ( 0218)الدجني وتناولت دراسة , يةبأصول الترب

 . التربية العلمية في البحث التعرف على واقع( 0211) ةونوافل العمري 

 بضرورة التكامل والتنسيق بين املؤسسات البحثية من أجل إعداد( 0221)والرجار  ستاذوقد أوصت دراسة ألا 

بيانات التي تتضمن وضرورة تزويد الجامعات بقاعدة ال, قوائم بأولويات البحث التربوي التي تعتمدها الجامعات

واقتراح آلية علمية تمكن إلافادة من البحوث التي سبق إجراؤها من خالل مراجعتها , ستراتيجياتهاإخطط التنمية و 

بضرورة وضع خريطة بحثية في جامعة ( 0222)دراسة الشريع وأوصت . ومن ثم توظيفها لخدمة املجتمع, وتقويمها

وقد لوحظ ندرة الدراسات العربية وألاجنبية التي تناولت توجهات البحث التربوي , الكويت مبنية على أولويات املجتمع

تية لم تجرى دراسة على البيئة الكويوفي حدود علم الباحثة , لتحقيق الخطط التنموية للدول أو رؤية أي دولة

      .       مما دعم الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة, تناولت متغيرات الدراسة الحالية

  : وتسعى الدراسة الحالية إلى إلاجابة عن التساؤالت التالية

فيما يتعلق بركيزة رأس مال بشري إبداعي من وجهة  0231ما توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت  .1

 دريس نظر أعضاء هيئة الت

من وجهة نظر  0231توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت حول  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .0

     (سنوات الخبرة, املسمى الوظيفي, النوع(ملتغيرات  تعزى  أعضاء هيئة التدريس

   :يلي ما على الضوء إلقاء إلى الحالية الدراسة تهدف: الدراسة أهداف

فيما يتعلق بركيزة رأس مال بشري إبداعي  0231البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت  توجهاتالتعرف على  .1

 .  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 0231توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت حول  الكشف عن الفروق بين أفراد عينة الدراسة .0

 ملتغيرات فيما يتعلق بركيزة رأس مال بشري إبداعي 
 
 (.   سنوات الخبرة, املسمى الوظيفي, وعالن(وفقا

               :          الدراسة أهمية

    : تحقيق ما يلي في تسهم قد أنها في الحالية الدراسة أهمية تكمن

 .والتي تم وضعها بناء  على مؤشرات التنافسية العاملية, 0231تنبع أهمية الدراسة من تناولها لرؤية الكويت  .1
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فيما  0231القرار والسياسات في دولة الكويت بتوجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت أصحاب  إفادة .0

     .يتعلق بركيزة رأس مال بشري إبداعي

رؤية الكويت قد تسهم الدراسة في تقديم بعض التوصيات التي تساعد في توجيه البحث التربوي والعلمي نحو  .3

0231 . 

   .    0231راء العديد من الدراسات فيما يتعلق بتحقيق رؤية الكويت قد تكون الدراسة نقطة إنطالقة إلج .4

 : على ما يلي الحالية الدراسة اقتصرت: الدراسة ةدود

فيما يتعلق  0231على دراسة توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت  اقتصرت: املوضوعية الحدود .1

    . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بركيزة رأس مال بشري إبداعي

الهيئة العامة العامة للتعليم  -ألاساسيةوكلية التربية , جامعة الكويت -اشتملت كلية التربية :املكانية الحدود .0

 .   التطبيقي والتدريب

 .  أعضاء هيئة التدريسمن اشتملت عينة  :البشرية الحدود .3

    . 0215/0202من العام  لفصل الدرا  ي ألاول تم تطبيق الدراسة خالل ا :الزمانية الحدود .4

 :  الدراسة مصطلحات

 (. 110, 0213, السيد)ئ ما وهي عملية تحديد مسار أو مسلك أو موضع شخص أو ش  توجه, جمع :التوجهات

 (. 03, 0212, املعثم)التركيز على مجاالت بحثية معينة  نحو ألابحاث أنها ميلوتعرف 

  كل نشاط يتصل بعملية التربية ويهدف إلى شرح الظواهر التربوية "أنه يعرف البحث التربوي  :البح  التربوي

ويشمل البحث , واكتشاف قواعد العمل الالزمة لزيادة مردود التربية بمعناها الواسع, والتحكم فيها والتنبؤ بها

الحظات املتصلة بالظواهر التربوي الدراسات التجريبية والنظرية والبحوث التطبيقية والاستقصاءات وامل

أنه جهد علمي منظم وموجه قائم على وتعرف الباحثة البحث التربوي (. 0, 0211, الشرع والزعبي" )التربوية

 .    التقص ي والدراسة املتأنية بهدف تطوير العملية التربوية والوصول إلى حلول للمشكالت التي تواجهها

  ية لدولة الكويت, وترتكز على خمس ألاولويات طويلة املدى للتنم 0231تحدد رؤية الكويت  :0235رؤية الكويت

وتتضمن كل ركيزة من . ركائز, وهي مجاالت تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها نتائج مرجوة, وسبع

غ رؤية ستراتيجية املصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلو السبع عدد من البرامج واملشروعات إلا الركائز 

  (.    0227, ألامانة العامة للمجلس ألاعلى للتخطيط والتنمية)الكويت الجديدة 
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 :الخلفية النظرية والدراسات السابقة

 :  مفهوم البح  التربوي وأهداتتف 

ملا يتوقع منه في تطوير عملية التربعية والتعليعم, ومساهمته في تقديم  كبرى يحظى البحث التعربوي بأهمية 

الحلول التي تلبي الاحتياجات التربوية, فالهدف ألاسمى للبحث التربوي هو الكشف عن املعرفة الجديدة في ميدان 

التربية والتعليم  التربية والتعليم, بتقديم الاقتراحات والحلول والبدائل التي تساعد في مواجهة مشكالت قطاع

 .  والتكوين وإلاعداد املنهي وتجويده في مختلف املجاالت

ويتنوع اهتمام البحث التربوي بتنوع مواضيع التربية وتعدد مظاهر الوضعية البيداغوجية, فمن محاولة التعرف 

على كل العوامل  على املتعلم من حيث خصوصياته النمائية وميوله واهتماماته, وقدراته إلى العمل على التعرف

ق والوسائل والامتحانات واملؤسسات التعليمية والطر التعلمي؛ كاملدرسين  -املساهمة في الفعل التعليمي ألاساسية

 (.    10, 0222, الخي)واملواد املقررة, وألانظمة التعليمية وغيرها مما هو مرتبط بهذه املواضيع 

أنه تطبيق نسقي للطريقة العملية في دراسة فيعرف , التربوي ولت مفهوم البحث وقد تعددت التعريفات التي تنا

أنه جهد علمي منظم وموجه لغرض التوصل إلى حلول للمشكالت التربوية ويعرف (. 5, 1553, جاي)مشكالت تربوية 

 (.10, 1555, منس ي)التي تشكل العملية التربوية كنظام في مدخالتها ومخرجاتها وعملياتها 

 في العادة نحو تطوير العملية التعليمية في املجاالت التربوية أنه الويعرفه البعض 
 
نشاط الذي يكون موجها

أنه في حين يعرفه آخرون (. 01, 0220 ,عطيفة)والنفسية ونحو املشكالت التي يواجهها املمارسون في عملهم 

وجمع املعلومات استقصاء دقيق يهدف إلى وصف مشكلة موجودة بامليدان التربوي التعليمي بهدف تحديدها 

والخروج بقواعد وقوانين يمكن , وتحليلها الستخالص نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها, والبيانات املرتبطة بها

 (.     45, 0221, العنيزي وآخرون)استخدامها في عالج هذه املشكلة أو املشكالت املشابهة عند حدوثها 

أنه خطوات منظمة ودقيقة قائمة على التقص ي والدراسة البحث التربوي ( 12, 0224, لفتاحفلية وعبدا)ويعرف 

أنه دراسة ويعرفه آخرون  .الطويلة املتأنية بهدف اكتشاف أو وضع أسس وقواعد أو حل مشكالت في مجال التربية

 ألاساسيةالكفايات  تطبيقية يقوم بها الباحثون في مجال العمل املدر  ي للتحقق من اكتسابهم لواحدة من

   (. 7, 0227, ملحم)إلجادة تأدية عملهم , الضرورية

وهو بحكم تسميته يسعى إلى التعرف , كما يعرف البحث التربوي أنه واحد من ميادين البحث العلمي املختلفة

 (.   4, 0213, عدس)على املشكالت التربوية وإيجاد الحلول املناسبة لها 

وأن تصبح , ة عامة إلى تطوير الواقع أو النظام التربوي ليتالءم مع متغيرات العصرويهدف البحث التربوي بصف

التربية عامة والتعليم خاصة املحرك ألاسا  ي لتحديث املجتمع من خالل قيام البحث التربوي باستخدام أساليب 
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ومن  .(045, 0215, الغفيري )ية التنبؤ املستقبلية في رسم صورة ملجتمع املستقبل وتحديد متطلباته التربوية والتعليم

 : هذه ألاهداف ما يلي

 .الكشف عن املعرفة الجديدة واستخدامها في تقديم الحلول للمشكالت -

وصف الظواهر واملشكالت التي يعاني منها النظام التعليمي ثم تفسيرها بهدف التوصل إلى أفكار علمية  -

 . وابتكارات جديدة تساعد على فهم هذه الظواهر وحل املشكالت

 .التنبؤ بالظواهر واملشكالت التربوية التي قد تواجه التعليم في املستقبل -

 (.   42, 0213, السيد)اسية لإلصالح والتطوير والتجديد التربوي تطبيق نتائج البحث التربوي كمحاولة أس -

وتعالج ما هو أسا  ي لبنية التربية , تطوير نظرية أو فلسفة تربوية تكون أكثر صحة من النظريات الحالية -

وألامل في عكس , فالتربية ال تزال في معظمها الحقة للتطورات العلمية والاقتصادية والاجتماعية, ووظيفتها

    (. 332, 0228, سعد)ألادوار يأتي من خالل البحث التربوي 

وبقدر ما , بحث العالقة املتبادلة بين التعليم واملجتمع باعتبار أن النظام التعليمي صورة من املجتمع الكبير -

 .يتحقق للتعليم من تحسين بقدر ما يتقدم املجتمع

ة جوانب لجعف فيه إلثراء جوانب القوة ومعاضالو  يمي وتحديد جوانب القوةالتعرف على واقع النظام التعل -

 .الضعف التي تعوقه عن تحقيق أهدافه

حل املشكالت التربوية التي يعاني منها النظام التعليمي عن طريق التوصل إلى أفكار علمية حديثة تساعد  -

 .وبذلك فهو يحسم الخالف في الكثير من املشكالت الجدلية, على حل هذه املشكالت

م الختيار أفضلها ألاساليبأثر وفعالية الطرق وتحديد  -
ُ
ومعرفة مدى , املستخدمة في عمليتي التعليم والتعل

مناسبة املواد والبرامج التعليمية املقدمة للطالب لسد الاحتياجات الثقافية والتربوية للفرد واملجتمع 

 (.     42, 0213, السيد)

 :ألاهداف, ومنها ما يلي من عدد تحقيق تربوي  أي موضوع دراسة من التربوي  البحث ويسعى

 الفهم تعميق في التي تساعد والبدائل الحلول  تقديم يمكن خالل ذلك ومن الجديدة, املعرفة عن الكشف -

                      .    التعليمية املختلفة للعملية لءبعاد

 بقصد املناسبة؛ الحلول  تقديم والعمل على البارزة, ومشكلتها ملعرفة خصائصها, التربوية؛ النظم واقع دراسة -

       .والخارجية الداخلية زيادة كفاءتها

      .تطويرها على والعمل ججرة الدراسة, في املستخدمة ألاساليبالطرق و فاعلية تحديد في املساعدة -
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    .ونحوها العمل أوراق مثل البحوث, الكتابية, ألاعمال إعداد أثناء التربوي في البحث أخالقيات على التدريب -

أفضل  بصورة معها التعامل الاجتماعي يسهل الذي ألامر الطبيعة إلانسانية, معرفة على التربويين مساعدة -

       (07, 1553, بركات)

   :التربوي ودواعي إنجازه البح   صائص

 هذه ومن, العلمية من البحوث لعدد صالحة الواقع في وهي من الخصائص, بعدد التربوي  البحث يتسم

 :   الخصائص

ال  بحيث, مرسومة خطة مرتبة وفق تتم أنها معروف هو وكما, سلوب العلميألا  بخطوات التربوي  البحث يأخذ -

 .السابقة الخطوات سالمة من بعد التأكد خطوة ألخرى إال من يحدث انتقال

  نفسها إلى النتائج الوصول  يمكن البحث إجراء لو تكرر  بحيث, نتائجه على الاعتماد يمكن -
 
 نتائجه أن أي, تقريبا

 .النسبي الثبات لها صفة

 يحاول  حيث ,البحث للمشكلة موضع العام للمحيط الشاملة جمع البيانات على التربوي  البحث يؤسس -

 .الاحتماالت جميع الاعتبار ويأخذ في املوقف في املؤثرة العوامل توظيف جميع الباحث

   .آلاخرين آراء أنه يتقبل كما للباحث الشخصية با راء ال تتأثر بحيث املوضوعية, من كبير قدر توافر -

 العلمية البحوث في من ألاهمية كبيرة درجة على الخاصية وهذه, والابتكار الجدة من مناسب قدر توافر -

    .(18-17, 0211, السامرائي)والرسائل الجامعية 

 :   دواعي إنجاز البحث التربوي في النقاط التالية( 1551)افة والعلوم وقد لخصت املنظمة العربية للتربية والثق

ضخامة املشكالت التي تواجهها ألانظمة التربوية, وحدة هذه املشكالت كأثر من آثار النقل عن النظم  -

 .عيدألاجنبية, مما جعل نظم التعليم في البالد العربية تتسم باملحافظة والتقليد والجمود والرتابة إلى حد ب

التي على التربية العربية أن تضطلع بها في املستقبل, وخاصة من حيث املساهمة في إرساء  امضخامة امله -

 .املجتمع العربي املتعلم, وجعل التربية معتمدة على أصالة الثقافة العربية متصلة باألهداف القومية

