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Abstract: The current research aims to identify: the importance of educational research and the challenges it faces from the 

perspective of educational supervisors in the Kingdom of Saudi Arabia, the extent to which educational supervisors practice 

educational research in Saudi society, as well as to provide suggested visions for the development of educational research in 

Saudi universities. The researcher adapted the study tool (the questionnaire) from Alsharify's 2014 study. This research was 

conducted on educational supervisors (boys) in Tabuk education's supervision department. The research sample was 

chosen at random, with a sample size of (36) supervisors, and the research was carried out during the second semester of 

the year 1442 AH. The research found several important findings, the most important of which are: educational supervisors 

use educational research mechanisms to a large extent, and educational supervisors face difficulties and challenges while 

conducting educational research. The researcher recommended that efforts be made to increase the financial and moral 

incentives provided to the researcher, as well as more training courses to develop the capabilities and skills of supervisors, 

and working to increase the number of libraries used by the researcher within the city. 

Keywords: Educational research - educational supervisor - educational supervision - training courses - skills of supervisors - 

financial incentives. 

 

 البحث التربوي وتحدياته من وجهة نظر املشرفين التربويين أهمية

 فهد عليان البلوي 

 اململكة العربية السعودية ||وزارة التعليم  ||اإلدارة العامة بتعليم املدينة 

البحث التربوي والتحديات التي تواجهه من وجهة نظر املشرفيين التربويين في  أهمية هدف البحث الحالي إلى التعرف على: املستخلص

قترحة لتطوير وتقديم رؤى م، وبيان مدى ممارسة املشرفيين التربويين للبحث التربوي في املجتمع السعودي، اململكة العربية السعودية

تطبيق هذا البحث وتم  (.2014) الشريفيبانة( من دراسة ستال ) أداة الدراسةخدم الباحث استو ، البحث التربوي في الجامعات السعودية

ا (36) وبلغ عدد العينة، وتم اختيار عينة البحث عشوائًيا، بنين( في إدارة اإلشراف بتعليم تبوك) على املشرفين التربويين
ً
تم و ، مشرف

أن املشرفيين التربويين : وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها، هـ1442خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام إجراء هذا البحث 

جهون صعوبات وتحديات أثناء قيامهم اكما توصل أيًضا إلى أن املشرفيين التربويين يو ، يمارسون آليات البحث التربوي بدرجة كبيرة

كما يجب ، ضرورة العمل على زيادة املحفزات املالية واملعنوية املقدمة للباحثأوص ى الباحث بنادا للنتائج استو ، ربوي بإجراء البحث الت

كما يجب العمل على زيادة عدد املكتبات التي يستعين بها الباحث ، الدورات التدريبية لتطوير قدرات ومهارات املشرفين العمل على زيادة

 داخل املدينة. 

 املحفزات املالية.  -مهارات املشرفيين -الدورات التدريبية -اإلشراف التربوي  -املشرف التربوي  -البحث التربوي : املفتاحية الكلمات
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (45) 

 

 .املقدمة -1

يعتبر البحث العلمي من أهم األدوات التي تستخدمها الدول املتقدمة في القيام بعمليات التنمية في جميع 

حيث يسعى البحث العلمي دائًما إلى اكتشاف الحلول ، والجتماعية والحضاريةاملجالت السياسية والقتصادية 

، واألساليب الحديثة التي تساعد في تسهيل الحياة العملية وبالتالي تحقيق مستويات عالية من التنمية في وقت قصير

ية واإلنتاجية في تحديد أيًضا تلعب املؤسسات الخاصة بالبحث العلمي دوًرا هاًما وتكاملًيا مع القطاعات الخدم

وتعتبر املؤسسات البحثية والجامعات هما املنوط إليهما الوظيفة ، ويات بهدف مواجهة متطلبات املجتمعاألول

وذلك ألن البحث العلمي يعد ، ية في تشجيع وتطوير البحث العلمي وتنشيطه عن طريق رؤية محددة وواضحةساساأل 

، والقادرة على التعامل والتفاعل بطريقة إيجابية مع أي مستجدات ومتغيرات مصدر الطاقة البشرية املتميزة علمًيا

 (Douglas, 2014, p: 277) باإلضافة إلى مواكبة التطورات العملية والعلمية.

حيث يهتم بالعديد من املشكالت والقضايا ، ويعتبر البحث التربوي من أهم وأخصب مجالت البحث العلمي

تنشئة وتربية الفرد الذي يشكل رأس املال الفكري في  بيل الوصول إلى الصورة املثالية فيفي س التربوية املختلفة

وذلك بوصفه األداة ، ي التي تستند عليه عملية التنمية البشريةساس حيث يعد البحث التربوي املحور األ ، املجتمع

وأيًضا صياغة السياسات ، وض بمستواهاية في تحسين وتطوير أساليب التربية والعمل على زيادة كفاءتها والنهساساأل 

والوصول إلى ، ودعم جميع القرارات التربوية التي تتعلق بها، التعليمية التي يجب اتباعها وتحديد مساراتها وتوجيهها

تكمن القيمة الجوهرية لألبحاث التربوية في ، املعارف الجديدة التي تفي باحتياجات التجديد التربوي الدائم واملستمر

فهي تسعى إلى تمكين التربويين من بناء قاعدة رصينة ، ا تسعى إلى وضع خطط للوقاية والعالج ملشكالت التربيةأنه

حيث ازدياد املراكز ، ولقد ارتفع مستوى الهتمام باألبحاث التربوية في الدول العربية في الفترة األخيرة، لتخصصاتهم

وانتشار العديد من املجالت التي تهتم بالجانب التربوي ، دد الباحثينالخاصة بالبحوث في املنظمات التربوية وازدياد ع

 والبدء في الهتمام بتدريب الباحثين وتطوير مهاراتهم وإقامة الندوات والدورات وورش العمل، ونشر األبحاث التربوية

 .(98 : 2020، جودة) الخاصة بالبحث التربوي 

لتي تعوق انتشاره وتوسيع آفاقه وخاصة في املجتمع ويواجه البحث التربوي مجموعة من التحديات ا

حيث أن مخرجات العديد من املراكز البحثية في الجامعات في اململكة العربية السعودية قد نأت وابتعدت ، السعودي

في  فرادبينما الهدف من البحث التربوي في اململكة هو توافر درجة عالية من اإلبداع لكي يستفيد منها األ ، عن الواقع

، بهدف تطويره وتحسينه وفق مجموعة من النتائج البحثية املوثوق فيها، الواقع التعليمي والتربوي في اململكة

 فرادهامة والتي لن تفيد املجتمع واأل ال غيرفالبحوث غير األصيلة والدقيقة والتي تتناول الجوانب والقضايا السطحية 

 (194: 2019، شرعبي) في ش يء.

 : مشكلة البحث

طرق الوقاية والعالج  أخذفهم ظاهرة تربوية معينة و  من املشكالت التي تم لها التعرض في هذا البحث هو و 

ي في أساس لذلك يحتل البحث التربوي مكانة كبيرة وسط مجالت البحث العلمي ملا يقوم به من دور هام و ، منها

ديات واملعوقات التي تؤثر على تحقيق أهدافه ولكن يواجه البحث التربوي العديد من التح، تحقيق التنمية البشرية

أن نجاح البحث ( إلى 2019) فقد توصلت دراسة شرعبي، وتضعف من إسهاماته في تطوير العملية التربوية والتعليمية

وأوص ى الباحث بأنه ، التربوي وتحقيق أهدافه يعني تطوير النظام التعليمي وتحقيق نهضة علمية وتربوية للمجتمع

ويجب ربط ، تفيد اململكة العربية السعودية من التجارب العاملية الناجحة في تطوير البحث التربوي يجب أن تس
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (46) 

 

أبرز التحديات التي تواجه ( توصلت إلى 2020) . أما دراسة جودةاألبحاث التربوية باملشكالت التي يعاني منها املجتمع

 .بين البحوث واملشكالت الحقيقية في الواقع التربوي البحث التربوي هي غياب الدور املؤسس ي البحثي وقلة الترابط 

 أسئلة البحث: 

 : اآلتيالتساؤل الرئيس ي  تتحدد مشكلة البحث فيلذلك 

 البحث التربوي والتحديات التي تواجهه من وجهة نظر املشرفين التربويين؟ أهميةما 

 : ومنه تتفرع األسئلة الفرعية التالية

 التربويين؟ة نظر املشرفيين البحث التربوي من وجه أهميةما  -1

 التربوي؟ما مدى ممارسة املشرفيين التربويين للبحث  -2

 التربوية؟بحوثهم  قيامهم بإجراءما الصعوبات واملشاكل التي تواجه املشرفيين التربويين عند  -3

 ما الرؤى املقترحة لتطوير البحث التربوي في الجامعات السعودية؟  -4

 : أهداف البحث

 : ى التعرف علىيهدف هذا البحث إل

 البحث التربوي من وجهة نظر املشرفيين التربويين في اململكة العربية السعودية. أهمية -1

 املجتمع السعودي.في  مدى ممارسة املشرفيين التربويين للبحث التربوي  -2

لعربية اململكة ا التربوية فيبحوثهم  قيامهم بإجراءالصعوبات واملشاكل التي تواجه املشرفيين التربويين عند  -3

 السعودية.

