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  :المستخلص
 في المناھج وطرق الفجوة التطبیقیة في توجھات البحوث العلمیةھدف البحث ّتعرف 

، من خالل تعّرف ماھیة الفجوات، والفجوات التطبیقیة العلمیة في التدریس طبقًا لمنھجیة دراستھا
المناھج وطرق التدریس، ولتحقیق ذلك، اعتمد البحث على المنھج الوصفي الستقراء وتحلیل 

لعلمیة، والفجوات  البحثیة المرتبطة بموضوع الفجوات اومناقشة األدبیات النظریة والدراسات
 أن ھناك اتفاق بین الباحثین إلىوقد خلص البحث . التطبیقیة العلمیة في المناھج وطرق التدریس

 شیوع استخدام المنھج أھمھاعلى ابرز الفجوات التطبیقیة العلمیة في المناھج وطرق التدریس، من 
 العلمیة التي یسودھا التكرار ثاألبحاالوصفي، وقلة في البحوث التجریبیة، كما أن ھناك العدید من 

، كما أنھ ال یوجد خطط متكاملة ورؤیة واضحة لمسار واألصالة اإلبداع قصور في إلىمما یودي 
 وأوصتوبناء على ذلك وضعت الباحثة مجموعة من المقترحات لسد تلك الفجوات، . البحوث

بحوث الماجستیر استخدام المنھج الوصفي في  التقلیل من: بمجموعة من التوصیات أھمھا
عمل خطط متكاملة ورؤیة واضحة المسار ووالدكتوراه، وزیادة استخدام المنھج التجریبي، 

لألبحاث المقدمة من طلبة الدراسات العلیا في مجال المناھج وطرائق التدریس، و تلمس الحاجات 
حث والممارس في البحثیة الحقیقیة التي یحتاجھا المیدان التربوي، ومحاولة سد الفجوات بین البا

 قاعدة بیانات لعناوین البحث وإدراجالمیدان التربوي؛ وبین صناع القرار في العملیة التعلیمیة، 
  . العلمیة على مستویات دولیةاألبحاثتشجیع الطالب على تطبیق  ومجاالتھا، والحث على

  ریس المناھج وطرق التد- الفجوات التطبیقیة العلمیة-  الفجوات:الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The aim of the research is to determine the scientific application gap 
in the curricula and methods of teaching by identifying the meanings of 
gaps and the gaps in scientific application in the curricula and teaching 
methods. To achieve this, the research relied on the descriptive approach to 
extrapolate, analyze and discuss theoretical framework and research studies 
related to scientific gaps in Curriculum and Instruction. The research 
concluded that there is agreement among researchers on the most 
prominent gaps in the applied methods and methods of teaching is the 
common use of descriptive research and the lack of experimental research. 
In addition, there are many repeated scientific research which leads to 
deficiencies in creativity and originality. Further, there is no integrated 
plans or clear vision of the research path. Accordingly, the researcher 
developed a number of proposals to fill these gaps, and suggested a set of 
recommendations: to reduce the use of the descriptive approach in the 
research of master's and doctorate, to increase the use of experimental 
approach, to make integrated plans and clear vision of research submitted 
by postgraduate students in the field of curricula and teaching methods, to 
verify the real research needs needed in the educational field, and to try to 
fill gaps between the researcher and practitioner in the field of education 
and decision-makers in the educational process, the inclusion of a database 
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of titles and fields of research, and encourage students to apply the 
scientific research on international levels.   
Keywords: Gaps - Applied scientific gaps - Curriculum and teaching 
methods 

  :مقدمة البحث
إن تقدم األمم وحضاراتھا ال تقاس بعدد أفرادھا أو ثرواتھا الطبیعیة فقط، وإنما یقاس بما 
یمتلكھ أفرادھا من معارف وعلوم تقوم على التعلیم والثقافة واألبحاث العلمیة، مما یفرض علینا 

 لالرتقاء بجودة ضرورة التجدید والتحدیث ألنظمتنا التعلیمیة واالستفادة من مستجدات العصر
متنا بین كافة الحضارات والدول، رین على اختیار المقام المناسب ألالعملیة التعلیمیة، بما یجعلنا قاد

 التربیة في مختلف النظم التربویة فإن تطویره یأتي كضرورة حتمیة أدواتولما كان التعلیم أحد أھم 
 منھا، وذلك من خالل تطویر المناھج تھدف الى مسایرة العلوم الحدیثة واستیعابھا واالستفادة

  .الدراسیة وأھدافھا واستراتیجیاتھا وطرائق تدریسھا ومحتواھا التعلیمي وأسالیب تقویمھا
 البحث العلمي من القضایا العصریة التي نالت جل اھتمام الكثیر من بلدان العالم ویعد

فیس في سبیل االھتمام بالبحث  المتحضرة بذل الغالي والناألممالمتطور، حیث أصبح من أولویات 
ومن ھنا، فإن تلك المجتمعات تعلق آماال كبیرة في تقدمھا وتطورھا . العلمي في شتى مناحي الحیاة

 كأحد  كالجامعات التي ترتكز في تنظیمھا وممارستھا على البحث العلميتعلیمیةعلى مؤسساتھا ال
  .)٢٠١٥نم، العلیاني، والغا(الوظائف المھمة التي تؤدیھا الجامعات

میادینھا  في اإلنسانیة المعرفة أركان من اأساسًی ركنًا یعد حیث كبیرة أھمیة العلمي وللبحث
االقتصاد  األساسیة؛ لتطور الدعامة واعتباره الحدیث، للعصر البارزة السمة أیضًا یعد كما كافة،

  ).٢٠١٢عمر، بخوش، (الشاملة  التنمیة وبلوغ
لمي مجال البحث التربوي الذي یساھم في رسم السیاسة وإن من أھم مجاالت البحث الع

التربویة، ویوفر المعلومات والبیانات الالزمة لصنع القرار التربوي بطریقة رشیدة، ویمھد لعملیات 
التغییر والتجدید التربوي، فھو یعد أحد األدوات الھامة التي ال غنى عنھا لمواجھة المطالب المتعددة 

 ).م٢٠١٥ھشان، الد(لمنظومة التعلیم 
إلى أن من أھم األھداف التي تسعى إلیھا البحوث ) ١٨، ١٧، ص٢٠١٥(ویشیر النوح 

التربویة الكشف عن المعرفة الجدیدة؛ والتي تسھم في تقدیم الحلول والبدائل التي تساعد في تعمیق 
لتربویة لمعرفة الفھم لألبعاد المختلفة للعملیة التعلیمیة، كما أنھا تسعى إلى دراسة واقع النظم ا

خصائصھا ومشكالتھا البارزة، والعمل على تقدیم الحلول المناسبة لزیادة كفاءتھا الداخلیة 
  .والخارجیة

 ئ المبادإلىن البحث التربوي جزء ال یتجزأ من البحث العلمي، فھو یشیر    وحیث إ
حصول على معارف  العلمیة بصفة عامھ، كما یعد ضروري للاألبحاثوالمقومات التي تقوم علیھا 

 عملیات التغیر والتجدید إلىدقیقة تساعد في التطور المنشود في المیدان التربوي، فھو یمھد 
 المعرفة وتوظیفھا لحل المشكالت؛ لذا تبدو الحاجة للبحوث التربویة الیوم وإثراءوالتطویر التربوي 

جار المعرفي في شتى أكثر ضرورة منھا في أي وقت أخر، نظًرا للتغیرات المتسارعة واالنف
  ).٢٠٠٢صابر؛ مرفت، (میادین الحیاة 

، ومن أھم مصادر البحث األساسیةوتعد البحوث والرسائل العلمیة من أھم أوعیة المعرفة 
العلمي، فھي تتطلب منھجیة علمیة متكاملة، وتمر بخطوات تحلیلیة وتقییمیة منذ كونھا فكرة بحث 
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، وقد نص )١٩٩١مرغالني، ( جدیدة للمعارف إضافات ، ویشترط في تقدیم البحوثأجازتھا إلى
 اإلسھام" أن من أبرز أھداف برامج الدراسات العلیا بالجامعات السعودیة إلىمجلس التعلیم العالي 

 إضافات إلى المعرفة اإلنسانیة عن طریق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إثراءفي 
  ). ٢٠٠٣وزارة التعلیم، " (ائق جدیدةعلمیة وتطبیقیة مبتكرة، والكشف عن حق

 مراكز البحوث بالجامعات، وبعضھا إلىوتتنوع مصادر البحوث العلمیة، فمنھا ما یعود 
ا للحصول على  ھیئة التدریس، وبعضھا یكون من إنتاج طلبة الدراسات العلیأعضاء إنتاج إلىیعود 

  ).٢٠١٦البشري، (درجة علمیة منشودة
التدریس من أكبر األقسام العلمیة المنتجة لألبحاث، ومن أكبر ویعد قسم المناھج وطرق 

األقسام العلمیة التي تحتوي على عدد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس، والطالب؛ وھذا التوسع 
 العلمیة، والتي تتطلب مراجعة دقیقة وعمیقة لما تم األبحاث زیادة كمیة إلى أدى اإلعدادالكبیر في 

لتعرف على اتجاھات البحوث، وكشف الفجوات العلمیة فیھا، بھدف سد إنجازه من بحوث بھدف ا
  . حلول لھاوإیجادتلك الفجوات 

