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الملخص:

استهدفت هذه الدراسة استقراء التوجهات البحثية في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية من حيث مجاالت البحث التربوي،

ومن حيث منهجية البحث التربوي ،مع الوقوف على األولويات البحثية التي ينبغي توجيه بحوث المجلة إليها .وقد اعتمدت هذه الدراسة

الوصفية التحليلية على استقراء وتحليل مجاالت ومنهجية جميع بحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية المنشورة على الموقع

اإللكتروني ،وعددها ( )93بحثاً .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :أن أكثر مجاالت البحث التربوي المتضمنة في المجلة هو
مجال المناهج وطرق التدريس ،بينما كان مجال البحث في التربية الخاصة هو أقل المجاالت المتضمنة في المجلة .كما أظهر التحليل

أن أغلبية البحوث اتب عت األسلوب الكمي الذي يستخدم المنهج الوصفي المعتمد على االستبانات .أما األولويات البحثية التي ينبغي
توجيه بحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية إليها؛ فقد قدمت الدراسة –لتحديدها -مقترحات عديدة تتعلق بكل من :مجاالت

البحث التربوي ،وأسلوب البحث التربوي ،ومناهج البحث التربوي ،وأدوات البحث التربوي ،وهيئة تحرير ومحكمي مجلة جامعة الملك
خالد للعلوم التربوية.
الكلمات المفتاحية :تحليل محتوى – توجهات البحث  -مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية.

مقدمة الدراسة:

العليم معرفية الشييء عليى حقيقتييه ،وال يكيون العليم إال بعيد جهيد تييدرك بيه هيذه المعرفية ،وقيد اهييتم اإلسيالم بيالعلم أعظيم اهتمييام،
ـق ِْ
ـان ِم ْـن َعلَـ ٍ
فأول آية نزلت على نبينا عليه الصالة والسالم فيها طلب للعلم ،قال تعيالى﴿ :اق َأْ
ق
ـق (َ )1خلَ َ
اس ِـم َرِّبـ َك الَّ ِـذي َخلَ َ
س َ
ْـر ِب ْ
اإل ْن َ
ْر َوَرُّب َك ْاألَ ْك َرُم ( )3الَِّذي َعلَّ َم ِبـا ْل َقلَِم (َ )4علَّ َـم ِْ
( )2اق َأْ
ـان َمـا لَ ْـم َي ْعلَ ْـم((﴾)5سيورة العليق) ففيي هيذه اآلييات المحكميات أمير بيالقراءة
س َ
اإل ْن َ
داعييا إليى البحيث العلميي والد ارسية والتَّمحييص والتنقييب والمعرفية؛
وتعلم أي علم يكون له ولغيره نفع في الدين والدنيا؛ وقيد جياء اإلسيالم ً
فالحكمة ضالة المؤمن ،فليس هناك تمييز بين علم وآخير ،بيل اعتبير العليوم النافعية هيي تليك التيي تُحقيق مصيلحة دينيية ،أو توصيل إليى

منفعة دنيوية.

عد أحد أهم الدعائم األساسيية لتطيور المجتمعيات اإلنسيانية وتقيدمها ،والسيبيل لتحقييق التنميية الشياملة فيهيا لميا
فالبحث العلمي ُي ّ
يقدمه من أفكار وحلول للمشكالت المختلفة ،فهو يسعى من ناحية إلى تحديد المشكالت فيي المجتميع ،وترتييب أولوياتهيا وتحليلهيا تحلييال
علميا ،باإلضافة إلى وضيع الحليول المالئمية لعالجهيا ،ويسيهم مين ناحيية أخيرى فيي تقيديم المعرفية العلميية فيي مختليف المييادين ،وتيؤدي

البحوث كذلك دو ار مهما في معرفة التصورات والتنبؤات المستقبلية السريعة (جرادات ،2002 ،ص.)140

وكما هو معليوم فالبحيث العلميي لييس مقصيو ار عليى مجيال معيين مين المجياالت بيل هيو ضيروري لكيل مجياالت الحيياة والنشياط
اإلنساني ،فأهميته في المجال التربوي ال تقل عن أهميته في العلوم الطبيعية ،بل ربما يكون في المجال التربوي أكثر أهميية ألن العمليية
التربوية هي في حقيقتها عملية بناء اإلنسان الذي تقوم عليه عملية التطور في كافة المجاالت األخرى.

وتتضيح أهميية البحييث العلميي فييي المجيال التربييوي مين قياميه بتطييوير النظرييات العلمييية التربويية ،وتحسييين الممارسيات التربوييية

باإلضافة إلى فهم المشكالت التربوية وزيادة القدرة على حلها (عطوي ،2007 ،ص.)49
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فييالبحوث التربوييية تهييدف إلييى المسيياهمة فييي رسييم السياسيية التربوييية ،واتخيياذ الق ي اررات السييليمة ميين خييالل التحليييل والتشييخيص
العلمي ،وذليك مين أجيل تحسيين العميل التربيوي وتطيويره ،ومين خيالل التخطييط السيليم فيي مختليف جوانيب الحيياة العلميية والعمليية ،وفهيم
الطبيعة اإلنسانية ،وتطوير المجتمعات ،وزييادة المعرفية العلميية القائمية عليى البحيث الصيحيح ،للوصيول إليى األهيداف والنتيائج المرغوبية

والصحيحة.

كما تكمن القيمة الحقيقية للبحث التربوي اليوم في مدى قدرته على دفع عجلة التقدم العلمي نحو مزيد من البحث واالستكشاف
بهدف الوصيول إليى رؤيية جدييدة أكثير وضيوحا ،وأكثير عمقيا ،وتوجييه البحيث التربيوي إليى موضيوعات وظيفيية يحتاجهيا التعلييم ،وتحقييق
التكامل والتعاون بين مجاالت البحث المختلفة ،مما يجعل كل مجال يثري اآلخر بطريقة أكثر فاعلية (الحبيب ،1996 ،ص.)233

ونظ اًر لالنفجار المعرفي المتسارع ،واتساع فروع العليم ،وتعيددها فيميا يعيرف بالتخصصيات البينيية أو التعلييم المتبيادل بيين عيدة

مواضيع ،أكدت الدراسات والبحوث على مسألة العمل في فريق بحثي لتنفيذ الدراسات والبحيوث الجماعيية بيين التخصصيات البينيية؛ ألن
فروع العلم مترابطة ومتصلة ببعضها ،وعليه فينبغي أن يكون البحث العلمي مساي اًر لهذا االتجاه ،وذلك بأن يعمل بأسيلوب الفيرق البحثيية

(عبيد الحسييب ،2006 ،ص ص ،)219-218ونقيل أفضيل الممارسيات العالميية فييي بنياء المسيتقبل ،حييث أكيدت رؤيية المملكية العربييية
السعودية  2030على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل للوطن ،وألجل تحقيق اآلمال والتطلعات (ص.)75

كما ينبغي تنفيذ الدراسات والبحوث االبتكارية في مجال التقنيات المتطورة وفي ريادة األعمال والمجاالت التي تحقيق االسيتدامة

المالية وتخدم االقتصاد الوطني ،حيث أن رؤية  2030تركز على االبتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة األعمال (ص.)36
وفي ضوء هذه األهمية للبحث التربوي يتم من فترة ألخرى فحص النتياج العلميي والفكيري بهيدف التعيرف عليى توجهيات البحيث
فيه ،وجوانب القوة والضعف في هذه البحوث ،والموضوعات التيي ُبحثيت بكثيرة ،وتليك التيي ليم تحيظَ بيالكثير مين االهتميام ،وميدى مواكبية
البيياحثين للجديييد فييي العلييم والمعرفيية ،واسييتخدام المنيياهج البحثييية المالئميية فييي بحييوثهم ،ولهييذا كانييت هييذه الد ارسيية لتسييلط الضييوء علييى
التوجهات البحثية في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربويية كنميوذج تحليليي للخيروج بمقترحيات يمكين االسيتفادة منهيا فيي آلييات النشير
في المجالت العلمية والتربوية وفي المراكز البحثية والجامعات األخرى.
مشكلة الدراسة:

أكدت دراسة عطاري ( ،)2004والمعثم (1429هي) (1997) Coorouth & Nelson ،أن استخدام االستبانة فيي الكثيير مين

الد ارسييات جعلهييا أكثيير سييطحية ،وميين ثييم جعييل قاعييدة المعرفيية أقييل صييالبة ممييا ينبغييي ،وذلييك بسييبب صييعوبة التحقييق ميين صييدق إجابييات
المستجيبين.

كما ُوجهت انتقادات عديدة للبحوث والدراسات التربوية لعل من أبرزهيا كثيرة اسيتخدام األسياليب اإلحصيائية األوليية والمتوسيطة،
وقليية اسييتخدام األسيياليب اإلحصييائية المتقدميية ،وهييذا مييا أكدتييه د ارسيية الشييايع (1428ه يي) ،و (1989) Jarrel & Othhersوالكثيييري

(.)2002
كمييا أظهييرت د ارسيية زيييدان ( )1997أن الغالييب علييى واقييع اختيييار المشييكالت البحثييية هييو السييعي خلييف القضييايا الب ارقيية بغييض

النظر عن الجدوى الحقيقية من البحث واألهمية الفعلية له مما ينتج عنه دراسة مشكالت ال ترتبط بالواقع التربوي ،وهذا يؤدي بيدوره إليى
انفصال البحث التربوي عن اهتمامات المجتمع والبيئة المحلية.
ولعل ما سبق جعل الباحث يستشعر هذه المشكالت البحثية ليسلط الضوء عليى هيذه الد ارسيات المنشيورة فيي المجيالت التربويية
بالجامعيات ،خاصية أن أغليب هييذه الد ارسيات مين إنتيياج أعضياء هيئية تييدريس لهيم خبيرتهم فييي البحيث العلميي ،ومييا يحتاجيه المجتميع ميين
د ارسييات تربوييية وعلمييية تفيييده ،واتخييذ الباحييث مجليية جامعيية الملييك خالييد كنمييوذج فييي د ارسييته الحالييية ليقييف علييى توجهييات البحييث فيهييا،

والخروج بمقترحات وتوصيات تفيد  -بإذن اهلل  -المجالت الجامعية األخرى.
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أسئلة الدراسة:

 )1ما التوجهات البحثية في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية من حيث مجاالت البحث التربوي؟
 )2ما التوجهات البحثية في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية من حيث منهجية البحث التربوي؟
 )3ما األولويات البحثية التي ينبغي توجيه بحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية إليها؟

أهداف الدراسة:

 )1استقراء التوجهات البحثية في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية من حيث مجاالت البحث التربوي الرئيسة والفرعية.
 )2تحديد التوجهات البحثية في مجلة جامعة المليك خاليد للعليوم التربويية مين حييث منهجيية البحيث التربيوي (أسيلوب البحيث ،ومنهجيه،
وأدواته).

 )3الوقوف على األولويات البحثية التي ينبغي توجيه بحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية إليها.
أهمية الدراسة:

تبدو أهمية الدراسة في أنها:

 ميين أولييى الد ارسييات  -فييي حييدود علييم الباحييث – التييي تتنيياول د ارسيية التوجهييات البحثييية فييي مجييالت العلييوم التربوييية بالجامعيياتالسعودية.
 تفيد  -بمشيئة اهلل  -القائمين على المجالت التربوية في الجامعات في توجيه البحوث التربوية إليى المجياالت التيي تهيم المجتميعوتحل مشكالته.

-

توجيه البحوث التربوية إلى التنوع في أساليب البحث ومناهجه وأدواته المتعددة.