 الرؤى املقترحة لتطوير البحث التربوي في الجامعات السعودية. -4

 : الدراسة أهمية

 : النظرية هميةاأل  -

ثار على الساحة العاملية بصفة عامة
ُ
، والعربية بصفة خاصة، يعد البحث التربوي من أهم املواضيع التي ت

لواضح في الدراسات في هذا املجال حيث ستقوم حيث تعتبر هذه الدراسة محاولة جادة من أجل سد النقص ا

بتقديم تأصيل نظري لألبحاث التربوية من حيث املفهوم وأثرها في تطوير العملية التعليمية والتحديات التي  الدراسة

 تواجهها.

 : العملية هميةاأل  -

سة بتوفير أيًضا ستقوم هذه الدرا، ستعد هذه الدراسة مرجًعا للباحثين واملتخصصين في هذا املجال

كما ستعد الدراسة مرجع هام للمخططين ، البحث التربوي  مجموعة من املقترحات التي تساعد في تحسين وتطوير

باإلضافة إلى أن الدراسة ستكون مدعمة بنتائج واضحة ومجموعة من التوصيات ، التربويين ومتخذي القرار التربوي 

 التي تساعد في معالجة مشكلة الدراسة. 

 : سةحدود الدرا

 البحث التربوي والتحديات التي تواجهه من  أهميةستقتصر هذه الدراسة على توضيح : الحدود املوضوعية

 .وجهة نظر املشرفين التربويين واملقترحات التي تعمل على تطوير البحث التربوي 

 بوي بتعليم تبوكالتر  اإلشراف في ادارة( بنين) عينة الدراسة جميع املشرفين التربويين ضمت: الحدود البشرية. 
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 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (47) 

 

 في إدارة اإلشراف بتعليم تبوك( بنين) تم تطبيق هذه الدراسة على املشرفين التربويين: الحدود املكانية. 

 هـ1442لعام  تم تطبيق وجمع بيانات الدراسة من خالل الفصل الدراس ي الثاني: الحدود الزمانية 

 : مصطلحات البحث

جهود مخططة ومنظمة تستهدف حل املشكالت "بأنه ( 8: 2007 ،أبو زيد، إبراهيم) عرفه: البحث التربوي  -

أو تبين أفضل الطرق لتطبيق األفكار والنظريات في امليدان ، أو إضافة معرفة تربوية جديدة، التربوية القائمة

 " والتي تعتمد على األسلوب العلمي في التفكير، التربوي 

ص الذي تم تعيينه من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الشخ"بأنه ( 6: 2010، لهلبت) عرفه: املشرف التربوي  -

 "والذي يؤثر بدوره في أداء املعلم نحو األفضل، لإلشراف على املعلمين واملعلمات في إطار تخصصه العلمي

العملية املخططة واملنظمة والهادفة إلى "بأنها ( 3: 2007، وزارة التربية والتعليم) عرفتها: اإلشراف التربوي  -

 "اعدة املديرين واملعلمين على امتالك مهارات تنظيم تعلم الطلبة بشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف التربويةمس

هو الذي يقوم بتحديد املعايير والقواعد التي تكون لهذه األنشطة التي : التعريف اإلجرائي ملصطلحات الدراسة -

ادئ واملعارف ويتم تطبيقها في حل املشكالت في يتم توافرها وتواجدها في األدب التربوي بهدف تطبيق هذه املب

 إطار علمي إجرائي.

  .لدراسات السابقةاو اطار النظري اإل  -2

 
ا
 : اإلاطار النظري  -أول

 
ا
 : واقع البحث التربوي من قبل املشرفين التربويين في اململكة العربية السعودية: أول

فهي تلعب ، مة بتطوير العملية التربوية والتعليميةاملهت البحث العلمي من أهم مجالت البحث التربوي  يعتبر

وتوفر املعلومات القيمة التي تبدد الرؤية الضبابية لدى صناع القرارات ، دوًرا حيوًيا في عالج املشكالت التربوية

 على تشكيل فهي تعمل على زيادة معدل الثقة في الخيارات والقرارات املتخذة من ِقَبلهم مما يساعد، التعليمية

لحركة البحث العلمي بشكل عام  وبالنظر، ودفع عجلة التغيير والتنمية في املجتمعات، سياسة تعليمية واضحة

من املالحظ أن أغلب الدول العربية ل تهتم كثيًرا بتطوير السياسات ف، والبحث التربوي بشكل خاص في البيئة العربية

ن اعتبروا تلك البحوث ليست جواًبا ملشكلة تربوية معينة يعاني فهناك عدًدا من التربويي، التربوية والخطط واملناهج

وبالنظر لواقع  (2014، راشد) منها ميدان التربية إنما هي مجرد انعكاًسا لبعض اهتمامات أعضاء هيئة التدريس.

ث املقدمة البحث التربوي في اململكة العربية السعودية نجد أن هناك قصور كبير في هذا املجال حيث أن أغلب البحو 

فهي تعتمد على التقليد واملحاكاة وبالتالي يعتبر ما يتم بذله من وقت ومجهود ونفقات ، لتزال دون املستوى الطموح

 من أجل تقديم مثل هذه البحوث إهداًرا عاًما كان من املمكن أن يصبح ثماًرا ونتائج ملموسة قابلة للتطبيق.

 ( 37-33، 2011، البريدي)

من أهم مجالت الحث العلمي إل أن نسبة اإلنفاق عليها من قبل املجتمع ربوي لبحث التوبالرغم من أن ا

%( لذلك تتحمل اململكة السعودية عبًئا كبيًرا من أجل تمويل األبحاث التربوية وزيادة 10) املحلي ل تتعدي

 مخصصات البحث التربوي خالل العشر سنوات القادمة.

: ململكة للعدد من األمور التي من املهم الوقوف أمامها وتحليلها مثلويشير واقع البحث التربوي في ا

 (2019، شرعبي)
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 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (48) 

 

 من خالل تكرار لألبحاث السابقة ، البحوث التربوية على مستوي الدول العربيةفي  قلة األصالة واإلبداع

 والتعديل الطفيف عليها دون إضافة حقيقية للمعرفة.

 نه فرًعا معرفًيا له فكره وتاريخه وفلسفته ومناهجه الخاصة.أ تجاهل التعامل مع البحث التربوي على 

  مما أدى إلى قلة فهم وتفسير قضايا ومفاهيم الفكر ، والنوعيةعدم التركيز على البحوث التربوية الكيفية

 التربوي.

 و الشرطيةسيطرة البحوث التربوية املتعلقة بالفرضيات الرتباطية على البحوث املتعلقة بالفرضيات السببية أ ،

 نتائج هذه البحوث. أهميةوسهولة اختبارها مما أدى إلى التقليل من ، وذلك بسبب بساطة التنظير

  خدام الوسائل اإلحصائية في تحليل البيانات.استاملبالغة في 

 لقاه قلة املفاهيم في العلوم التربوية والتكوين العلمي عند الباحث ويرجع ذلك إلى نوع التعليم والتدريب الذي ت

 املختلفة. إعداده وتعليمهمراحل  فيالباحث 

 .نقص الرؤية النقدية للبحوث التربوية 

 ثاني
ا
 : املجتمع السعوديفي  الدور التطويري للبحث التربوي في العملية التعليمة -ا

وي وإلقامة النظام التعليمي الق، تساعد األبحاث التربوية على التنمية القتصادية والجتماعية والسياسية

ومن أجل تحقيق مثل ، لبد من توافر األسس واألركان الرئيسية املؤثرة في الحياة والتي تعطي للعملية التعليمية قيمتها

، هذه التنمية فإن الجامعات السعودية بادرت بإنشاء مراكز بحثية من أجل اإلشراف على البحوث التربوية في اململكة

اتجهت الجامعات السعودية إلنشاء ، هجرًيا 1405( لعام 3) الي للقرار رقموبعد إصدار املجلس األعلى للتعليم الع

عمادات للبحث العلمي حيث كانت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أولى الجامعات التي أنشأت عمادة 

ملكة من كل جامعات املفي  ومن ثم وافق "سيدى خادم الحرمين الشريفين" على إنشاء تلك العمادة، للبحث العلمي

خالل إنشاء مركز بحثي يعمل على تشجيع البحث العلمي داخل كل كلية بهدف خلق بيئة جذابة تدعم التميز 

، شرعبي) وتستوطن كليات التربية رأس هذه الكليات حيث يعد البحث التربوي من أهم فروع البحث العلمي، واإلبداع

2019.) 