لى جذورها ألاصلية في وطنها, نابعة ضرورة التصدي لتطوير شامل وواسع لءنظمة التربوية وجعلها قائمة ع -

من قيمه وخصائصه, عاملة على التعبير عن مقوماته وذاتيته, متصلة بأهدافه الكبرى, خالصة من التقليد 

 . واملحاكاة

    :التربوي  البح  أنماط وميادين

 :وتتمثل فيما يلي, تتعدد أنماط البحثق التربوي وتتوزع إلى فئات وفق معايير معينة
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 .تربوية وفق الهدفبحوث  .1

 .بحوث تربوية وفق املنهج .0

 .بحوث تربوية وفق غرض الباحث .3

 .بحوث تربوية وفق الزمن .4

 .بحوث تربوية وفق عدد املداخل .1

 .بحوث تربوية وفق عدد القائمين بها .1

 (.15-18, 0224, النوح)بحوث تربوية وفق طريقة الاستدالل  .7

 لها الفرعية ومن التخصصات, ميادينها تعدد مما أدى إلى من العلوم, بعدد وثيقة بعالقات التربية وترتبط

 التربوي, مليادين البحث عرض يلي وفيما, معين مجال أو ميدان له يعد فلم التربوي, البحث هو بهذا التعدد, تأثرت التيو 

 :  وهي

الفلسفية,  ألاصول : مثل امليدان العديد من املوضوعات, هذا في التربوي  البحث يتناول  :للتربية الفلسفية الجواني .أ 

 التخطيط التعليمية, بها العملية تسترشد التي التربوية املجتمع, السياسات بأهداف وعالقتها التربية فلسفة

 .التعليم ستراتيجياتإالتربوي, 

 للتربية,الاقتصادي  العائد: مثل امليدان العديد من املوضوعات, هذا في التربوي  البحث يتناول  :التربية اقتصاديات .ب 

 حاجات سوق  ضوء في للتعليم للتعليم, التخطيط والخارجية الداخلية دراسة الكفاءة التربية, تمويل دراسة

 .العمل

 عمليات تنظيم دراسة: مثل امليدان العديد من املوضوعات, هذا في التربوي  البحث يتناول  :وإدارتها التربية نظم .ج 

دراسة  وأحدثها, والتنظيم إلادارة أفضل أساليب دراسة وأنواعها, أشكالها على اختالف التربوية املؤسسات وتنسيق

 .املقصودة وغير الرسمية واملقصودة وغير الرسمية التربية نظم

 بعض جوانب: مثل امليدان العديد من املوضوعات, هذا في البحث يغطي :التدريي وأساليي التربية مناهج .د 

 والعمرية املراحل الدراسية في للدارسين مناسبته محتواه, ومدى حيث من املدر  ي التعليمية كاملنهج العملية

 معها, وأساليب التعامل وكيفية وتصنيفاتها املقررات املدرسية وأهداف املدرسية, وبناء املناهج املختلفة,

    .التعليم واستخدام تقنيات التدريس, عملية تفعيل تساعد في التي والعوامل التدريس,

 املعلم وتدريبه, إعداد برامج :مثل, امليدان العديد من املوضوعات هذا في التربوي  البحث يتناول  :والطالي املعلم .ه 

نموه,  وجوانب املختلفة, خصائصه :حيث من الطالب لكوكذ الجيد, وجود املعلم عن املسؤولة والعوامل

 .بي ته مع على التكيف قدرته ومدى واتجاهاته, الرتفاع بتحصيله, عن املسؤولة والطرق  ومشكلته,
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 نظام دراسة: مثل امليدان العديد من املوضوعات, هذا في التربوي  البحث يتناول  :مقارن  منظور  من التعليم نظم .و 

 املعمول  والاقتراحات ملعرفة الحلول  وذلك أخرى؛ دول  في ويقارنها بتنظيماتها( الدارس بلد أي) ألام البلد التعليم في

  .(0225, الدايم الكندري وعبد)ألام  البلد في تطبيقها ودراسة إمكانية التعليم مشكالت ملواجهة في هذه الدول؛ بها

إيجاد  لى أهمية البحث التربوي ودوره فيمما يؤكد ع, يتضح مما سبق تعدد مجاالت وميادين البحث التربوي  

وانعكاس ذلك على نجاح النظام , يميةودوره في تحسين وتطوير العملية التعل, حلول للمشكالت التي تواجه التعليم

 . التعليمي وتحقيق ألاهداف املنشودة بكفاءة وفاعلية

   :التربوي  الباة  أ القيات

 : منها ما يلي التربوي, الباحث يلتزم بها أن يجب التي املبادئ من هناك مجموعة

 شاقة البحث عملية ألن عملية, والجلد الصبر  
 
  ذهنيا

 
  وجسديا

 
  .وماديا

 العلمية  ألاسس وفق البحث بقية عناصر وعمل وتحديدها املشكلة اختيار منها في لالستفادة ,واملوهبة الذكاء

  .املقررة

 وأن نتائج, من إليه يتوصل بنسبية ما يسلم أن عليه يجب كما الزهو بقدراته, لتفادي وذلك ,العلمي التواضع 

 .مختلفةقيمة  آراء توافرت ما إذا رأيه عن عليه العدول 

 بمعنى العلمية, ألامانة  
ّ

  . الوثائقية املصادر من الاقتباس إلى تغيير الاستجابات أو يلجأ الباحث أال

 ,شخصية مصالح وليس جني الحقيقة, البحث إعداد من هدف الباحث يكون  أن بمعنى املوضوعية. 

 بمعنى املبحوث, احترام  
ّ

  .لنفسه احترامه من وتقلل املبحوث,قدر  من تحط التي سئلةألا  يوجه الباحث أال

 ,النحو على املشاركة وبالتالي تأتي للمبحوث, الحقيقية بحثه الباحث أهداف يوضح أن بمعنى املصارحة 

  .املبحوث من جانب املطلوب

 ممارسة دون  يشاء وقتما والانسحاب منها املشاركة, في الاختيار للمبحوث حرية بمعنى التطوعية, املشاركة 

   .الباحث قبل من ليهضغوط ع

 ,على  ولو حتى العلمي البحث على أغراض استخدامها واقتصار استجابات املبحوثين, إظهار عدم بمعنى السرية

      .حاالت معينة في الحياد لضمان نفسه, الباحث

 ,عشوائية, بصورة الدراسة ممثلين لعينة اختيارهم تم قد ألنه, سواء املبحوثين بأنهم إشعار بمعنى املساواة 

 إال التجريبي املنهج حالة استخدام في التجريبية املجموعة مع أفراد الضابطة املجموعة أفراد وبالتالي يتساوى 

  .غيابه من املتغير املستقل وجود أثر على يتعرف أن أراد الباحث إذا
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 البحث من في املشاركين للمبحوثين الحمايةتوفير  عن مسؤول الباحث أن ضرر, بمعنى أي من املشاركين حماية 

إخبارهم  عليه فالباحث معين ضرر  مشاركتهم حدوث على يترتب كان وإذا أو اجتماعي, معنوي  أو مادي خطر أي

     .به املفاجأة ؛ لعدمايةالبد منذ ما ضرر  حدوث باحتمالية

 تقرير إعداد ,  البحث, نتائج عن تقرير عن كتابة ولؤ مس بحثه إعداد من الباحث بعد الانتهاء أن بمعنى واف 

  .البحث نتائج على عفي الاطال  الراغبين به املشاركين وتزويد املبحوثين

 ,(11-14, 0224, زيتون )العلمي  للبحث املنظمة اللوائح البحث مع نتائج تتوافق أن بمعنى التوافق.    

  : الدراسات السابقة

واجهت الباحثة صعوبة في الوصول إلى دراسات تناولت توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت 

وفي ضوء علم الباحثة , أو أي دراسات تناولت توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية أي دولة عربية أو أجنبية, 0231

 سوف يتناول هذا الجزء عرض لكلذ ,تناولت متغيرات الدراسة الحاليةلم تجرى أي دراسة عربية أو أجنبية 
 
لبعض  ا

 :       وسوف يتم عرضها من ألاحدث إلى ألاقدم كما يلي, الدراسات التي تناولت توجهات البحث التربوي في بعض املجاالت

استقراء التوجهات البحثية في مجلة جامعة امللك خالد للعلوم دراسة استهدفت ( 0215)أجرى الغفيري 

مجاالت البحث التربوي, ومن حيث منهجية البحث التربوي, مع الوقوف على ألاولويات البحثية التي التربوية من حيث 

وقد اعتمدت الدراسة الوصفية التحليلية على استقراء وتحليل مجاالت ومنهجية . ينبغي توجيه بحوث املجلة إليها

 ( 53)قع إلالكتروني, وعددها جميع بحوث مجلة جامعة امللك خالد للعلوم التربوية املنشورة على املو 
 
وقد . بحثا

أن أكثر مجاالت البحث التربوي املتضمنة في املجلة هو مجال املناهج وطرق : توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, أهمها

أن  النتائج تكما أظهر . التدريس, بينما كان مجال البحث في التربية الخاصة هو أقل املجاالت املتضمنة في املجلة

أما ألاولويات البحثية  ,لبحوث اتبعت ألاسلوب الكمي الذي يستخدم املنهج الوصفي املعتمد على الاستباناتأغلبية ا

التي ينبغي توجيه بحوث مجلة جامعة امللك خالد للعلوم التربوية إليها؛ فقد قدمت الدراسة لتحديدها مقترحات 

تربوي, ومناهج البحث التربوي, وأدوات البحث مجاالت البحث التربوي, وأسلوب البحث ال: عديدة تتعلق بكل من

 .التربوي, وهيئة تحرير ومحكمي مجلة جامعة امللك خالد للعلوم التربوية

دراسة استهدفت تحليل رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة  (0215)وأجرى العجمي 

 -0227)املجازة من قسم علم النفس التربوي بكلية العلوم التربوية والنفسية بجامعة عمان العربية خالل الفترة 

املنهج الوصفي بأسلوب تحليل  عرفة واقعها وبناء إطار نظري علمي يعتمد على التحليل, واتبعت الدراسةمل (0217

الرسائل استهدفت من  (%11.3)توصلت الدراسة إلى أن و . رسالة ماجستير ودكتوراه( 53)املحتوى, وتكونت العينة من 

 ألاساسيةفئة إلاناث, وفئة الطلبة في املرحلة 
 
 , وأغلب مناهج البحث املستخدمة فيها هي املناهج الكمية وتحديدا

أي من  تتخذاملنهج الوصفي, كما أن أغلبها استخدمت أداة الاستبانة لجمع البيانات, وأن أكثر من نصف الرسائل لم 
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دعوة الجامعات والكليات وأوصت الدراسة بأهمية . النظريات أو النماذج التعليمية في مجال التفوق العقلي واملوهبة

 .لعقلي من خالل الدراسات النوعيةإلى توجيه املزيد من الاهتمام بدراسة التفوق ا

إلى الكشف عن اتجاهات البحث التربوي في رسائل املاجستير تخصص ي  (0218)وهدفت دراسة الرميض ي 

من خالل فحص مجموعة من ( 0217-0227)التربوية بكلية التربية جامعة الكويت خالل الفترة  إلادارةأصول التربية و

. املراجع, ألاداة املستخدمة, العينة, املنهجية البحثية, ألاكاديمياملجال , باحثالبيانات العامة لل: املحاور تضمنت

واعتمدت على الطريقة النوعية في جمع وتحليل البيانات باستخدام أسلوب تحليل , واتبعت الدراسة املنهج الوصفي

وأظهرت (. 0217-0227)ة مناقشتها وإجازتها خالل الفتر  ترسالة ماجستير تم( 113)وتم تحليل محتوى , املحتوى 

وتزايد كبير في عدد , %(54.8)النتائج أنه بالنسبة لنوع الباحث وجود سيطرة شبه تامة للعنصر النسوي بنسبة 

  إلادارةوأن إجمالي النظام التربوي و, رسائل املاجستير في السنوات ألاخيرة
 
, املدرسية قد حصال على أعلى املجاالت بحثا

وقد ركزت معظم الرسائل على . واتبعت معظم الرسائل املنهج الوصفي, هو الاتجاه السائد وأن الاتجاه الكمي كان

( 322-1221)تها ما بين وترواحت عين, ية في تحديد العينةواتبعت الطريقة العشوائ, عينات من القيادات املدرسية

 في غالبية الرسائل, فرد
 
( 12-31)بين ما عدد املراجع في الغالب  وقد تراوح. وكانت الاستبانة أكثر ألادوات استخداما

 
 
 مرجع( 11-1)بين ما وتراوح عدد املراجع ألاجنبية , فأكثر( 41)وكان عدد املراجع العربية , مرجعا

 
 .     ا

إلى الكشف عن الخريطة البحثية لإلنتاج الفكري لرسائل املاجستير  (0218)وسعت دراسة العاني والزدجالية 

الباحثان واستخدم , تم استخدام املنهج الوصفيو  ,وأولويات الاحتياجات والتجديدات املعاصرة في التربية إلاسالمية

أظهرت و . اجستيررسالة م( 52)حيث تم تحليل , استمارة تحليل محتوى وبطاقة مقابلة كأداتين رئيسيتين في الدراسة

 نتائج الدراسة أن أكثر املناهج البحثية استخدام
 
 وشيوع ا

 
في إلانتاج الفكري املرتبط برسائل املاجستير في التربية  ا

 أن أكثر املجاالت البحثية تكرار و , %(78)إلاسالمية هو املنهج الوصفي وبنسبة 
 
كانت لصالح مجال تقويم املناهج  ا

التربوية, وقضايا املرأة فقد سجلت نسب  إلادارةالتي ترتبط بالتعليم إلالكتروني و , أما املجاالت%(31)وبنسبة 

كما كشفت نتائج الدراسة أن أبرز أولويات الاحتياجات البحثية . على التوالي%( 1)و%( 1)و%( 3)منخفضة بلغت 

تراث الديني والفقهي, كما تتمثل في أهمية التوجه نحو البحوث التجريبية والبحوث املتمحورة حول التجديد في ال

نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الخبراء في مجالي أولويات الاحتياجات البحثية الأظهرت 