ویطمح قسم المناھج وطرق التدریس أن یكون مركًزا للتمیز العلمي في البحث وخدمة 
م  البحوث التربویة التي تھتإجراء إلى وربما عالمًیا، ومن اجل ذلك یسعى وإقلیمیًاالمجتمع محلًیا 

بالتوجھات التربویة الحدیثة في العالم، وتلبي احتیاجات المیدان التربوي، وتعمل على حل مشكالتھ 
 كوادر قادرة على تحسین إعدادمن اجل تطویر العملیة التربویة والنھوض بھا، والمساھمة في 

مستدامة التدریس والبحوث التربویة وتطویر المناھج في المؤسسات التعلیمیة لتعزیز التنمیة ال
للمجتمع، وإلثراء الجانب البحثي، وتوجیھ البحوث العلمیة لحل مشكالت الواقع التربوي، وضمان 

  )٢٠١٦النحاس، (عدم تكرارھا وتنوعھا لتغطیة العدید من المجاالت البحثیة الحدیثة والمعاصرة 
ف  أن یخضع لعملیات فحص، وتدقیق، ومراجعة للتعرإلىواإلنتاج العلمي كغیره یحتاج 

على اتجاھاتھ، وتحدید جوانب القوة والقصور فیھ، خاصة أن بعض الدراسات المتعلقة بمجال 
 إلى) ٢٠٠٣(المناھج وطرق التدریس كشفت وجود فجوات في البحوث العلمیة، فقد أشار السالم 

وجود تكرار في موضوعات الرسائل نتیجة عدم وضوح الرؤیة اتجاه الموضوعات التي تم 
 أن اغلب البحوث العلمیة ال تعالج موضوعات تطبیقیة علمیة إلى) ٢٠١٣المعثم،  (روأشاانجازھا، 

  .بقدر ما تعالج موضوعات نظریة ال تمت للواقع بصلة
 العلمیة أنھا ال تمیز بین الفجوة األبحاثوتكمن أولى المالحظات المنھجیة التي تؤخذ على 

 العلمیة والتحلیلیة للبحث، وبین أبعادھا بعاداألالعلمیة للبحث والفجوة العملیة، كما ال تمیز بین 
العلمیة والتطبیقیة، مما یجعل مساھمتھا في تطویر المعارف قلیل جًدا ومحدود على الرغم من 

كما أن أھمیة البحث العلمي تكمن في ).٢٠٠٢اللحام، (أھمیة البعد العلمي والتطبیقي لھذه البحوث 
ین وممارسین ومحكمین ومتمكنین في البحث العلمي  أساتذة متخصصإشرافأن أغلبھا یعد تحت 

  ).٢٠١١الروابضھ، (
واستقراء لما تقدم، تأتي الدراسة الحالیة لتكمل جھود الباحثین، إلجراء المزید من الدراسات 

 أن إلى، إضافة األبحاثوالبحوث للكشف عن واقع اإلنتاج العلمي والفكري الذي تشتمل علیھ تلك 
 البحوث یساعد في الكشف عن الفجوات التطبیقیة العلمیة في المناھج وطرق  المزید من ھذهأجراء

  .التدریس، ومواطن الخلل فیھا، واالبتعاد عن تكرار الجھود البحثیة السابقة دون فائدة أو جدوى
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  :مشكلة البحث
إن المتتبع للتقاریر الدولیة واإلقلیمیة، وسجالت المنشورات العلمیة للجامعات ومراكز 

التعلیم  وزارة(ث، یالحظ أن المملكة العربیة السعودیة تشھد نموًا ملموسًا في اإلنتاج البحثي، البحو
، ٢٠١١العالي، وكالة الوزارة للتخطیط والمعلومات، الجامعات السعودیة على الخریطة الدولیة 

ول  إلى دخ٢٠١٢للدراسات في الوالیات المتحدة في عام " باتیل"، وقد أشار تقریر مجلة )٢ص
المملكة ألول مرة إلى خریطة البحث العلمي السنویة، حیث تقاسمت المملكة ذیل الترتیب مع 

وإذا كانت المملكة العربیة السعودیة تسعى حثیثا في سباقھا نحو ) ٢٠١٢الضبعي، (إندونیسیا 
البحث العلمي، فإن التربویین یتطلعون إلى أن یسیر البحث التربوي جنبا إلى جنب مع مجاالت 
البحث في العلوم األخرى ویواكبھا، وأن یكون ذلك مبنیًا على خطط بحثیة تستشرف المستقبل وتنفذ 
على مدى زمني یضمن استمراریتھا وعدم حدوث ما یسمى باالنقطاع البحثي في فترة زمنیة ما 

  ).٢٨٥، ص٢٠٠٨قمر؛ و جادو، (
 وطرق التدریس، اال أن بالرغم من الجھود المبذولة من قبل الباحثین في مجال المناھجو

 وجود فجوة بین الواقع والمأمول، وذلك من واقع ضعف فعالیة األبحاث إلىالواقع التربوي یشیر 
 بالدول المتقدمة التطبیقیة العلمیة في المناھج وطرق التدریس في المملكة العربیة السعودیة مقارنة

 تطبیقیة علمیة بقدر ما تعالج غلب األبحاث العلمیة ال تعالج موضوعاتن أوالنامیة، حیث إ
موضوعات نظریة ال تمت للواقع بصلة، وقد لمست الباحثة ھذا الضعف من خالل عملھا 
كمحاضرة في قسم المناھج وطرق التدریس، وكطالبة دراسات علیا، ومن خالل سؤالھا لبعض 

 العلمیة ثاألبحاطالبات الدراسات العلیا بقسم المناھج وطرق التدریس، حیث الحظت افتقار 
للجوانب التطبیقیة العلمیة في المناھج وطرق التدریس، وتكرار شدید في موضوعات األبحاث 

) ٢٠٠٨؛ المعثم، ٢٠٠٨؛ الحالق، ٢٠٠٧؛ محمد ٢٠٠٣السالم، : (العلمیة، ونتائج دراسات كًل من
یة في تظھر الحاجة الى المزید من األبحاث والدراسات لمعرفة أبرز الفجوات التطبیقیة العلم

  .المناھج وطرق التدریس
إلى افتقار البحوث التربویة العربیة لألصالة واإلبداع، ) م٢٠١٥(كما أشار الدھشان 

ویتمثل ذلك في أن البحوث المنجزة عبارة عن تكرار ألبحاث الغیر مع إدخال بعض التعدیالت 
تھا متدنیة ومحدودة، علیھا، وال توجد بھا إضافات حقیقیة للمعرفة في مجال تخصصھا، فتظل أھمی

وإن أخطر ما یھدد البحث في جامعاتنا یتمثل في ضعف الطرق التي ینفذ بھا، فھي تسیر على منھج 
أن النشاط البحثي العربي مازال ) م٢٠٠٣(التقلید، ال منھج التجدید، كما بین تقریر التنمیة العربیة 

منجزة، ولكن المھم ھو التزام الباحثین بعیدا عن االبتكار، فلیس المھم الزیادة في عدد األبحاث ال
، فقد ذكرا الحبیب )٧٠ص(باألخالقیات التي تجعل ھذه البحوث تظھر بالمستوى المطلوب 

أن من ضوابط جودة البحث العلمي التقید بأخالقیاتھ، كما أشارا إلى أن التزام ) م٢٠١٤(والشمري 
لك سعود بأخالقیات البحث العلمي بشكل طالب الدراسات العلیا في الكلیات اإلنسانیة بجامعة الم

  .عام ھو بمستوى متوسط، وأوصیا بزیادة الرقابة العلمیة على البحوث
في دراستھ على أن مستوى الوعي بأخالقیات البحث التربوي ) م٢٠١٦(وقد أكد الحارثي 

 لدى طالب الدراسات العلیا بجامعة الباحة متوسط، وأن أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات
  مطالبون بتنمیة الوعي لدى الطالب الجامعي وباألخص طالب الدراسات العلیا بتلك األخالقیات

واستقراء لما سبق؛ یمكن تحدید مشكلة البحث الحالي في معرفة أھم الفجوات التطبیقیة 
  .العلمیة في المناھج وطرق التدریس
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  :أسئلة البحث
  :سعى البحث لإلجابة عن السؤال التالي

 توجھات البحوث العلمیة في المناھج وطرق التدریس طبقًا التطبیقیة في الفجوة مالمحما  .١
  ؟مجاالت ومنھجیة  دراستھا

الفجوة التطبیقیة في توجھات البحوث العلمیة في المناھج للتعامل مع ما اآللیة المقترحة  .٢
  ؟وطرق التدریس طبقًا مجاالت ومنھجیة  دراستھا

 :أھداف البحث
  :ھدف البحث تّعرف

المح الفجوة التطبیقیة في توجھات البحوث العلمیة في المناھج وطرق التدریس طبقًا م .١
  .مجاالت ومنھجیة  دراستھا

الفجوة التطبیقیة في توجھات البحوث العلمیة في المناھج اآللیة المقترحة للتعامل مع  .٢
  .وطرق التدریس طبقًا مجاالت ومنھجیة  دراستھا