ملكة العربية السعودية" إلى تطوير النظام التربوي والرتقاء كما تسعى أيًضا "وزارة التربية والتعليم بامل

وحصر ، وذلك من خالل الهتمام باألبحاث التربوية التي يعدها املتخصصون باملناطق التعليمية، بجميع جوانبه

ل مهمات أولويات األبحاث التربوية ورفعها إلى اإلدارة العامة بالوزارة ومن ثم اختيار األفضل منها ودعمها لتسهي

 (2008، جابر) الباحثين وتفعيلها بامليدان التربوي.

 والتعليم العالي يأتي الدور التطويري ، ومن خالل الجهود املبذولة من قبل اململكة ووزارة التربية والتعليم

 (2018، موس ى: )للبحث التربوي والذي يتمثل في

 ية بطريقة دقيقة منظمة مما يؤدي إلى تقديم يساهم البحث التربوي الجيد في الحصول على املعلومات العلم

 الحلول للمشكالت التعليمية التي تعاني منها اململكة.

  الهتمام باألبحاث املتعلقة بالفرضيات الشرطية أو السببية القدرة على تفسير الظواهر التربوية املعقدة

 واملتشابكة.

 وتقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق.، عليميةاختيار املشاكل التربوية الواقعية املتعلقة بالعملية الت 
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (49) 

 

 فهو السبيل لتحقيق ، أصبح البحث التربوي وسيلة لتطوير أساليب التربية والرفع من كفاءتها ومستواها

 التجديد التربوي املستمر.

 ين ين السعوديين على إجراء البحوث التربوية ذات املستوي العالي من خالل مشاركة الطالب واملعيدحث الباحث

 واملشرفين في تنفيذ البحوث العلمية.

 .ربط املناهج الدراسية بالتراث العربي اإلسالمي وتقديمها للطالب بصورة تناسب قدراتهم العقلية 

 العمليات التعليمية للمشاركة في تطويرها كى تالءم الطالب في مختلف املراحل في  تطبيق التقنيات الحديثة

 التعليمية.

 ارف من خالل التعاون مع جميع الهيئات البحثية داخل اململكة وخارجها ونشر نتائج تبادل الخبرات واملع

، من خالل تطوير النشر العلمي وزيادة عدد مجالت النشر سنوًيا، األبحاث التربوية في املجالت املحلية والدولية

 البحث.واللتزام بالسرعة في الرد على الباحثين من حيث قبول أو رفض ، واختيار املحكمين

ا
ا
 : التحديات التي تواجه البحث التربوي في اململكة العربية السعودية -ثالث

ختلف الباحثين في او ، التي تعرقل وصوله إلى املستوى املنشود، يواجه البحث التربوي العديد من التحديات

 : ي ونتناول فيما يلي أهم التحديات التي تواجه البحث التربو ، طبيعة وتقسيم هذه التحديات

 : ( تحديات البحث التربوي إلى2010، الخليلي) قسم 

وإدراك ، كغياب الوعي العلمي، وهذه التحديات تتعلق بظروف الباحثين أنفسهم: تحديات تتعلق بالباحثين -1

عدم وجود التواضع العلمي ، هوضيق الوقت لدى الباحثين وعدم القدرة على تنظيم، البحث التربوي  أهمية

عدم قدرة أغلب الباحثين على تحليل البيانات واختيار ، يحثهم على البحث واألسئلةلدى الباحثين الذي 

 التحليل املناسب في البحث الكمي. 

تتمثل التحديات املتعلقة بالجامعة في قلة امليزانية : تحديات تتعلق بالجامعات التي يعمل الباحث بها -2

التقصير في تنظيم ، لى البحث التربوي عدم وجود حوافز تشجع الباحثين ع، املخصصة للبحث العلمي

 الجامعات من قبل املسؤولين وعدم وجود مسألة قانونية لهم. 

وأكثر ما يعاني ، يتطلب البحث التربوي الدقة في الوصول إلى نتائج البحث: تحديات متعلقة بميدان البحث -3

اون عينة البحث مع الباحث وعدم تجاوب وتع، منه البحث التربوي هو تداخل العمليات التربوية وتعقيدها

 التربوي. 

ووجود فجوة ، وتتمثل هذه التحديات في عدم وجود تكامل بين الجامعات: تحديات تتعلق بالسياسة البحثية -4

 غياب البيئة البحثية املشجعة. ، بين الباحثين واملستفيدين من البحث

 : ( التحديات التي تواجه البحث التربوي في2013، سالم) ولخص 

 مما يؤدي إلى إخالل األعضاء بواجباتهم نحو الباحثين. ، أعباء أعضاء الهيئة التدريسيةكثرة  -أ 

 يفقد البحث املنجز فاعليته في تنمية وتطوير العملية التعليمية.  -ب 

 ضعف املشاركة الفعالة ما بين املؤسسات البحثية ومؤسسات املجتمع في القطاع الخاص.  -ج 

 (2020، جودة: )في اآلتي، ات التي تواجه الباحث التربوي ومن خالل ما سبق يمكن إجمال التحدي
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (50) 

 

 : تحديات علمية 

كهجرة بعض األشخاص من ذوات العقول العلمية ، وهي مجمل التحديات التي تتعلق بالبشر: تحديات بشرية -1

بنية وضعف ال، وغياب العمل الجماعي وروح املشاركة العلمية، وكثرة أعباء هيئة التدريس، للخارج، العالية

 العلمية واإلمكانات املتاحة. 

فائدة البحوث  عدم، البحثيةوضعف السياسات ، عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة وتعني: سياسيةتحديات  -2

ضعف ، وصعوبة إقناع املسؤولين بوجاهة البحث التربوي وفائدته للعملية التعليمية والتربوية، التربوية املنجزة

 يدين من البحث. التواصل بين الباحثين واملستف

 : تحديات عملية 

واإلدارة ، مثل التحكمات الجامعية، تتعلق باملعوقات اإلدارية التي يواجها الباحث: تحديات مؤسسية -1

ضعف ، عدم وجود مراكز اتصال مناسبة للبحث التربوي ، عدم تقدير ما يقومون به الباحثين، املعقدة

 غياب الفكر الفلسفي الذي يحتاجه البحث. ، التعاون والتكامل بين املعارف والعلوم البحثية

بقيام أنشطة البحث ، وتتمثل التحديات القتصادية في عدم وجود التمويل الكافي: تحديات اقتصادية -2

وغياب الحوافز التي تشجع الباحثين على ، وضعف معدل اإلنفاق على األبحاث العلمية في الجامعات، التربوي 

عوبة الحصول على البيانات اإلحصائية التي يحتاجها الباحث وقلة التعاون باإلضافة إلى ص، البحث العلمي

 بين الجهات. 

 : كيفية التغلب على التحديات التي تواجه الباحثين

لزيادة هذه ، لبد من التغلب على تحديات البحث التربوي ، البحث التربوي للبيئة التعليمة وتنميتها هميةأل 

ن مواجهة هذه التحديات من خالل وضع خطة مناسبة لتطبيق اإلجراءات التي تساعد ويمك، البحوث وزيادة فاعليتها

ووضع خطة إللزام ، كما يجب توفير التشريعات التي تحاسب تقصير املسؤولين، في خلق مناخ مناسب للبحث التربوي 

 جميع الجهات الحكومية والخاصة بمساعدة الباحثين وتقديم املعلومات الالزمة للباحث.