 . لصالح إلاناثالنوع تغير ملتعزى  والتجديدات املعاصرة

التي أثارها دراسة استهدفت التعرف على أهم املوضوعات والقضايا التربوية ( 0218)وأجرى اللحيدان 

 ألاساليب -ألاداة -املنهج)وإلقاء الضوء على الوسائل البحثية , الباحثون أثناء تناولهم ملوضوعات تتعلق بأصول التربية

, وأهم الحلول املقترحة التي أوص ى بها الباحثون , التي تميزت بها البحوث التربوية في مجال أصول التربية( إلاحصائية

حيث قام الباحث بتحليل محتوى , (املحتوى )في التحليلي من خالل تحليل املضمون وتم استخدام املنهج الوص

 في ( 31)البحوث ذات العالقة بمجال أصول التربية وعددها 
 
 منشورا

 
 من أعداد مجلة جامعة امللك ( 34)بحثا

 
عددا
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يا التربوية ذات العالقة وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الدراسات والبحوث التي تناولت املوضوعات والقضا. سعود

من جملة %( 30.0)بالتعليم والتنمية كان لها أكبر تمثيل في املادة املنشورة في مجال أصول التربية بنسبة تمثيل بلغت 

ليها املوضوعات والقضايا التربوية ذات العالقة بقضايا املجتمع بنسبة ت, حوث والدراسات الخاضعة للتحليلالب

خدمها الباحثون فقد كان املنهج الوصفي التحليل أكثر املناهج تسالوسائل البحثية التي اا من حيث أم%(. 15.4)

 بنسبة 
 
 , %(8207)استخداما

 
أما باقي املناهج املذكورة في استمارة , بينما كان املنهج املقارن أقل املناهج استخداما

  فلم( املنهج الارتباطي -املنهج التاريخي -املنهج التجريبي)التحليل 
 
كما أن الاستبانة واملصادر املكتبية . تستخدم مطلقا

 لجمع البيانات و 
 
حصاءات الرسمية فكانت أقل أما إلا , %(8207)املعلومات بنسبة كانت أكثر ألادوات استخداما

 
 
 .  ألادوات استخداما

ورسم , ويةالترب إلادارةالتعرف على توجهات البحوث املعاصرة في مجال ( 0218)واستهدفت دراسة الدجني 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي , التربوية إلادارةمجال في مالمح خريطة بحثية مقترحة لرسائل املاجستير 

ساتذة العاملون في ألا , (1)موعة من املختصين وعددهم مج, واشتملت الدراسة على ثالث عينات مختلفة, التحليلي

 ( 340)كما شملت , (5)قسم أصول التربية بالجامعة إلاسالمية وعددهم 
 
. رسالة ماجستير ممثلة ملجتمع الدراسة كامال

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مجاالت التركيز في . وتم جمع البيانات من خالل بطاقة تحليل املحتوى واملقابلة املفتوحة

لتوجهات البحثية وكانت ا, والقيادة ومجال اقتصاديات التعليم إلادارةتوجهات البحوث املعاصرة كانت في مجال 

 ومجال التخطيط ا إلادارةلطلبة الدراسات العليا في مجال 
 
%( 01.3)ن حصال على نسبة ياللذ, لتربوي والقيادة أيضا

واقتراح , وقد تم تحديد الخارطة البحثية من خالل تحديد ألاسس التي تستند عليها. على الترتيب%( 00.0)و

وأوصت الدراسة , من املجاالت الري سة ووضع متطلبات تحقيق الخارطيةموضوعات للتركيز عليها في كل مجال فرعي 

 .   سنوات( 1-3)باعتماد الخارطة البحثية في الجامعات الفسطينية وتحديثها كل 

إلى التعرف على دور البحوث التربوية في تطوير العملية التعليمية وتقديم ( 0211)وسعت دراسة الفليت 

( 88)الباحث املنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانة على عينة عشوائية مكونة من واستخدم , مقترحات لتفعليه

 ومس
 
 في وزارة التربية والتعليمؤ مشرفا

 
وأظهرت النتائج أن دور البحوث التربوية في تطوير العملية التعليمية جاء . وال

 بنسبة 
 
ة التربية والتعليم والجامعات في ويمكن تفعيل هذا الدور من خالل التنسيق بين وزار , %(10.41)متوسطا

خطط تسترشد بها الجامعات في وضع برامجها املتعلقة لم الوزارة يدولويات البحث التربوي من خالل تقتحديد أ

ولون ؤ الدراسات العليا ليشارك فيها مس وكذلك من خالل تطوير آلية اعتماد عناوين البحوث التربوية في, بالبحث

 .    وإشراك الباحثين في صنع السياسة التعليمية, اط البحث بالواقع التعليميمتخصصون لتقدير مدى ارتب

تحليل محتوى اتجاهات البحوث التربوية املنشورة خالل الفترة ( Goktas, et al., 2012)وتناولت دراسة 

 بح( 0111)ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحليل محتوى , واستخدم الباحث املنهج الوصفي(. 0221-0225)
 
 منشورا

 
ثا

أدوات , أسلوب البيانات املستخدم, املوضوع, املنهج, مجال الدراسة: مجلة تركية من حيث الفئات التالية( 15)في 
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وأظهرت النتائج أن أكثر البحوث التربوية في املجالت التركية تنتمي إلى املجاالت . أساليب تحليل البيانات, الدراسة

 ألاساليبأكثر البحوث على  اعتمادوتبين , تعليم الرياضيات, التوجيه وإلارشاد, العلومتعليم , تقنيات التعليم: التالية

 .   وأدوات جمع البيانات الكمية, الكمية واملناهج الوصفية

خالل الفترة  ألاردن في التربية العلمية في البحث التعرف على واقع( 0211)ونوافله  العمري  واستهدفت دراسة

وتم , واستخدم الباحث املنهج الوصفي املستهدفة, البحوث, والفئات وأنواع البحوث, مجاالت حيث من( 0222-0225)

( 42)و العلوم, تدريس مجال في جامعية رسالة( 188)حيث تم تحليل , الاعتماد على تحليل املحتوى لجمع البيانات

 
 
 منشورا

 
 العلمية التربية من بحوث%( 70.8)أن  النتائج وأظهرت ألاردنية, الجامعة عن الصادرة التربوية الدوريات في بحثا

 تناولت%( 02.0)وأن  التدريس, ستراتجياتإطرق و  في البحث في أكثرها وتركز والتعلم, التعليم مجال تناولت املحللة

 أكثرها وتركز املدرسية, العلوم كتب تناولت%( 7)وأن  املهنية, معرفة املعلم في البحثفي  أكثرها تركزبينما  العلوم, معلم

 النوع الوصفي, من%( 15.3)و التجريبي, النوع من%( 11.4)أن  تبين البحوث بأنواع يتعلق وفيما. الكتب تحليل مجال في

 في( 11-7)الصفوف  طلبة الفئات املستهدفة أبرز  وكانت تاريخي,%( 2.4)و ارتباطي%( 0.0)و مقارن  سببي%( 11.7)و

 (.   8-7)للصفوف  العلوم وكتب مجال املعلم في عام, بوجه العلوم ومعلمي والتعلم التعليم مجال

 الدوريات في(  0227)واملنشورة عام ( 1551)عام  املنشورة البحوث تحليل( De Jong, 2007)واستهدفت دراسة 

  أربعة في املوضوعات وصنفت العاملية؛
 
  عشر مجاال

 
م وعمليات الطلبة, واتجاهات الطلبة فهم هي بحثيا

ُ
 الطلبة تعل

 البيداغوجية املعرفة وتطوير التدريس ستراتجياتإو  املعلم عند البداغوجية واملعرفة باملحتوى العلمي املعلم ومعرفة

 املعلومات النمذجة وتكنولوجيا والنماذج املشكالت وحل واملجتمع والتكنولوجيا والعلم املخبري  والعمل لدى املعلم

  مجاالت خمسة أعلى أن النتائج وأظهرت .والنوع
 
 املعلم ومعرفة املخبري  والعمل الطلبة فهم هي( 1551)عام  في تكرارا

  مجاالت خمسة أعلى أما املشكالت, وحل واملجتمع والتكنولوجيا املرتبطة بالعلم والقضايا العلمي باملحتوى 
 
عام  في تكرارا

 والتكنولوجيا واملجتمع بالعلم املرتبطة والقضايا للمعلم البيداغوجية واملعرفة املخبري  العمل فكانت2005) )

 .والنمذجة والنماذج التدريس ستراتجياتإو 

ة على ألاكاديمية في بحوثها يإلى تحديد مدى سير الجامعات الفلسطين( 0221)والرجار  ستاذوسعت دراسة ألا 

العليا في الجامعات  لطلبة الدراسات ألاكاديميمن خالل التعرف على ججم إلانتاج البحثي , خريطة بحثية تنموية

والذي بل  , (0220-1551)خالل الفترة ( جامعة ألازهر, الجامعة إلاسالمية, جامعة ألاقص ى)الفلسطينية في غزة 

(050 ) 
 
من خطط  ةلبحوث بمتطلبات التنمية املستوحاوبمقارنة هذه ا. واتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي, بحثا

سطيني تم التوصل إلى غياب التوازن بين البحوث التربوية ومعظم متطلبات التنمية التنمية والتطوير التربوي الفل

( تطوير املناهج)حيث بلغت نسبة البحوث التي تتوافق مع متطلب التنمية ألاول , والتطوير للتعليم في فلسطين

 في املتطلبات الستة ألاخرى , %(45.1)
 
لتكامل والتنسيق بين وأوصت الدراسة بضرورة ا. في حين أن هناك تقصيرا

وضرورة , املؤسسات البحثية الفلسطينية من أجل إعداد قوائم بأولويات البحث التربوي التي تعتمدها الجامعات
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واقتراح آلية علمية تمكن إلافادة من , ستراتيجياتهاإبيانات التي تتضمن خطط التنمية و تزويد الجامعات بقاعدة ال

 .       ومن ثم توظيفها لخدمة املجتمع, مراجعتها وتقويمها البحوث التي سبق إجراؤها من خالل

 متخصصة دوريات ثالث في العلمية التربية في توجهات البحوث استقصاء إلى( Tsai, Wen, 2005)دراسة  وهدفت

 من وذلك, (0220-1558)الفترة  الدوريات خالل هذه في املنشورة البحوث الدراسة حللت هذه وفي العلوم, مجال في

 التعليم, إعداد املعلم,)البحث  موضوع أو مجال حيث ومن, (مراجعة, حالة دراسة نظري, تجريبي,)نوع  البحث  حيث

 والتقييم, والتقويم املنهج العلوم وأهدافها, تدريس سياسة الطلبة, وخصائص التعلم سياق الطلبة, وفهم التعلم

 الفلسفية والقضايا العلم طبيعة الثقافية والاجتماعية, والقضايا العلم طبيعة والاجتماعية, الثقافية القضايا

 البحوث بأنواع يتعلق فيما التحليل نتائج وقد أظهرت (.غير الرسمي التعليم التعليم, تكنولوجيا والابستمولوجية,

 علقيت وفيما .أخرى  أنواع%( 1.4)و نظرية%( 2.7)و حالة دراسة كانت%( 5.4)و كانت تجريبية%( 81.5)أن  املنشورة

  مجاالت ثالثة أكثر كانت بمجاالت البحوث
 
 فهم الطلبة استقصاء طرق  مثل الطلبة وفهم التعلم مجال: هي تكرارا

 سياق مجال الثانية املرتبة وجاء في ,%(04.7)مانسبته  وشكل الفهم وتطور  املفاهيمي للتغيير ونماذج البديلة واملفاهيم

 التفاعالت وأنماط التعلم وأنماط الفردية والتفكير والفروق التعلم وبيئة الدافعية مثل الطلبة وخصائص التعلم

 تعدد قضايا مثل والجنس واملجتمع الثقافة مجال الثالثة املرتبة في وجاء, %(17.5)نسبته  وبلغت املختبر وبيئة الصفية

 %(.14.3)نسبته  وبلغت املقارنة والدراسات الثقافات والنوع

ووضع خريطة ملجاالت , إلى التعرف على واقع البحث العلمي في دولة الكويت( 0222)وهدفت دراسة الشريع 

تضح من خاللها التصور العام ملا هو كائن يوعرضها بصورة , ي تشرف عليهاوالجهات الت, البحوث التربوية وتصنيفاتها

ة نظر أعضاء هيئة والتعرف على أهم معوقات البحث التربوي من وجه, في ميدان البحث التربوي في دولة الكويت

وتوصلت الدراسة إلى . عضو هيئة تدريس( 102)وتكونت عينة الدراسة من , وتم استخدام املنهج الوصفي. التدريس

وأن البحوث نادرة في مجال املتفوقين واملوهوبين ودراسة , أن البحوث النظرية غلبت على أعمال املؤتمرات والندوات

وندرة , الباحثين بدراسة التعليم ألاهلي واملباني املدرسيةوعدم اهتمام , فيةولوحظ غياب الدراسات الفلس, الحالة

وغياب بحوث التربية , العلمية الحديثة في البحث التربوي  ألاساليبوغياب , البحوث في مجال التربية النوعية

كل قسم مبنية على وأوصت الدراسة بضرورة وضع خريطة بحثية في . الجنسية وتكنولوجيا التعليم والفكر التربوي 

وإلافادة من , والقيام بإجراء البحوث التطبيقية, وأهمية ربط القطاع الخاص والحكومي بالجامعة, أولويات املجتمع

 .     التمويل ألاهلي في دعم البحث العلمي

ي دراسة استهدفت التعرف على طبيعة العالقة بين البحث التربوي وقضايا التعليم ف( 1557)وأجرى الحربي 

وإلى أي حد يتناول البحث التربوي قضايا التعليم من واقع رسائل املاجستير والدكتوراه , اململكة العربية السعودية

والتوصل لتصور مقترح لتوثيق العالقة بين البحث التربوي وقضايا , التي أجازتها كليات التربية في السعودية أو خارجها

 توتم جمع البيانات من خالل استبانة طبق, واستخدم الباحث املنهج الوصفي. التعليم في اململكة العربية السعودية
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 وأظهرت النتائج عدد. ولين عن التربيةؤ م وعينة من املسولين عن التعليؤ على عينة من املس
 