 :أھمیة البحث
  :مما یليھمیتھ استمد ھذا البحث أ

 اآللیة مقترحة للتغلب على الفجوات التطبیقیة العلمیة في المناھج إلىمحاولة الوصول  .١
  .وطرائق التدریس

توفر الدراسة قاعدة بیانات أولیة لطالب الدراسات العلیا، ولسائر الباحثین في مجال  .٢
 .المناھج وطرق التدریس

 .المملكة العربیة السعودیة مسیرة البحث العلمي في إثراءتسھم الدراسة في  .٣
 بحًثا، وتوجیھھم نحو أشبعتمحاولة صرف الباحثین الجدد عن تكرار الموضوعات التي  .٤

 . المزید من البحث والتقصيإلىالموضوعات التي تحتاج 
 بعض الجوانب التي لم یتم تغطیتھا في إلىتساعد المشرفین على األبحاث بتوجیھ أنظارھم  .٥

 .البحوث السابقة
 :بحثحدود ال

  :اقتصر البحث على الحدود التالیة
ذات الصلة بالفجوات التطبیقیة ...) كتب، دراسات، بحوث، مقاالت(إجراء مسح لألدبیات  .١

  .العلمیة في المناھج وطرق التدریس
 .الفجوات التطبیقیة العلمیة في المناھج وطرق التدریس .٢
 .م٢٠١٨ -ه١٤٤٠طبق ھذا البحث الفصل الدراسي األول لعام  .٣
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  :لحات البحثمصط
  :تضمنت مصطلحات البحث التعریفات التالیة

  Curriculum and Instruction):(المناھج وطرق التدریس 
أحد التخصصات التربویة التي " المناھج وطرق التدریس أنھا) ٢٠١٦(ّعرف البشري 

المناھج، (تدرس في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه في قسم المناھج وطرق التدریس، وتشمل 
  ).٣٦٠. ص" (طرق التدریس، تقنیات التعلیم

تخصص تربوي ُیدرس في كلیات التربیة لطالب وطالبات مرحلة : إجرائیًاوُتعرفھا الباحثة 
المناھج، طرق التدریس، : (البكالوریوس، الماجستیر، والدكتوراه، ویشمل العدید من العلوم منھا

  ...).التربیة البیئیة
  : (Research Gap)الفجوة العلمیة

الفجوة بین الذي یجب أن تعرفھ المؤسسة " الفجوة العلمیة أنھا zack (1999)ّعرف زاك 
 المعرفة باالعتماد على المعرفة إدارةلتنفیذ االستراتیجیة، وما الذي تعرفھ تلك المؤسسة واقعًیا عن 

 دمع حالة من"أنھا ) ٢٠١٤ (توفیق وعرفتھا ،)١٣٥. ص" (اإلمكانیاتاالستراتیجیة وخرائط 
 معینة، موضوعات في البحوث كثرة المنشورة، بمعنى التربویة البحوث موضوعات في االتزان
 وتعرفھا .) ٦٣.ص" (أھمیتھا وحاجتھا رغم الباحثون إلیھا یتطرق لم موضوعات في البحث وندرة

ألبحاث  العلمیة، وما الذي تعرفھ تلك ااألبحاث تعرفھ أنالفجوة بین ما یجب : الباحثة اجرائًیا أنھا
  . واقعیا باالعتماد على البحوث والدراسات السابقة

   The Applied Gap: الفجوة التطبیقیة العلمیة
تطبیق برامج أو نماذج أو معاییر في مجال البحث الحالي : " أنھا) ٢٠١٦(ّعرفھا الصالحي 

  ).١٣٠.ص" (لم یسبق تطبیقھا أو تطویرھا بأسلوب مغایر
 أوتطبیق معاییر في مجال البحث الحالي لم یسبق تطبیقھا، : بأنھا إجرائیًاوُتعرفھا الباحثة 

  .تطویرھا بأسلوب مختلف
  :الفجوة التطبیقیة العلمیة في المناھج وطرق التدریس

(Applied scientific gap in curriculum and teaching methods) 
 بحوث المناھج وطرق  معاییر فيأو نماذج أوتطبیق برامج :  أنھاإجرائیاّتعرفھا الباحثة 

التدریس لم یسبق تطبیقھا أو تطویرھا بأسلوب مغایر، من أجل تحقیق األھداف المحددة من 
 .األبحاث العلمیة
  :منھجیة البحث

استخدمت الباحثة المنھج الوصفي الذي یعتمد على مدخل الدراسات البحثیة، الستقراء 
تبطة بالفجوات العلمیة، والفجوات التطبیقیة ومناقشة األدبیات النظریة، والدراسات البحثیة المر

العلمیة في المناھج وطرق التدریس، وسبل التغلب على ھذه الفجوات، وّتعرف مستوى كفایة ھذه 
المحاور المرتبطة بطبیعة الظاھرة المدروسة؛ الستخراج النتائج والحقائق ذات الداللة بموضوع 

  .المشكلة
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  :الدراسات السابقة
الدراسة بیان مستوى الوعي بأخالقیات البحث التربوي لدى ھدفت ) ٢٠١٦(دراسة الحارثي  .١

اإلطار النظري والدراسات السابقة، : طلبة الدراسات العلیا بجامعة الباحة، في الجوانب اآلتیة
وإجراءات التطبیق وجمع البیانات، وتحلیل البیانات والنتائج وتفسیرھا، واألخالقیات العامة 

حیث استخدم الباحث المنھج الوصفي، واالستبانة أداًة لجمع البیانات، . في الكتابة العلمیة
من أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة في جامعة الباحة، ) ٤٦(وتكونت عینة الدراسة من 

 الدراسات طلبة لدى التربوي البحث بأخالقیات الوعي جاء مستوى: الدراسة نتائج أبرز ومن
) ٢٫٢٥(الكلي الحسابي المتوسط بلغ ، حیث)متوسط (مستوى ندع ككل الباحة بجامعة العلیا

 طلبة لدى التربوي البحث بأخالقیات الوعي وجاءت مستوى. درجات) ٣ (أصل من
 مستوى عند البیانات وجمع التطبیق إجراءات جانب في الباحة بجامعة العلیا الدراسات

 الوعي اءت مستوىفي حین ج). ٢٫٣٩ (حسابي بمتوسط األولى المرتبة في) مرتفع(
 النظري اإلطار جانب في الباحة بجامعة العلیا الدراسات طلبة لدى التربوي البحث بأخالقیات

، كما )٢٫١٥ (حسابي بمتوسط األخیرة المرتبة في) متوسط (مستوى عند السابقة والدراسات
 حول سةالدرا أفراد عینة استجابات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود أظھرت النتائج عدم

 تعود الباحة بجامعة العلیا الدراسات طلبة لدى التربوي البحث بأخالقیات الوعي مستوى
 . العلیا الدراسات برامج في التدریسیة العلمیة، والخبرة الدرجة: متغّیر الختالف

 تعرف جودة البحث العلمي لدى طلبة الدراسات تھدف) م٢٠١٤(دراسة الحبیب والشمري  .٢
 اإلنسانیة بجامعة الملك سعود من خالل التعرف على مدى التزامھم العلیا في الكلیات

بالمعاییر األخالقیة للبحث العلمي، وقد استخدم الباحثین في ھذه الدراسة المنھج الوصفي، 
فقرة على مجتمع الدراسة، وھم جمیع أعضاء ھیئة ) ٦٠(حیث وزعت استبانة تضمنت 

نسانیة والمشرفین على الرسائل العلمیة في جامعة التدریس من حملة الدكتوراه في الكلیات اإل
ه، وقد تم الحصول على ١٤٣١/١٤٣٢الملك سعود للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي

استجابة، وأظھرت نتائج الدراسة إلجابات أفراد العینة على كامل األداة درجة ) ١٢٤(
األخالقیات المتعلقة باختیار : متوسطة، كما كان حال جمیع مجاالت الدراسة والتي تكونت من

الموضوع وإعداد الخطة، واألخالقیات المتعلقة بإعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة، 
واألخالقیات المرتبطة بإجراءات تطبیق الدراسة وجمع البیانات، واألخالقیات المتعلقة 

تائج وتفسیرھا، حیث بمعالجة البیانات والمعلومات البحثیة، واألخالقیات المعلقة بعرض الن
جاءت جمیعھا بدرجة متوسطة، أما بالنسبة للفقرات، فقد أظھرت الدراسة وجود خمس 
فقرات ضمن التقدیر بدرجة متدنیة، ومنھا تجنب الطلبة للعبارات التي تحمل طابع السخریة 
ا تجاه آراء اآلخرین واالبتعاد عن تشویھ أفكارھم بأي طریقة كانت، والمحافظة على سریة م

أدلى بھ أفراد الدراسة من معلومات، والحصول على الموافقات الرسمیة الالزمة من الجھات 
 .التي ستطبق بھا الدراسة

ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع البحث العلمي في الوطن ). م٢٠١٣(دراسة الطیب  .٣
تعرف العربي في الوضع الراھن، وتحلیل أھم المشكالت التي تعترضھ، كما تھدف إلى ال

على آلیة تحسین جودة البحث العلمي من خالل استطالع آراء أعضاء ھیئة التدریس الجامعي 
الجانب (حول ثالثة أبعاد تسھم بشكل فعال في تطویر البحث العلمي في الوطن العربي وھي 