اراب  : الرؤى املقترحة لتطوير البحث التربوي في الجامعات السعودية: عا

هذا  هميةوأل ، واجه البحث التربوي العديد من التحديات التي تعرقل سيره ووصوله إلى األهداف املنشودة

من خالل عدة ، ويمكن تطوير البحث العلمي، يجب الهتمام به وتطويره ومعالجه معوقاته، النوع من األبحاث

 : حات نوجزها فيما يلير مقت

  تخصيص ميزانية لألبحاث التربوية وخاصة األبحاث التطبيقية التي تتناول موضوعات تجيب على أسئلة معلم

وكيفية سير العملية ، وكيفية تنمية قدراتهم العقلية واملهارية، الفصل فيما يخص كيفية التعامل مع تالميذه

  (1981، الرشيد) الضغوطات التعليمية وأثرها على املتعلمين.التعليمية بالطريقة الصحيحة ومواجهة 

 وزيادة الحوافز التي تشجعهم على تناول مشكالت ، تشجيع املعلمين أنفسهم على القيام باألبحاث التربوية

 (2019، شرعبي) من خالل الجانب التطبيقي على املتعلمين.، والبحث عن حلول لها، تربوية جديدة

 وتقديم ، برة املناسبة وجعل مسألة قانونية ألعضاء الهيئة التربوية املقصرين في أعمالهمتزويد الباحث الخ

 ( 1981، الرشيد) حوافز تشجع األساتذة الجامعية على مساعدة الباحثين.

 لحل مشكالت الضغط وكثرة األعباء ، توفير نظام عمل مرن إلشراف األساتذة الجامعية على األبحاث التربوية

 (1981، الرشيدي) األعضاء.على هؤلء 
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (51) 

 

 م مع طبيعة وإمكانات الباحث وظروف العينة وخصائص ءلتتال، إطالة مدة التجربة إلى أطول فترة ممكنة

 ( 2019، شرعبي) املجتمع.

 حيث يجب أن ، توجيه البحث التربوي نحو سبر األغوار والتعمق الفكري للوصول إلى نتائج البحث الدقيقة

 وتقلل من املشاركين به.، لى املالحظة أكثر من التحاليل اإلحصائية التي تصعب البحثيعتمد البحث التربوي ع

 (2010، املغيدي)

 والعمل على ، وتسويقها للجهات املستفيدة من نتائجها، ربط البحوث التربوية باحتياجات املؤسسات التعليمية

 ( 2005، حسين) توقيع بروتوكولت تعاون معها.

 بتكار يجب العمل عليها لخلق موضوعات تربوية جديدة تساهم اأفكارهم كوسيلة  واتخاذن العمل تنمية الباحثي

 (1981، الرشيدي) في تنمية العملية التعليمية وزيادة فاعليتها.

 .(2005، حسيني) وضع لوائح داخلية تسهل األمور التي أصبحت تتسم بالبيروقراطية في عصرنا الحالي 

 بين الجهات  األفكار واآلراءتفعل عملية تبادل ، راتيجيات فعالةاستووضع ، ةتعميم نتائج األبحاث التربوي

 زدواج الذي تعاني منه معظم الجهات في العصر الحالي.لتجنب ال ، الحكومية والخاصة ومراكز البحوث

 (2019، الشرعبي)

  خدام الحاسب اآللي على تاسكأثر ، فادة من التقنيات الحديثة وتوجيه األبحاث التربوية نحوهاستالسعي إلى ال

مراكز البحث والجهات املعنية والجامعات  الحديثة إلىوإدخال األجهزة اإللكترونية ، األول املتعلمين في املراحل 

، الشرعبي) ووضع خطة لتدريب الباحثين على هذه األجهزة وتعليمهم كيفية توظيفها في األبحاث التربوية.

2019) 

 كإتاحة ، وتسهيل متطلبات البحث التربوي عليهم، ن في كليات التربية والجامعاتالهتمام بزيادة عدد الباحثي

وتدريبهم على الوصول بالبحث إلى املستوى ، طالع على كل ما يحتاجونه في مجال اختصاصهمالفرصة لهم لال 

 (2019، الشرعبي) العلمي والدقة املطلوبة.

 الدول العربية.  بين، إنشاء مجلس للتنسيق في مجال األبحاث التربوية 

 ير التي تقوم على التغيير في املناهج واملؤسسات التربويةر مشاركة القائمين باألبحاث التربوية في الدراسات والتقا ،

 فادة من نتائج البحوث التربوية.ستوالبحث عن سبل ال ، شتراك في الدراسات التطبيقية النقديةوحثهم على ال 

 ( 1981، الرشيدي)

  ختيار الكادر ووضع آلية مناسبة ل ، من خالل وضع آليات للحكم على مخرجات البحث، البحثية تطوير املراكز

 (2020، جودة) اإلداري املناسب للعمل في املركز البحثي.

 كما يجب إعطاء ، وتطوير أنظمة الحكم على نواتج البحث العلمية، تطوير نظام الدراسة في برنامج املاجستير

، جودة) عضاء الهيئة املشرفة.أتربويين وتنمية روح التعاون واملشاركة بين الباحثين و حرية أكبر الباحثين ال

2020). 

 
ا
 : الدراسات السابقة -ثانيا

من الدراسات التي و ، البحث التربوي  أهميةلقد تعددت الدراسات التي تناولت هذا الجانب والتي أوضحت 

 : تناولت املوضوع

 رالية"ستر البحث التربوي في الجامعات السعودية في ضوء التجربة ال بعنوان "تطوي (2019دراسة شرعبي، ) -

أهم ، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه البحث التربوي في اململكة العربية السعوديةو 



  م2022 مارس ــ خامس عشرال العدد ــ سادسالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــلة العربية للعلوم ونشر األبحاث المج

 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (52) 

 

يم مجموعة من وتقد، راليااستوأثره على النظام التعليمي في ، رالية في تطوير البحث التربوي ستمالمح التجربة ال 

جل تغطية كافة جوانب الدراسة قام الباحث أومن ، املقترحات لتطوير البحث التربوي في الجامعات السعودية

واملنهج املقارن في املقارنة بين البحث التربوي في ، خدام املنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليلهااستب

إلى أن نجاح البحث التربوي وتحقيق  ت الدراسةوتوصل، راليااستفي  اململكة العربية السعودية والبحث التربوي 

بأنه يجب أن  ت الدراسةوأوص، أهدافه يعني تطوير النظام التعليمي وتحقيق نهضة علمية وتربوية للمجتمع

ث ويجب ربط األبحا، تستفيد اململكة العربية السعودية من التجارب العاملية الناجحة في تطوير البحث التربوي 

 التربوية باملشكالت التي يعاني منها املجتمع.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف و  بعنوان "تحديات البحث التربوي وسبل التغلب عليها" (2020دراسة جودة، ) -

على التحديات التي تواجه البحث التربوي ووضع تصور يساعد القائمين على البحوث التربوية في التغلب عليها 

ومن أجل تغطية كافة جوانب الدراسة قام الباحث ، مها حتى يتمكنوا من إيجاد حلول لهاوتقديم حصر ملعظ

لت وتوص، خدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على دراسة وتحليل منظومة البحث التربوي وتحدياتهااستب

حثي وقلة الترابط بين إلى أن أبرز التحديات التي تواجه البحث التربوي هي غياب الدور املؤسس ي الب الدراسة

بأنه يجب توفير التشريعات التي تدعم البحث  صت الدراسةوأو ، البحوث واملشكالت الحقيقية في الواقع التربوي 

 التربوي وكذلك توفير البدائل التمويلية ملؤسسات البحث التربوي.

رؤية : مع املعرفةبعنوان "تفعيل مقومات البحث التربوي على ضوء متطلبات مجت (.2015دراسة نصار، ) -

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم رؤية مستقبلية لتفعيل مقومات البحث التربوي لتلبية متطلبات و  مستقبلية"

خدام أسلوب دلفي استخدام املنهج الوصفي مع استومن أجل تحقيق ذلك الهدف قام الباحث ب، مجتمع املعرفة

تم تطبيقها على مجموعة من الخبراء من أعضاء هيئة  بانةاستكأحد أساليب دراسة املستقبل مستعيًنا بأداة 

وتوصل الباحث إلى أن البحث التربوي يستطيع اإلسهام في بناء مجتمع املعرفة إذا ، التدريس بكلية التربية

وقام الباحث بتقديم رؤية مستقبلية كاملة من أجل تطوير وتحسين البحث ، توافرت فيه املقومات الالزمة

عن هذا املجال  األول لباحث بانه يجب دعم كليات التربية وتطويرها باعتبارها هي املسئول وأوص ي ا، التربوي 

القيام بتطوير : ومن التوصيات التي تم ذكرها في هذه الدراسةويجب الهتمام بالباحثين التربويين وتطويرهم. 