من القضايا التعليمية  ا

حيث مثلت ألاهمية ألاولى , ولين عن التربيةؤ ولين عن التعليم واملسؤ من أهم القضايا من وجهة نظر املسالتي تعد 

 القضايا التالية
 
التخطيط للسياسة التعليمية بالسعودية في ضوء أهداف املجتمع النابعة من : لدى العينتين معا

ي ضوء وف. سياسة القبول في املرحل التعليمية املختلفة, دور التعليم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية, إلاسالم

 صور النتائج قدمت الدراسة ت
 
 مقترحا

 
 .     لتوثيق العالقة بين البحث التربوي وقضايا التعليم في السعودية ا

 :    تعقيي عل  الدراسات السابقة

 :  يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة ما يلي

إلععععععى اسععععععتقراء ( 0215)الغفيععععععري اختلفععععععت ألاهععععععداف التععععععي تناولتهععععععا الدراسععععععات السععععععابقة, فقععععععد هععععععدفت دراسععععععة   -

إلععى تحليععل رسععائل  (0215)وهععدفت دراسععة العجمععي , التوجهععات البحثيععة فععي مجععاالت البحععث التربععوي ومنهجيتععه

إلععى الكشععف عععن  (0218)الرميضعع ي  وهععدفت دراسععة, املاجسععتير والععدكتوراه فععي مجععال التفععوق العقلععي واملوهبععة

وهدفت دراسة العاني , التربوية إلادارةة واتجاهات البحث التربوي في رسائل املاجستير تخصص ي أصول التربي

, إلى الكشف عن الخريطة البحثية لإلنتاج الفكري لرسائل املاجستير في التربية إلاسالمية (0218)والزدجالية 

إلععى التعععرف علععى أهععم املوضععوعات والقضععايا التربويععة التععي أثارهععا البععاحثون ( 0218)وهععدفت دراسععة اللحيععدان 

إلععععى التعععععرف علععععى توجهععععات ( 0218)وهععععدفت دراسععععة الععععدجني , ملوضععععوعات تتعلععععق بأصععععول التربيععععةأثنععععاء تنععععاولهم 

إلعععى التععععرف علعععى دور البحععععوث ( 0211)وهعععدفت دراسعععة الفليعععت , التربويعععة إلادارةالبحعععوث املعاصعععرة فعععي مجعععال 

تععوى اتجاهععات إلععى تحليععل مح( Goktas, et al., 2012)وهععدفت دراسععة , التربويععة فععي تطععوير العمليععة التعليميععة

التعععرف  إلععى( 0211)ونوافلعه  وهعدفت دراسععة العمععري , (0225-0221)البحعوث التربويععة املنشععورة خععالل الفتععرة 

 التربيعة فعي توجهعات البحعوث استقصعاء إلعى( Tsai, Wen, 2005)وهعدفت دراسعة , التربيعة فعي البحعث علعى واقعع

 .العلمية

تخدام املعنهج الوصعفي كمعنهج للدراسعة والاسعتبانة لجمعع تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فعي اسع -

البيانات من أفراد عينة الدراسة, وتسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن توجهات البحعث التربعوي لتحقيعق 

 .فيما يتعلق بركيزة رأس مال بشري إبداعي 0231رؤية الكويت 

وتحديعد  الدراسة الدراسة, واختيار منهج مشكلة استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد -

 الدراسعة موضعوع يتناسعب معع معا وانتقعاء املسعتخدمة إلاحصعائية ألاسعاليبو ألادوات علعى أهعدافها, والاطعالع

  الحالية
 
  .النتائج وتحليل تطبيقها ثم ومن أدواتها, لبناء تمهيدا

  



 
                                                                       ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

                                             ISNN: 2709-5231                                                                                                       م            0201 يناير -(1)العدد  -(1)اجمللد 

 

 81            www.jser-kw.com  

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :       الدراسة منهج

دراسععة  علعى ويعتمعد, الوصععفي التحليلعي فععي تحقيعق أهعدافها وإلاجابععة ععن أسععئلتها املععنهج اسعتخدمت الدراسعة

  بوصعفها ويهعتم الواقعع, فعي توجعد كمعا وتحليلهعا الظعاهرة
 
  وصعفا

 
 تصعور  ألاخعرى, ووضعع الظواهربع ارتباطهعا ودرجعة ,دقيقعا

 .لحلولها

  :            عينة الدراسة

الهيئعععة العامعععة  -ألاساسعععيةعضعععو هيئعععة تعععدريس معععن الععععاملين فعععي كليعععة التربيعععة ( 12)تكونعععت عينعععة الدراسعععة معععن 

املسععععععمى , النععععععوع: تتنععععععاول مسععععععتويات مختلفععععععة مععععععن حيععععععث, جامعععععععة الكويععععععت -للتعلععععععيم التطبيقععععععي والتععععععدريب وكليععععععة التربيععععععة

 :         ويوضحها الجدول التالي, سنوات الخبرة, الوظيفي

 (1)جدول 

 توزع أتتفراد عينة الدراسة ةسي املتغيرات الديموجراتتفية

 النسبة املئوية العدد الفئات املتغيرات

 %12 32 ذكر النوع

 %42 02 أنثى

 

 املسمى الوظيفي
 %56 28 مدرس

 %24 12 مساعد أستاذ

 %20 10 دكتور  أستاذ

 

 سنوات الخبرة

 %16 8 سنوات 1-1

 %28 14 سنوات 1-12

 %56 28 سنوات 12أكثر من 

 :  أداة الدراسة

فيما يتعلق  0231تضمنت استبانة تهدف إلى التعرف على توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت 

              :أساسيين كما يلي وتتكون الاستبانة من جزأين, بركيزة رأس مال بشري إبداعي

 :       البيانات الديموغراتتفية -أ

 .  سنوات الخبرة, املسمى الوظيفي, النوع: وتضم ثالثة حقول كالتالي

 :            محاور الاستبانة -ب
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 ويضم كل مجال عدد, يتكون هذا الجزء من سبعة مجاالت
 
وتكونت الاستبانة , التوجهات/ من املوضوعات ا

رأس والخاصة بركيزة , 0231سبعة مجاالت تضمنتها رؤية الكويت عبارة, موزعة على ( 38)في صورتها املبدئية من 

 : وجاءت هذه املجاالت على النحو التالي, مال بشري إبداعي

  عبارات( 7)ويضم , جودة التعليم: املجال ألاول . 

 عبارات( 1)ويضم , رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي: املجال الثاني  . 

 عبارات( 1)ويضم , المة املدرسيةألامن والس: املجال الثالث  . 

 عبارات( 1)ويضم , الشباب رعاية وتمكين: املجال الرابع  . 

 عبارات( 1)ويضم , إصالح اختالالت سوق العمل: املجال الخامس  . 

 عبارات( 1)ويضم , ذوي إلاعاقة رعاية ودمج: املجال السادس     . 

 عبارات( 1)ويضم , تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي : املجال السابع   .  

 ملقيععاس ليكعرت الخما ع ي كالتعالي
 
أوافععق , (درجعات 1)أوافعق بشعدة : ولكعل عبعارة خمسعة مسعتويات لإلجابعة وفقعا

          (.درجة واحدة)ال أوافق بشدة , (درجتان)ال أوافق , (درجات 3)محايد , (درجات 4)

 :  صدق الاستبانة

 : باستخدام كل منالاستبانة تم التحقق من صدق 

 (:       صدق املحكمين)الصدق الظاهري  -أ

تم عرض الاستبانة في صورتها ألاولية على مجموعة من السادة املحكمين املتخصصين في مجال التربية 

 ملقترحاتهم من خالل الا وتعدي
 
من لجنة املحكمين العتماد التعديل أو الحذف ( %81)عتماد على معيار اتفاق لها وفقا

وتعديل الصياغة اللغوية , حيث تم حذف ثالث عبارات بواقع عبارة من املجال ألاول والثالث والسابع, أو إلاضافة

 لصدق محتوى الاستبانة دويع, عبارة( 31)بانة تتكون من وأصبحت الاست, لبعض العبارات
 
         .        اتفاق املحكمين بيانا

 :                              صدق الاتساق الدا لي -ب

عن طريق حساب معامالت الارتباط بين كل مجال والدرجة الكلية للتأكد من صدق الاتساق الداخلي 

 .  ورصدت النتائج في الجدول التالي, لحساب معامالت الارتباط SPSS  إلاحصائيةوتم استخدام الرزمة , لالستبانة
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 (0)جدول 

 معامالت الارتباط بين ك  مجال والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي إلي  

 معام  الارتباط املجال

 2.717**  جودة التعليم: املجال ألاول 

 2.571**  رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي: املجال الثاني

 2.510**  ألامن والسالمة املدرسية: املجال الثالث

 2.503**  الشباب رعاية وتمكين: املجال الرابع

 2.752**  إصالح اختالالت سوق العمل: املجال الخامس

 2.813**  ذوي إلاعاقة رعاية ودمج: املجال السادس

 2.871**  تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي : املجال السابع

 (2.21)دال عند مستوى داللة )**( 

يتضععععح مععععن الجععععدول السععععابق أن معععععامالت الارتبععععاط بععععين كععععل مجععععال والدرجععععة الكليععععة لالسععععتبانة مرتفعععععة ودالععععة 

 عنععععد مسععععتوى داللععععة 
 
وهععععذا يععععدل علععععى الاتسععععاق الععععداخلي ومععععن ثععععم , (2.571 -2.717)بععععين مععععا وتراوحععععت , (2.21)إحصععععائيا

                                 .صدق البناء

 :    ثبات الاستبانة

تععم حسععاب معامععل ثبععات الاسععتبانة عععن طريععق إيجععاد معامععل ثبععات ألفععا كرونبععا  لالسععتبانة مععن خععالل الرزمععة 

      .ويوضحها الجدول التالي, SPSS إلاحصائية

 (3)جدول 

 الاستبانة  معامالت ال بات ملحاور 

معام   عدد العبارات املجال

 ال بات

 0.78 1 جودة التعليم: املجال ألاول 

 0.83 1 رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي: الثانياملجال 

 0.82 1 ألامن والسالمة املدرسية: املجال الثالث

 الشباب رعاية وتمكين: املجال الرابع
1 0.80 

 0.78 1 إصالح اختالالت سوق العمل: املجال الخامس

 0.77 1 ذوي إلاعاقة رعاية ودمج: املجال السادس

 0.78 4 تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي : املجال السابع

 0.84 31 الاستبانة ككل
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حيعث بلع  معامعل ثبعات الاسعتبانة , يتضح من الجدول السابق أن الاستبانة تتسم بمعامعل ثبعات دال إحصعائيا

ومعن ثعم يمكعن الوثعوق فعي النتعائج التعي , (2.83 -2.77)بعين معا وتراوحت معامالت الثبعات ملجعاالت الاسعتبانة , (2.84)ككل 

 لفئعععععات املقيعععععاس الخما ععععع ي  أهميعععععة توجهعععععات البحعععععث التربعععععوي وألغعععععراض الحكعععععم علعععععى درجعععععة . يمكعععععن الوصعععععول إليهعععععا
 
وفقعععععا

يمكن تصعنيف اسعتجابات أفعراد عينعة الدراسعة إلعى ثالثعة مسعتويات لسعهولة تفسعير , املستخدم في إلاجابة عن الاستبانة

 :           التالية املعادلة استخدام خالل النتائج من

 ( ضعيفة, متوسطة, كبيرة)عدد املستويات ÷ املدى = طول الفئة

 4= 1-1=  1))أصغر قيمة لفئات إلاجابة  -  (5)يمة لفئات إلاجابةأكبر ق= املدى

 .فئة كل ايةنه على (1.33) الجواب إضافة ثم ومن, 1.33= 3÷  4= وبالتالي طول الفئة 

  : وعليه يكون 

  0.33= 1.33+ 1= الحد ألادنى - أ

 3.17= 1.33+ 0.34= الحد املتوسط  - ب

 فأكثر  3.17= الحد ألاعلى - ج

 :  وهكذا تصبح ألاوزان على النحو التالي

 .    أهمية توجهات البحث التربوي كبيرةيشير إلى أن ( 1 -3.17)بين ما املتوسط الحسابي الذي يتراوح  -

 .       أهمية توجهات البحث التربوي متوسطةيشير إلى أن ( 3.17 -0.34)بين ما املتوسط الحسابي الذي يتراوح  -

      .         أهمية توجهات البحث التربوي ضعيفةيشير إلى أن ( 0.33 -1.22)بين ما املتوسط الحسابي الذي يتراوح   -

   :       إلاةصائيةاملعالجة 

وأجريعععععععت ( SPSS)للعلعععععععوم الاجتماعيعععععععة  إلاحصعععععععائيةتعععععععم إدخعععععععال البيانعععععععات بالحاسعععععععب آلالعععععععي معععععععن خعععععععالل الرزمعععععععة 

 :     الدراسة أسئلة عنوذلك لإلجابة , التالية إلاحصائيةاملعالجات 

  التكراراتFrequency  

  النسبة املئويةPercentage  

  املتوسط الحسابيMean  

  الانحراف املعياريStandard Deviation  

  اختبار تt- Test 

 الاتجاه  يتحليل التباين أحادOne Way ANOVA  
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  اختبار إل إس ديLSD  

 :ومناقشتهانتائج الدراسة 

 ععنولإلجابعة , يتناول هذا الجزء عرض النتائج التعي توصعلت إليهعا الدراسعة مجعال التحليعل إلاحصعائي للبيانعات

 باسعععتخدام الرزمعععة  أسعععئلة
 
( (SPSS إلاحصعععائيةالدراسعععة تعععم حصعععر اسعععتجابات أفعععراد عينعععة الدراسعععة ومعالجتهعععا إحصعععائيا

واسعععععتخراج املتوسعععععطات الحسعععععابية والانحرافعععععات املعياريعععععة لكعععععل عبعععععارة معععععن عبعععععارات الاسعععععتبانة ومعرفعععععة داللعععععة الفعععععروق 

 للمتغيععرات التاليعة إلاحصعائية
 
سععنوات , النعوع, املؤهعل العلمعي: بعين اسعتجابات أفعراد عينععة الدراسعة حعول الاسعتبانة وفقعا