التعلیمي الذي یختص بالباحث والمؤسسة البحثیة، واإلنفاق على البحث العلمي، والجانب 
األول اختص بتحلیل الوضع الراھن :  وتناول الباحث في الدراسة الحالیة جانبین،)السیاسي

للبحث العلمي، والمشكالت التي تعترضھ، أما الجانب الثاني فیتمثل في الدراسة المیدانیة، 
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أستاذًا جامعیًا بالجامعات اللیبیة حول كیفیة ) ١٢٠(حیث ھدفت إلى استطالع عینة مكونة من 
رأت عینة الدراسة التركیز على : علمي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیةتطویر البحث ال

توصلت الدراسة إلى أن التركیز على التمویل أو اإلنفاق  .الباحث العربي والمؤسسة البحثیة
ستقرار التركیز على اال. یعد جانبًا ھامًا لضمان جودة البحث العلمي في الوطن العربي

   .السیاسي للدول العربیة
عرف أھم المشكالت التي تعیق البحث العلمي في الوطن ت تھدف) م٢٠٠٨(دراسة عبد الحي  .١

العربي، والعوامل التي تؤثر على صالحیات البحث العلمي، والتعرف على أھم المسؤولیات 
األخالقیة التي تقع على عاتق الباحث العلمي العربي، والمقترحات التي تسھم في التمسك بھا، 

لباحث في دراستھ المنھج الوصفي التحلیلي من خالل عرض األفكار وتحلیلھا، وقد اتبع ا
واستخالص األحكام، والوصول إلى النتائج، وقد خلصت دراستھ إلى مجموعة من النتائج، 
أھمھا ضعف البحوث العلمیة في الجامعات العربیة، وضعف تقییمھا لغیاب الجھات الرقابیة، 

یس وعدم إدراكھم أن البحث العلمي جزء ال یتجزأ من مھمتھ وإھمال بعض أعضاء ھیئة التدر
 .وعملھ في الجامعة، وفقدان الثقة بین الجھات اإلنتاجیة والبحث العلمي العربي

ھدفت وصف  Chiang Kao(2008)& Hwei-Lan Pao ھیوي النبو وتشنق كاو دراسة .٢
باإلضافة إلى المؤشرات .  جامعة تایوانیة١٦٨التقییم الشامل لألداء البحثي في اإلدارة لـ 

فھرس االستشھاد العلمي، وفھرس استشھاد العلوم االجتماعیة، (الشعبیة لمنشورات مجلة 
 العلوم استشھادوفھرس  (Science Citation Index) وفھرس االستشھاد العلمي

واستخدمت الدراسة معامل ارتباط  (Social Sciences Citation Index) االجتماعیة
كأداة للدراسة وذلك من خالل موقع شبكة المعرفة لمعھد   إطار المنھج الوصفيسبیرمان في

 Institute for Scientific Information Web of Knowledge) المعلومات العلمیة
"ISI website") ( وتمثلت عینة الدراسة من ،)عضو ھیئة تدریس ممن یحملون ) ١٧٦٢

والذي تم تقییم أدائھم البحثي من خالل .  جامعة١٢٩رتبة األستاذیة في أقسام اإلدارة من 
،  في مشروع المجلس العلمي الوطني٢٠٠٤- ١٩٩٥مشاركة واحدة على األقل لھم من عام 

أن الجامعات الحكومیة لدیھا أداء بحثي  :یلي وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أھمھا ما
. كبیر من الحكومة لتلك الجامعاتأفضل من الجامعات الخاصة ویرجع ذلك إلى الدعم المالي ال

وأن الجامعات الخاصة التي لھا رسائل مشابھھ لرسائل الجامعات الحكومیة كان أدائھا البحثي 
وبتحلیل مجموعة األوزان المستنتجة والمأخوذة من الخبراء . مشابھ ألداء الجامعات الحكومیة

  .لتي تم استخدامھا في الدراسةتبین أن نتائج ھذه الدراسة تؤید بشدة المؤشرات واألوزان ا
ھدفت معرفة األداء البحثي ألعضاء ھیئة  Warren Smart(2005).  وارن سمارت دراسة .١

التدریس في قطاع التعلیم العالي النیوزیالندي، ومعرفة المتغیرات المستقلة والتابعة التي تؤثر 
، والمتوسطات الحسابیة علیھ، واستخدمت الدراسة لمعالجة البیانات تحلیل االنحدار المتعدد

ومن ، عضو ھیئة تدریس) ٧٧٥٢(ضمن إطار المنھج الوصفي، وتكونت عینة الدراسة من 
وجود أثر بشكل عام لمتغیر : من ناحیة العمر :أھم النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة فیما یلي

 كان العمر على األداء البحثي، حیث تبین أن من ھم في عمر مبكر في منتصف العشرینات
وأن األداء البحثي یزداد بسرعة مع العمر؛ فعند بلوغ . لدیھم مستوى منخفض من األداء البحثي

الذروة ألعضاء ھیئة التدریس في العمر؛ عند أواخر الثالثینات وأوائل األربعینات یزداد األداء 
 إن األداء :النوع ،البحثي عندھم ویبدأ في السقوط عند أواخر األربعینات إلى أوائل الستینات

: العرق ، البحثي ألعضاء ھیئة التدریس الذكور یفوق قلیًال مثیلھ ألعضاء ھیئة التدریس اإلناث
وجود أثر قوي ، وجود أثر لمتغیر المجموعة العرقیة على األداء البحثي في بعض المناطق
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لمستوى لمتغیر الرتبة األكادیمیة على األداء البحثي ألعضاء ھیئة التدریس، حیث حصل على ا
العالي لألداء البحثي ھم بالترتیب األساتذة واألساتذة المشاركین یلي ذلك المحاضرین األوائل ثم 

حصول أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الحضریة المؤسسیة والجامعات ، المحاضرین
  .متعددة التقنیات على أعلى مستوى لألداء البحثي

  :اإلطار المفاھیمي التحلیلي للبحث
  اإلطار المفاھیمي للبحث العلمي: ر األولالمحو

  :مفھوم البحث العلمي .١
بأنھ الطریقة العلمیة أو ) ٣٨ھـ، ١٤٣١(عرفھ القحطاني والعامري وآل مذھب، والعمر 

المنھج العلمي الذي یتم اتباعھ لتحقیق أھداف العلم، وحل المشكالت، والتثبت من صحة بعض 
ق من صحتھا عن طریق اختبارھا بالطریقة العلمیة، المعارف، وإضافة بعض المعارف بعد التحق

ویمكن اعتبار البحث العلمي طریقة علمیة لزیادة المعرفة لدى اإلنسان من خالل التفسیر المنطقي 
واالعتماد على مقدرة الباحث في تعلیل األسباب والظواھر المدفوعة بحب االستطالع القائم على 

  .الرغبة في الكشف واالبتكار
 كشف یھدف ،المختلفة العلمیة المجاالت في منظم علمي نشاط كل"ف بأنھ كما یعر

، تحقیقھا دون تحول التي والمشكالت المعلومات وبیان ،موضوعیة بصورة وإظھارھا األھداف
  ). ٤٨٧، ص ٢٠١١ھزایمة،  (تطویرھا سبل وتحدید، تذلیلھا

  :مفھوم البحث التربوي .٢
بحث علمي حول السؤال التربوي، ):" ١٣١صم، ٢٠١٠شتا، ( بأنھ لبحث التربويا یعرف

  ".بحیث یمدنا باإلجابة التي تسھم في زیادة مقدار المعرفة القابلة للتعمیم حول الشؤون التربویة
بأن البحث التربوي عبارة عن جھد ) ٧٠، ص٢٠١١(وذكرت مایسة النیبال وعبد الحمید 

  . مختلف المجاالتمنظم وموجھ، بغرض الوصول إلى حلول للمشكالت التربویة في
ویالحظ من التعریفات السابقة أن البحث التربوي ُیعنى بدراسة الموضوعات التربویة 

  .المختلفة من ظواھر ومشكالت وإیجاد الحلول المناسبة لھا
منظومة فرعیة من منظومة البحث العلمي، :" بأنھ) ٣٣، ص٢٠١٢(وعرفھ الكسباني 

لیًا والمتكاملة وظیفیًا، والتي تعمل وفق األسلوب تتضمن مجموعة من العناصر المرتبطة تباد
العلمي وقواعد الطریقة العلمیة بغیة التعرف على المشكالت التربویة المختلفة وإیجاد الحلول 

  ".المناسبة لھا
إلى أنھ استقصاء دقیق لوصف مشكلة في المیدان التربوي ) ١٧، ص٢٠١٥(وأشار النوح 

علومات والبیانات المرتبطة بھا وتحلیلھا، الستخالص نتائج التعلیمي؛ بغرض تحدیدھا وجمع الم
البحث ومناقشتھا وتفسیرھا، والخروج بقواعد وقوانین یستفاد منھا في عالج ھذه المشكلة أو 

  .المشاكل المشابھة لھا
 في العلمیة الطریقة تطبیق من خالل العلمي، البحث جوانب من جانبا التربوي البحث ویعد

  .التربویة للمشكالت المناسبة الحلول وإیجاد التربوي األداء تحسین ھدفب العلمي البحث
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  : البحث التربويأھداف .٣
أشار عدد من الباحثین إلى وجود أھداف للبحوث التربویة كغیرھا من البحوث، وقد ذكرت 

أنھ یتشابھ ھدف البحث التربوي مع ھدف البحث ) ٣٩، ص٢٠١٧(رافده الحریري وآخرون
 یسعى إلى تفسیر الظاھرة التربویة والتنبؤ بھا وضبطھا والتحكم فیھا، فاالختالف العلمي؛ ذلك أنھ

  .بینھما تكمن فقط في طبیعة الظاھرة المدروسة
إن البحوث التربویة على وجھ الخصوص تسعى إلى تحقیق عددًا من األھداف، ویذكر منھا 

  :ما یأتي) ٤٨، ص٢٠١٥(الحربي 

 من خاللھا یمكن تقدیم الحلول والبدائل التي تساعد في الكشف عن المعرفة الجدیدة، والتي 
  .تعمیق الفھم ألبعاد العملیة التعلیمیة

  ،دراسة واقع النظم التربویة، لمعرفة خصائصھا ومشكالتھا ومواطن القوة والضعف فیھا
  .لتقدیم الحلول المناسبة بغرض زیادة كفاءتھا الداخلیة والخارجیة

 الطبیعة اإلنسانیة للتمكن من التعامل معھا بصورة أفضلمساعدة التربویین على معرفة .  