 إفادة مجالت الجامعات األخرى ومراكز البحث التربوي باألولويات البحثية التي ينبغي توجيه البحوث التربوية إليها. -تضيف إلى المكتبة العلمية مقترحات حول التوجهات البحثية في مجلة الملك خالد للعلوم التربوية.

منهجية الدراسة ومحدداتها:

تعتمييد هييذه الد ارسيية الوصييفية التحليلييية علييى اسييتقراء وتحليييل مجيياالت ومنهجييية جميييع البحييوث التربوييية المنشييورة علييى الموقييع

اإللكترونييي لمجليية جامعيية الملييك خالييد للعلييوم التربوييية  .http://jes.kku.edu.sa/ويتضييمن هييذا الموقييع – حتييى فت يرة إنجيياز الد ارسيية
الحالييية – تسييعة أعييداد ،وهييي ميين العييدد ( )21الييذي نشيير فييي ينيياير 2014م إلييى العييدد ( )29اليذي نشيير فييي ينيياير 2018م ،بإجمييالي
( )93بحثاً.

وقد اقتصرت الدراسة على هذه األعداد المنشورة إلكترونياً – كمحددات موضوعية للدراسة  -لعدة مبررات ،أهمها:

 -عدم توفر عدد من أعداد المجلة الورقية.

 اعتميياد الكثييير ميين المعييايير العالمييية لتصيينيف الجامعييات وترتيبهييا علييى أسيياس معي يار أبحاثهييا المنشييورة إلكتروني ياً علييى موقييعالجامعيية ،مثييل :ترتيييب جامعييات العييالم وفق ياً لتصيينيف شيينغهاي الييذي يعتمييد علييى قييياس األداء األكيياديمي والبحثييي للجامعييات،

ياء علييى القييياس الكمييي والنيوعي
والترتيييب القييائم علييى قييياس الموقييع اإللكترونييي  Webometricsللجامعيية ،وترتيييب الجامعييات بني ً
ألدائها في األبحاث العلمية (محمد.)2008 ،
مصطلحات الدراسة:
 -التوجهــات :Orientationsجمييع توجييه ،وهييو عملييية تحديييد مسييار أو مسييلك أو موضييع شييخص أو شيييء مييا (السيييد،2013 ،

ص .)112كما تعني أيضاً :ميل األبحاث نحو التركييز عليى مجياالت بحثيية معينية (المعيثم1429 ،هيي ،ص .)23وعرفيت كيذلك
بأنها :النواحي التي يركز عليها العقل ،ويصوب إليها التفكير ،وتكون محور اهتمام واضع خطة البحث( .سالم والبشير،2005 ،

ص)267
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 البحث  Researchفي اللغة :بذل الجهد في موضوع ما ،وجمع المسائل التيي تتصيل بيه ،وهيو ثميرة هيذا الجهيد ونتيجتيه(.أنيسوآخرون ،1972 ،ص)40

ويعييرف فييي االصييطالح بأنييه :عملييية منظميية لجمييع وتحليييل البيانييات لغييرض ميين األغيراض (أبييوعالّم ،2006 ،ص .)5ويعنييي
ٍ
بتقص دقيق ،ونقد عميق ،ثيم عرضيها عرضيا مكيتمال بيذكاء
أيضا :محاولة الكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها ،وفحصها وتحقيقها
وادراك ،يسير في ركب الحضارة العالمية ،ويسهم فيه إسهاما إنسانيا حيا شامال (ملحيس ،1960 ،ص .)24كميا أنيه :االسيتخدام المينظم
لعييدد ميين األسيياليب واإلج يراءات للحصييول علييى حييل أكثيير كفاييية لمشييكلة مييا ،عمييا يمكننييا الحصييول عليييه بطييرق أخييرى ،وهييو يفتييرض

الوصول إلى نتائج ومعلومات أو عالقات جديدة لزيادة المعرفة للناس أو التحقق منها(.جيدير ،2004 ،ص)15

 المنهج  Methodلغة :نهج الطريق الواضح ونهوجا وضح واستبان ،والمنهاج الطريق الواضح ،وفي التنزيل ﴿:لِ ُكل َج َع ْلَنا ِم ْن ُك ْمِ
اجا﴾ (المائدة ،)48 ،والخطة الموسومة ،ومنه منهاج التيدريس ،ومنهياج التعلييم ونحوهميا ،والمينهج :المنهياج والنياهج)
ش ْرَعةً َو ِم ْنهَ ً
بينيية ،واليينهج البي ّيين ،يقييال :طريييق نهييج وأميير نهييج والطريييق المسييتقيم
يقييال :طريييق نيياهج واضييح بي ّيين ،وطريقيية ناهجيية واضييحة ّ
الواضح ،يقال :هذا نهجي ال أحيد عنه (.أنيس وآخرون ،1972 ،ص)957

والمنهج اصطالحا :الطريق المؤدي إليى الكشيف عين الحقيقية فيي العليوم ،بواسيطة طائفية مين القواعيد العامية تهييمن عليى سيير

العقل ،وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة (بدوي ،1977 ،ص .)5وهو :األداة التي يسيتخدمها الباحيث للوصيول إليى غرضيه
أو غايتييه ،واكتشيياف الحقيقيية أو الوصييول إلييى المعرفيية (فضييل اهلل ،1998 ،ص .)12ويعنييي أيضييا :األسييلوب أو الطريق ية التييي يتّبعهييا

معينة(.طباجة1432 ،هي ،ص)45
الباحث أو العالم في معالجة موضوع بحثه ،بهدف الوصول إلى نتائج ّ
 المنهجية  Methodologyوتعني :كافة مراحل البحث المنتظمية التيي يتعيين عليى الباحيث اتباعهيا إلنجياز بحثيه ،سيواء أكانيتتتعلق بالمنهج أم الموضوع ،أم بالشكل(.السيد ،2014 ،ص)20

وبنياء عليى مييا سيبق ،يعــرف الباحـث "التوجهــات البحثيــة" إجرائيـاً بأنهييا :مسيارات البحيث المتبعيية فيي البحييوث المنشيورة بمجليية

جامعة الملك خالد للعلوم التربوية من حيث مجاالتهيا التربويية الرئيسية والفرعيية ،ومنهجياتهيا البحثيية مين حييث أسيلوب البحيث ،ومنهجيه،
وأدواته المستخدمة.
الدراسات السابقة:

نظ ي اًر لتعييدد أدبيييات البحييث التربييوي التييي تناولييت التوجهييات البحثييية ،فسيقتصيير الباحييث فيمييا يييأتي علييى عييرض بعييض ميين

الدراسات التي تناولت التوجهات البحثية في الرسائل الجامعية والمجالت التربوية ،مراعياً في ذلك ترتيبها زمنياً من األقدم إلى األحدث.

هيدفت د ارسية  )1997( Coorough & Nelsonإليى معرفية االتجاهيات والتغييرات وتحدييدها فيي البحيث خيالل الفتيرة ميا بيين

 1990 – 1950فييي مجييال التربييية ،وميين أبييرز النتييائج التييي توصييلت إليهييا الد ارسيية أن الرسييائل الجامعييية فييي مجييال اإلدارة التعليمييية
األكثر تكر اًر عبر السنوات ،وأن ا لملخصيات أوضيحت زييادة التصيميم الوصيفي خاصية فيي الد ارسيات الميدانيية ،وقيد اتضيح أن أكثير مين

 % 24ميين الرسييائل الجامعييية لييم تتضييمن أي تحليييل إحصييائي ،خاصيية فييي مجييال الد ارسييات التاريخييية ،أمييا الد ارسييات التييي اسييتخدمت
التحليل اإلحصائي فقد ركزت على استخدام نموذج تحليل التباين.

واستهدفت دراسة الشريع ( )2000التعرف على توجهات البحوث التربوية ومعوقاتها في دولة الكويت ،من خالل وضع خريطة
لمجيياالت البحييوث التربوييية وتصيينيفها ،والجهييات التييي تشييرف عليهييا ،باإلضييافة إلييى معرفيية أهييم العوامييل واألسييباب التييي تعييوق البحييث
التربوي ،وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها :ندرة البحوث في مجال المتفوقين والموهوبين والتربية النوعيية ،وقلية البحيوث
التي تناولت دول الخليج العربي ،وكذلك عدم االهتمام بدراسة دور التعليم األهلي والقطاع الخاص في مجال التعليم  ،وندرة البحوث مين

نوع دراسة الحالة كنوع من الدراسات العميقة.
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كما هدفت دراسة  )2000( Salamonsإلى تحليل األبحاث التيي نشيرت فيي مجلية د ارسيات تربويية التيي تصيدر فيي أسيتراليا.
وأظه ييرت نت ييائج الد ارس يية أن البح ييث الترب ييوي ال يمث ييل عل ييى ال ييدوام وبش ييكل كام ييل هم ييوم الممارس ييين ،وأن هن يياك ض ييعفًا ف ييي الص ييلة ب ييين
األكيياديميين فييي الجامعيية والممارسييين فييي المييدارس ،ولكيين البيياحثين لييم يتقييدموا خطييوة أخييرى لعييرض تطبيقييات عملييية ،ممييا يييدل علييى

ضعفهم.

أمييا د ارسيية خليفيية ( )2002فقييد هييدفت إلييى التعييرف علييى اتجاهييات البحييوث التربوييية ألسيياتذة تعليييم الرياضيييات ،ومسييار حركيية
التجديييد التربييوي لهييذه البحييوث فييي مصيير ،ودور تلييك البحييوث فييي تطييوير تعليييم الرياضيييات ،واقتصيير الباحييث علييى بحييوث أسيياتذة تعليييم
الرياضيات في مصر بعد حصولهم على اليدكتوراه مين 1995-1955م ،وتوصيلت الد ارسية إليى أن غالبيية البحيوث كانيت فرديية والقلييل
منهيا جماعيية ،وقيد حيدد الباحيث دور تليك البحيوث فيي تطيوير تعليييم الرياضييات مين خيالل االسيتفادة منهيا فيي تطيوير منياهج حديثية فييي

التعليم العام وبنائها وتحسين العملية التعليمية ،واالهتمام بتطبيقات الرياضيات المختلفة واتقان التقنيية الحديثية ،واعيداد معليم الرياضييات،
وتطوير برامج تدريبه.
بينما استهدفت دراسة سالم والبشر ( )2005التعرف على توجهات البحوث العلمية في مجال تعلييم العليوم الشيرعية فيي جامعية
الملك سعود من عيام 1425-1406ه ي  ،وذليك مين حييث تصينيف مجاالتهيا العامية وموضيوعاتها داخيل كيل مجيال ،والم ارحيل الد ارسيية،
التييي اهتمييت بهييا ،ومنهجيتهييا وأدواتهييا ،وقييد خلصييت الد ارسيية إلييى مجموعيية ميين النتييائج كييان ميين أهمهييا :أن البحييوث والد ارسييات اهتمييت

بالدرجة األولى بمجال المقررات والكتب الدراسية ،وبالدرجة الثانية التدريس ثم المتعلم ثم المشرف التربوي.
وهدفت دراسة اللحيدان (2007م) إلى التعرف على اتجاهات البحث التربوي في مجال أصول التربية في جامعة الملك سعود،
وأظهييرت نتييائج الد ارسيية أن الد ارسييات والبحييوث المعنييية بالموضييوعات والقضييايا التربوييية ذات العالقيية بييالتعليم والتنمييية كييان لهييا أثيير أكبيير

تمثيييل فييي المييادة المنشييورة فييي مجييال أصييول التربييية عموم ياً ،وجيياءت الد ارسييات والبحييوث المعنييية بالموضييوعات والقضييايا التربوييية ذات

العالقية بييالتعليم وقضييايا المجتميع فييي المرتبيية الثانييية أميا الد ارسييات والبحييوث ذات العالقية بإعييداد المعلييم فقييد احتليت المرتبيية الثالثيية ،وفييي