وهذا يكون من خالل تطوير ، تربيةكليات التربية على العتبار املؤسسة املسؤولة عن إعداد الباحثين في مجال ال

والقيام بإعداد الباحث الذي يكون لديه مهارات البحث ، أنشطتها وبرامجها التي تتماش ى مع التطورات العاملية

توفير التمويل الذي يكفل مرتبات وحوافز مجزية ، لكي يواجه املشكالت التي تواجهه في وقت ممارسة املهنة

القيام بتطوير املكتبات الجماعية والتوسع الذي يكون في ، قرار حياة الباحث حتى يتم تفرغه للبحثاستتضمن 

املكتبات الرقمية التي تكون على ارتباط بقواعد البيانات وفهارس املكتبات العاملية والقيام بالشتراك في 

ية والجمعيات والروابط العلمية التي تكون في الدوريات واملجالت التربوية العاملية. دعم الشراكة التربوية املجتمع

 كل التخصصات التربوية.

 تعليق على الدراسات السابقة:

التعرف على التحديات التي تواجه البحث التربوي في اململكة العربية ( قد تناولت 2019) نجد دراسة شرعبي

ووضع تصور ، تواجه البحث التربوي  التعرف على التحديات التي( قد تناولت 2020) أما دراسة جودة، السعودية

أما ، يساعد القائمين على البحوث التربوية في التغلب عليها وتقديم حصر ملعظمها حتى يتمكنوا من إيجاد حلول لها
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (53) 

 

تقديم رؤية مستقبلية لتفعيل مقومات البحث التربوي لتلبية متطلبات مجتمع ( قد تناولت 2015) دراسة نصار

 . املجتمع السعوديفي  مدى ممارسة املشرفيين التربويين للبحث التربوي لحالية أما الدراسة ا، املعرفة

نجاح البحث التربوي وتحقيق أهدافه يعني ( 2019) نجد في دراسة شرعبي: ومن فوائد الدراسات السابقة

ديات التي أبرز التح( أن 2020) . أما دراسة جودةتطوير النظام التعليمي وتحقيق نهضة علمية وتربوية للمجتمع

تواجه البحث التربوي هي غياب الدور املؤسس ي البحثي وقلة الترابط بين البحوث واملشكالت الحقيقية في الواقع 

أن البحث التربوي يستطيع اإلسهام في بناء مجتمع املعرفة إذا توافرت فيه ( 2015) . أما دراسة نصارالتربوي 

 .املقومات الالزمة

 ه.إجراءاتو  البحث يةمنهج -3

 : منهج البحث

"ويختص املنهج الوصفي على جمع : خدام املنهج الوصفي التحليلياستمن أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ تم 

ا من البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها؛ باإلضافة إلى تحليلها التحليل الكافي الدقيق املتعمق؛ بل يتضمن أيضا قدرً 

نتاجات ذات ستخراج ال استأساليب القياس والتصنيف والتفسير؛ بهدف  خداماستالتفسير لهذه النتائج؛ لذلك يتم 

 .(87ص ، 2002، صابر وخفاجة) الدراسةثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع ، الدللة

 : مجتمع البحث وعينته

 وعددهم كالتربوي بتعليم تبو  اإلشراف دارةإبنين( في ) يتمثل مجتمع البحث في جميع املشرفين التربويين

وبلغ ، شراف التربوي بتعليم تبوكاملشرفيين التربويين( العاملين بقسم اإل ) من( وتم اختيار عينة البحث عشوائيا 78)

  (36) عدد العينة
ً
 .امشرف

 عينة الدراسة  وصف

 ية للمبحوثينساسالبيانات األ ( 1) جدول رقم

 النسبة املئوية التكرار الفئات املتغير

 املؤهل العلمي

 %52.8 19 لوريوسبكا

 %33.3 12 ماجستير

 %13.9 5 دكتوراه

في مجال الشراف  ةسنوات الخبر 

 التربوي 

 %13.9 5 اقل من خمس سنوات

 %13.9 5 سنوات 10الى  6من 

 %22.2 8 سنة 15الى  11من 

 %5.6 2 سنة 20الى  16من 

 %44.4 16 سنة فأكثر 21

بية يهل حصلت على دورات تدر 

 البحوث التربويةفي مجال 

 %66.7 24 نعم

 %33.3 12 ل
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (54) 

 

 الدراسة كانت للحاصلين على بكالوريوس بنسبة أفرادن النسبة الكبر من أمن الجدول السابق نستنج 

الدراسة  إجمالي أفراد %( من  33.3) وكان الحاصلين على ماجستير بنسبة الدراسة إجمالي أفراد %( من 52.8)

الدراسة من  أفرادكبر من وكانت النسبة األ الدراسة إجمالي أفراد %( من  13.9) بنسبةوالحاصلين على دكتوراه 

ثم أصحاب الخبرات أقل من خمس  الدراسة إجمالي أفراد %( من 22.2) بنسبة سنة 15الى  11أصحاب الخبرة من 

 بنسبة سنة فأكثر 21ت الدراسة و أصحاب الخبرا أفرادإجمالي %( من  13.9) بنسبة سنوات 10الى  6سنوات و من 

في مجال  تدريبية الدراسة حاصلين على دورات  أفرادبر من كالدراسة وكانت النسبة األ أفرادإجمالي %( من  44.4)

الدراسة لم  أفرادإجمالي %( من  33.3) حين أن نسبة يف الدراسة أفرادإجمالي %( من 66.7) بنسبة البحوث التربوية

 .في مجال البحوث التربوية تدريبية يحصلوا على دورات 

 : البحثأداة 

( بانةستال ) داة الدراسةأخدام استتم ، بعد أن تم الطالع على الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع البحث

 لتناسب الدراسة الحالية.  بانةستال  على فقراتمع تعديالت ضئيلة  (2014) الشريفيمن دراسة 

اعتمدت على ، عن تساؤلت البحث جابةزمة من مفردات العينة لإل وفي سبيل الحصول على املعلومات الال 

على تساؤلته  جابةية لجمع البيانات املطلوبة لدعم البحث النظري بالجانب التطبيقي لإل أساسبانة كأداة ستال 

 وتحقيق أهدافه.

 : (بانةستال ) وصف أداة البحث

 سيينجزأين رئيبانة في صورتها النهائية على ستلقد احتوت ال 

 عينة الدراسة  فرادية أل ساسويشمل البيانات األ  األول الجزء 

 الجزء الثاني ويشمل ثالثة محاور رئيسية لخدمة هدف البحث

 : صدق أداة البحث

  الصدق الظاهري : 

لتناسب  بانةستال  فقرات ىعلمع تعديالت ضئيلة  (2014) الشريفيداة الدراسة من دراسة أخدام استتم 

ية على مجموعة من السادة املحكمين؛ وذلك للتأكد من مدى األولبانة في صورتها ستتم عرض ال ، الدراسة الحالية

ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها ، ارتباط كل فقرة من فقراتها باملحور الذي تنتمي إليه

باإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو ، لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله

.
ً
 ورد مما يرونه مناسبا

عادة صياغة إعادة النسخ املحكمة من السادة املحكمين وفي ضوء اقتراحات بعض املحكمين تم استوبعد 

%( من  80) بانة وذلك فيما اتفق عليه أكثر منستبانة حيث تم حذف وإعادة صياغة بعض العبارات في ال ستال 

 ملحكمين.االسادة 

 : صدق التساق الداخلي ألداة البحث

  بانةستصدق التساق الداخلي لفقرات ال 
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (55) 

 

 ل 
ً
 وذلك افرد( 20) طالعية التي بلغ عددهاستجابات العينة ال ستتم حساب صدق التساق الداخلي وفقا

محاور  لفقرة مناالكلية للمحور الذي تنتمي إليه  فقرة والدرجةبحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل 