 التدریب على أخالقیات البحث التربوي أثناء إعداد البحوث واألوراق العلمیة وغیرھا.  
  :أن من أھداف البحوث التربویة ما یأتي) ٤٤، ص٢٠٠٦(ویذكر محمود 

  تطویرھاتنمیة قدرة العاملین على مسایرة االتجاھات الحدیثة والمشاركة في.  

  التدریب على إعداد الخطط وفق أسس وحدود منھجیة، والتي تمكن من الفھم األفضل
  .للواقع التربوي، ومن ثم تقدیم الحلول األنسب لمشكالتھ

  تحقیق التالحم بین المؤسسات التعلیمیة الستثمار ما لدیھا من مدخالت بشریة وتقنیة في
  .ءة والجودة النوعیةالبحوث التطبیقیة، لتحقیق الكفایات والكفا

 االرتقاء بالكفاءات البحثیة، والتي یحصل التعلیم عن طریقھا على عائد أكبر.  
على أن البحث التربوي یسعى إلى اكتساب قواعد العمل ) ١٠٨، ص٢٠١٠(ویؤكد شتا 

الضروریة لرفع المردودات اإلیجابیة للتربیة وتطویرھا، وتحسین األنشطة التربویة في فصول 
  .الدراسة

  : مراحل البحث العلمي .٤
أن الباحث یبدأ بفكرة معینة ثم یتابع من خالل مراحل ) ٨٢، ٧٩م، ٢٠٠١مجذوب، (یرى 

متتالیة ترتبط بعضھا بعضًا، وكل مرحلة من مراحل البحث لھا میزاتھا، كما تتطلب كل مرحلة 
  : مراحلمنھا نشاطات معینة مھیأة للمرحلة التي تلیھا وفیما یلي نبذة موجزة عن ھذه ال

  : مرحلة نشوء الفكرة  -أ 
في ھذه المرحلة یقوم الباحث بتحدید موضوع اھتمام البحث الذي ینوي القیام بھ، إال أن 
االھتمام بحد ذاتھ لھ أھمیتھ من ناحیة توجیھ نشاط الباحث في مجال قد یكون بإمكانھ تطویر أفكار 

  . أخرى
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  : مرحلة تحدید المشكلة  -ب 
 بتوضیح الفكرة أو األفكار الغامضة، والتي شكلت مجال  یقوم الباحث في ھذه المرحلة

اھتمامھ في الخطوة السابقة، بشكل سؤال دقیق للدراسة، وعل ضوء ذلك یراجع أدبیات البحث، 
ویدرس كیفیة فھم غیره من الباحثین لبعض األفكار المتعلقة بموضوع بحثھ، وكیف تم اختیار 

وضیح، وتحدید، وتعریف دراسة األفكار المتعلقة وقیاس ھذه األفكار من قبلھم، ویعمل على ت
  .بموضوع بحثھ

 فالھدف ھو التوصل إلى طرح سؤال، أو أسئلة واضحة مرتكزة على أبحاث ونظریات 
سابقة واضحة، على أفكار الباحث نفسھ أیضًا، وتعد عملیة فھم وطرح سؤال الباحث عملیة مھمة 

فھذه األسئلة .  اإلجابة على سؤال أو أسئلة البحثودقیقة ألن ھدف الباحث في خطواتھ الالحقة ھو
  . سوف تحدد وتضبط إلى حد كبیر الخطوات الالحقة من البحث

  : مرحلة إعداد اإلجراءات  -ج 
 في ھذه المرحلة یقوم الباحث بتحدید نمط المالحظات التي سوف یجریھا، وتحدید 

ا بالنسبة لتسجیل مالحظاتھ، وللطرق كما یقوم بتحدید التقنیة التي سیعتمدھ. الظروف التي ستتم بھا
اإلحصائیة في تحلیل البیانات، كما یقوم بتحدید نمط أفراد العینة ولذلك كلھ تعتبر مرحلة تصمیم 

 .اإلجراءات مرحلة مھمة جدًا ومعقدة، وتتطلب من الباحث نشاطًا وواضحًا
  : مرحلة المالحظة  -د 

ي تم اعتمادھا في المرحلة السابقة، وتعد  في ھذه المرحلة یبدأ الباحث بتنفیذ اإلجراءات الت
  .ھذه المرحلة أساسیة في كل العلوم

  :  مرحلة تحلیل البیانات-٥
 في ھذه المرحلة یقوم الباحث بتجمیع وتنظیم البیانات وتفسیرھا، وعلى الباحث أن ینظم 

ت العددیة، وھنا تستعمل اإلجراءات اإلحصائیة لتفسیر وتقویم البیانا. ویحلل البیانات العددیة
  . وقد تكون اإلجراءات اإلحصائیة بسیطة جدًا. وللمساعدة في تحدید معنى المالحظات

  : مرحلة التأویل والتفسیر  -ه 
 في ھذه المرحلة یضع الباحث النتائج التي توصل إلیھا في إطار یساعده على ربط ما 

ففي تحدید مشكلة . كلةوتمثیل ھذه المرحلة الوجھ األخر لمرحلة طرح المش. توصل إلیة من نتائج
  .البحث یستند الباحث إلى نظریات تؤدي إلى طرح أسئلة مھمة

  : مرحلة إیصال النتائج  - و 
 في ھذه المرحلة یقوم الباحث بالعمل على إیصال نتائجھ واإلجراءات التي اعتمدھا، 

عن بحثھ، ویساھم الباحث في النشاط العلمي العام من خالل إعطاء تقریر مفصل . وكیفیة تطبیقھ لھا
كما یجب على الباحث لدى كتابتھ . وھنا یكون للبحث قیمة علمیة. من إجراء ونتائج، وتأویالت

  . تقریرًا عن بحث معین، أن تكون كتابتھ واضحة ودقیقة، بعیدة عن أسلوب المبالغة واإلدعاء
  التربوي البحث مقومات .٥

مادیة أو المؤسساتیة عامة تكاد تكون متطلبات ومستلزمات البحث التربوي البشریة أو ال
، حیث تشكل تلك المستلزمات العناصر )وإن تباینت أولویات البحث التربوي لدیھا(لكل الدول 

وجدیر بالقول إن البحث التربوي ھو ).١٨١-١٧٨، ص٢٠٠٠،الل(األساسیة للنھوض بھذا البحث 
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یحدث فیھا، ولعل أبرز بكل ما -كغیره من مكوناتھا-جزء من المنظومة الجامعیة وبالتالي یتأثر 
في ) ١٥٥- ١٥٤، ص٢٠٠٩(وأھم مكونات المنظومة الجامعیة تلك التي حددتھا ھالة صبري 

الھیئة األكادیمیة، والبرامج األكادیمیة، واإلدارة الجامعیة، والمباني والمرافق، وأكدت أن : اآلتي
 عن تحقیق الجودة المسئولة ھذه العناصر الرئیسة والمتداخلة التي تمثل منظومة التعلیم العالي ھي

فیھ، وأنھ نتیجة لتفاعلھا، تتكون في كل جامعة بیئة، أو شخصیة، خاصة بھا تعمل على تحدید نوع 
فالبیئة الجامعیة قد . الخبرات التي یعیشھا الطلبة خالل سنوات دراستھم وما ینتج عنھا من نمو وتعلم

  .تي تحدث بصورة مباشرة أو غیر مباشرةتوفر لھم، أو تحرمھم من الكثیر من خبرات التعلم ال
   :العلیا الدراسات مستوى على التربوي البحث معوقات .٦

تعاني المؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي في أغلب الدول النامیة من مشكالت عدیدة 
تتطلب حلوال جذریة كي تستطیع مواصلة مسیرتھا وتحقیق دورھا الفاعل في التنمیة والتقدم، 

سات والبحوث إلى وجود مشكالت عامة مشتركة بین غالبیة الدول النامیة، ومشكالت وتشیر الدرا
أما أبرز المشكالت المشتركة التي اتفقت علیھا غالبیة . خاصة تقتصر على دولھ دون األخرى