المرتبة الرابعة جاءت الدراسات ذات العالقة بسياسات التعليم.
وأج ييرى الخطي ييب ( ) 2010د ارس يية ه ييدفت إل ييى تحلي ييل البح ييوث العربي يية ذات العالق يية بالتربي يية الخاص يية المنش ييورة خ ييالل الفتي يرة

(2007-1998م) وبينت النتائج أن معظم البحوث كانيت بحوثياً غيير تجريبيية ،وتبيين أن أكثير الفئيات التيي اهتميت بهيا البحيوث كانيت:

صعوبات التعلم ،فاإلعاقة العقلية ،فأكثر من إعاقة واحدة ،فاإلعاقة السمعية على التوالي ،أميا أكثير المواضييع التيي اهتميت بهيا البحيوث

فكانت :التحقق من فاعلية برامج تدريبية مختلفة ،وقد نفذت معظم الدراسات في أوضاع تربوية خاصة.
كمييا أجييرى  Goktasوآخييرون ( )2012د ارسيية لتحليييل محتييوى اتجاهييات البحييوث التربوييية المنشييورة فييي الفتيرة ميين  2005إلييى
الدرسيية،
 .2009وتمثلييت عينيية البحييث فييي تحليييل محتييوى  2115بحث ياً منشييو اًر فييي  19مجليية تركييية ميين حيييث الفئييات اآلتييية :مجييال ا
المنهج ،الموضوع ،أسلوب البيانات المستخدم ،أدوات الدراسة ،أساليب تحليل البيانات .وأظهرت نتائج التحليل أن أكثير البحيوث التربويية

فييي المجييالت التركييية تنتمييي إلييى مجيياالت :تقنيييات التعليييم ،وتعليييم العلييوم ،والتوجيييه واإلرشيياد ،وتعليييم الرياضيييات .كمييا تبييين أن أكثيير
البحوث اعتمدت على األساليب الكمية ،والمناهج الوصفية ،وأدوات جمع البيانات الكمية.
واستهدفت دراسة الثبيتي (1432هي) تحليل رسائل الدكتوراه الصادرة مين الجامعيات السيعودية ،وتوصيلت الد ارسية إليى عيدد مين

النتييائج منهييا :أن نسييبة الرسييائل الموجهيية للتعليييم العييام بلغييت  %55ميين إجمييالي الرسييائل ،تناولييت جوانييب تطويرييية كييالتطوير التنظيمييي
ونظيم المعلومييات اإلدارييية واقتصياديات التعليييم وتطييوير اإلشيراف التربيوي ،وأن نسييبة الرسييائل الموجهيية للتعلييم العييالي بلغييت  %36كانييت
عيين التخطيييط االسييتراتيجي وتطييوير األقسييام األكاديمييية ،والتطييوير المهنييي لرؤسيياء األقسييام العلمييية ،وغيرهييا ميين الموضييوعات ،وأن نسييبة
الرسيائل الموجهيية للتعليييم األهليي العييام واألهلييي بلغيت  ، %4وهنيياك قليية ونيدرة فييي الرسييائل الموجهية إلييى البحييث العلميي والتعليييم المهنييي
والفني.
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كذلك هدفت دراسة الثبيتي ( )2015إلى التعرف على التوجهات المستقبلية لألبحاث العلمية في اإلدارة التربوية من خالل آراء
وتصورات خبيراء اإلدارة التربويية فيي الجامعيات المحليية والخليجيية والعربيية .وقيد توصيلت الد ارسية بعيد تطبييق أسيلوب دلفياي عليى ()15
خبي اًر إلى أن التوجهات المستقبلية لألبحاث العلمية في اإلدارة التربوية هي :القيادة التربوية ،التخطيط التربيوي ،اقتصياديات التعلييم ،إدارة
التعليم العام ،إدارة التعليم العالي ،اإلشراف التربوي.

يتضييح ميين عييرض الد ارسييات السييابقة أن الد ارسيية الحالييية لييم تتفييق إال مييع د ارسييتين فقييط ميين الد ارسييات السييابقة وهمييا د ارسيية
 )2000( Salamonsود ارسيية  )2012( Goktasحيييث اسييتهدفت هيياتين الد ارسييتين تحليييل محتييوى جميييع مجيياالت البحييوث التربوييية
المنشورة في مجلة تربوية ،وكانت إحداهما في أستراليا واألخرى في تركيا ،أما باقي الدراسات السابقة فكانيت إميا ميدانيية ،واميا مسيتقبلية،

وامييا لتحليييل محتييوى الرسييائل أو البحييوث فييي مجييال معييين كتعليييم الرياضيييات ،أو تعليييم العلييوم الشييرعية ،أو التربييية الخاصيية ،أو أصييول
التربية .ولعل أوجه هذا االتفاق أو االختالف تظهر تفرد الدراسة الحالية في تناولها لتحليل محتوى جميع مجاالت البحوث المنشورة على
موقع مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية بالسعودية.
وبعد عرض الدراسات السابقة ،فإن تحقيق أهداف الدراسة يعتمد على ما يتناوله اإلطاران النظري والتحليلي للدراسة كما يأتي:
أوال :اإلطار النظري للدراسة:

يسييعى الباحييث إلييى اسييتقراء أدبيييات البحييث التربييوي لتحقيييق هييدف الد ارسيية األول الخيياص بإعطيياء لمحيية تعريفييية عيين البحييث

العلمي في مجال التربية بأنماطه وخصائصه ومجاالته ،وذلك وفق العناصر اآلتية:
 )1مفهوم البحث التربوي:

عرضت أدبيات البحث لمفهيوم البحيث التربيوي وفقياً لنيوعين ،يصيف أوالهميا مهمية البحيث التربيوي ،ويشيير اآلخير إليى خطيوات

األسلوب العلمي في دراسة الظاهرة التربوية (النوح ،2004 ،ص .)25وفيما يأتي تفصيل ذلك:
أ -التعريفات الوصفية:

ومن هذه التعريفات أن البحث التربوي هو:

-

"ذلك النشاط الذي يوجه نحو تنمية علم السلوك في المواقف التعليمية" (جابر وكاظم ،1978 ،ص.)21

-

الييذي "يكييون موجهييا فييي العييادة نحييو تطييوير العملييية التعليمييية فييي المجيياالت التربوييية والنفسييية ونحييو حييل المشييكالت التييي
يواجهها الممارسون في عملهم" (عطيفة ،1996 ،ص.)25

-

"واحد من ميادين البحيث العلميي المختلفية ،وهيو يسيعى بحكيم تسيميته إليى التعيرف عليى المشيكالت التربويية ،وايجياد الحليول
المناسبة لها" (عدس ،1997 ،ص.)4

-

"جهد علمي منظم وموجيه لغيرض التوصيل إليى حليول للمشيكالت التربويية التيي تشيكل العمليية التربويية كنظيام فيي ميدخالتها
ومخرجاتها وعملياتها" (منسي،1999 ،ص.)12

-

"دراسة تطبيقية يقوم بها الباحثون العاملون في مجال العميل المدرسيي ،للتحقيق مين اكتسيابهم لواحيدة مين الكفاييات األساسيية

الضرورية ،إلجادة تأدية عملهم" (ملحم،2000 ،ص.)7
ب -التعريفات المعيارية:

ومن هذه التعريفات أن البحث التربوي هو:

-

"سييعي ميينظم نحييو فهييم ظيواهر تربوييية معينيية يتجيياوز االهتمييام بهييا االهتمييام الشخصييي ،ويشييمل استقصيياء دقيقييا نافييذا شييامال
للظ يياهرة بعييد تحدي ييد مييا يي يراد بحثييه منهييا ف ييي صييورة مش ييكلة أو تسيياؤالت يرجييى م يين البح ييث اإلجاب يية عنهييا" (لوس يين ،د.ت،
ص.)16

-

"تطبيق نسقي للطريقة العلمية في دراسة مشكالت تربوية" (جاي ،1993 ،ص.)9
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الييذي "يسييتند إلييى الطريقيية العلمييية وموازينهييا والمبييادئ التييي تحكييم عمييل الباحييث فييي د ارسيية الظ يواهر التربوية"(شييتا ،د.ت،
ص.)136

-

"استقصاء دقيق ،يهدف إلى وصف مشكلة موجودة بالميدان التربوي التعليميي ،بهيدف تحدييدها ،وجميع المعلوميات والبيانيات
المرتبطة بها وتحليلها ،الستخالص نتائج البحيث ومناقشيتها وتفسييرها ،والخيروج بقواعيد وقيوانين يمكين اسيتخدامها فيي عيالج

هذه المشكلة أو المشكالت المشابهة عند حدوثها" (العنيزي وآخرون ،1999 ،ص.)49
 )2أهداف البحث التربوي:

يهييدف البحييث التربييوي  -بصييفة عاميية  -إلييى تطييوير الواقييع أو النظييام التربييوي ليييتالءم مييع متغي يرات العصيير ،بييل وأن تصييبح

التربية عامة والتعليم بصفة خاصة المحرك األساسي لتحديث المجتمع؛ من خالل قيام البحث التربوي باستخدام أساليب التنبؤ المسيتقبلية
في رسم صورة لمجتمع المستقبل وتحديد متطلباته التربوية والتعليمية ،ومن هذه األهداف:
-

االستكشيياف ،فيسييعى البحييث التربييوي إلييى الكشييف عيين المعرفيية الجديييدة واسييتخدامها فييي تقييديم الحلييول والبييدائل التييي تسيياعد علييي

تعميق فهم األبعاد المختلفة للعملية التربوية ،ورسم سياساتها ،واتخاذ الق اررات التربوية المناسبة له (بركات ،1984 ،ص.)27
-

الوصف ،حيث يهدف البحث التربوي إلى وصف الظواهر والمشكالت التيي يعياني منهيا النظيام التعليميي ،ثيم تفسييرها وذليك بغيية
التوصل إلي أفكار علمية وابتكارات جديدة تساعد علي فهم تلك الظواهر وحل هذه المشكالت.

-

التنبييؤ ،فييال يقييف الهييدف ميين البحييث التربييوي عنييد فهييم ظيياهرة تربوييية أو حييل مشييكلة تعليمييية ،بييل يتعييدى ذلييك ميين خييالل التنبييؤ

بالظواهر والمشكالت التربوية التي قد تواجه التعليم مستقبالً ،ويمكن القول إن تلك التنبيؤات قيد ال تكيون دقيقية  -بدرجية عاليية -
وخاصة عند مقارنتها بما يحدث في العلوم الطبيعية من تنبؤات.

-

التأثير ،ويعني ذلك ضرورة تطبيق نتائج البحث التربيوي كمحاولية أساسيية لإلصيالح والتطيوير والتجدييد التربيوي (السييد،2013 ،
ص.)40

-

تطوير نظرية أو فلسيفة تربويية تكيون أكثير صيحة واكتمياال مين النظرييات الحاليية ،وتعيالج ميا هيو أساسيي لبنيية التربيية ووظيفتهيا،

فالتربية ال تزال في معظمها الحقة للتطورات العلمية واالقتصادية واالجتماعية ،واألمل في عكس األدوار ييأتي مين خيالل البحيث
التربوي (سعد ،2008 ،ص.)330
-

بحث العالقة المتبادلة بين التعليم والمجتمع باعتبيار أن النظيام التعليميي صيورة مين المجتميع الكبيير وبقيدر ميا يتحقيق للتعلييم مين
تحسين بقدر ما يتقدم المجتمع.