 : (2) بانة كما يوضح نتائجها الجدول رقمستال 

 بانةستصدق التساق الداخلي لفقرات ال لمعامل ارتباط بيرسون ( 2) جدول رقم

البحث التربوي من وجهة نظر  أهمية

 املشرفيين التربويين

مدى ممارسة املشرفيين التربويين للبحث 

 التربوي 

املشرفيين الصعوبات واملشاكل التي تواجه 

 بإجراء بحوثهم التربوية التربويين عند قيامهم

 رتباطال معامل  رقم الفقرة رتباطال معامل  رقم الفقرة رتباطال معامل  رقم الفقرة

1 .842** 1 .618** 1 .592** 

2 .812** 2 .614** 2 .586** 

3 .784** 3 .768** 3 .735** 

4 .912** 4 .782** 4 .790** 

5 .863** 5 .535** 5 .721** 

6 .777** 6 .690** 6 .497** 

7 .871** 7 .639** 7 .648** 

8 .938** 8 .577** 8 .550** 

9 .978** 9 .671** 9 .871** 

10 .847** 10 .743** 10 .721** 

11 .933** 11 .581** 11 .608** 

12 .967** 12 .746**   

الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  الفقرات بالدرجةارتباط  ( السابق أن معامالت2) يتبين من الجدول رقم

 عند مستوى دللةستمحاور ال  الفقرة من
ً
 دالة إحصائيا

ً
وجاءت جميع قيم معامالت ، (0.01) بانة جاءت جميعها

 بانة.ستال  لفقرات محاور الرتباط قيم عالية مما يدل على توافر درجة عالية من صدق التساق الداخلي 

 اة البحثثبات أد : 

وكانت النتائج كما هي  بانةستملحاور ال يجاد معامل الثبات الفا كرونباخ إداة البحث تم ألحساب ثبات 

 (3) موضحة بالجدول رقم

 ( معامل الفا كرونباخ ملحاور الدراسة3) جدول رقم

 معامل الفا كرونباخ عدد الفقرات املحور 

 876 . 12 "نظر املشرفيين التربويين  البحث التربوي من وجهة أهمية"  األول املحور 

 891. 12 "مدى ممارسة املشرفيين التربويين للبحث التربوي " املحور الثاني 

الصعوبات واملشاكل التي تواجه املشرفيين التربويين عند  "املحور الثالث 

 " بإجراء بحوثهم التربوية قيامهم
11 .804 

 823. 35 بيانستالدرجة الكلية لال 
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (56) 

 

ن معامالت الثبات للمحاور جاءت جميعها ذات درجة عالية تقترب من الواحد أ( نجد 3) لجدول رقممن ا

 مساويةككل جاءت ذات قيمة عالية  بيانستلال  خكرو نباقيمة الدرجة الكلية ملعامل ثبات الفا  ونجد أنالصحيح 

بانة للتطبيق وإمكانية العتماد ستال وتشير هذه القيمة إلى صالحية  الصحيح؛( وهي قيمة تقترب من الواحد 823.)

 على نتائجها والوثوق بها.

 الوزن النسبي املعياري:

، أوافق، بشدة أوافق) مقياس ليكرت الخماس ى بيان حسبستال جابة على فقرات ستوقد تم قياس درجة ال 

 : يليكما ، بدقةاختيار إجابتهم  الدراسة من فرادل أوافق بشدة( مما يتيح الفرصة أل ، ل أوافق، محايد

 بانةستال في  مديات املتوسطو  درجة املوافقةل مقياس ليكرت( 4) جدول رقم

 موافق جدا موافق حيادي موافقغير  غير موافق ااطالقا جابةاإل 

 5 4 3 2 1 درجة املوافقة

 5-4.21 4.20- 3.41 3.40-2.61 2.60 -1.80 1.80-1 مديات املتوسط

 : األساليب اإلحصائية

خدام برنامج استتم تحليل البيانات ب، تحقيقهاى طبيعة البحث واألهداف التي سعي الباحث إلى بناء عل

 لألساليب اإلحصائية التاليةاست( و SPSS) الحزمة اإلحصائية للعلوم الجتماعية
ً
 : خراج النتائج وفقا

لك الدرجات الكلية بيان وكذستلحساب متوسطات عبارات ال : املعياريةاملتوسطات الحسابية والنحرافات  -1

 عينة البحث. أفرادجابات استبانة بناء على ستملحاور ال 

 بانة.ستلحساب الثبات لعبارات ال : خكرو نبامعامل ألفا  -2

 : على النحو فقرة وبعدجابات على كل ستوذلك لوصف املتوسط الحسابي لال : املدىمعادلة  -3

  ومناقشتها. عرض النتائج -4

 البحث التربوي من وجهة نظر املشرفيين التربويين؟ ميةأهما : األول السؤال  إجابة 

 وتحديد األول البحث التربوي من وجهة نظر املشرفيين التربويين تم دراسة فقرات املحور  أهمية علىللتعرف 

فقرة من فقرات املحور وكذلك املتوسط العام لكل فقرات املحور  والرتبة لكلاملتوسط الحسابي والنحراف املعياري 

 ( التالي.5) ا يوضحه الجدول رقمكم

 األول ( املتوسط الحسابي والنحراف املعياري ودرجة املوافقة ملفردات املحور 5) جدول رقم

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 
رتبةال  

 1 454. 4.72 مشاركة املعلمين في إعداد البحوث يزيد مهاراتهم العلمية والتدريسية 3

.تربوي يسهم في تطوير العملية التربويةالبحث ال 1  4.56 .558 2 

2 
يساعد البحث التربوي على مواكبة التطورات التربوية التي تحدث في 

.العالم  
4.56 .773 3 

.يسهم البحث العلمي في عملية اإلبداع والكشف عن املبدعين من املعلمين 10  4.50 .561 4 

.لتربويةيسهم البحث التربوي في حل املشكالت ا 4  4.50 .775 5 
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (57) 

 

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 
رتبةال  

6 
البحوث التربوية تساعد على تنمية حب العلم واملعرفة والبحث عن 

.الحقيقة  
4.50 .775 6 

.ر على زيادة تحصيل العمليةأثالبحث التربوي له  12  4.33 .632 7 

5 
البحوث التربوية تساعد على زيادة العالقات الجتماعية والثقافية بين 

.الباحثين  
4.31 .749 8 

7 
البحث التربوي حينما يدخل ضمن تقويم املشرف التربوي  أهميةتزداد 

.للمعلم  
4.03 .897 9 

9 
من رياض األطفال  البحث التربوي مطلوب في جميع مراحل التعليم ابتداءً 

.إلى الجامعات  
3.89 .890 10 

 للبحث التربوي عائد على العملية التربوية ماديً  8
ً
.ا ومعنويا  3.78 .797 11 

11 
البحث التربوي غير مهم على مستوى املشرفين و املعلمين وتكمن أهميته في 

.الجامعات فقط  
1.83 .910 12 

 0.73 4.13 املتوسط العام

البحث التربوي من وجهة نظر املشرفيين التربويين جاءت  أهمية نأن تستخلص أالسابق يمكن  من الجدول 

 ( والتجاه العام للفقرات0.73) ( والنحراف املعياري 4.13) ت هذا املحور فقد جاء املتوسط العام لفقرا بدرجة كبيرة

البحث التربوي فقد  مدى أهمية  ىعينة البحث من املشرفيين التربويين عل أفرادموافقة  ىموافق( وهذا يدل عل)

( فكانت 11) قمفيما عد الفقرة ر  (أوافق جدا وأوافق) جابات لجميع فقرات هذا املحور بدرجات موافقةجاءت اإل 

وجاء النحراف املعياري لجميع فقرات املحور ذات قيمة منخفضة تدل  ل أوافق() درجة املوافقة عليها بدرجة موافقة

البحث التربويمن وجهة نظر  مدى أهمية ى عينة البحث حول تلك الفقرات وهذا يدل عل أفرادراء أعلي تجانس 

مشاركة املعلمين في إعداد البحوث يزيد مهاراتهم العلمية والتدريسية( ) ىولاأل املشرفيين التربويين وجاءت في املرتبة 

يساعد البحث التربوي ) ( و.البحث التربوي يسهم في تطوير العملية التربوية) ( يليها4.72) وذلك بمتوسط حسابي قدره

يسهم البحث التربوي في ) م( ث4.56) ( بمتوسط حسابي قدرهالعالم.على مواكبة التطورات التربوية التي تحدث في 

يسهم ) ( والحقيقة.البحوث التربوية تساعد على تنمية حب العلم واملعرفة والبحث عن ) و (التربوية.حل املشكالت 

البحث ) ( و4.5) بمتوسط حسابي قدره املعلمين.( وذلكالبحث العلمي في عملية اإلبداع والكشف عن املبدعين من 

على زيادة تحصيل  أثر البحث التربوي له ) ( و4.33) ( بمتوسط حسابيالعملية.حصيل ثر على زيادة تأالتربوي له 

 ( 4.31) ( بمتوسط حسابيالعملية.