الدراسات والبحوث رغم اختالف نوعیة ھذه المشكالت وأولویتھا وترتیبھا في كل دولة فھي على 
  :النحو اآلتي

  : وجود سیاسة بحثیة واضحةعفض  -أ 
ار  في األقسام بھا تسترشد ذ  اختی دم  البحوث  وتنفی ات  خطط  وجود  وع ستند  للبحث  وأولوی  ت

ى ات إل ع احتیاج ط المجتم ة وخط ي، (التنمی و). ٤ ص ،٢٠٠٢ الزعب ر وھ ؤدي أم ى ی ام إل  االھتم
ات  إضاعة إلى ویقود الثانویة والمشكالت بالقضایا ود  األوق وال  والجھ م  نإ واألم ؤد  ل ى  ی وارث  إل  ك

  ).٥ص، ھـ١٤٢١، التربوي التطویر (اقتصادیة أو/ و اجتماعیة
  المعوقات الخاصة باإلشراف  -ب 

ن         ة م اني الطلب ك             قد یع ن ذل تج ع د ین ھ وق اجوا إلی ا احت ى المشرف كلم ة الوصول إل إمكانی
ي    ل ف ن العم ب ع ف الطال التھتوق عورًا باإلحب    رس ر ش د یثی ف ق ذا التوق ة وھ رة طویل دى  لفت اط ل

ین األمور األخرى                   ن ب ب للعمل وم س الطال ي درجة تحم المشرف على الرسالة مصحوباً بالشك ف
د   انتشار   الشعور بین طالب الدراسات العلیا بأنھم ال یتلقون إشرافًا على رسائلھم فاألستاذ الجامعي ق

دار الك         یعاني من    ة وإص اج أبحاث الترقی ى إنت اج إل ھ یحت دریس   أعباء تعرضھ للضغوط ألن ب والت ت
ھ       ستنزفون وقت ا ی ات العلی ة الدراس رى أن طلب م ی ن ث ة وم ام إداری ولي مھ شارات وت دیم االست  وتق

  ).٢٠١٦الھوساوي، (
  االفتقار إلى البیانات والمعلومات  -ج 

ة             ات الدقیق ات والمعلوم ى البیان یعاني معظم طلبة الدراسات العلیا من صعوبة الحصول عل
التصاالت اإلنترنت واإلنترانت وعدم وجود فھرس سنوي للبحوث     اتكنولوجیاوعدم توافر خدمات   

د        اثرة ال یوج شیة متن ومحدودیة الخدمات المكتبیة، وكل ذلك یؤدي إلى تناول موضوعات بحثیة ھام
 ).٧، ص ٢٠٠٢الزعبي، (بینھا أي نوع من الترابط وھي مجھودات علمیة ضائعة 

  نقص الكفایات الالزمة للبحث العلمي   -د 
ة الماجستیر أو              سابق لمرحل داد العلمي ال ي اإلع یعاني بعض طلبة الدراسات العلیا ضعفًا ف
ة                درة اللغوی ارات البحث العلمي وضعف الق تالك مھ دم ام ن ع الدكتوراه، ویعاني بعضھم اآلخر م

ة واف            الكتابةالوظیفیة في    ة االنجلیزی راءة باللغ ي الق ن العجز اللغوي ف ة، فضًال ع ة العربی اد   باللغ تق
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سیرھا        ، الھوساوي (مھارة استخدام اإلنترنت وبرامج اإلحصاء التربوي وفھم النتائج اإلحصائیة وتف
٢٠١٦.(  

  :الفجوة التطبیقیة: المحور الثاني
  :الفجوة التطبیقیة العلمیة: أوًلا

تناول الباحثون مفھوم الفجوة العلمیة للتعبیر عن االمتداد الفاصل بین ما تعرفھ المؤسسة 
:  الفجوة العلمیة على أنھاإلى zack (1999)یة وبین ما یجب أن تعرفھ، وقد أشار زاك العلم

الفجوة بین الذي یجب أن تعرفھ المؤسسة لتنفیذ االستراتیجیة، وما الذي تعرفھ تلك المؤسسة واقعًیا "
بد وال، )١٣٥. ص" (اإلمكانیاتعن إدارة المعرفة باالعتماد على المعرفة االستراتیجیة وخرائط 

من معرفة وإدراك أن الفجوة العلمیة تفھم في مجالھا حصًرا، فقد یعبر عن الفجوة في مجال 
التخطیط للمناھج أو التنفیذ في طرائق التدریس وھكذا في المجاالت األخرى في المؤسسات 

  .التعلیمیة
نماذج أو تطبیق برامج أو : " أنھا) ٢٠١٦(أما الفجوة التطبیقیة العلمیة فقد عرفھا الصالحي 

، وقد )١٣٠. ص" (معاییر في مجال البحث الحالي لم یسبق تطبیقھا أو تطویرھا بأسلوب مغایر
الفجوة الداخلیة :  أن الفجوة التطبیقیة العلمیة تفھم بمستویین األولإلى) ١٦٨، ص٢٠٠٥(أشار نجم 

لتي تتعلق بالفھم ، وھذه تعبر عن فجوة معرفة القدرات الذاتیة ااإلمكانیة -التي تعبر عن الفعلي
 الھدف، والتي تتعلق بالوعي -أو الفجوة بین اإلمكانیة، لمضمون وأبعاد نقاط الضعف والقوة

 -  تطویر المعرفة الحالیة؛ أما المستوى الثاني فھو الفجوة الخارجیة والتي تكون بین البیئةاإلمكانیات
 وھي فجوة القدرات اإلمكانیات -علالمؤسسة التعلیمیة، وھي تكون في حالتین األولى الفجوة بین الف
 الھدف وتتمثل في الفجوة - اإلمكانیةالذاتیة حیال الفرص وتھدیدات البیئة، والثانیة بین الفجوة بین 

  .بین ما تستطیع المؤسسة عملھ وبین ما ینبغي عملھ من تحدید األھداف ووضع الخطط
الفجوة :  ثمانیة أنواع ھي أن الفجوات العلمیة ال تخرج منإلى) ٢٠١٦(وقد أشار صالحي 

 وھي أن یجد الباحث بحث تم تطبیقھ في دول أخرى ولم  Contextual Researsh Gab:المكانیة
یتم تطبیقھ في دولتھ أو مجتمع بحثھ، ویكتب الباحث في ھذا المجال بحیث یحدد بدقھ الفرق بین 

المشرف أو المناقش یحدد المجتمع األول ومجتمع دولتھ، ویضع مبررات ودالالت تضع القارئ أو 
االختالف بین العینتین لینطلق بھ الباحث في بحثھ وتحدید فجوتھ، وتشیر بعض الجامعات واألقسام 

 أن ھذه الفجوات لیست فجوه بحثیة أو معیار لباحث في مرحلة الدكتوراه، وأن تم التجاوز عنھا إلى
وھي أن یستخدم الباحث نظریة : Theoretical Researchفي مرحلة الماجستیر؛ الفجوة النظریة 

؛ اآلخرونلم یتم استخدامھا في مجال بحثھ من قبل، أو أن یستخدمھا بطریقة تختلف عما یستخدمھ 
وھي أن یستخدم الباحث منھج بحثي، أداة : Methodological Researsh Gapالفجوة المنھجیة 

 بطریقة مختلفة؛ الفجوة بحث في مجال البحث لم یتم استخدامھا سابًقا، أو أن یستخدمھا
 تحلیل لم یتم استخدامھا في موضوع أدواتاستخدام :  Analytical Research Gapالتحلیلیة

أو أدوات التحلیل االستقرائي في بحث استخدم برنامج ، Noivoالبحث، مثل استخدام برامج 
Spssالفجوة التطبیقیة  ؛Practical Research Gap :اذج أو معاییر تطبیق بحث أو برامج أو نم

 تطویرھا بأسلوب مغایر؛ الفجوة المعرفیة أوفي مجال البحث الحالي لم یسبق تطبیقھا 
Knowledag- wise Research: : وھي أن یناقش الباحث جانب من جوانب المعرفة في مجال

 البحثي السابق كإضافة علمیة للبحث الحالي أو التطرق لھا بأسلوب األدبالبحث عند استعراضھ 
استخدام مفاھیم أو : Conceptual Research Gapغایر وفق تبریر علمي؛ الفجوة المفھومیةم

 یضیف لبحثھ إضافة إجرائیًامتغیرات لم تستخدم سابًقا في البحث، وعلى الباحث أن یقدم تعریًفا 
وھي أن یقوم الباحث بإعادة البحث في : Time- Wise Research Gapعلمیة؛ الفجوة الزمانیة 
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ع بحثي تم القیام بھ سابًقا من باحث أخر في فتره زمنیة مغایرة للبحث الحالي، وھنا یكون موضو
ھدف البحث الحالي دراستھ التغیر الذي یحدث للظاھرة محل الدراسة بعد فترة من الزمن، وھنا 

كل  الزمني الجدید، والشإطارھایجب أن یقدم الباحث التبریرات العلمیة إلعادة دراسة الظاھرة في 
  : الفجوات العلمیةأنواعالتالي یمثل 

  
   
  

            
  

  
  

   
  