-

التعرف على واقع النظام التعليمي وتحديد جوانيب القيوة والضيعف فييه ،إلثيراء جوانيب القيوة ومعالجية جوانيب الضيعف التيي تعوقيه

عن تحقيق أهدافه.
-

حل المشكالت التربوية التي يعاني منها النظام التعليمي ،وذلك عن طريق التوصل إلى أفكار علمية حديثة تساعد على حل هذه
المشكالت ،وبذلك فهو يحسم الخالف في الكثير من المشكالت الجدلية.

-

تحديد أثر وفعالية الطرق واألساليب المستخدمة في عمليتي التعليم والتعلم الختيار أفضلها ،ومعرفة ميدى مناسيبة الميواد والبيرامج

التعليمية المقدمة للطالب لسد االحتياجات الثقافية والتربوية للفرد والمجتمع.
-

الكشييف عيين المعرفيية الجديييدة ،وذلييك ميين خييالل مييا يقدمييه ميين حلييول وبييدائل تسيياعد فييي تعميييق الفهييم لألبعيياد المختلفيية للعملييية
التعليمية.

-

اكتش يياف صيي ييغ تعليميي يية جديي ييدة تحقي ييق التي يرابط والتكامي ييل ب ييين التعل يييم ومؤسي ييسات المجتم ييع باعتب ييار أن الص يييغ القديم يية ال تلب ييي

الحاجات التربوية المتجيددة التي تفرضهيا تغيرات العصر المتسارعة (السيد ،2013 ،ص.)41
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واذا كانت تلك بعض أهيداف البحيث التربيوي ،فيإن للبحيث – عمومياً – غاييات ال يخليو أي بحيث مين واحيد منهيا عليى األقيل،

وهييي :اخت يراع معييدوم ،أو جمييع متفييرق ،أو تكميييل نيياقص ،أو تفصيييل مجمييل ،أو تهييذيب مطييول ،أو ترتيييب مخييتلط ،أو تعيييين مييبهم ،أو
تبيين خطأ (السيد ،2013 ،ص.)42
 )3خصائص البحث التربوي:

يتسم البحث التربوي بعدد من الخصائص ،وهي في الواقع صالحة لعدد من البحوث العلمية .ومن هذه الخصائص:

أ ي يأخذ البحث التربوي بخطوات األسلوب العلمي .وكما هو معروف أنها تتم مرتبة وفق خطة مرسومة .بحيث ال يحدث انتقال من
خطوة إلى خطوة إال بعد التأكد من سالمة الخطوات السابقة.
ب ي يمكن االعتماد على نتائجه .بحيث لو تكرر إجراء البحث يمكن الوصول إلى النتائج نفسها تقريباً .أي إن نتائجه لها صيفة الثبيات
النسبي.

ج .يؤسييس البحييث التربييوي علييى جمييع البيانييات الشيياملة للمحيييط العييام للمشييكلة موضييع البحييث حيييث يحيياول الباحييث توظيييف جميييع
العوامل المؤثرة في الموقف ويأخذ في االعتبار جميع االحتماالت.
د ي توافر قدر كبير من الموضوعية ،بحيث ال تتأثر باآلراء الشخصية للباحث كما أنه يتقبل آراء اآلخرين.

ه ي يي .ت ي يوافر قي ييدر مناسي ييب مي يين الجي ييدة واالبتكي ي ِ
يار .وهي ييذه الخاصي ييية علي ييى درجي يية كبييي يرة مي يين األهمي ي ية في ييي البحي ييوث العلميي يية والرسي ييائل
الجامعية(.السامرائي ،1996 ،ص)42
 )4أنماط البحث التربوي:

تتعدد أنماط البحث التربوي ،وتتوزع إلى فئات وفق معايير معينة ،إذ تتمثل في:

-

بحوث تربوية وفق الهدف.

-

بحوث تربوية وفق المنهج.

-

بحوث تربوية وفق غرض الباحث.

-

بحوث تربوية وفق الزمن.

-

بحوث تربوية وفق عدد المداخل.

-

بحوث تربوية وفق عدد القائمين بها.

-

بحوث تربوية وفق أسلوب جمع البيانات.

-

بحوث تربوية وفق طريقة االستدالل.
وفيما يأتي عرض ألنماط البحوث التربوية تبعاً لمعاييرها.

القسم األول :بحوث تربوية وفق الهدف ووفق المنهج:
 -1بحوث تربوية وفق الهدف:

وتقوم هذه المجموعة على هدف مؤداه هو درجية مناسيبة النتيائج للتطبييق فيي مييدان التربيية ،ودرجية إمكانيية تعميمهيا .وتتمثيل

أنواع هذه المجموعة في اآلتي:

أ ي ي بحوث أساسية أو نظرية .والهدف منها إما لتأكيد نظريات موجودة فعالً ،أو لوضع نظريات جديدة ،وهي تسهم في نمو المعرفية
العلمية بصرف النظر عن تطبيقاتها العملية.

ب ي بحوث تطبيقية .الهدف منها تطبيق نظريات معينة ،وتقويم مدى نجاحها في حل المشكالت التربوية.

 2ــ بحوث تربوية وفق المنهج:

الهدف من إجراء بحوث هذه المجموعة ،هو اختالف البحوث في منهج البحث المراد استخدامه ،ومنها:
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أ ـ بحوث تاريخية :وتُجر( بهدف دراسة األحداث الماضية للوصول إلى استنتاجات تتعلق بمعرفة أسبابها وآثارها .كما تفيد البحـوث
ٍ
ٍ
ِ
ماضية للوصول إلى شرح مناسب ألحداث حاضرة ,والتنبؤ بأحداث المستقبل.
أحداث
اتجاهات
التاريخية في دراسة
ب ـ بحوث وصفية :وتُجر( بهد ف اإلجابة عن أسئلة أو اختبار فروض تتعلق بالحالة الراهنة لموضوع الدراسة باستخدام أدوات من
مثل :االستفتاءات المسحية أو المقابالت الشخصية أو المالحظة.
جـ ـ بحوث تجريبية :وتُجر( هذه البحوث بهدف معرفة أثر متغير مستقل واحد على األقل على واحد أو أكثر من المتغيرات التابعة.
د ـ بحوث ارتباطية :وتستهدف معرفة عالقـة أو ارتبـاط بـين متغيـرين أو أكثـر ,ودرجـة هـذه العالقـة ,ويعبـر عـن درجـة العالقـة بـين
المتغيرات بمعامل االرتباط(.شعراوي و يونس ,1984 ,ص)146

القسم الثاني :بحوث تربوية وفق غرض الباحث:

ويتضمن هذا النمط بحوثا أكاديمية ،وبحوثا مهنية:

 1ــ بحوث أكاديمية :وتُجر( من أجل نيل درجة علمية ,من مثل :درجة الماجسـتير ودرجـة الـدكتوراه .أو كمتطلـب فـي أثنـاء مرحلـة
الدراسة .وتسمى هذه المجموعة بالبحوث التدريبية.

 2ــ بحوث مهنية :ويعدها أعضاء هيئة التدريس في موضوعات مختلفة تتعلق باهتماماتهم البحثيـة مـن أجـل الترقيـة لرتـب أخـر(,
أو المشاركة في لقاء علمي ,أو بناء على تكليف رسمي(.عساف وآخرون ,2000 ,ص)184

القسم الثالث :بحوث تربوية حسب عامل الزمن:

 1ــ بحوث الماضي :ومهمتها ,نقد توجهات البحث للسابقين بغرض توجيه البـاحثين وجهـة معينـة .أي أنـه يـتم فـي هـذا النـوع مـن
البحوث دراسة بحوث السابقين وتحليلها .فهي تسمى البحث في البحث.

 2ـ بحوث الحاضر :ومهمتها ,دراسة الواقع التربوي بأية منهجية مناسبة ,من مثل :الدراسات المسحية.

 3ـــ بحوث المستقبل :ومهمتها ,معرفة التغييرات التي يمكن أن تحدث في الواقـع التربـويب بهـدف تحسـين صـورة التربيـة مسـتقبالً.
وتتم هذه البحوث بشكل رئيس عن طريق ما يسمى بالبحوث التجريبية(.منسي ,1999 ,ص)84

القسم الرابع :بحوث تربوية حسب عدد المراحل ,وبحوث تربوية حسب عدد القائمين بها:

1ـ بحوث تربوية حسب عدد المراحل:

أ ــ بحوث ذات مدخل واحد ,وهي المعنية بدراسة مشكلة تربوية من ُبعد واحد من األبعاد.
ب ـــــ بحــوث ذات مــداخل متعــددة ,وهــي المســؤولة عــن دراســة مشــكلة تربويــة مــن أبعــاد مختلفــة ,مــن مثــل :تــاريخي ,اجتمــاعي,
اقتصادي ,ثقافي ,وعالقتها بغيرها.

 2ــ بحوث تربوية حسب عدد القائمين بها:

أ ــ بحوث فردية ,وهي التي يقوم بها فرد واحد ,وهي جزئية ذات مدخل واحد.

ب ــ بحوث جماعية ,وهي التي يقوم بها أفـراد متعـددون ,يختلفـون فـي التخصـص والفهـم ,ويتفقـون فـي الهـدف (شـحاته,2001 ,
ص.)84

 القسم الخامس :بحوث تربوية وفق أسلوب جمع البيانات)Creswell, 2003, pp.4-15(:

أ -البحوث الكمية :ويقصد بها تلك البحوث التي تعني بجمع البيانات من خالل استعمال أدوات قياس كميـة ,يجـري تطويرهـا بحيـث
يتـوافر فيهــا الصــدق والثبــات ,وتطبــق علــى عينــة مــن األف ـراد تمثــل المجتمــع األصــلي ,وتــتم معالجــة البيانــات الكميــة بأســاليب

إحصائية تقود في النهاية إلى نتائج يمكن تعميمها على المجتمع األصلي ضمن درجـة ثقـة معينـة .وتعتمـد البحـوث الكميـة فـي

بنائها األساسي على المتغيرات.
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ب-البحــوث الكيفيــة أو النوعيــة :وهــي البحــوث التــي تعتمــد علــى دراســة الظــاهرة فــي ظروفهــا الطبيعيــة باعتبارهــا مصــد ارً مباش ـ ارً
للبيانات ,وتسـتخدم الكلمـات والصـور ولـيس األرقـام للتعبيـر عـن بيانـات البحـث ,وقـد تـتم عمليـة جمـع البيانـات بالمالحظـات أو
بالمقابالت .وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن تصنيف تلك البحوث إلى بحوث األثنوجرافيا ,البحوث النظرية ,البحوث التحليلية.

ج -البحوث المختلطة :ويقصد بها تلك البحوث التي تمزج بين األساليب الكمية وكذا األساليب النوعية عند دراسة الظاهرة التربوية
القسم السادس :بحوث تربوية وفق طريقة االستدالل:

ويقصييد بهييا تصيينيف البحييوث حسييب طريقيية التفكييير أو وسيييلة الحصييول علييى المعلومييات ،وهييي إمييا اسييتنباطية أو اسييتقرائية أو

تجمع بينهما (السيد ،2013 ،ص ص.)72-71
 )5مجاالت البحث التربوي:

ترتبط التربية بعالقات وثيق ة بعدد من العلوم ،األمر الذي أدى إلى تعدد ميادينها .وتعددت باآلتي مجاالت البحث التربوي ،وقد

شاع بين رجال التربية تقسيم البحوث التربوية إلى المجاالت أو الميادين اآلتية:

أصول التربية :Foundations of Education

يتنيياول البحييث التربييوي فييي ميييدان أصييول التربييية جوانييب متعييددة ،ويمكيين حصيير تلييك الجوانييب فيمييا يييأتي (السيييد ،2013 ،ص

ص:)72-42
 -الدراسات األصولية ،وهي الدراسات التي تعتمد على الموضوعات المستنبطة من األصول والمصادر األساسية للتربية وهي

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

دراسات الفكر التربوي ,وهي الدراسات التي تبحـث فـي إسـهامات العلمـاء أو وجهـات النظـر المختلفـة التـي يبـديها المفكـرون بصـدد
قضايا التعليم ومفاهيم التربية.