  التربوي؟ما مدى ممارسة املشرفيين التربويين للبحث : الثانيالسؤال إجابة " 

 الثاني وتحديدمدى ممارسة املشرفيين التربويين للبحث التربوي تم دراسة فقرات املحور  علىللتعرف 

فقرة من فقرات املحور وكذلك املتوسط العام لكل فقرات املحور  والرتبة لكلاملتوسط الحسابي والنحراف املعياري 

 ( التالي.6) كما يوضحه الجدول رقم
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (58) 

 

 املتوسط الحسابي والنحراف املعياري ودرجة املوافقة ملفردات املحور الثاني( 6) جدول رقم

 الفقرة م
املتوسط 

 حسابيال

النحراف 

 املعياري 
 رتبةال

 1 833. 4.14 الم بخطوات البحث العلمي في كتابة البحوث 3

 2 919. 4.11 لدي اطالع جيد بطرق ومناهج البحث العلمي. 2

 3 979. 4.11 .الم بعملية القتباس من املصادر واملراجع العلمية 5

 4 874. 4.08 .الم بكتابة املصادر وكيفية تنظيمها وتبويبها 4

 5 862. 4.00 لدي الرغبة في ممارسة و كتابة البحوث التربوية والعلمية. 7

 6 874. 3.92 احرص على إتقان مهاراتي كباحث علمي. 10

 7 1.222 3.86 الم بكتابة فصول البحث التربوي وفق تخصص ي. 1

 8 806. 3.75 .ادعم املحاضرات التي القيها بنتائج البحوث التربوية 12

 9 877. 3.56 أتابع ما يستجد من دراسات وبحوث علمية ضمن تخصص ي 6

 10 809. 3.44 ساهم في اللقاءات والندوات العلمية التي تهتم بالبحث التربوي.ا 9

 11 937. 3.25 .عيرها من املكتباتاستاقتني املجالت والكتب العلمية و  8

 12 1.013 3.06 ساهمت في كتابة بحوث علمية كثيرة. 11

 0.92 3.77 املتوسط العام

جاء بدرجة كبيرة حيث  التربوي جاءممارسة املشرفيين التربويين للبحث  نستنتج مدىمن الجدول السابق 

موافقة  علىأوافق( وهذا يدل ) ( والتجاه العام للفقرات0.92) ( والنحراف املعياري 3.77) العام للفقرات املتوسط

جاءت الجابات بدرجات  التربوي فقدمدى ممارسة املشرفيين التربويين للبحث  كبيرة علىعينة البحث بدرجة  أفراد

تجانس  علىالنحراف املعياري لجميع فقرات املحور ذات قيمة منخفضة تدل  وحيادي( وجاءموافق ) بينموافقة 

 (11و 1) عينة البحث حول تلك الفقرات فيما عدا الفقرات أفرادراء أ

لدي ) ثم( 4.14) بخطوات البحث العلمي في كتابة البحوث( بمتوسط حسابي لما) األول وجاء في الترتيب 

وذلك بمتوسط  الم بعملية القتباس من املصادر واملراجع العلمية.() و( العلمي.اطالع جيد بطرق ومناهج البحث 

لدي ) ( و4.08) رهالم بكتابة املصادر وكيفية تنظيمها وتبويبها.( وذلك بمتوسط حسابي قد) ( و4.11) حسابي قدره

احرص على إتقان مهاراتي كباحث ) ( و4.0) حسابي والعلمية.( بمتوسطالتربوية  وكتابة البحوثالرغبة في ممارسة 

 .(3.92) ( بمتوسط حسابيعلمي.

 بحوثهم  قيامهم بإجراءما الصعوبات واملشاكل التي تواجه املشرفيين التربويين عند : السؤال الثالث إجابة

 " التربوية؟

 التربوية تمبحوثهم  قيامهم بإجراءالصعوبات واملشاكل التي تواجه املشرفيين التربويين عند  علىللتعرف 

فقرة من فقرات املحور  والرتبة لكلاملتوسط الحسابي والنحراف املعياري  الثالث وتحديددراسة فقرات املحور 

 ( التالي.7) وكذلك املتوسط العام لكل فقرات املحور كما يوضحه الجدول رقم
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (59) 

 

 ( املتوسط الحسابي والنحراف املعياري ودرجة املوافقة ملفردات املحور الثالث7) جدول رقم

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 
 رتبةال

 1 798. 4.36 .قلة املحفزات املالية واملعنوية املقدمة للباحث 1

 2 722. 4.22 .يتقلل من عملي البحث اإلشراقيةكثرة األعباء  9

 3 984. 4.06 .عدم توافر مراكز البحث العلمي التي تعنى بالبحوث التربوية 11

 4 1.046 3.86 .عارة منها في داخل مدينتيستقلة وجود املكتبات التي يمكن ال  2

 5 1.052 3.75 .قلة الدورات التدريبية لتطوير قدرات ومهارات املشرفين 10

 6 1.327 3.31 .رف التربوي بوصفه مشرفا فقط وليس باحثا علمياالتركيز على دور املش 8

 7 996. 3.25 .يتطلب إعداد البحث جهدا يفوق طاقتي 3

 8 1.099 2.64 .عدم توفرا ملصادر واملراجع العلمية 5

 9 860. 2.06 .خدام شبكات النترنيت في البحوثاستقلة معرفتي ب 4

 10 1.190 1.89 .ضعف شبكة النترنت 7

 11 867. 1.64 .تعتبر البحوث مضيعة للوقت ول فائدة منها 6

 0.99 3.19 املتوسط العام

 الصعوبات واملشاكل التي تواجه املشرفيين التربويين عند قيامهم نأمن الجدول السابق يمكن أن نستنتج 

( 0.99) والنحراف املعياري  (3.19) بإجراء بحوثهم التربوية جاءت بدرجة متوسطة حيث جاء املتوسط العام للفقرات

عينة البحث من املشرفيين التربويين علي وجود بعض  أفراد( وهذا يدل علي موافقة حيادي) والتجاه العام للفقرات

بإجراء بحوثهم التربوية فقد جاءت الجابات  من لصعوبات واملشاكل التي تواجه املشرفيين التربويين عند قيامهم

وجاء النحراف املعياري لجميع فقرات املحور ذات ( وغير موافق وحياديفق جدا وموافق موا) بدرجات موافقة بين

 (8و  7و  5و  10و  2) عينة البحث حول تلك الفقرات فيما عدا الفقرات أفرادراء أقيمة منخفضة تدل علي تجانس 

 لك بمتوسط حسابي قدرهقلة املحفزات املالية واملعنوية املقدمة للباحث.( وذ) األول وجاءت في الترتيب  

عدم توافر مراكز ) و( 4.22) ( وذلك بمتوسط حسابي قدرهالبحثي.كثرة األعباء اإلشرافية تقلل من عملي ) ( يليها4.36)

قلة وجود املكتبات التي يمكن ) و( 4.06) البحث العلمي التي تعنى بالبحوث التربوية.( وذلك بمتوسط حسابي قدره

قلة الدورات التدريبية لتطوير قدرات ) و( 3.86) ( وذلك بمتوسط حسابي قدرهدينتي.معارة منها في داخل ستال 

التركيز على دور املشرف التربوي بوصفه مشرفا فقط ) و( 3.75) ومهارات املشرفين.( وذلك بمتوسط حسابي قدره

 
ً
 (.3.31) ا.( وذلك بمتوسط حسابي قدرها علميً وليس باحث

 : خالص اآلتياستنتائج يمكن  وبالنظر ملا تم التوصل إليه من

 لفقرات جاء املتوسط العام  كبيرة فقدالبحث التربوي من وجهة نظر املشرفيين التربويين جاءت بدرجة  أهمية

 أفرادموافقة  علىموافق( وهذا يدل ) ( والتجاه العام للفقرات0.73) ( والنحراف املعياري 4.13) املحور  هذا

مشاركة املعلمين ) ىاألولوجاءت في املرتبة  البحث التربوي  أهميةمدي  على ويينعينة البحث من املشرفيين الترب

البحث التربوي ) ( يليها4.72) في إعداد البحوث يزيد مهاراتهم العلمية والتدريسية( وذلك بمتوسط حسابي قدره

وية التي تحدث في يساعد البحث التربوي على مواكبة التطورات الترب) ( والتربوية.يسهم في تطوير العملية 

 (4.56) ( بمتوسط حسابي قدرهالعالم.
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 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (60) 