 :   النتائج وفيما يلي عرض لهذه. املنطقة التعليمية, الخبرة

 :                النتائج الخاصة بالسؤال ألاول 

 تتفيما يتعلق بركيزة رأس مال بشري إبداعي؟ 0235ما توجهات البح  التربوي لتحقيق رؤية الكويت 

 فيما يتعلق بركيزة رأس مال بشري إبداعي 0231توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت للتعرف على  

تم حساب النسب املئوية واملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسعة حعول مجعاالت 

     :ورصدت النتائج في الجداول التالية, ةنة ككل ثم توجهات كل مجال على حدالاستبا

 (4)جدول 

 الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد عينة الدراسة ةول املجاالت الاستبانة كك  املتوسطات

املتوسط  املجال م

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

 
ا
الترتيي وتتفقا

 للمتوسط

 درجة ألاهمية

 كبيرة 1 1.02 4.31 جودة التعليم 1

 رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي 0
4.11 1.27 6 

 كبيرة

 ألامن والسالمة املدرسية 3
4.13 1.24 5 

 كبيرة

 الشباب رعاية وتمكين 4
4.24 1.09 3 

 كبيرة

 إصالح اختالالت سوق العمل 1
4.27 0.99 2 

 كبيرة

 ذوي إلاعاقة رعاية ودمج 1
4.14 1.08 4 

 كبيرة

 تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي  7
3.93 1.15 7 

 كبيرة

مجعععاالت لتوجهعععات البحعععث التربعععوي جعععاءت ( 7)الجعععدول السعععابق أن الاسعععتبانة تحتعععوي علعععى يالحعععظ معععن بيانعععات 

فقعععد جعععاء فعععي الترتيعععب , وقعععد تباينعععت اسعععتجابات أفعععراد عينععة الدراسعععة حعععول هعععذه املجعععاالت, جميعهععا بدرجعععة أهميعععة كبيعععرة

ثعم , (4.27)متوسعط حسعابي ب" إصالح اختالالت سعوق العمعل"يليه , (4.31)بمتوسط حسابي بل  " جودة التعليم"ألاول 

 , (4.14)بمتوسععععط حسععععابي " ذوي إلاعاقععععة رعايععععة ودمععععج"ثععععم (. 4.04)بمتوسععععط حسععععابي " الشععععباب رعايععععة وتمكععععين"
 
وأخيععععرا
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وتشعععععير هعععععذه النتيجعععععة إلعععععى أن جعععععودة التعلعععععيم هعععععي أهعععععم (. 3.93)بمتوسعععععط حسعععععابي " تعزيعععععز التماسعععععك الاجتمعععععاعي التربعععععوي "

وتمكعععين  ثععم رعايعععة, يليهعععا إصععالح اخعععتالالت سععوق العمعععل, 0231يععق رؤيعععة الكويععت توجهععات البحعععث التربععوي الالزمعععة لتحق

لتحسعين نوعيعة التعلعيم والارتقعاء بمسعتوى  ألاسعاليبأحعد أهعم الوسعائل ووقد يرجعع ذلعك إلعى أن الجعودة تععد , الشباب

وأصعععبحت الجعععودة ضعععرورة ملحعععة تمليهعععا  ,والتطعععوير العععدائم ملختلعععف جوانعععب العمليعععة التعليميعععة, أدائعععه فعععي العصعععر الحعععالي

ومعععن ثعععم , وتعععنعكس جعععودة التعلعععيم علعععى مخرجعععات النظعععام التعليمعععي وتعععوفير رأس املعععال إلابعععداعي, حركعععة الحيعععاه املعاصعععره

 فععي إصععالح اخععتالالت سععوق العمععل
 
 علععى , تسععهم فععي ربععط التعلععيم بسععوق العمععل وبالتععالي تلعععب دورا

 
ويععنعكس ذلععك إيجابععا

 . ستفادة من الطاقات الكامنة لديهم وتوظيفها في دفع عجلة التنمية وتحقيق ألاهداف املنشودةتمكين الشباب والا 

فقععععععد تناولععععععت دراسععععععة  , وقععععععد تناولععععععت الدراسععععععات السععععععابقة توجهععععععات البحععععععث التربععععععوي فععععععي العديععععععد مععععععن املجععععععاالت

إلعى  (0215)دراسعة العجمعي وسععت , استقراء التوجهات البحثية في مجاالت البحث التربوي ومنهجيته( 0215)الغفيري 

الكشععف  (0218)الرميضعع ي  واسععتهدفت دراسععة, تحليععل رسععائل املاجسععتير والععدكتوراه فععي مجععال التفععوق العقلععي واملوهبععة

وكشعععفت دراسعععة الععععاني , التربويعععة إلادارةععععن اتجاهعععات البحعععث التربعععوي فعععي رسعععائل املاجسعععتير تخصصععع ي أصعععول التربيعععة و

وحععععددت دراسععععة , لبحثيععععة لإلنتععععاج الفكععععري لرسععععائل املاجسععععتير فععععي التربيععععة إلاسععععالميةعععععن الخريطععععة ا (0218)والزدجاليععععة 

أهعععم املوضععععوعات والقضعععايا التربويععععة التعععي أثارهععععا البعععاحثون أثنععععاء تنعععاولهم ملوضععععوعات تتعلعععق بأصععععول ( 0218)اللحيعععدان 

وأظهععععرت دراسععععة , تربويععععةال إلادارةعععععن توجهععععات البحععععوث املعاصععععرة فععععي مجععععال ( 0218)وكشععععفت دراسععععة الععععدجني , التربيععععة

محتعععوى ( Goktas, et al., 2012)وحللعععت دراسععة , دور البحععوث التربويععة فعععي تطععوير العمليععة التعليميععة( 0211)الفليععت 

 عععن واقععع( 0211)ونوافلععه  وكشععفت دراسععة العمععري , (0225-0221)اتجاهععات البحععوث التربويععة املنشععورة خععالل الفتععرة 

 في متخصصة دوريات ثالث في العلمية التربية في توجهات البحوث( Tsai, Wen, 2005)وحددت دراسة , التربية في البحث

   .العلوم مجال

دععوة الجامععات والكليعات بأهميعة  (0215)دراسة العجمعي  وفي إطار الاهتمام بتوجهات البحث التربوي أوصت

( 0218)دراسععة الععدجني واقترحععت . إلععى توجيععه املزيععد مععن الاهتمععام بدراسععة التفععوق العقلععي مععن خععالل الدراسععات النوعيععة

التربويعة وأوصعت الدراسعة باعتمعاد هعذه الخريطعة البحثيعة فعي  إلادارةخريطة بحثية مقترحة لرسائل املاجستير في مجعال 

بضععععععععرورة التكامععععععععل ( 0221)والرجععععععععار  سععععععععتاذوأوصعععععععت دراسععععععععة ألا . سععععععععنوات( 1-3)ديثها كععععععععل سععععععععطينية وتحععععععععلالجامععععععععات الف

والتنسععععععيق بععععععين املؤسسععععععات البحثيععععععة الفلسععععععطينية مععععععن أجععععععل إعععععععداد قععععععوائم بأولويععععععات البحععععععث التربععععععوي التععععععي تعتمععععععدها 

واقتعراح آليعة علميعة , ستراتيجياتهاإبيانات التي تتضمن خطط التنمية و وضرورة تزويد الجامعات بقاعدة ال, الجامعات

. ومعععن ثعععم توظيفهعععا لخدمعععة املجتمعععع, إلافعععادة معععن البحعععوث التعععي سعععبق إجراؤهعععا معععن خعععالل مراجعتهعععا وتقويمهعععا تسعععاهم فعععي

وأهمية ربط القطاع الخاص , بضرورة وضع خريطة بحثية مبنية على أولويات املجتمع( 0222)دراسة الشريع وأوصت 

 .               وإلافادة من التمويل ألاهلي في دعم البحث العلمي, قيام بإجراء البحوث التطبيقيةوال, والحكومي بالجامعة
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 (5)جدول 

 املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد عينة الدراسة ةول جودة التعليم

الانحراف  املتوسط الحسا ي توجهات البح  التربوي  م

 املعياري 

 الترتيي 
ا
وتتفقا

 للمتوسط

 درجة ألاهمية

 كبيرة 2 1.12 3.96 .ضمان تطبيق معايير الجودة في التعليم 1

 كبيرة 1 1.05 3.97 .برامج التقييم املؤسس ي للجودة في التعليم 0

 كبيرة 3 1.12 3.95 .نماذج إدارة الجودة في املؤسسات التعليمية 3

 للمعايير الدولية 4
 
 كبيرة 4 1.21 3.92 .طرق إدارة التعليم وفقا

 كبيرة 5 1.21 3.91      .تقنيات التعليم طبقا ملعايير الجودة الشاملة 1

 كبيرة 6 1.20 3.84  .ترسيخ ثقافة الجودة في املؤسسات التعليمية 1

توجهععات جععاءت ( 1)يالحععظ مععن بيانععات الجععدول السععابق أن املجععال ألاول الخععاص بجععودة التعلععيم يحتععوي علععى 

فقععد جععاء فععي الترتيععب , وقععد تباينععت اسععتجابات أفععراد عينععة الدراسععة حععول هععذه التوجهععات, بدرجععة أهميععة كبيععرةجميعهععا 

وجععععاء فععععي الترتيععععب (. 3.97)بمتوسععععط حسععععابي بلعععع  " بععععرامج التقيععععيم املؤسسعععع ي للجععععودة فععععي التعلععععيم( "0)ألاول التوجععععه رقععععم 

وجعععاء فعععي الترتيعععب الثالعععث (. 3.96)بمتوسعععط حسعععابي " التعلعععيمضعععمان تطبيعععق مععععايير الجعععودة فعععي ( "1)الثعععاني التوجعععه رقعععم 

وجاء في الترتيب ألاخير التوجه (. 3.51)بمتوسط حسابي " نماذج إدارة الجودة في املؤسسات التعليمية( "3)التوجه رقم 

لععى أهميععة وقععد تعععزى هععذه النتيجععة إ(. 3.84)بمتوسععط حسععابي " ترسععيخ ثقافععة الجععودة فععي املؤسسععات التعليميععة( "1)رقععم 

فععي التععرف علعى الجوانععب املختلفعة للمؤسسعات التعليميععة والتأكعد معن مععدى تحقيعق املععايير املختلفععة التقيعيم املؤسسع ي 

وانعكاس الجودة , لضمان جودة التعليم والوقوف على مدى تحقيق ألاهدافوذلك , الخاصة بكل جانب من الجوانب

ثعة أنعه يمكعن تحديعد جعودة التعلعيم معن خعالل تطبيعق املععايير العامليعة وتعرى الباح. على جميع جوانعب العمليعة التعليميعة

التقععععويم  ألاسععععاليبومععععن أهععععم هععععذه , مععععن خععععالل عععععدد مععععن أسععععاليب الرقابععععة الداخليععععة والخارجيععععة( ISO)املعروفععععه باسععععم 

 .          للطالب ألاكاديميوتقويم التحصيل , والدراسات الذاتية, الذاتي

 (6)جدول 

 الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد عينة الدراسة ةول رتتفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العا ياملتوسطات 

املتوسط  توجهات البح  التربوي  م

 الحسا ي

  الانحراف املعياري 
ا
الترتيي وتتفقا

 للمتوسط

 درجة ألاهمية

 كبيرة 3 1.20 4.16 .متطلبات رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي 7

 كبيرة 5 1.44 3.88 .خبرات الدول في تطوير مؤسسات التعليم العالي 8

 كبيرة 2 1.13 4.17 .إدارة مؤسسات التعليم العالي وتمايزها 5

 كبيرة 1 1.31 4.20 .تطوير مؤسسات التعليم العالي في ضوء زيادة الطلب عليه 12
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 كبيرة 4 1.27 4.15 .العامليةتطوير مؤسسات التعليم العالي في ضوء املستجدات  11

يالحظ من بيانات الجعدول السعابق أن املجعال الثعاني الخعاص برفعع الطاقعة الاسعتيعابية للتعلعيم الععالي يحتعوي 

وقععععععد تباينععععععت اسععععععتجابات أفععععععراد عينععععععة الدراسععععععة حععععععول هععععععذه , توجهععععععات جععععععاءت جميعهععععععا بدرجععععععة أهميععععععة كبيععععععرة( 1)علععععععى 

" تطععوير مؤسسععات التعلععيم العععالي فععي ضععوء زيععادة الطلععب عليععه( "12)التوجععه رقععم فقععد جععاء فععي الترتيععب ألاول , التوجهععات

" إدارة مؤسسععععععات التعلعععععيم العععععععالي وتمايزهععععععا( "9)وجععععععاء فععععععي الترتيعععععب الثععععععاني التوجعععععه رقععععععم (. 4.20)بمتوسعععععط حسععععععابي بلععععع  

" يعابية للتعلععيم العععاليمتطلبععات رفععع الطاقععة الاسععت( "7)وجععاء فععي الترتيععب الثالععث التوجععه رقععم (. 4.17)بمتوسععط حسععابي 

" خبععرات الععدول فععي تطععوير مؤسسععات التعلععيم العععالي( "8)وجععاء فععي الترتيععب ألاخيععر التوجععه رقععم (. 4.11)بمتوسععط حسععابي 

وقععد تعععزى هععذه النتيجععة إلععى أنععه ال يمكععن ملؤسسععات التعلععيم العععالي اسععتيعاب ألاعععداد الهائلععة (. 3.88)بمتوسععط حسععابي 

وبمععا يواكعب التطععورات التعي يشععهدها العصعر الحععالي , املؤسسععات بمعا يناسععب هعذه ألاععداد معن الطلبعة دورن تطععوير هعذه

ويرتبط نجاح مؤسسعات التعلعيم الععالي بطعرق إدارة , حتى ينعكس ذلك على خريجي هذه املؤسسات, في جميع املجاالت

تحقيق ذلك من خالل الاستفادة  ويمكن, لذا فإن أي تطوير فيها يجب أن يقابله تغيير في نمط إدارتها, هذه املؤسسات

 .      من خبرات الدول الناخحة في هذا املجال

 (7)جدول 

 املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد عينة الدراسة ةول ألامن والسالمة املدرسية 