الدراسات التاريخية ,وهـي الدراسـات التـي تتنـاول تـاريخ التربيـة أو تطـور المؤسسـات أو األفكـار والمفـاهيم أو األدوار أو التطبيقـات
التربوية على مر العصور.

الدراسات الفلسفية ,وهي الدراسـات التـي تتنـاول موضـوعات مثـل :فلسـفة التربيـة وعالقتهـا بأهـداف المجتمـع ,والسياسـات التربويـة
التي تسترشد بها العملية التعليمية.

الدراسات التطبيقية ,وهي التي يتجه الباحث فيهـا إلـى دراسـة الواقـع التربـوي القـائم وصـفا أو تشخيصـا أو تعـديال أو تطـويرا ,سـواء

أكانت تلك الدراسـات تتعلـق باألصـول االجتماعيـة أو األصـول الثقافيـة أو األصـول النفسـية أو األصـول االقتصـادية أو األصـول

السياسية للتربية.

الدراسات المستقبلية ,وهي الدراسات التي تسعى إلى اقتراح أفضل صورة مستقبلية للواقع التربوي.
الدراســات المنهجيــة ,وهــي تلــك الدراســات التــي يحــاول البــاحثون مــن خاللهــا تحديــد أو نقــد أو تقــويم المفــاهيم والمنــاهج األساســية
للتعامل مع التربية.

الدراسات البينية ,وهي تلك الدراسات التي ال تتقيد بمجال واحد من المجاالت السـابقة ,وانمـا تحـاول أن تجمـع بـين أكثـر مـن مجـال
من هذه المجاالت.

أ -المناهج وطرق التدريس : Teaching & Curriculum Methods

ويتطرق البحث التربوي في هذا الميدان موضوعات إلى :بعض الجوانب العملية التعليمية كالمنهج المدرسي من حييث محتيواه،

ومييدى مناسييبته للدارسييين فييي الم ارحييل المدرسييية والعمرييية المختلفيية ،وبنيياء المنيياهج المدرسييية ،وأهييداف المقييررات المدرسييية وتص ينيفاتها
وكيفية التعامل معها ،وأساليب التدريس ،والعوامل التي تساعد في تفعييل عمليية التيدريس ،واسيتخدام تقنييات التعلييم (لبييب ،مينيا ،وشيمس

الدين ،1984 ،ص.)13
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وعلى هذا ،يمكن القول أن المجاالت الفرعية لمجال المناهج وطرق التدريس تتضمن:
 -المناهج الدراسية.

 -تقنيات التعليم.

 -األهداف التدريسية.

 -أساليب التقويم.

 -تصميم األنشطة.

 -تقويم مدى مناسبة المنهج للدارسين.

 -طرق التدريس.

 -تقويم األداء التدريسي.

 -استراتيجيات تفعيل عملية التدريس.

 -بناء المحتوى.

ب-اإلدارة التربوية Educational Administration :والتربية المقارنة: Comparative Education

ويتنيياول البحييث التربييوي فييي هييذا الميييدان موضييوعات مثييل :د ارسيية عمليييات تنظيييم وتنسيييق المؤسسييات التربوييية علييى اخييتالف

أش ييكالها وأنواعه ييا ،ود ارسيية أفضييل أسيياليب اإلدارة والتنظيييم وأح ييدثها ،ود ارسيية نظييم التربييية الرسييمية وغي يير الرسييمية أو المقصييودة وغييير

المقصودة .كما يحتوي البحث الت ربوي في هذا الميدان على موضوعات مثل :دراسة نظام التعليم في البلد األم (أي بلد الدارس) ويقارنهيا
بتنظيماتها في بلدان أخرى؛ وذلك لمعرفة االقتراحات المعمول بها في تلك البلدان؛ لمواجهة مشكالت التعليم ودراسة إمكانيية تطبيقهيا فيي
البلد األم (السيد ،2013 ،ص.)51
ير لتعييدد مجيياالت اإلدارة والتخطيييط والتربييية المقارنيية ،لكيين هنيياك اتفيياق بييين خب يراء هييذا التخصييص علييى أن هييذا الميييدان
ونظي اً

يشتمل على ستة مجاالت تندرج تحتها مجاالت فرعية كثيرة ،وهي (الثبيتي ،2015 ،ص ص:)32-27
 -إدارة التعليم العالي.

 -اإلشراف التربوي.

 -إدارة التعليم العام.

 -اقتصاديات التعليم.

 -القيادة التربوية.

 -التخطيط التربوي.

ت-علم النفس :Psychology

ويبحث هذا المجال في فروع عديدة ،منها (أبو سوسو ،2003 ،ص ص:(Airth, n.d.( ،)13-10
 -علم النفس الفسيولوجي.

 -علم نفس النمو.

 علم نفس َّالشخصيَّة.

 علم النفس الصِّناعي والتَّنظيمي.علم النفس ال ِجنائي.

 -علم النفس التَّربوي.

-

الم ْعرفي.
 -علم النفس َ

 -علم النفس التجريبي.

 التَّوجيه واإلرشاد َّالن ْفسي.
ِْ
المق يياييس َّ
النفس يييَّة
 القي يياس والتق ييويم(االختب ييارات و َ
واإلحصاء َّ
فسي).
الن ُّ

 علم النفس االجتماعي. -علم النفس المقارن.

 علم النفس العالجي والصحة النفسية.ث-التربية الخاصة :Special Education

ويبحث هذا المجال في فروع عديدة ،منها (دليل كلية التربية بجامعة أم القرى1437 ،هي ،ص:)141

 -اإلعاقة البصرية.

 -التفوق العقلي والموهبة واالبتكار.

 -اإلعاقة السمعية.

 -صعوبات التعلم.

 -اإلعاقة العقلية أو الفكرية.

 -مسار االضطرابات السلوكية والتوحد.

وبتحليييل مييا سييبق عرضييه حييول مجيياالت البحييوث التربوييية  ،يمكيين الق ييول إن تلييك المجيياالت تتسييع لتشييمل األسييس التربوييية،

واألهداف التعليمية ،والمنياهج الدراسية ،وطرق وأسياليب التيدريس ،ووسيائل وتكنولوجيييا التعليييم ،واإلدارة التربويية ،واإلشيراف التربيوي ،كميا
تشمل دراسة التعليم فيي عالقتيه بإعييداد القيوى العاملية .كميا يهيتم البحيث التربيوي بمسيائل تربيية المعلميين وتيدريبهم ورفيع كفيايتهم المهنيية،
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ومسييائل تمويييل التعليييم وتكلفت ييه واألولويييات التعليمييية .كمييا تش ييمل مجيياالت البحييث التربييوي أيضي ياً د ارسيية المتعلمييين وخصييائص نم ييوهم

وحاجيياتهم والفييروق الفردييية بييينهم ،ود ارسيية طبيعيية عملييية الييتعلم وكيفييية تييوفير ظييروف أفضييل إلحييداث تعلييم أكثيير فعالييية وأبقييى أثي اًر ،كمييا

ترتبط مجاالت البحث التربوي بالتصميمات الهندسيية لألبنيية المدرسيية وخصيائص حجيرات الد ارسيية لتييوفير ظيروف فيزيقيية جييدة ،وزييادة

فُرص التفاعل االجتماعي بين المتعلمين بعضهم البعض ،وبينهم وبين معلميهم من جانب آخر (السيد ،2013 ،ص.)45-44
ثانياً :الدراسة التحليلية:

للتعرف على توجهات البحوث التربوية المنشورة على موقع مجلة جامعية المليك خاليد للعليوم التربويية ،اتبعيت الد ارسية الخطيوات

اآلتية:
 بعد استقراء توجهات واتجاهات البحث التربوي من حيث المجاالت واألساليب والمناهج واألدوات البحثية ،من خالل أدبييات البحيثالتربوي المرتبطة بموضوع الدراسة ،قام الباحث بجمع وترتيب هيذه التوجهيات فيي اسيتمارة لتحلييل محتيوى بحيوث المجلية ،ثيم قيدمها

إلى ثالثة محكمين في كل تخصص من مجياالت البحيث التربيوي الخمسية ،وذليك لغيرض التع ُّيرف عليى آرائهيم حيول ميوافقتهم عليى

أهمية هذه التوجهات ،ومين ثيم صيدق االسيتمارة فيميا ُوضيعت مين أجليه .وبعيد تحلييل آراء المحكميين ( ،)15اتضيح أن اسيتجاباتهم
كلها َّ
أكدت على أهمية هذه التوجهات بدرجة كبيرة جداً .ويوضح ملحق رقم ( )1هذه االستمارة.

 -ثم قام الباحث ومحلل آخر بتحليل أبحاث أحد أعداد المجلة ،وذلك للتأكد من ثبات تحليل ،والذي بلغت نسبته .%100

 ثم قيام الباحيث بالتحلييل الكميي والكيفيي لجمييع بحيوث مجلية جامعية المليك خاليد للعليوم التربويية والتيي بليغ عيددها ( )93بحثياً .وقيدتبين من خالل التحليل ما يأتي:

 )1بالنسبة لإلجابة عن سؤال الدراسة األول" :ميا التوجهيات البحثيية فيي مجلية جامعية المليك خاليد للعليوم التربويية مين حييث مجياالت
البحث التربوي؟"؛ اتضح من خالل التحليل الكمي لبحوث المجلة أن أكثر مجاالت البحث التربوي المتضمنة في المجلة هو مجيال

المنيياهج وطييرق التييدريس ،بينمييا كييان مجييال البحييث فييي التربييية الخاصيية هييو أقييل المجيياالت المتضييمنة فييي المجليية .والجييدول اآلتييي
يوضح ذلك:
جدول رقم (:)1

التك اررات والنسب المئوية لبحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية من حيث مجاالتها
مجاالت البحث التربوي

التك اررات

النسبة المئوية

المناهج وطرق التدريس

35

%37,64

اإلدارة والتخطيط التربوي

21

%22,58

أصول التربية والتربية اإلسالمية

16

%17,20

علم النفس

14

%15,05

التربية الخاصة

7

%7,53

ويتضح من خالل هذا الجدول ما يأتي:
أ) أن مجال المناهج وطرق التدريس هو أكثر مجاالت البحث التربوي المتضمنة في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية بصورة
عامة ,وذلك حيث تكررت بحوث هذا التخصص ( )35مرة بنسبة ( .)%37.64أما تفصيالً ,فقد أظهر تحليل موضوعات وقضـايا

مجال المناهج وطرق تدريس اآلتي:

 وجود خمسة ( )5أبحاث عن مجال استخدام تقنيات التعليم في عملية التعلم. -وجود أربعة ( )4أبحاث عن مجال تدريس اللغة العربية.

 -وجود أربعة ( )4أبحاث عن مجال تدريس مادتي العلوم واألحياء.
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 وجود ثالثة ( )3أبحاث عن مجال تدريس العلوم الشرعية. وجود ثالثة ( )3أبحاث عن مجال تدريس الرياضيات. -وجود بحثين ( )2عن كل من :التربية العملية ،تنمية التحصيل ،تقويم األداء التدريسي ،تنمية مهارات البحث العلمي.