 

 ( 3.77) العام للفقرات جاء املتوسطبدرجة كبيرة حيث  التربوي جاءالتربويين للبحث ان مدى ممارسة املشرف

عينة البحث بدرجة  أفرادموافقة  علىأوافق( وهذا يدل ) ( والتجاه العام للفقرات0.92) والنحراف املعياري 

بخطوات البحث العلمي  الم) األول في الترتيب  التربوي وجاءالتربويين للبحث  انمدى ممارسة املشرف ىكبيرة عل

الم بعملية ) ( والعلمي.لدي اطالع جيد بطرق ومناهج البحث ) ثم( 4.14) في كتابة البحوث( بمتوسط حسابي

 (4.11) وذلك بمتوسط حسابي قدره القتباس من املصادر واملراجع العلمية.(

 بدرجة متوسطة  التربوية جاءتبحوثهم  قيامهم بإجراءالتربويين عند  انالصعوبات واملشاكل التي تواجه املشرف

( وهذا حيادي) ( والتجاه العام للفقرات0.99) ( والنحراف املعياري 3.19) العام للفقرات جاء املتوسطحيث 

علي وجود بعض من لصعوبات واملشاكل التي عينة البحث من املشرفيين التربويين  أفرادموافقة  علىيدل 

قلة املحفزات املالية ) األول بحوثهم التربوية وجاءت في الترتيب  قيامهم بإجراءتواجه املشرفيين التربويين عند 

كثرة األعباء اإلشرافية تقلل من عملي ) ( يليها4.36) واملعنوية املقدمة للباحث.( وذلك بمتوسط حسابي قدره

  (4.22) بمتوسط حسابي قدره ( وذلكالبحثي.

 : مناقشة النتائج

 كبيرة من وجهة نظر املشرفيين التربويين.  أهميةللبحث التربوي  -1

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ، يمارس املشرفان التربويين بدرجة كبيرة للبحث التربوي في العملية التعليمية -2

تربوي وتحقيق أهدافه يعني تطوير النظام البحث ال حيث توصلت الدراسة إلى أن نجاح، (2019) شرعبي

 . التعليمي وتحقيق نهضة علمية وتربوية للمجتمع

وتتفق هذه النتيجة مع ، يواجه املشرفيين التربويين صعوبات ومشاكل أثناء قيامهم بإجراء البحث التربوي  -3

 التربوي يواجه العديداملشرف  ( حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن2020) النتيجة التي توصلت لها دراسة جودة

التي تواجه البحث التربوي هي  التحديات ومن أهم، من التحديات والصعوبات أثناء قيامه بإجراء البحث التربوي 

 . غياب الدور املؤسس ي البحثي وقلة الترابط بين البحوث واملشكالت الحقيقية في الواقع التربوي 

4-  
ً

 . ج املشكالت التربويةفي عال  يلعب البحث التربوي دوًرا حيوًيا وفعال

وذلك من ، النظام التربوي والرتقاء بجميع جوانبه وزارة التعليم باململكة العربية السعودية" إلى تطويرتسعى " -5

 .خالل الهتمام باألبحاث التربوية التي يعدها املتخصصون باملناطق التعليمية

أن نسبة اإلنفاق عليها من قبل املجتمع املحلي ل  من أهم مجالت الحث العلمي إل  التربوي بالرغم من أن البحث  -6

%( لذلك تتحمل اململكة السعودية عبًئا كبيًرا من أجل تمويل األبحاث التربوية وزيادة مخصصات 10) تتعدي

 البحث التربوي خالل العشر سنوات القادمة.

 تواجه إجراء البحث التربوي. تعد قلة امليزانية املخصصة للبحث العلمي في الجامعات من أهم التحديات التي -7

 تسهم األبحاث التربوية في تحقيق التنمية القتصادية والجتماعية والسياسية.  -8

  ومقترحاته. توصيات البحث

 :اآلتييوص ي الباحث ويقترح في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث 

 املالية واملعنوية املقدمة للباحث.  زيادة املحفزاتضرورة العمل على  -1

 البحثي.تقلل من عمله  التيعلى الباحث  اإلشرافيةعلى تقليل العباء  العمل -2

 ضرورة توافر مراكز البحث العلمي التي تعنى بالبحوث التربوية. -3
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 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (61) 

 

 .يستعين بها الباحث داخل املدينة يزيادة عدد املكتبات الت -4

 .التدريبية لتطوير قدرات ومهارات املشرفين زيادة الدوراتالعمل على  -5

 .اجعاملر قائمة 

 
ا
 املراجع بالعربية: -أول
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 .22املجلد ، (. املنهج الثنوجرافي في دراسة املدرسة2005) حسن حسين، الببالوي  -

الحلول مع التركيز ) في العالم العربي املظاهر واملعوقات ضعف اإلنتاج البحثي اإلبداعي (.2011) عبد هللا، البريدي -

 .83-29، (1)، 4، مجلة العلوم اإلدارية والقتصادية جامعة القصيم، على العلوم اإلدارية(

مجلة كلية ، جامعة بني سويف، (. تحديات البحث التربوي وسبل التغلب عليها2020) أحمد سعيد، جودة -

 120 -96صـ ، عدد أكتوبراألول، الجزء ، مصر، التربية

املؤتمر العلمي العاشر ، (. التحديات التي تواجه البحث التربوي في الوطن العربي2010) خليل يوسف، الخليلي -

 . 419-403صـ، 2مج، جامعة الفيوم، لكلية التربية بالفيوم

عمل. املؤتمر  ورقة: ةالتربويم(. التوجهات العاملية املعاصرة في مجال البحوث 2014) علي محيي الدين، راشد -

جمعية  –جامعة سوهاج ، القيمة واألثر –اإلنتاج العلمي التربوي في البيئة العربية : العلمي العربي الثامن

 42-17، الثقافة من اجل التنمية

محاضرات املوسم الثقافي ، مقترحات تطويره -نواقصه -(. البحث التربوي أزمته1981) محمد األحمد، الرشيد -

 كويت. الاألول، 

: راليةست(. تطوير البحث التربوي في الجامعات السعودية في ضوء التجربة ال 2019) وداد عبد هللا ناصر، شرعبي -

 السعودية.، املركز العربي للتعليم والتنمية، رؤية مستقبلية

ئية (. دراسة تحليلية للطرق املنهجية وموثوقية األدوات واملعالجة اإلحصا2018) محمد موس ى، الشمراني -

، جامعة الطائف، كلية التربية، املستخدمة في بعض البحوث التربوية املنشورة في املجالت العلمية املحكمة

 العدد التاسع عشر.، مجلة البحث العلمي في التربية، اململكة العربية السعودية

ة األشعاع مكتبة ومطبع، (. أسس ومبادىء البحث العلمي2002) ميرفت علي، وخفاجة، فاطمة عوض، صابر -

 مصر. ، 1ط، الفنية

(. معوقات البحث التربوي الفنية واإلدارية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس 2013) عبد هللا العازمي، العازمي -

 .200-157صـ، 71ع، ية بدولة الكويت في ضوء بعض املتغيراتساسبكلية التربية األ 

الفنية واإلدارية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس (. معوقات البحث التربوي 2013) عبد هللا سالم، العازمي -

 مصر.، الثقافة والتنمية، ية بدولة الكويت في ضوء بعض املتغيراتساسبكلية التربية األ 

اململكة ، الثقافة التربوية، أولويات البحوث التربوية في اململكة العربية السعودية(.2008) مبارك ر جاب، العلياني -

 العربية السعودية.

(. دور املشرفين التربويين في تطوير اإلدارة املدرسية كما يراها مديرو املدارس 2010) فراس فواز فايز، بتلهل -

، نابلس، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، الحكومية في املحافظات الشمالية لوسط فلسطين

 فلسطين.



  م2022 مارس ــ خامس عشرال العدد ــ سادسالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــلة العربية للعلوم ونشر األبحاث المج

 أهمية البحث التربوي وتحدياته 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين
 البلوي (62) 

 

ي جامعة امللك خالد باململكة العربية السعودية (. معوقات البحث التربوي ف2010) الحسن بن محمد، املغيدي -

 كلية التربية.، جامعة الفيوم، دراسة ميدانية

 
ا
 : ةباإلنجليزياملراجع  -ثانيا

- Douglas, B. (2014): A Critique of the Concept of a National Qualifications Framework, Quality in 

Higher Education. 

 

 

 

 

 

 