املتوسط  توجهات البح  التربوي  م

 الحسا ي

  الانحراف املعياري 
ا
الترتيي وتتفقا

 للمتوسط

 درجة ألاهمية

 كبيرة 1 1.20 4.28 .معايير ألامن والسالمة املدرسية 10

 كبيرة 2 1.25 4.24 .إدارة ألامن والسالمة املدرسية 13

 كبيرة 5 1.30 3.84 .في املؤسسات التعليمية  ألامن السيبراني 14

 كبيرة 3 1.18 4.20 .إدارة ألازمات وإلاخالء في حالة الطواريء 11

 كبيرة 4 1.28 4.08 .في ألامن والسالمة املدرسية  خبرات الدول  11

( 1)يالحععععظ مععععن بيانععععات الجععععدول السععععابق أن املجععععال الثالععععث الخععععاص بععععاألمن والسععععالمة املدرسععععية يحتععععوي علععععى 

فقععد , وقععد تباينععت اسععتجابات أفععراد عينععة الدراسععة حععول هععذه التوجهععات, توجهععات جععاءت جميعهععا بدرجععة أهميععة كبيععرة

وجاء في الترتيعب (. 4.28)بمتوسط حسابي بل  " معايير ألامن والسالمة املدرسية( "10)في الترتيب ألاول التوجه رقم جاء 

وجاء في الترتيب الثالث التوجه رقم (. 4.24)بمتوسط حسابي " إدارة ألامن والسالمة املدرسية( "13)الثاني التوجه رقم 

( 14)وجعععاء فعععي الترتيعععب ألاخيعععر التوجعععه رقعععم (. 4.02)بمتوسعععط حسعععابي " طعععواريءإدارة ألازمعععات وإلاخعععالء فعععي حالعععة ال( "15)

وقععد تعععزى هعععذه النتيجععة إلععى أهميعععة الحاجععة إلعععى (. 3.84)بمتوسععط حسعععابي " فععي املؤسسعععات التعليميععة ألامععن السععيبراني"

وأن تتبع , وقوع أي كارثة املدرسة والعاملين بها عند حمايةتوافر معايير ألامن والسالمة املدرسية ووجود خطة طوارئ ل
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وأن يتم تحديث كافة إجراءات السالمة , إدارة املدرسة نظام للسالمة والصحة املهنية لتقليل املخاطر على العاملين بها

بمععا , وبمععا يتوافععق مععع املعععايير العامليععة فععي هععذا املجععال, باملدرسععة باسععتمرار فععي ظععل التغيععرات التععي يشععهدها العصععر الحععالي

 على نجاح العملية التعليمية وتحقيق ألاهداف املنشودةينعكس إيجا
 
 .    با

 (8)جدول 

 الشباب رعاية وتمكيناملتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد عينة الدراسة ةول 

املتوسط  توجهات البح  التربوي  م

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

 
ا
الترتيي وتتفقا

 للمتوسط

 درجة ألاهمية

 كبيرة 3 1.29 4.27 . تفعيل دور الشباب في املشاركة املجتمعية 17

 كبيرة 1 0.93 4.29 .دعم املشروعات الصغيرة لدى الشباب 18

 كبيرة 2 1.01 4.28 .دور الشباب الكويتي في سوق العمل وخدمة وتنمية املجتمع 15

 كبيرة 5 1.12 4.12 .دور القطاع الخاص في تمكين الشباب لسوق العمل 02

01 
 1.08 4.24 .دور مؤسسات التعليم العالي في تنمية ريادة ألاعمال لدى الشباب

 كبيرة 4

توجهعات ( 1)الشباب يحتوي علعى  رعاية وتمكينيالحظ من بيانات الجدول السابق أن املجال الرابع الخاص ب

فقععد جععاء فعععي , وقععد تباينعععت اسععتجابات أفععراد عينععة الدراسعععة حععول هععذه التوجهعععات, جععاءت جميعهععا بدرجععة أهميعععة كبيععرة

وجعععععاء فعععععي (. 4.29)بمتوسعععععط حسعععععابي بلععععع  " دععععععم املشعععععروعات الصعععععغيرة لعععععدى الشعععععباب( "18)الترتيعععععب ألاول التوجعععععه رقعععععم 

بمتوسععععط حسععععابي " دور الشععععباب الكععععويتي فععععي سععععوق العمععععل وخدمععععة وتنميععععة املجتمععععع" (19)الترتيععععب الثععععاني التوجععععه رقععععم 

بمتوسعععععط حسعععععابي " تفعيعععععل دور الشعععععباب فعععععي املشعععععاركة املجتمعيعععععة( "17)وجعععععاء فعععععي الترتيعععععب الثالعععععث التوجعععععه رقعععععم (. 4.28)

بمتوسععععط " العمععععلدور القطععععاع الخععععاص فععععي تمكععععين الشععععباب لسععععوق ( "02)وجععععاء فععععي الترتيععععب ألاخيععععر التوجععععه رقععععم (. 4.07)

, وقد تعزى هذه النتيجعة إلعى أهميعة املشعروعات الصعغيرة  ودورهعا فعي اسعتقطاب ععدد كبيعر معن الشعباب(. 4.12)حسابي 

ولية الفرديععععة ؤ هععععا فععععي تحقيععععق ذاتهععععم والشعععععور باملسععععوتوظيف ومععععن ثععععم الاسععععتفادة مععععن قععععدرات هععععؤالء الشععععباب وإمكانععععاتهم

. واملشعععاركة املجتمعيعععة والتنميععة فعععي املجتمعععع معععن جهعععة أخعععرى سععوق العمعععل معععن جهعععة ومعععن ثعععم يعععنعكس ذلعععك , واملجتمعيععة

ومواكبعة التغيعرات التعي , ويؤكد هذا املجعال علعى أهميعة الشعباب ودورهعم املهعم فعي دفعع عجلعة التنميعة وتقعدم أي مجتمعع

      .         يشهدها العصر الحالي في جميع املجاالت
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 (9)جدول 

 والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد عينة الدراسة ةول إصالح ا تالالت سوق العم  املتوسطات الحسابية
املتوسط  توجهات البح  التربوي  م

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

 
ا
الترتيي وتتفقا

 للمتوسط

 درجة ألاهمية

00 
 كبيرة 3 0.89 4.32 .أسباب اختالالت واقع سوق العمل

03 
 كبيرة 1 0.81 4.52 . إصالح اختالالت واقع سوق العمل

04 
 كبيرة 2 0.94 4.36 .التحديات التي تواجه الشباب في مجال تمكينهم لسوق العمل

01 
 كبيرة 4 1.05 4.28 .املواءمة بين خريجي املؤسسات التعليمية وسوق العمل

01 
 كبيرة 5 1.43 4.08 .رؤى ملواكبة التطورات والتغيرات في سوق العمل

يالحععظ مععن بيانععات الجععدول السععابق أن املجععال الخععامس الخععاص بإصععالح اخععتالالت سععوق العمععل يحتععوي علععى 

, وقععد تباينعععت اسععتجابات أفععراد عينععة الدراسعععة حععول هععذه التوجهعععات, توجهععات جععاءت جميعهععا بدرجعععة أهميععة كبيععرة( 1)

وجاء في (. 4.52)بمتوسط حسابي بل  " اختالالت واقع سوق العملإصالح ( "03)فقد جاء في الترتيب ألاول التوجه رقم 

بمتوسعععط حسعععابي " التحعععديات التعععي تواجعععه الشعععباب فعععي مجعععال تمكيعععنهم لسعععوق العمعععل( "24)الترتيعععب الثعععاني التوجعععه رقعععم 

وجعاء . (4.30)بمتوسعط حسعابي " أسباب اختالالت واقع سوق العمل( "22)وجاء في الترتيب الثالث التوجه رقم (. 4.36)

وقععد (. 4.08)بمتوسععط حسععابي " رؤى ملواكبععة التطععورات والتغيععرات فععي سععوق العمععل( "01)فععي الترتيععب ألاخيععر التوجععه رقععم 

, ومنها ربط التعليم بسوق العمل, تعزى هذه النتيجة إلى أهمية إصالح اختالالت سوق العمل من خالل بعض آلاليات

وتععععرى الباحثععععة أنععععه يجععععب معرفععععة , السععععتفادة مععععن قععععدراتهم وإمكانععععاتهموالاهتمععععام باملشععععروعات الصععععغيرة لععععدى للشععععباب ل

وأنعععه يجعععب أن يكعععون للشعععباب دور مهعععم فعععي سعععوق , أسعععباب اخعععتالالت سعععوق العمعععل حتعععى يمكعععن إصعععالح هعععذه الاخعععتالالت

 .    العمل ألنهم ألامل نحو املستقبل إذا تم توفير البرامج املناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم

 (12)جدول 

 ذوي إلاعاقة رعاية ودمجطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد عينة الدراسة ةول املتوس
املتوسط  توجهات البح  التربوي  م

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

 
ا
الترتيي وتتفقا

 للمتوسط

 درجة ألاهمية

07 
 كبيرة 2 0.90 4.21 . التجارب العاملية في دمج ذوي إلاعاقة في املؤسسات التعليمية

التأهيل التربوي والنفس ي لذوي إلاعاقة لدمجهم في املؤسسات  08

 .التعليمية
4.20 1.11 

 كبيرة 3

إلاعداد الالزم لإلدارات املدرسية لدمج ذوي إلاعاقة في مراحل التعليم  05

 .املختلفة
4.00 1.14 

 كبيرة 5

إلاعداد الالزم للهيئة التعليمية لدمج ذوي إلاعاقة في مراحل التعليم  32

 . املختلفة
4.08 1.14 

 كبيرة 4
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31 
 كبيرة 1 1.12 4.24 .تمكين املوهوبين من ذوي إلاعاقة في املؤسسات التعليمية

( 1)ذوي إلاعاقعععععة يحتعععععوي   رعايعععععة ودمعععععجيالحعععععظ معععععن بيانعععععات الجعععععدول السعععععابق أن املجعععععال السعععععادس الخعععععاص ب

فقععد , وقععد تباينععت اسععتجابات أفععراد عينععة الدراسععة حععول هععذه التوجهععات, توجهععات جععاءت جميعهععا بدرجععة أهميععة كبيععرة

بمتوسععط حسععابي " تمكععين املوهععوبين معن ذوي إلاعاقععة فععي املؤسسعات التعليميععة( "31)جعاء فععي الترتيععب ألاول التوجعه رقععم 

" التجععارب العامليععة فععي دمععج ذوي إلاعاقععة فععي املؤسسععات التعليميععة( "27)الثععاني التوجععه رقععم وجععاء فععي الترتيععب (. 4.24)بلعع  

التأهيعل التربعوي والنفسع ي لعذوي إلاعاقعة لععدمجهم ( "28)وجعاء فعي الترتيعب الثالعث التوجععه رقعم (. 4.21)بمتوسعط حسعابي 

إلاعععداد الععالزم لععإلدارات ( "05)لتوجععه رقععم وجععاء فععي الترتيععب ألاخيععر ا(. 4.02)بمتوسععط حسععابي " فععي املؤسسععات التعليميععة

معععع وقعععد تععععزى هعععذه النتيجعععة أنعععه (. 4.00)بمتوسعععط حسعععابي " املدرسعععية لعععدمج ذوي إلاعاقعععة فعععي مراحعععل التعلعععيم املختلفعععة

تزايد الصراع الدولي في العلم واملعرفة أصبح املوهوبون فعي جميعع املؤسسعات التربويعة محعط أنظعار ومعقعد آمعال, وبعؤرة 

, وألاجدر باالهتمام, إذ يستطيع املوهوب أن يعطعي للبشعرية عامعة الرعايةم من الدول عامة, فهم الفئة ألاولى بالاهتما

وحيعث . رعايعة املوهعوبين إلعى ماسعة حاجعة فعي املجتمعع وترى الباحثعة أن, وألمته خاصة ما ال تستطيع أجيال أن تقدمه لها

املؤسسعات التعليميعة والاسعتفادة معن فإنه يجب دمج هذه الفئة في  أن ذوي إلاعاقة جزء ال يتجزأ من النظام التعليمي

   .    ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية الناخحة في هذا املجال, طاقاتهم وتمكين املوهوبين منهم

 (11)جدول 

 الاجتماعي التربوي املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد عينة الدراسة ةول تعزيز التماسك 

املتوسط  توجهات البح  التربوي  م

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

 
ا
الترتيي وتتفقا

 للمتوسط

 درجة ألاهمية

30 
 0.90 4.40 . آليات دعم التماسك الاجتماعي التربوي في املؤسسات التعليمية

 كبيرة 1

 كبيرة 3 0.98 4.32 .دور النظم التعليمية في دعم التماسك الاجتماعي التربوي  33

الاتجاهات املعاصره في دعم التماسك الاجتماعي التربوي في  34

 .املؤسسات التعليمية
 كبيرة 2 0.89 4.33

التجارب الدولية في دعم التماسك الاجتماعي التربوي في املؤسسات  31

   .التعليمية
 كبيرة 4 1.19 4.04

الخاص بتعزيز التماسك الاجتماعي التربوي يحتعوي علعى يالحظ من بيانات الجدول السابق أن املجال السابع 

, وقععد تباينعععت اسععتجابات أفععراد عينععة الدراسعععة حععول هععذه التوجهعععات, توجهععات جععاءت جميعهععا بدرجعععة أهميععة كبيععرة( 4)

" آليعععععات دععععععم التماسعععععك الاجتمعععععاعي التربعععععوي فعععععي املؤسسعععععات التعليميعععععة( "30)فقعععععد جعععععاء فعععععي الترتيعععععب ألاول التوجعععععه رقعععععم 

الاتجاهعععععات املعاصعععععره فعععععي دععععععم التماسععععععك ( "34)وجعععععاء فعععععي الترتيعععععب الثععععععاني التوجعععععه رقعععععم (. 4.40)حسعععععابي بلععععع  بمتوسعععععط 

( 31)وجععععععاء فععععععي الترتيععععععب ألاخيععععععر التوجععععععه رقععععععم (. 4.33)بمتوسععععععط حسععععععابي " الاجتمععععععاعي التربععععععوي فععععععي املؤسسععععععات التعليميععععععة
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وقععد تعععزى (. 4.04)بمتوسععط حسععابي " لتعليميععةالتجععارب الدوليععة فععي دعععم التماسععك الاجتمععاعي التربععوي فععي املؤسسععات ا"