 وجييود بحييث واحييد ( ) 1عيين كييل ميين :تقييويم المقييررات اإللكترونييية ،تنمييية الكفايييات المهنييية للطييالب المعلمييين ،اآلث ييار االجتماعيييةلإلنترنت ،عزوف الطالبات عن االلتحاق باالقتصاد المنزلي ،األهداف التدريسية ،التقويم التربوي ،التربية الفنية ،التوعية اإلسالمية.
 عدم وجود أي بحث عن مجال تدريس الدراسات االجتماعية ،اللغات األجنبية ،المقررات الجامعية.ويمكن تفسير مجيء مجيال المنياهج وطيرق التيدريس فيي المرتبية األوليى فيي ضيوء عيدة أسيباب ،أهمهيا :أن أغلبيية أعضياء هيئية

التدريس الذين نشيروا فيي مجلية جامعية المليك خاليد للعليوم التربويية هيم مين تخصيص المنياهج وطيرق التيدريس واليذي يعيد قسيمه مين أول
األقسام التي تم إنشاؤها بكلية التربية في جامعة الملك خالد ،وكما هو معروف أن قسيم المنياهج وطيرق التيدريس يعيد أكثير األقسيام عيدداً

فييي أعضيياء هيئيية التييدريس نظ ي اًر لتنييوع تخصصيياته والتييي تشييمل كافيية المقييررات الد ارسييية س يواء فييي م ارحييل التعليييم قبييل الجييامعي أم فييي

مرحلتيي التعليييم الجييامعي وميا بعييدها ،فضيالً عميا يغطيييه البحييث التربيوي فييي هييذا المييدان ميين موضييوعات شيتى ،مثييل :محتييوى المنيياهج،

واألنشيطة المرتبطيية بييه ،ومييدى مناسييبته للدارسييين ،وأهييداف المقييررات ،وطييرق التييدريس ،وتقنيييات التعليييم ،وأسيياليب التقييويم ،واسييتراتيجيات
تفعيل عملية التدريس... ،؛ لذلك كان مجال المناهج وطرق التدريس هو أكثر مجاالت البحث التربوي المتضمنة في مجلة جامعة الملك

خالييد للعلييوم التربوييية .كمييا يمكيين تفسييير كييون أكثيير مجيياالت هييذا التخصييص فييي مجييال تقنيييات التعليييم فييي ضييوء حييرص البيياحثين علييى
مواكبة التطبيقات العالمية المعاصرة للتقنية في عملية التعلم من ناحية ،وتماشياً مع رؤية  2030من ناحية أخرى.

ب) أفاد التحليل الكمي أن مجال اإلدارة والتخطيط التربوي هو ثاني مجاالت البحث التربوي تك ار ارً في مجلـة جامعـة الملـك خالـد للعلـوم
التربوية بصورة عامة ,وذلك حيث تكـررت بحـوث هـذا التخصـص ( )21مـرة بنسـبة ( .)%22.58أمـا تفصـيالً ,فقـد أظهـر تحليـل
موضوعات وقضايا مجال اإلدارة والتخطيط التربوي اآلتي:

 وجود إحدى عشر ( )11بحثاً عن مجال إدارة التعليم العالي. وجود أربعة ( )4أبحاث عن مجال إدارة التعليم العام. وجود ثالثة ( )3أبحاث عن مجال القيادة التربوية. -وجود بحثين ( )2عن مجال اإلشراف التربوي.

 وجود بحث واحد ( )1عن مجال اقتصاديات التعليم. عدم وجود أي بحث عن مجال التخطيط التربوي.ولعل تفسير حصول مجاالت اإلدارة والتخطيط التربوي على ثاني أعلى تك اررات ُيعزى إلى كون أكثير الناشيرين فيي مجلية جامعية
الملك خالد للعليوم التربويية مين أعضياء هيئية التيدريس بقسيم اإلدارة والتخطييط فيي جامعية المليك خاليد واليذي يعيد أيضياً مين أقيدم األقسيام
بكلييية التربييية .كمييا يمكيين تفسييير كييون أكثيير ميين نصييف أبحيياث اإلدارة والتخطيييط التربييوي فييي مجييال إدارة التعليييم العييالي فييي ضييوء تواجييد

الباحثين في نفيس مجتميع البحيث األصيلي؛ مميا ييسير لهيم تطبييق د ارسياتهم الميدانيية ،فضيالً عين كيون معظيم هيذه األبحياث عين جامعية
الملك خالد بفروعها.

ت) أفاد التحليل الكمي أن مجال أصول التربية والتربية اإلسالمية هو ثالث مجاالت البحث التربوي تك ار ارً في مجلة جامعة الملك خالد
للعلوم التربوية بصورة عامة ,وذلك حيث تكـررت بحـوث هـذا التخصـص ( )16مـرة بنسـبة ( .)%17.20أمـا تفصـيالً ,فقـد أظهـر
تحليل موضوعات وقضايا مجال أصول التربية اآلتي:

 وجود أحد عشر ( )11بحثاً عن مجال الدراسات التطبيقية (الواقع المعاصر). -وجود ثالثة ( )3أبحاث عن مجال دراسات الفكر التربوي.
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 وجود بحث واحد ( )1عن مجال الدراسات التاريخية. وجود بحث واحد ( )1عن مجال الدراسات األصولية. -عدم وجود أي بحث عن مجاالت :الدراسات الفلسفية ،والمستقبلية ،والمنهجية.

ولعييل ُبعييد معظ ييم بحييوث مج ييال أصييول التربييية والتربي يية اإلسييالمية ع يين مجيياالت :الد ارسييات األص ييولية ،والتاريخييية ،والفلس ييفية،
والمستقبلية والمنهجية ،مقابل اهتمام ما يقارب ثلثي بحوث هذا المجال بالدراسات الميدانية في الواقع التربوي المعاصير ُيعيزى إليى تركييز
االهتمام في مرحلة إعداد الباحثين (الدراسات العليا التربوية) على مناهج البحيث الوصيفي – التحليليي ،والمسيحي ،واالرتبياطي ،والمقيارن

– وما يرتبط بذلك من أدوات بحثية تستهدف الواقع والمييدان التربيوي المعاصير .ويقابيل ذليك فيي الوقيت نفسيه قلية بيرامج الد ارسيات العلييا
الت ييي تركييز علييى تطبيييق الميينهج االسييتنباطي ،التحليييل الفلس ييفي ،االثنييوجرافي ،وتحقي ييق المخطوط ييات التربوييية ،وميين ثييم نييدرة التع ييرض

أل سيياليب الد ارسييات التحليلييية والمسييتقبلية .فييإذا أُضيييف لييذلك انتشييار الب يرامج اإلحصييائية اإللكترونييية التييي تيسيير علييى البيياحثين تحليييل
إحصيياء األدوات البحثييية الكمي يية التييي يس ييتخدمونها فييي د ارسيية الواق ييع لتبييين س ييبب تركي ييز أغلبييية بح ييوث مج ييال أص ييول التربييية والتربي يية
اإلسالمية على الدراسات التطبيقية.
ث) أفـاد التحليــل الكمــي أن مجـال علــم الــنفس هـو رابــع مجــاالت البحـث التربــوي تكـ ار ارً فـي مجلــة جامعــة الملـك خالــد للعلــوم التربويــة
بصورة عامة ,وذلك حيث تكررت بحوث هذا التخصص ( )14مرة بنسبة ( .)%15.05أما تفصيالً ,فقد أظهر تحليـل موضـوعات

وقضايا مجال علم النفس اآلتي:

الم ْعرفي.
 -وجود ستة ( )6أبحاث عن مجال علم النفس َ

 -وجود ثالثة ( )3أبحاث عن مجال علم الصحة النفسية.

المقاييس َّ
النفسيَّة.
 وجود ثالثة ( )3أبحاث عن مجال َ وجود بحث واحد ( )1عن كل من مجالي :علم النفس التَّنظيمي ،واإلرشاد َّالن ْفسي.
 عيدم وجييود أي بحيث عيين مجياالت :علييم نفيس النمييوَّ ،الشخصييَّة ،علييم الينفس التَّربييوي ،عليم اليينفس االجتمياعي ،علييم اليينفس

المقارن ،علم النفس الفسيولوجي ،علم النفس ال ِجنائي ،علم النفس التجريبي ،اإلحصاء َّ
النفسي.

الم ْعرفيي فيي ضيوء اهتميام البياحثين بد ارسية القيدرات
ويمكن تفسير تركيز معظم أبحاث مجال عليم الينفس عليى مجيال عليم الينفس َ
العقليية وعمليييات التفكييير (اإليجيابي ،واالسييتداللي ،ومييا وراء المعرفيي) ،وكييل هييذه العمليييات الواعيية تعييد جييوهر تحسيين عملييية الييتعلم ميين

ناحية ،فضالً عن االهتمام العالمي والوطني بتحسين هذه الجوانب من ناحية أخرى.

ج) كمـا أفـاد التحليــل الكمـي أن مجــال التربيـة الخاصــة هـو آخــر مجـاالت البحــث التربـوي تكـ ار ارً فـي مجلــة جامعـة الملــك خالـد للعلــوم
التربويـة بصـورة عامــة ,وذلـك حيــث تكـررت بحــوث هـذا التخصـص ( )7مـرات بنسـبة ( .)%7.53أمــا تفصـيالً ,فقــد أظهـر تحليــل

موضوعات وقضايا مجال التربية الخاصة اآلتي:

 وجود ثالثة ( )3أبحاث عن مجال صعوبات التعلم. وجود بحثين ( )2عن مجال اإلعاقة البصرية. -وجود بحث واحد ( )1عن كل من مجالي :اإلعاقة العقلية ،ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

 عدم وجود أي بحث عن مجاالت :اإلعاقة السمعية ،والتفوق العقلي والموهبة واالبتكار ،واالضطرابات السلوكية والتوحد.ويمكن تفسير حصول مجال التربية الخاصة على أقل مجاالت البحث التربوي تك ار اًر في مجلة جامعة الملك خالد للعليوم التربويية

في ضوء كونيه مين األقسيام المسيتحدثة فيي معظيم الجامعيات السيعودية بصيفة عامية وفيي جامعية المليك خاليد بصيفة خاصية ،فضيالً عين

ندرة أعضاء هيئة التدريس في معظم مسارات هذا التخصص .أما تركيز أكثر أبحاث مجال التربية الخاصة على مسار صعوبات اليتعلم
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فيييمكن تفسيييره  -كمييا سييبق – فييي ضييوء الحييرص علييى تيسييير عمليييات الييتعلم لييدى الطييالب وتحسييين قييدراتهم علييى حييل المشييكالت أو
الصعوبات التي تواجههم.
ح) وبالنسبة لإلجابة عن سـؤال الدراسـة الثـاني" :ميا التوجهيات البحثيية فيي مجلية جامعية المليك خاليد للعليوم التربويية مين حييث منهجيية
البحييث التربييوي؟"؛ اتضييح ميين خييالل التحليييل الكمييي لبحييوث المجليية أن أغلبييية البحييوث هييي ميين النييوع الكمييي الييذي يسييتخدم الميينهج

الوصفي المعتمد على االستبانات .والجداول اآلتية توضح ذلك:
جدول رقم (:)2
التك اررات والنسب المئوية لبحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية من حيث أنواعها
نوع البحث

التك اررات

النسبة المئوية

كمي

77

%82,79

كيفي

13

%13,98

مختلط

3

%3,23

ويتضح من خالل هذا الجدول ما يأتي:
أ) أن أكثر من ثالثة أرباع بحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية – أي بتكرار ( )77مرة ونسبة ( - )%82,79تتبع األسلوب
الكمييي ،الييذي يهييتم بجمييع البيانييات الرقمييية ميين خييالل التحليييل اإلحصييائي لالسييتبانات أو االختبييارات أو المقيياييس المسييتخدمة فييي

البحث.
ب) أفاد التحليل الكمي لبحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية حسب نوع المنهجيية البحثيية المسيتخدمة وجيود ثالثية عشير ()13
بحث ياً نوعي ياً؛ أي بنسييبة ( .)%13,98وقييد اعتمييدت معظييم هييذه األبحيياث النظرييية – كمييا سيتضييح الحق ياً – علييى االسييتنباط ،بينمييا
اعتمدت ثالثة أبحاث فقط على أسلوب تحليل المحتوى.