  الفجوات العلمیة): ١(شكل 
ل مباشر في مقدمة أنھ یمكن للباحث أن یكتب الفجوة العلمیة بشك) ٢٠١٦(بین الصالحي 

كتابة المشكلة البحثیة واستعراضھا في إطارھا العام حتى یصل إلى رأس الھرم البحث، حیث یبدأ ب
لوب الذي یعبر عن الفجوة العلمیة، كما یمكن كتابتھا في نھایة البحث وكیف حققھا الباحث المق

، كما یجب أن یكتب الفجوة في الفصل المناسب لھا فمثًلا الفجوة التطبیقیة تكتب في إلیھاوتوصل 
د  النظري، والفجوة المنھجیة تستخدم عناإلطارفصل إجراءات البحث، والفجوة النظریة تكتب في 

  .الحدیث عن منھجیة البحث، والفجوة الزمانیة تكتب في الحدود الزمنیة للبحث وھكذا
نماذج من التصورات التي یعانیھا بعض المدیرین ) ٩٣، ص١٩٨٣(الحلیم  وقد أورد عبد

  : والمعلمین في السعودیة ومن أھم تلك التصورات

 لتي تواجھ الممارسون في الباحثون التربویون ال یھتمون بمعالجة المشكالت الحقیقیة ا
العملیة التعلیمیة وینغمسون في دراسة جوانب نظریة بعیدة عن واقع ما یجري داخل 

  .الفصول الدراسیة والمدارس

  معظم األفكار مستوردة من الغرب، وھناك فروق كبیرة بین المناھج المطبقة في الدول
 .العربیة والمناھج المطبقة في الدول األجنبیة

 تقییم جھود الممارسین، وحري بھذا إلىسون أن الباحثون التربویون یعمدون یشعر الممار 
 . الالمباالة بما یقومون بھ من أبحاثأنفسھمالشعور أن یولد في 

 وجود فجوات إلى أدتأن القوى البشریة من أھم العوامل التي ) ١٩٨٨(وقد ذكر عطیفة 
نا مشكالت حقیقة ومھمة في مجال المناھج تطبیقیة في المناھج وطرائق التدریس حیث أنھ یوجد لدی

وطرائق التدریس یتناولھا باحثون غیر أكفاء فیتحركون بالمشكلة في مسالك خاطئة، ویتوصلون 
 التي تجعل الممارسین ال یثقون كثیًرا في النتائج التي األسباب نتائج خاطئة؛ ولعل ذلك ھو أحد إلى

 فقد یتناول الباحث أبحاث غیر جوھریة في المناھج توصلت لھا األبحاث التربویة، وبنفس الطریقة
 . وجود فجوة كبیرة بین النظریة والتطبیقإلىوطرائق التدریس، وفي كلتا الحالتین فإن ذلك یؤدي 

 

 القراءة املكثفة

  أهداف البحث

  أهمية البحث

  االضافة العلمية 
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 وجود العدید من الفجوات التي یعاني منھا البحث إلى) ٢٠٠٠(كما توصلت دراسة صیام 
 :التربوي منھا

 العلمیةاألبحاث نشر إجراءات .  

 عدم وجود سیاسة واضحة للبحث العلمیة. 

 عدم كفایة الدعم المادي المخصص لألبحاث العلمیة. 

 عدم وجود تنسیق بین مؤسسات البحث العلمي في البلد الواحد والبلدان العربیة. 

 قلة البحوث الجماعیة. 

 عدم توافر معلومات في معظم الدول العربیة. 
 :تغلب على الفجوات التطبیقیة العلمیة من أھمھاعده مقترحات لل) ٢٠٠٠( الفراجي أوردوقد 

  توجیھ البحوث والدراسات العلمیة من أجل زیادة المعرفة في المجاالت األكثر أھمیة
  . التطبیقإلىوحاًجة 

  األمة أبناء جانب الدراسات العلمیة التطبیقیة البحثیة لربط إلىاالھتمام بالدراسات اإلنسانیة 
 .بواقعھم الحضاري

 لعالقات العلمي بین الجامعات العربیةتوطید ا. 

 توفیر الدعم المادي الالزم. 

 توظیف نتائج البحث العلمي في دعم حركة التنمیة الشاملة. 

  الباحثین، وتقدیم حوافز مادیة ومعنویة لذوي إنتاجیة الجدارة والجودة في تقدیم مبدأتطبیق 
 .الكفاءات المتمیزة

 بي في األبحاثاالھتمام بالجانب التطبیقي والتجری. 
 في مجال التربیة أجریت أن ھناك دراسات إلى Fong (1994(وقد أشارت دراسة فونق 

غیر واقعیة وغیر صالحة للتطبیق، وبالتالي نتائجھا غیر حقیقیة، وقد یكون السبب في ذلك عدم 
دفت دراسة ھ) ٢٠٠٦(الدقة ومحاولة اكتشاف الفجوات العلمیة عند تصمیم البحث، وقد أجرى ھلل 

 العلمیة مھنًیا، واعتمد الباحث على المنھج الوصفي، وتم األبحاث المعلمین من إفادة تعرف واقع إلى
 األولى استبانة، واألخرى المقابلة، وتكونت عینة الدراسة من مجموعة من أداتیناستخدام 

مون بتطبیقیة المعلمین، وقد كشفت نتائج الدراسة وجود فجوة بین ما یعتقده المعلمون وبین ما یقو
،  تعرف واقع البحوث العلمیةإلىدراسة ھدفت ) ٢٠٠٧(في الواقع، في حین أجرى توفیق ویونس 

 أن أھم الفجوات العلمیة التي تشغل إلىوقد اعتمد الباحث على المنھجیة الوصفیة، وتوصل الباحث 
 دراسة لىإدراسة ھدفت ) ٢٠٠٩(المجتمع ھي واقع تطبیق وممارسة األبحاث، وأجرى السنبل 

اآلراء في المادة البحثیة المنشورة لتحدید األسس التي تقوم علیھا، وقد استخدم الباحث المضمون 
الباحثون یعتمدون طرائق سائدة في البحوث، :  عدد من النتائج من أبرزھاإلىالكیفي وتوصل 

 إجراءفع ومعظم البحوث ال تطرح حلوًلا علمیة لمعالجة القضایا التي تتطرق لھا حیث أن دا
 إلى) ٢٠١٤(البحوث ونشرھا یتم في الغالب من أجل الترقیات العلمیة، كما ھدفت دراسة أحمد 

 إلىوتم التوصل ، وتم استخدام المنھج الوصفي، البحث عن الفجوة العلمیة في المجالت التربویة
باالستفادة وجود فجوة بین البحوث التربویة والتطبیق العملي لطرائق التدریس، وأوصت الدراسة 
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) ٢٠١٤(من أولویات البحث للتنفیذ داخل المؤسسة التعلیمیة، كما استخدم المحسین والبلوي 
 أن أكثر المراحل تكرارا في تطبیق إلىاستمارة تحلیل المحتوى في تدریس العلوم وتوصلوا 

فاھیم ثم مجال البحوث ھي المرحلة االبتدائیة، وأكثر المجاالت تكراًرا ھو تعلیم العلوم في مجال الم
 .التقنیات ثم اللغة العربیة ثم القراءة والمناقشة

 السابقة وجود فجوات تطبیقیة علمیة تتمثل في أن ھناك األدبیاتواستقراء لما تقدم یتبین من 
 في مجال التربیة غیر واقعیة وغیر صالحة للتطبیق، وبالتالي نتائجھا غیر حقیقیة، أجریتدراسات 

 ما یعتقده المعلمون وبین ما یقومون بتطبیقیة في الواقع، وأن معظم البحوث وكذلك وجود فجوة بین
 البحوث ونشرھا یتم في إجراءال تطرح حلوًلا علمیة لمعالجة القضایا التي تتطرق لھا حیث أن دافع 

  .الغالب من أجل الترقیات العلمیة، كما أن ھناك فجوة بین البحوث التربویة والتطبیق العملي
  المناھج وطرائق التدریس: لثالثالمحور ا

تعد المناھج ترجمة حقیقیة لتوجھات الفكر التربوي الذي في غیابھ تصبح العملیة التعلیمیة 
 علم إلى اآلنضرًبا من التصورات القائمة على االجتھادات الشخصیة العشوائیة، خاصة أنھ ینظر 

ة، وطرائق بحثھ في معالجة تلك المناھج على أنھ علم لھ مصطلحاتھ المحددة، وقضایاه البحثی
  .القضایا بغیة تفسیرھا وضبطھا، ومن ثم التبوء بما یمكن أن تكون علیھ مستقبًلا

وقد ساعد التطور الذي حدث في النظریات التربویة في مجال المناھج وطرائق التدریس إلى 
ماذجھ التي تعدد في طرائق التدریس، حیث طرح أنصار كل نظریة عدًدا من طرائق التدریس ون

 تعلم الطالب، ینطوي إلىُبنیت علیھ نظریاتھم،  وتعرف طرائق التدریس أنھا نظام مخطط یؤدي 
ویحوي ھذا النظام عناصر ،  وطالبھاألستاذعلى مجموعة من األنشطة الھادفة المقصودة من قبل 