والتععي مععن , هععذه النتيجععة إلععى أن هنععاك حاجععة ملعرفععة آليععات دعععم التماسععك الاجتمععاعي التربععوي فععي املؤسسععات التعليميععة

ويمكعععن الاسعععتفادة معععن التجعععارب الدوليعععة الناخحعععة فعععي هعععذا املجعععال , خاللهعععا يمكعععن تحقيعععق التماسعععك الاجتمعععاعي التربعععوي 

 على تحقيق ألاهداف املنشودة, تجاهات املعاصرهملواكبة الا
 
 .                 بما ينعكس إيجابا

 :                           النتائج الخاصة بالسؤال ال اني

ه  توجد تتفروق بين متوسطات أتتفراد عينة الدراسبة ةبول توجهبات البحب  الترببوي تعبزى ملتغيبرات النبوع واملسبم  

 ة؟الوظيفي وسنوات الخبر 

 ملتغيععرات النععوع  للتععرف علععى الفعروق بععين متوسععطات أفعراد عينععة الدراسعة حععول توجهععات البحعث التربععوي 
 
وفقعا

ويمكعن , (t-Test)واختبار ت , (ANOVA)حادي الاتجاه ألخبرة تم استخدام تحليل التباين واملسمى الوظيفي وسنوات ا

      :توضيح ذلك كما يلي

 للنوع -1
ا
 :الفروق وتتفقا

    :ورصدت النتائج في الجدول التالي, (t-Test)استخدام اختبار ت تم 

 (10)جدول 

 ملتغير ( t)نتائج ا تبار 
ا
للعينات املستقلة ال تبار الفروق بين متوسطات أتتفراد عينة الدراسة ةول توجهات البح  التربوي  وتتفقا

   النوع 

املتوسط  العدد النوع املجال

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

 قيمة 

 (ت)

درجات 

 الحرية 

df 

مستوى 

 الداللة

  3.50 04.07 32 ذكور  جودة التعليم 

2.842 
 

48 

 

 8.84 00.12 02 إناث 2.335

رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم 

 العالي 

  4.11 02.82 32 ذكور 

2.313 
 

48 

 

 7.11 02.02 02 إناث 2.718

  4.35 02.53 32 ذكور  ألامن والسالمة املدرسية

2.371 
 

48 

 

 7.54 02.02 02 إناث 2.171

  4.11 02.13 32 ذكور  الشباب رعاية وتمكين

1.181 

 

48 

 

 1.15 00.02 02 إناث 2.040

  4.73 01.47 32 ذكور  إصالح اختالالت سوق العمل

2.171 
 

48 

 

 4.38 01.72 02 إناث 2.811

  4.10 02.42 32 ذكور  ذوي إلاعاقة رعاية ودمج

2.144 
 

48 

 

 1.87 01.02 02 إناث 2.185

  3.47 17.27 32 ذكور  تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي 

2.233 
 

48 

 

2.574 
 3.11 18.12 02 إناث
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بين متوسطات أفراد ( 2.21)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتضح من الجدول السابق 

 -ألامن والسالمة املدرسية -رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي -جودة التعليم)جميع املجاالت عينة الدراسة حول 

 (تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي  -ذوي إلاعاقة رعاية ودمج -إصالح اختالالت سوق العمل -الشباب رعاية وتمكين

, (2.171), (1.181), (2.371), (2.313), (2.842)املحسوبة ( ت)حيث بلغت قيم , (إناث -ذكور )تعزى ملتغير النوع 

وقد يرجع ذلك إلى اتفاق أفراد عينة الدراسة مع (. 2.21)ومستوى داللتها أكبر من , بنفس الترتيب( 2.233), (2.144)

وتؤكد هذه النتيجة أن أعضاء هيئة التدريس لديهم وعي بدرجات , اختالف النوع حول توجهات البحث التربوي 

فيما  0231ول أهمية توجهات البحث التربوي التي حددتها الدراسة الحالية وذلك لتحقيق رؤية الكويت متقاربة ح

مما يؤكد على أهمية هذه التوجهات والحاجة إلى بحثها مثل برامج التقييم , يتعلق بركيزة رأس مال بشري إبداعي

وتطوير مؤسسات التعليم العالي في ضوء زيادة , موضمان تطبيق معايير الجودة في التعلي, املؤسس ي للجودة في التعليم

وإدارة ألامن والسالمة , ومعايير ألامن والسالمة املدرسية, وإدارة مؤسسات التعليم العالي وتمايزها, الطلب عليه

, ودور الشباب الكويتي في سوق العمل وخدمة وتنمية املجتمع, ودعم املشروعات الصغيرة لدى الشباب, املدرسية

وتمكين , والتحديات التي تواجه الشباب في مجال تمكينهم لسوق العمل, ح اختالالت واقع سوق العملوإصال 

باإلضافة إلى آليات دعم التماسك الاجتماعي التربوي في , املوهوبين من ذوي إلاعاقة في املؤسسات التعليمية

التي توصلت إلى وجود فروق ذات  (0218)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة العاني والزدجالية . املؤسسات التعليمية

لصالح النوع تغير ملتعزى  داللة إحصائية بين استجابات الخبراء في أولويات الاحتياجات البحثية والتجديدات املعاصرة

 .إلاناث

 :     الفروق ةسي املسم  الوظيفي -0

 :          ورصدت النتائج في الجدول التالي( ANOVA)تم استخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه 

 (13) جدول 

الستجابات أتتفراد بين املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية للمقارنة ( ANOVA)تجاه ج ا تبار تحلي  التباين أةادي الانتائ

 ملتغير 
ا
 املسم  الوظيفي عينة الدراسة ةول توجهات البح  التربوي وتتفقا

 

 ن الوظيفياملسم   املجال
املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 
 مجموع املر عات مصدر التباين

درجات 

 الحرية

df 

 متوسط املر عات
 قيمة

(F  (  

مستوى 

 الداللة

 

 جودة التعليم 

 7.18 01.75 08 مدرس
 

 بين املجموعات

 داخل املجموعات

 املجموع

021.01 

1717.11 

1518.30 

0 

47 

45 

122.12 

37.12 

 

0.171 

 

 3.17 01.22 10 مساعد أستاذ 2.242

 0.70 01.12 12 دكتور  تاذأس

 1.34 03.11 12 موعمج
 

لطاقة رتتفع ا

الاستيعابية 

 للتعليم العا ي

  1.12 15.71 08 مدرس

 بين املجموعات

 داخل املجموعات

 املجموع

10.54 

1107.38 

1182.30 

0 

47 

45 

01.47 

30.12 

 

2.811 

 

2.445 
 1.07 00.17 10 مساعد أستاذ

 0.01 01.22 12 دكتور  أستاذ

 1.18 02.11 12 مجموع
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ألامن والسالمة 

 املدرسية

  7.13 15.81 08 مدرس

 بين املجموعات

 داخل املجموعات

 املجموع

35.45 

1704.23 

1713.10 

0 

47 

45 

15.71 

31.18 

 
2.138 

 
2.587 

 1.01 01.12 10 مساعد تاذأس

 0.44 01.82 12 دكتور  أستاذ

 1.22 02.14 12 مجموع

 وتمكينرعاية 

 الشباب

 بين املجموعات 4.81 01.14 08 مدرس

 داخل املجموعات

 املجموع

10.57 

1115.23 

1170.22 

0 

47 

45 

1.45 

04.11 

 

2.013 

 

 1.11 02.12 10 مساعد أستاذ 2.772

 3.11 02.82 12 دكتور  أستاذ

 4.85 01.02 12 مجموع

ا تالالت إصالح 

 سوق العم 

 بين املجموعات 4.04 01.14 08 مدرس

 داخل املجموعات

 املجموع

13.83 

558.12 

1210.30 

0 

47 

45 

1.51 

01.01 

 

2.301 

 

 1.10 00.17 10 مساعد أستاذ 2.704

 1.84 02.12 12 دكتور  أستاذ

 4.11 01.11 12 مجموع

دمج ذوي و  ايةرع

 اقةإلاع

 بين املجموعات 1.53 02.12 08 مدرس

 داخل املجموعات

 املجموع

5.18 

1044.42 

1014.28 

0 

47 

45 

4.84 

01.48 

 

2.183 

 

 4.53 02.12 10 مساعد أستاذ 2.834

 1.71 01.12 12 دكتور  أستاذ

 1.21 02.70 12 مجموع

تعزيز التماسك 

الاجتماعي 

 التربوي 

 بين املجموعات 3.11 17.22 08 مدرس

 داخل املجموعات

 املجموع

2.41 

123.07 

123.18 

0 

47 

45 

2.01 

10.84 

 

2.211 

 

 4.13 17.17 10 مساعد أستاذ 2.584

 1.15 17.02 12 دكتور  أستاذ

 3.11 17.28 12 مجموع

بين متوسطات أفراد ( 2.21)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتضح من الجدول السابق 

 رعاية وتمكين -ألامن والسالمة املدرسية -رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي)املجاالت التالية عينة الدراسة حول 

تعزى ملتغير  (تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي  -ةذوي إلاعاق رعاية ودمج -إصالح اختالالت سوق العمل -الشباب

بنفس ( 2.211), (2.183), (2.301), (2.013), (2.138), (2.811)املحسوبة ( ف)حيث بلغت قيم , املسمى الوظيفي

وقد يرجع ذلك إلى اتفاق أفراد عينة الدراسة مع اختالف املسمى الوظيفي (. 2.21)ومستوى داللتها أكبر من , الترتيب

وتؤكد هذه النتيجة نجاح الدراسة الحالية في تحديد توجهات , ول توجهات البحث التربوي في املجاالت السابقةح

فيما يتعلق بركيزة رأس مال بشري إبداعي مثل إدارة  0231البحث التربوي التي قد تساهم في تحقيق رؤية الكويت 

وأسباب اختالالت واقع سوق , ي املشاركة املجتمعيةوتفعيل دور الشباب ف, ألازمات وإلاخالء في حالة الطواريء

باإلضافة إلى دور النظم التعليمية في , التأهيل التربوي والنفس ي لذوي إلاعاقة لدمجهم في املؤسسات التعليمية, العمل

 .   دعم التماسك الاجتماعي التربوي 

املحسوبة ( ف)حيث بلغت قيمة  ,تعزى ملتغير املسمى الوظيفيمجال جودة التعليم فروق حول  بينما توجد

وأظهرت , (LSD)وللكشف عن دالله هذه الفروق تم استخدام اختبار (. 2.21)ومستوى داللتها أصغر من ( 0.171)

دكتور  أستاذمساعد و  أستاذووجود فروق بين , مساعد أستاذمساعد ومدرس لصالح  أستاذالنتائج وجود فروق بين 

وقد يرجع ذلك إلى أن ذوي . دكتور  أستاذدكتور ومدرس لصالح  أستاذق بين كما توجد فرو , مساعد أستاذلصالح 
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 من ذوي املسمى مدرس فيما يتعلق بتوجهات البحث التربوي  أستاذمساعد و  أستاذاملسمى الوظيفي 
 
دكتور أكثر وعيا

هذه التوجهات لتحقيق حيث يروا أهمية , الالزمة في مجال جودة التعليم نتيجة لخبراتهم العلمية والعملية والبحثية

نماذج إدارة الجودة في , برامج التقييم املؤسس ي للجودة في التعليم: ومن هذه التوجهات, 0231رؤية الكويت 

ومتطلبات رفع الطاقة الاستيعابية , تطوير مؤسسات التعليم العالي في ضوء زيادة الطلب عليه, املؤسسات التعليمية

 . للتعليم العالي

 :          الفروق ةسي سنوات الخبرة -3

 ملتغيععر سععنوات 
 
للتعععرف علععى الفععروق بععين متوسععطات أفععراد عينععة الدراسععة حععول توجهععات البحععث التربععوي وفقععا

 :      ورصدت النتائج في الجدول التالي( ANOVA)الخبرة تم استخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه 

 (14) جدول 

الستجابات أتتفراد بين املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية للمقارنة ( ANOVA)التباين أةادي إلاتجاه نتائج ا تبار تحلي  

 ملتغير 
ا
 سنوات الخبرة عينة الدراسة ةول توجهات البح  التربوي وتتفقا

 

 ن الخبرة املجال
املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 
 مجموع املر عات مصدر التباين

درجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 املر عات

 قيمة

(F  (  

مستوى 

 الداللة

 

جودة 

 التعليم 

 4.50 01.71 8 سنوات 1-1
 

 بين املجموعات

 داخل املجموعات

 املجموع

127.35 

1812.53 

1518.30 

0 

47 

45 

13.72 

35.15 

 

1.311 

 

 4.11 04.81 14 سنوات 1-12 2.018

 7.03 00.05 08 سنوات 12ثر من أك

 1.34 03.11 12 مجموع
 

الطاقة رتتفع 

الاستيعابية 

للتعليم 

 العا ي

  3.21 00.71 8 سنوات 1-1

 بين املجموعات

 داخل املجموعات

 املجموع

11.18 

1113.14 

1182.30 

0 

47 

45 

33.34 

30.01 

 

1.231 

 

2.313 
 4.51 01.14 14 سنوات 1-12

 1.48 15.14 08 سنوات 12أكثر من 

 1.18 02.11 12 مجموع

 

ألامن 

والسالمة 

 املدرسية

  4.81 01.71 8 سنوات 1-1

 بين املجموعات

 داخل املجموعات

 املجموع

73.41 

1152.27 

1713.10 

0 

47 

45 

31.70 

31.51 

 
1.201 

 
2.318 

 3.11 00.14 14 سنوات 1-12

 7.28 15.17 08 سنوات 12من أكثر 

 1.22 02.14 12 مجموع

رعاية 

 وتمكين

 الشباب

 بين املجموعات 0.31 03.71 8 سنوات 1-1

 داخل املجموعات

 املجموع

18.75 

1123.01 

1170.22 

0 

47 

45 

 

34.35 

03.47 

 

1.411 

 

 4.30 01.05 14 سنوات 1-12 2.041

 1.10 02.43 08 سنوات 12أكثر من 

 4.85 01.02 12 مجموع

ح إصال 

ا تالالت 

سوق 

 العم 

 بين املجموعات 0.11 03.01 8 سنوات 1-1

 داخل املجموعات

 املجموع

44.35 

517.53 

1210.30 

0 

47 

45 

 