ت) كمييا أفيياد التحليييل الكمييي لبحييوث مجليية جامعيية الملييك خالييد للعلييوم التربوييية حسييب نييوع المنهجييية البحثييية المسييتخدمة وجييود ثالثيية ()3
أبحاث فقط جمعت بين األسلوبين الكمي والكيفيب أي بنسبة (.)%3.23

ولعل هذه النتيجة تختلف مع التوجهات العالمية المعاصرة في البحث التربوي والتي تعتمد على استخدام أسلوب البحث النوعي

أو المختلط.

أما بالنسبة لل طريقة أو المنهج البحثي المستخدم في بحوث مجلة جامعية المليك خاليد للعليوم التربويية ،فقيد غليب عليهيا اسيتخدام

المنهج الوصفي ،بينما لم يستخدم المنهج االثنوجرافي أو منهج التحليل الفلسفي على اإلطالق ،وهذا ما يبينه الجدول اآلتي:
جدول رقم (:)3

التك اررات والنسب المئوية لبحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية من حيث مناهجها
منهج البحث

التك اررات

النسبة المئوية

الوصفي

81

%87,10

شبه التجريبي

10

%10,75

االستنباطي

5

%5,37

التجريبي

4

%4,30

التاريخي

1

%1,08

المقارن

1

%1,08

ويتضح من خالل هذا الجدول ما يأتي:
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أ) ُيعد المنهج الوصفي أكثر المناهج المستخدمة في بحوث مجلة جامعية المليك خاليد للعليوم التربويية ،حييث تكيرر اسيتخدام هيذا المينهج
( )81مرة بنسبة ( ،)%87,10سواء أكان ذلك في البحوث الكمية أم الكيفية أم المختلطة.
ب) تكييرر اسييتخدام المنهجييين التجريبييي وشييبه التجريبييي أربييع عش يرة ( )14م يرة بنسييبة ( ،)%15,05واخييتص هييذان المنهجييان بييالبحوث
الكمية في مجال المناهج وطرق التدريس ،وعلم النفس ،والتربية الخاصة.

ت) تكرر استخدام المنهج االستنباطي خمس ( )5مرات بنسبة ( ،)%5,37واخيتص هيذا المينهج ببحيوث التربيية اإلسيالمية ،وبحيث واحيد
في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية.
ث) لم يستخدم المنهج التاريخي إال مرة واحدة بنسبة ( )%1,08في أحد بحوث التربية اإلسالمية ،كذلك كانت الحال مع المينهج المقيارن
الذي استخدم مرة واحدة في أحد بحوث المناهج وطرق تدريس اللغتين العربية واإلنجليزية.

ولعييل تفسييير هييذه النتيجيية ُيعييزى إلييى مييا ُذكيير سييابقاً ميين حيييث تركيييز ب يرامج الد ارسييات العليييا التربوييية – فييي معظييم الجامعييات
الس ييعودية  -عل ييى من يياهج البح ييث الوص ييفي (بأنواع ييه المختلف يية) ،وم ييا يي يرتبط ب ييذلك م يين أدوات بحثي يية تس ييتهدف الواق ييع والمي ييدان الترب ييوي
المعاصر.
أمييا بالنسييبة لييألدوات البحثييية المسييتخدمة فييي بحييوث مجليية جامعيية الملييك خالييد للعلييوم التربوييية ،فقييد تبييين أن أكثيير هييذه األدوات

هي :االستبانات ،والمقاييس ،واالختبارات .وتتسيق هيذه النتيجية ميع النتيائج السيابقة التيي تفييد توجيه أغلبيية البحيوث نحيو األسيلوب الكميي
والمنهج الوصفي ،وهذا ما يبينه الجدول اآلتي:
جدول رقم (:)4

التك اررات والنسب المئوية لبحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية من حيث أدواتها
أدوات البحث

التك اررات

النسبة المئوية

استبانة

54

%46,55

مقياس

23

%19,83

اختبار

16

%13,79

ال يوجد

10

%8,62

تحليل المحتوى

4

%3,45

مقابلة

2

%1,72

مالحظة

2

%1,72

برنامج

2

%1,72

بطاقة تقويم أداء

2

%1,72

دراسة استطالعية

1

%0,86

ويتضح من خالل هذا الجدول ما يأتي:
أ)

أن جميع البحوث الكمية المنشورة فيي مجلية جامعية المليك خاليد للعليوم التربويية ،والتيي اسيتخدمت المينهج الوصيفي أو التجريبيي أو

شييبه التجريبييي اعتمييدت بصييفة رئيسيية علييى االسييتبانات ،حيييث تكييرر اسييتخدامها ( )54ميرة بنسييبة ( ،)%46,55ثييم المقيياييس التييي
تكرر استخدامها ( )23ميرة بنسيبة ( ،)%19,83ثيم االختبيارات التيي تكيرر اسيتخدامها ( )16ميرة بنسيبة ( ،)%13,79ثيم البرنيامج
التجريبي أو بطاقة تقويم األداء والتي تكرر كل منهما مرتين ( )2بنسبة (.)%1,72

ب) أميا البحييوث النوعييية المنشييورة فييي مجليية جامعيية الملييك خالييد للعلييوم التربوييية ،فمنهييا عشيرة بحييوث ( )10بنسييبة ( )%8,62اعتمييدت
على االستنباط ولم تستخدم أي أداة بحثية ،ومنها ثالثة بحوث استخدمت أسلوب تحليل المحتوى.
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ت) أما األبحاث التي جمعيت بيين األسيلوبين الكميي والنيوعي ،فهيي أبحياث اسيتخدمت بجانيب االسيتبانة أو بجانيب بطاقية المالحظية أو
بجانب استطالع الرأي أسلوب تحليل المحتوى أو المقابلة الشخصية.
وأخي اًر ،يعرض الباحث في الجدول اآلتي إجمالي جميع نتائج تحليل بحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية:
جدول رقم (:)5

إجمالي نتائج تحليل بحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية
مجاالت البحث

المناهج وطرق

اإلدارة والتخطيط

أصول التربية

والتربية اإلسالمية

النفس

الخاصة

كمي

30

18

8

14

7

77

كيفي

5

0

8

0

0

13

مختلط

0

3

0

0

0

3

منهج

الوصفي

27

21

15

12

6

81

البحث

شبه التجريبي

8

0

0

1

1

10

االستنباطي

1

0

4

0

0

5

التجريبي

3

0

0

1

0

4

التاريخي

0

0

1

0

0

1

المقارن

1

0

0

0

0

1

استبانة

19

20

8

5

2

64

مقياس

4

0

0

11

8

23

اختبار

10

0

0

5

1

16

ال يوجد

3

0

7

0

0

10

تحليل المحتو(

2

1

1

0

0

4

مقابلة

0

2

0

0

0

2

مالحظة

2

0

0

0

0

2

برنامج

1

0

0

0

1

2

بطاقة تقويم

1

1

0

0

0

2

دراسة

0

1

0

0

0

1

نوع

البحث

أدوات

البحث

أداء

استطالعية

التدريس

التربوي

علم

التربية

مجموع
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ثالثاً :مقترحات الدراسة:

فييي ضييوء النتييائج التييي توصييل إليهييا تحليييل محتييوى بحييوث مجليية جامعيية الملييك خالييد للعلييوم التربوييية ،يمكيين تقييديم المقترحييات

اآلتية ،والتي بدورها تجيب ع ن سؤال الدراسة األخير ،والذي مؤداه" :ما األولويات البحثية التيي ينبغيي توجييه بحيوث مجلية جامعية المليك
خالد للعلوم التربوية إليها؟":
أوالً :بالنسبة لمجاالت البحث التربوي:

 توجيييه البيياحثين فييي مجييال أصييول التربييية والتربييية اإلسييالمية إلييى االهتمييام بالد ارسييات الفلسييفية ،والمسييتقبلية ،والمنهجييية ،واألصييولية،والتاريخية.

 توجيه الباحثين في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي إلى االهتمام بدراسات التخطيط التربوي ،واقتصاديات التعليم ،واإلشراف التربوي. توجيييه البيياحثين فييي مجييال المنيياهج وطييرق التييدريس إلييى االهتمييام بد ارسييات بنيياء المحتييوى ،وتصييميم أنشييطته ،وتقييويم مييدى مناسييبتهللدارسين ،وأساليب تقويمه ،ومدى تحقق أهدافه.

 توجيه الباحثين في مجال علم النفس إلى االهتمام بدراسة مجاالت :علم نفس النمو ،وعلم نفس َّالشخصيَّة ،وعليم الينفس االجتمياعي،
الصييناعي ،وعلييم اليينفس ِ
الجنييائي ،وعلييم اليينفس
وعلييم اليينفس المقييارن ،وعلييم اليينفس العالجييي ،وعلييم اليينفس الفسيييولوجي ،وعلييم اليينفس ِّ

الن ْفسي ،واإلحصاء َّ
التجريبي ،والتَّوجيه واإلرشاد َّ
فسي.
الن ُّ

 توجيييه البيياحثين فييي التربييية الخاصيية إلييى االهتمييام بد ارسيية مسييارات اإلعاقيية السييمعية ،واإلعاقيية الفكرييية ،والتفييوق العقلييي والموهبييةواالبتكار ،واالضطرابات السلوكية والتوحد.
ثانياً :بالنسبة ألسلوب البحث التربوي:

 توجيه الباحثين في مختلف مجاالت التربية إلى االهتمام باألبحاث النوعية ،أو التي تجمع بين األسلوبين الكمي والنوعي.ثالثاً :بالنسبة لمناهج البحث التربوي:

 توجيييه البيياحثين فييي مختلييف مجيياالت التربييية إلييى االهتم يام باألبحيياث التييي تسييتخدم الميينهج االسييتنباطي ،والتيياريخي ،واالثنييوجرافي،والمقارن ،والوثائقي ،والنقدي ،والتحليل الفلسفي ،وتحقيق المخطوط.
رابعاً :بالنسبة ألدوات البحث التربوي:

 توجيه الباحثين في مختلف مجاالت التربية إلى االعتماد في بحوثهم على :المقابلة الشخصية ،وبطاقة المالحظة ،واختبيار المواقيف،واستطالع الرأي ،وبطاقة تقدير األداء ،وتحليل المحتوى.

خامساً :بالنسبة لهيئة تحرير ومحكمي مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية:

 عمييل خريطيية بحثييية أو مصييفوفة بحييث علمييي تتضييمن جميييع مجيياالت البحييث التربييوي ،واألسيياليب ،والمنيياهج ،واألدوات البحثييية التيييُذكرت آنفاً.

 فرض رسوم محددة على األبحاث المقبولة للنشر في المجلة – مواكبية لالسيتدامة الماليية التيي تسيتهدفها رؤيية المملكية  – 2030ميعاستثناء أفضل بحث في كل عدد من أعداد المجلة من هذه الرسوم.
وأخي ارً ,يوصي الباحث – استكماالً لموضوع هذه الدراسة – بإجراء أبحاث أخر( عن:

 د ارسية تحليلييية للتوجهييات البحثييية فييي مجليية جامعيية الملييك خالييد للعلييوم التربوييية فييي ضييوء معييايير أخييرى ،مثييل :حجييم العينيية ،أسيياليبالتحليل اإلحصائي ،مدى االعتماد على المصادر والمراجع.

 دراسة تقييمية لبحوث مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية في ضوء رؤية .2030 -دراسة تقويمية لبحوث أصول التربية المنشورة في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية في ضوء التوجهات العالمية المعاصرة.
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خاتمة الدراسة:

أسفرت نتائج هذه الدراسة الوصفية التحليلية – التيي اسيتهدفت الوقيوف عليى توجهيات بحيوث مجلية جامعية المليك خاليد للعليوم

التربوية  -عن عدة نتائج ،منها :أن أكثر بحوث المجلة اتبعت األسلوب الكمي الذي يستخدم المنهج الوصفي المعتمد على االسيتبانات.
وقد قدمت الدراسة عدة مقترحات يمكن اإلفادة منها في إبراز األولويات التي يمكن توجيه بحوث المجلة إليها.
مراجع الدراسة:

 .1أبو سوسو ،سعيدة محمد ( .)2003مدخل علم النفس في ضوء القرآن والسنة .القاهرة :دار الفكر العربي.
 .2أنيس ،إبراهيم وآخرون( ،)1972المعجم الوسيط .ط ،2القاهرة ،دار المعارف.

 .3بدوي ،عبدالرحمن( ،)1977مناهج البحث العلمي .ط ،3الكويت ،وكالة المطبوعات.
 .4بركات ،محمد( ،)1984مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس .ط ،2الكويت ،دار القلم.

 .5الثبيتي ،خالد عواض(1432هي) ،إستراتيجية مقترحة لتطوير برامج الدراسات العليا في اإلدارة التربوية بالجامعات السعودية.
رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،كلية العلوم االجتماعية.

 .6الثبيتي ،خالد عواض ( ،)2015التوجهات المستقبلية لببحاث العلمية في اإلدارة التربوية .مجلة رسالة الخليج العربي،
السنة ،37عدد.139

 .7جابر ،جابر عبدالحميد و كاظم ،أحمد خيري( ،)1978مناهج البحث في التربية وعلم النفس .ط ،2القاهرة ،دار النهضة
العربية.

 .8جاي ،ل .ر ،)1993(.مهارات البحث التربوي .تعريب جابر عبدالحميد جابر ،القاهرة ،دار النهضة العربية.

 .9جرادات ،محمود( ،)2002واقع البحث العلمي في الجامعات الحكومية في األردن وتوقعاته المستقبلية .جامعة قطر ،كلية
التربية ،مجلة العلوم التربوية ،العدد.2

 .10جيدير ،مانيو( ،)2004منهجية البحث العلمي .ترجمة ملكة أبيض ،دمشق ،و ازرة الثقافة.
 .11الحبيب ،فهد( ،)1996أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية :استراتيجية مقترحة .الكويت ،جامعة الكويت،
المجلة التربوية ،العدد ،38المجلد.10

 .12الخطيب ،جمال( ،)2010البحوث العربية في التربية الخاصة(2007-1998م) :تحليل لتوجهاتها ,وجودتها ,وعالقتها
بالممارسات التربوية .األردن ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،عدد ،4مجلد.6

 .13خليفة ،عبدالسميع خليفة( ،)2002التجديد التربوي في بحث تعليم الرياضيات .المؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية
لتربويات الرياضيات ،القاهرة ،جامعة عين شمس.

 .14رؤية  .2030المملكة العربية السعودية .متاحة على.www.vision2030.gov.sa :
 .15دليل كلية التربية بجامعة أم القر( (1437هي) .مكة المكرمة :مطبعة جامعة أم القرى.

 .16زيدان ،مراد( ،)1997القضايا البحثية التي تناولتها بعض الدوريات المتخصصة خالل الفترة من 1990حتى 1995م.
جامعة القاهرة ،مجلة العلوم التربوية ،عدد ،4مجلد.2

 .17سالم ،محمد ،والبشر ،محمد( ،)2005توجهات البحوث العلمية في مجال تعليم العلوم الشرعية في جامعة الملك سعود.
مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ،مجلد ،18عدد.1

 .18السامرائي ،فاروق( ،)1996المنهج الحديث للبحث في العلوم اإلنسانية .عمان ،دار الفرقان.
 .19سعد ،عبدالمنعم فهمي( ،)2008إستراتيجية التخطيط التربوي .القاهرة ،الدار الثقافية للنشر.

 .20السيد ،محمد عبد الرؤوف ( ،)2013الدليل العملي في إعداد البحث التربوي .جدة ،دار المحمدي.
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 .21السيد ،محمد عبد الرؤوف ( ،)2014الضوابط المنهجية لدراسة الفكر التربوي اإلسالمي(في ضوء تحليل أبحاث الواقع
واستشراف المستقبل) .مكة المكرمة ،رابطة العالم اإلسالمي سلسلة دعوة الحق ،العدد .260

 .22الشايع ،فهد(1428هي) ،توجهات وخصائص رسائل الماجستير في التربية العلمية بجامعة الملك سعود .مجلة كليات
المعلمين ،عدد ،2مجلد.7

 .23شتا ،السيد(د.ت) ،البحوث التربوية والمنهج العلمي .اإلسكندرية ،مركز اإلسكندرية للكتاب)

 .24شحاته ،حسن( ،)2001البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيق .القاهرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب.

 .25الشربع ،سعد( ،)2000توجهات البحوث التربوية ومعوقاتها في دولة الكويت .ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية الواقع والمعوقات والتطلعات ،الرياض ،مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

 .26شعراوي ،إحسان و يونس ،فتحي( ،)1984مقدمة في البحث التربوي .القاهرة ،دار الثقافة.

 .27طباجة ،يوسف عبداألمير(1432هي) ،منهجية البحث :تقنيات ومناهج .ط ،2بيروت ،دار المحجة البيضاء.
 .28عبدالحسيب ،جمال رجب( ،)2006تطوير التعليم الجامعي األزهري في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة واتجاهات أعضاء
هيئة التدريس نحو تطبيقها .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة األزهر ،كلية التربية بالقاهرة ،قسم أصول التربية.

 .29عدس ،عبدالرحمن( ،)1997أساسيات البحث التربوي .ط ،2إربد ،دار الفرقان.

 .30عساف ،عبدالمعطي وآخرون( ،)2000التطورات المنهجية وعملية البحث العلمي .عمان ،دار وائل.
 .31عطاري ،عارف( ،)2004اتجاهات البحث التربوي في سلطنة عمان من خالل تحليل رسائل الماجستير والدكتوراه التي
تتناول التعليم في السلطنة في الفترة 2002-1970م .عمان ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،عدد.44

عمان ،دار الثقافة.
 .32عطوي ،جودت( ،)2007أساليب البحث العلمي :مفاهيمه ,أدواته ,طرقه اإلحصائيةّ .
 .33عطيفة ،حمدي( ،)1996منهجية البحث العلمي وتطبيقاتها في الدراسات التربوية والنفسية .القاهرة ،دار النشر للجامعات.
 .34العنيزي ،يوسف وآخرون( ،)1999مناهج البحث التربوي بين النظرية والتطبيق ،الكويت ،مكتبة الفالح.
 .35فضل اهلل ،مهدي( ،)1998أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق .ط ،2بيروت ،دار الطليعة.

 .36الكثيري ،راشد( ،)1998االتجاهات العامة للتربية والتعليم في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج (مشروع
استشراف مستقبل العمل التربوي في دول الخليج العربية) .الرياض ،مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي.

 .37لبيب ،رشدي؛ مينا ،فايز م ارد؛ وشمس الدين ،فيصل هاشم ( .)1984المنهج منظومة لمحتو( التعليم .القاهرة :دار الثقافة
للطباعة والنشر.

 .38اللحيدان ،حمود جاراهلل( ،)2007اتجاهات البحث التربوي في مجال أصول التربية بمجلة جامعة الملك سعود .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك سعود ،كلية التربية.

 .39لوسن ،ك ،لوفيل ،ك(د.ت) ،حتى نفهم البحث التربوي .ترجمة إبراهيم بسيوني ،القاهرة ،دار المعارف.

 .40محمد ،جمال مصطفى ( .)2008العوامل المؤثرة في رتب الجامعات المصرية في الترتيبات الدولية للجامعات .مجلة قطاع
الدراسات التربوية ،جامعة األزهر ،ع.2

 .41المعثم ،خالد عبداهلل(1429هي) ،توجهات أبحاث تعليم الرياضيات في الدراسات العليا بجامعات المملكة العربية
السعودية(دراسة تحليلية لرسائل الماجستير والدكتوراه) .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،قسم

المناهج وطرق التدريس.

 .42ملحس ،ثريا عبدالفتاح( ،)1960منهج البحوث العلمية للطالب الجامعيين .بيروت ،مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني.
 .43ملحم ،سامي( ،)2000مناهج البحث في التربية وعلم النفس .عمان ،دار المسيرة.
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( استمارة تحليل المحتو:)1( ملحق رقم
درجة األهمية

 ؟.............................. إلى أي مد( تر( أهمية ما يأتي
:) أهم المجاالت الفرعية التي تنتمي إلى مجال تخصصي مما يأتي1
. الدراسات األصولية-

أصول التربية

. دراسات الفكر التربوي-

:والتربية اإلسالمية

. الدراسات التاريخية. الدراسات الفلسفية.) الدراسات التطبيقية (الواقع المعاصر. الدراسات المستقبلية. الدراسات المنهجية. إدارة التعليم العالي-

اإلدارة

. إدارة التعليم العام-

:والتخطيط التربوي

. القيادة التربوية. اإلشراف التربوي. اقتصاديات التعليم. التخطيط التربوي. المناهج الدراسية-

المناهج

. األهداف التدريسية-

:وطرق التدريس

. بناء المحتوى. تصميم األنشطة. طرق التدريس. تقنيات التعليم-
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 أساليب التقويم. استراتيجيات تفعيل عملية التدريس. تقويم مدى مناسبة المنهج للدارسين. تقويم األداء التدريسي.علم النفس:

 -علم نفس النمو

 علم نفس َّالشخصيَّة
 -علم النفس التَّربوي

الم ْعرفي
 -علم النفس َ

 علم النفس االجتماعي علم النفس المقارن علم النفس العالجي والصحة النفسية -علم النفس الفسيولوجي

 علم النفس الصِّناعي والتَّنظيمي-

علم النفس ال ِجنائي

 -علم النفس التجريبي

التربية الخاصة:

 التَّوجيه واإلرشاد َّالن ْفسي.
ِْ
النفسيَّة واإلحصاء َّ
المقاييس َّ
فسي)
 القياس والتقويمالن ُّ
(االختبارات و َ
 اإلعاقة البصرية اإلعاقة السمعية اإلعاقة العقلية أو الفكرية التفوق العقلي والموهبة واالبتكار صعوبات التعلم -مسار االضطرابات السلوكية والتوحد

 )2أهم األساليب البحثية التي تناسب مجال تخصصي مما يأتي:
 األسلوب الكمي. األسلوب الكيفي (النوعي). األسلوب المختلط (الجمع بين النوعين السابقين). )3أهم المناهج البحثية التي يمكن استخدامها في مجال تخصصي مما يأتي:
 المنهج االستنباطي. المنهج التاريخي. المنهج الوصفي. المنهج التجريبي. -المنهج شبه التجريبي.
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 المنهج االثنوجرافي. المنهج المقارن. المنهج الوثائقي (المكتبي). المنهج النقدي. منهج التحليل الفلسفي. منهج تحقيق المخطوط. )4أهم األدوات البحثية التي يمكن استخدامها في مجال تخصصي مما يأتي:
 االستبانة. المقابلة الشخصية. بطاقة المالحظة. اختبار المواقف. استطالع الرأي. بطاقة تقدير األداء. تحليل المحتوى. االختبارات. المقاييس. -البرنامج التدريبي.
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