00.02 

02.15 

 

1.278 

 

 3.78 00.14 14 سنوات 1-12 2.345

 1.01 02.75 08 سنوات 12أكثر من 

 4.11 01.11 12 مجموع

 رعاية ودمج

ذوي 

 ةقإلاعا

 بين املجموعات 3.45 00.01 8 سنوات 1-1

 داخل املجموعات

 املجموع

01.11 

1007.53 

1014.28 

0 

47 

 

13.28 

01.13 

 

2.122 

 

 4.10 02.81 14 سنوات 1-12 2.125

 1.11 02.01 08 سنوات 12من أكثر 
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 45 1.21 02.70 12 مجموع

تعزيز 

التماسك 

الاجتماعي 

 التربوي 

 بين املجموعات 3.82 11.27 8 سنوات 1-1

 داخل املجموعات

 املجموع

88.85 

114.75 

123.18 

0 

47 

45 

 

44.41 

12.51 

 

4.218 

 

 2.41 15.71 14 سنوات 1-12 2.204

 3.28 17.17 08 سنوات 12من أكثر 

 3.11 17.28 12 مجموع

بين متوسطات أفراد ( 2.21)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ح من الجدول السابق عدم يتض

 -ألامن والسالمة املدرسية -رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي -جودة التعليم)املجاالت التالية عينة الدراسة حول 

حيث بلغت قيم , تعزى ملتغير الخبرة (ذوي إلاعاقة رعاية ودمج -إصالح اختالالت سوق العمل -الشباب رعاية وتمكين

ومستوى داللتها أكبر من , بنفس الترتيب( 2.122), (1.278), (1.411), (1.201), (1.231), (1.311)املحسوبة ( ف)

وقد يرجع ذلك إلى اتفاق أفراد عينة الدراسة مع اختالف الخبرة حول توجهات البحث التربوي في املجاالت (. 2.21)

إدارة ألازمات , إدارة مؤسسات التعليم العالي وتمايزها, سابقة مثل نماذج إدارة الجودة في املؤسسات التعليميةال

والتحديات التي تواجه , دور الشباب الكويتي في سوق العمل وخدمة وتنمية املجتمع, وإلاخالء في حالة الطواريء

 . الشباب في مجال تمكينهم لسوق العمل

املحسوبة ( ف)حيث بلغت قيمة , تعزى الخبرة مجال تعزيز التماسك الاجتماعي التربوي ق حول فرو  بينما توجد

وأظهرت , (LSD)وللكشف عن دالله هذه الفروق تم استخدام اختبار (. 2.21)ومستوى داللتها أصغر من ( 4.218)

ووجود فروق بين ذوي , (سنوات 12-1)لصالح ( سنوات 1-1)و( سنوات 12-1)النتائج وجود فروق بين ذوي الخبرة 

 12أكثر من )كما توجد فروق بين ذوي الخبرة , (سنوات 12-1)لصالح ( سنوات 12أكثر من )و( سنوات 12-1)الخبرة 

 12أكثر من )و( سنوات 12-1)قد يرجع ذلك إلى أن ذوي الخبرة و (. سنوات 12أكثر من )لصالح ( سنوات 1-1)و( سنوات

 من ذوي الخبرة ( سنوات
 
فيما يتعلق بتوجهات البحث التربوي الالزمة في مجال تعزيز التماسك ( سنوات 1-1)أكثر وعيا

ات دعم آلي: ومن هذه التوجهات, 0231أهمية هذه التوجهات لتحقيق رؤية الكويت  يرونحيث , الاجتماعي التربوي 

والاتجاهات املعاصره في دعم التماسك الاجتماعي التربوي في , التماسك الاجتماعي التربوي في املؤسسات التعليمية

 .  املؤسسات التعليمية

 :     التوصيات

 : في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية توص ي الباحثة بما يلي

البحث العلمي داخل الكويت توجيه الباحثين في كلية التربية جامعة الكويت وفي مختلف مراكز ومؤسسات  -

هتمام بدراسة توجهات البحث التربوي التي حددتها الدراسة الحالية ضمن كل مجال من مجاالت ركيزة إلى الا 

 .     رأس مال بشري إبداعي
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توظيف مجالت البحث العلمي في التربية ملعالجة املشكالت والقضايا املجتمعية املرتبطة بخطط التنمية  -

 .    البشرية املستدامة ومتطلباتها في دولة الكويت

 0231ستراتيجيات البحوث البينية في تصميم الدراسات والبحوث الخاصة برؤية الكويت إأن يتم توظيف  -

 خاصة بعد أن أصبحت املش
 
 .   وأغفلت التخصصات املنفردة تناولها, كالت والقضايا أكثر تعقيدا

 .  أن توجه بحوث طلبة الدراسات العليا في دولة الكويت إلى تناول القضايا املرتبطة بخطط التنمية -

أن يتم توجيه البحوث والدراسات لدراسة القضايا واملشكالت املرتبطة بمؤسسات القطاع الخاص  -

 . ع املدني التي تتضمن أنشطتها برامج تعليمية وتربويةومؤسسات املجتم

أن يتم نشر ثقافة البحث العلمي النوعي املتعمق واملتعدد في دراسة الظواهر التربوية من خالل عقد وري  -

ستراتيجيات وألادوات البحثية ا يتم خاللها مناقشة آلاليات وإلا عمل أو سيمنارات لطلبة الدراسات العلي

مثل النوع من البحوث لتنمية مهارات الطلبة في تناول القضايا واملشكالت التي باتت أكثر  املستخدمة في

 
 
 .  وعجزت الدراسات الوصفية البسيطة من دراستها أو إيجاد الحلول لها, تعقيدا

 :   البحوث املقترةة

 امتداد
 
 :لتاليةملا توصلت اليه الدراسة الحالية تقترح الباحثة إمكانية إجراء الدراسات ا ا

رأس مال بشري إبداعي : 0231إجراء دراسات وبحوث حول توجهات البحث التربوي لتحقيق رؤية الكويت  -

 .        مع عينات أخرى تختلف عن الدراسة الحالية

تطوير , اتخاذ القرارات التربوية: إجراء دراسات وبحوث حول البحث التربوي وعالقته ببعض املتغيرات مثل -

  .لخإ... حل املشكالت التربوية, ةربويالعملية الت

 املراجعقائمة 

 
ا
 :                 املراجع العربية: أوال

نحو خريطة بحثية تنموية في البحث التربوي (. 0221)رائد حسين , محمود حسن؛ الرجار, ستاذألا  .1

 .073-041, (1)5, سلسلة العلوم إلانسانية: مجلة جامعة ألاقص ى, ألاكاديميو

امللخص : 0231-0212: مشروع رؤية دولة الكويت(. 0227)ألامانة العامة للمجلس ألاعلى للتخطيط والتنمية  .0

  .الكويت, املجلس ألاعلى للتخطيط والتنمية, التنفيذي

 .القلم دار: الكويت, 0ط. النفس وعلم التربية العلمي في البحث مناهج(. 1553)محمد خليفة  بركات, .3

 .العربية النهضة دار :القاهرة جابر, الحميد عبد ترجمة جابر. التربوي  مهارات البحث(. 1553)ر .ل جاي, .4

مجلة , واقع البحث العلمي في الجامعات الحكومية في ألاردن وتوقعاته املستقبلية(. 0220)محمود , جرادات .1

 . 113-107, 0, جامعة قطر, كلية التربية, العلوم التربوية

https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89+%26%2358%3B+%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22
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رسالة , البحث التربوي وقضايا التعليم في اململكة العربية السعودية(. 1557)الرحمن  محمد عبد, الحربي .1

 . جامعة امللك سعود, كلية التربية, غير منشورةماجستير 

: متاح على الرابط التالي, أهمية البحث التربوي (. 0213)وف ءالر سلطان عبد, حلمي .7

http://sah4049.blogspot.com ,0202-1-1: تاريخ الاسترجاع  . 

 . 07-1, 11مناهج البحث التربوي, سلسلة التكوين التربوي, (. 0222)محمد , الخي .8

التربوية  إلادارةخاطة بحثية مقترحة لطلبة الدراسات العليا في تخصص (. 0218) ىإياد علي يحي, الدجني .5

 .05-1, (1)01, مجلة الجامعة إلاسالمية للدراسات التربوية والنفسية, بجامعات محافظات غزة

ي أصول التربية اتجاهات البحث التربوي في رسائل املاجستير في تخصص (. 0218)أسماء خالد , الرميض ي .12

كلية الدراسات , رسالة ماجستير غير منشورة, تحليل محتوى : التربوية بكلية التربية بجامعة الكويت إلادارةو

 . جامعة الكويت, العليا

 عالم: القاهرة. والكيفي الكمي املنظور  من التربوي والنفس ي البحث منهجية(. 0224)الحميد  كمال عبد زيتون, .11

 .والطباعةالكتب للنشر 

  .والتوزيع للنشر دار الفرقان: عمان. إلانسانية العلوم في الحديث للبحث املنهج(. 0211)فاروق  السامرائي, .10

 . للنشر الثقافية الدار القاهرة,. التربوي  ستراتيجية التخطيطإ(. 0228)فهمي  املنعم عبد سعد, .13

 .دار املحمدي: جدة. البحث التربوي الدليل العملي في إعداد (. 0213)محمد عبد الرؤوف , السيد .14

  .العربي, القدس الفكري  امللتقى, التنمية في البحوث دور (. 1551)الشامي, مفيد  .11

مكتبة الدار العربية : القاهرة. البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيق(. 0221)حسن , شحاته .11

 .للكتاب

لبحث التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في مشكالت ا(. 0211)طالل , ؛ الزعبيإبراهيم, الشرع .17

 .1415-1355, (4)38, العلوم التربوية, مجلة دراسات, كليات العلوم التربوية في الجامعات ألاردنية الحكومية

ورقة مقدمة إلى ندوة البحث العلمي , توجهات البحوث التربوية ومعوقاتها في دولة الكويت(. 0222)الشريع  .18

 14-10خالل الفترة , الرياض, الواقع واملعوقات والتطلعات: لتعاون لدول الخليج العربيبدول مجلس ا

 .   025-177, نوفمبر

دور : املؤتمر العلمي الرابع, البحوث العلمية وتنمية املجتمع بين الركود والفعالية(. 0224)فؤاد علي , العاجز .15

 .مايو 1-3 خالل الفترة, غزة, جامعة ألاقص ى, الجامعات في التنمية

إلنتاج الفكري لرسائل الخريطة البحثية ل(. 0218)؛ الزدجالية, ميمونة بنت درويش العاني, وجيهة ثابت .02

اململكة , مجلة العلوم التربوية, في التربية إلاسالمية املاجستير وأولويات الاحتياجات والتجديدات املعاصرة

    . 315-333, (0)32, العربية السعودية

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='العاني،%20وجيهة%20ثابت';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='العاني،%20وجيهة%20ثابت';search();
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دراسة تحليلية لرسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي (. 0215)العجمي, حمد سعود  .01

-38, (1)1, ألاردن, املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية, 0217-0227واملوهبة جامعة عمان العربية 

48  . 

 .الفرقان للنشر والتوزيع دار: إربد. التربوي  البحث أساسيات(. 0213)الرحمن  عبد عدس, .00

 دار :القاهرة. والنفسية التربويةفي الدراسات  وتطبيقاتها العلمي البحث منهجية(. 0220)حمدي  عطيفة, .03

 .للجامعات النشر

 املجلة, 0225-0222)الفترة  في ألاردن في العلمية التربية في البحث واقع(. 0211)نوافله  ووليد, علي ,العمري  .04

 . 027-151, (0), التربوية العلوم في ألاردنية

 بين التربوي  البحث مناهج(. 0221)يونس؛ سمير , الرحيم عبد, سعد؛ سالمة, يوسف؛ الرشيدي العنيزي, .01

      .الفالح للنشر والتوزيع مكتبة :الكويت, 0ط .والتطبيق النظرية

دراسة : بويةامعة امللك خالد للعلوم التر التوجهات البحثية في مجلة ج(. 0215) الغفيري, أحمد بن علي .01

  .011-043, (43), العراق, للعلوم التربوية وإلانسانية ألاساسيةمجلة كلية التربية , تحليلية

 : معجم مصطلحات التربية(. 0224)أحمد , فاروق عبده؛ عبدالفتاح, فلية .07
 
 واصطالحا

 
دار : إلاسكندرية. لفظا

 . الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

وث التربوية لبرامج الدراسات العليا في تطوير العملية التعليمية في دور البح(. 0211)جمال , الفليت .08

, (12)3, مجلة جامعة القدس املفتوحة لءبحاث والدراسات النفسية, محافظات غزة ومقترحات تفعيله

317-347 . 

. إلانسانية التربية والعلوم في العلمي البحث مناهج إلى مدخل(. 0225)محمد  الدايم, وعبد هللا, عبد الكندري, .05

    .والتوزيع الفالح للنشر مكتبة :الكويت

اتجاهات البحث التربوي في مجال أصول التربية بمجلة جامعة امللك (. 0218)حمود بن جار هللا , اللحيدان .32

 .141-113, (1), املجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية, دراسة تحليلية: سعود

ات أبحاث تعليم الرياضيات في الدراسات العليا بجامعات اململكة العربية تجه(. 0212)هللا  خالد عبد, املعثم .31

جامعة أم , كلية التربية, رسالة دكتوراه غير منشورة, دراسة تحليلة لرسائل املاجستير والدكتوراه: السعودية

 . السعودية, القرى 

  .املسيرة دار :عمان. النفس وعلم التربية في البحث مناهج(. 0227)سامي محمد  ملحم, .30

 .  الكندي دار :إربد. التربوي  البحث مناهج(. 1555)حسن  منس ي, .33

املنظمة العربية للتربية . استراتيجية تطوير التربية العربية(.1551)املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  .34

 .  إدارة التربية: والثقافة والعلوم

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='الغفيري،%20أحمد%20بن%20علي';search();
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 . مكتبة الرشد: الرياض. لتربوي مبادئ البحث ا(. 0224)هللا  مساعد بن عبد, النوح .31
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