ا ھادًفا كوسیلة الطالب، والمادة الدراسیة، وتتضمن ھذه العناصر نشاطا لغوًی، األستاذ: ثالثة ھي
 إكساب ھذه العملیة بحیث یستھدف ھذا النظام أطراف العالقة بین إلىاتصال أساسیة باإلضافة 

  ).١٤٠٨. راشد(الطالب المعارف والمھارات والقیم واالتجاھات االیجابیة المناسبة 
) Joice, Weil & Cailhoun  2000(وقد ظھر عدد من طرائق التدریس ونماذجھ 

العملیة من المعلم العمل بمھارة جمع المادة العلمیة كًما ونوًعا بحیث تناسب المرحلة وتتطلب ھذه 
ومستویاتھم وقدراتھم، وتقدیمھا بأسلوب مشوق وجذاب فیھ إثارة لدوافع ، العمریة للمتعلمین

لة  وفعامتنوعةالمتعلمین وتنمیة لقدراتھم، ومعزًزا ألفكارھم، ولتحقیق ذلك البد من استخدام أسالیب 
 لتنمیة األخرىال تھتم بالمستویات الدنیا فقط كالتذكر والفھم والتطبیق، بل تركز على الجوانب 

، التفكیر الناقد، حل المشكالت واالستنتاج للتكامل جوانب اإلبداعمھارات الطالب على التفكیر، 
أسالیب التدریس ، ویطلق الباحثون علیھا )٢٠٠٩السبیعي، ( للحیاة بتعقیداتھا ومتطلباتھا اإلعداد

على ) ٢٠٠٣(الحدیثة، ومنھا على سبیل المثال ال الحصر ،  اللعاب التعلیمیة والتي عرفھا علي 
 ضمن قوانین متبعھ وأھداف محددة للعبة األطفالنشاط تنافس منظم بین اثنین أو أكثر من : " أنھا

المھمة فھي طریقھ حدیثة أما تحلیل ). ٥١. ص" (مسبًقا وتنتھي عادة بفائز ومغلوب بسبب المھارة
طریقة من الطرائق تعتمد على تحلیل : " على أنھا) ٢٠٠٤(الباقي  في التدریس وقد عرفھا عبد

 المكونة للمھارة في شكل مھام تعلیمیة محددة للتبسیط، وتقدیم المھام على التوالي تدریجًیا األجزاء
، كما تعد )١٥٥.ص" (والتثبیتمع تقدیم المساعدات المختلفة بھدف الوصول لمرحلة االتفاق 

مجموعة من : " على أنھا) ٢٠١٠(عادات العقل من الطرائق الحدیثة في التدریس وقد عرفھا نوفل 
 أو السلوكیات الذكیة اإلدراكالمھارات والقیم واالتجاھات التي تمكن الفرد من بناء تفضیالت من 

 انتقاء عملیة ذھنیة أو أداء سلوك إلىقود بناء على المثیرات أو المنبھات التي یتعرضن لھا، بحیث ت
 لمواجھة مشكلة أو قضیة أو تطبیق سلوك بفعالیة والمداومة على أمامھ متاحةمن مجموعة خیارات 

 أبو، وكذلك تعد طریقة العقود من الطرائق الحدیثة في التدریس وقد عرفھا )٦٨. ص" (ھذا النھج
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الب مسؤولیة تعلمھ، ومن ثم اتخاذ قرار بشأنھا، طریقة تدریس تحمل الط: " بأنھا) ٢٠١٤(عمران 
" بأنھ ) ٢٠١٧( التعلم النشط والذي عرفھ السلیتي أسلوب، وكذلك )٧. ص" (وذلك بمساعدة المعلم

طریقة تدریس یتم فیھا التعاون بین المعلم والمتعلم من خالل تنفیذ أنشطة، مستخدمین فیھا التنبؤ، 
  ).٢٥.ص. (التساؤل، التوضیح، والتلخیص

وقد أجریت العدید من الدراسات لتحلیل البحوث العلمیة في مجال المناھج وطرائق التدریس 
في الدول العربیة واألجنبیة بھدف التعرف على توجھات البحث في ھذا المجال حیث تعددت میادین 

حیث قدموا دراسة ) ٢٠٠٠(البحث وموضوعاتھ، ومن ھذه الدارسات ما قام بھ العمري ونوافلة 
، ٢٠٠٩ ـــ ٢٠٠٠ التعرف على واقع البحث في  التربیة العلمیة في  األردن خالل الفترة إلىدفت ھ

 بحثا في الدوریات التربویة والصادرة ٤٠رسالة جامعیة وملخصات  ١٨٨وقد تم تحلیل ملخصات
 البحوث من الجامعات األردنیة في الفترة ذاتھا باستخدام أداتي لتحلیل المحتوى إحداھا لتحلیل أنواع

في التربیة العملیة والثانیة لتحلیل مجاالت البحث في التربیة العملیة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة 
 من بحوث التربیة العلمیة تناولت مجال التعلیم والتعلم یلیھا مجال معلم %٧٢،٨نتائج منھا أن 

، ٦١ وبنسبة األولىلمرتبة العلوم ثم جمال كتب العلوم المدرسیة، كما جاءت البحوث التجریبیة في ا
، یلیھا البحث الوصفي والبحث العلمي المقارن والبحث االرتباطي ثم البحث التاریخي، أما %٤

، )٨ـــ٥(وكتب العلوم للصفوف ) ١١-٧(أبرز الفئات المستھدفة في البحوث فكانت طلبة الصفوف 
ھات البحوث في قسم دراسة ھدفت إلى التعرف على اتجا) (Alkathiri 2002وأجرى الكثیري 

المناھج وطرق التدریس في كلیة التربیة بجامعة الملك سعود، وقد طبق الباحث المنھج الوصفي 
رسالة ماجستیر، وتوصل إلى أن ھناك فجوات تتمثل في أن أكثر المناھج ) ٢٤٠(وقام بتحلیل 

، وبعضھا یةاإلقلیم الرسائل اقتصرت على المناطق أكثراستخداًما ھو المنھج الوصفي، وأن 
) ٢٠٠٥(استھدف الوطن كامًلا، في حین أن عدد قلیل جًدا طبق في مناطق دولیة، وأجرى إمام 

دراسة ھدفت إلى التعرف على اتجاھات البحوث في المناھج وطرق التدریس في اللغة العربیة، 
 العربیة، وُطبق المنھج الوصفي، وقد تم تحلیل رسائل الماجستیر والدكتوراه في طرق تدریس اللغة

 اإلمالءوجاء من أھم نتائج الدراسة افتقار المیدان إلى الدراسات التي تسعى إلى تطویر مناھج 
فقد أجرى دراسة بھدف تحدید توجھات وخصائص رسائل الماجستیر ) ٢٠٠٧(والخط، أما الشایع 

ھـ ـــــ ١٤٠٤(عام في التربیة  العلمیة المجازة في كلیة التربیة بجامعة الملك سعود خالل الفترة من 
 عدة نتائج من إلى رسالة تم تحلیلھا باستخدام بطاقة تحلیل وتوصلت ٩٤ـ وبلغ مجموعھا ) ١٤٢٧

أھمھا أن المرحلتین الثانویة واإلعدادیة ھما أكثر مراحل التعلیم استھدافا، ثم المراحل ما فوق 
 علمیة مرحلة ریاض األطفال، كما المرحلة الثانویة والمرحلة االبتدائیة، بینما لم تتناول أي رسالة

كانت عینة المعلم والطالب أكثر العینات استھدافا ثم ھم المشرفون التربویون، أما من ناحیة أسلوب 
 األسالیب استخداما أكثراختیار العینة؛ فكان أسلوب اختیار جمیع المجتمع، یلي ذلك العینة القصدیة 

ئیة العنقودیة على الترتیب والعینة العشوائیة البسیطة ثم والعینة العشوائیة الطبقیة والعینة العشوا
العینة العشوائیة المنتظمة على الترتیب، وأن رسائل الماجستیر اقتصرت على استخدام ثالث مناھج 
بحثیة فقط ھي المنھج الوصفي المسحي، ثم المنھج التجریبي ثم منھج تحلیل المحتوى، وكانت 

نات أكثر األدوات، فبطاقة تحلیل المحتوى ثم المقاییس المقننة بینما االختیارات التحصیلیة واالستبا
كان استخدام المالحظة والمقابلة ضعیفا جدا وأن األدوات المستخدمة  كانت في معظمھا من إعداد 

، أما فیما یتعلق باألسالیب اإلحصائیة المستخدمة فأوضحت النتائج أن أغلب أنفسھمالباحثین 
المجید   وعبدإبراھیمخدام أسالیب إحصائیة بسیطة ومتوسطة، وقد أكد كلًّ من الرسائل اكتفت باست

تبني معظم البحوث والدراسات لمشكالت عظیمھ متكررة مع االقتصار علیھا سواء في ) ٢٠٠٦(
رسائل الماجستیر أو الدكتوراه، أو على مستوى بحوث التربیة العملیة بشكل عام إذ یغلب على ھذه 

فقد ) ٢٠٠٨(أما المعثم .  بمقارنة استراتیجیات تدریبیة مختلفة بأسالیب سائدةالبحوث اھتمامھا
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 معرفة التوجھات البحثیة في طرق تدریس الریاضیات، وقد طبق الباحث إلىأجرى دراسة ھدفت 
 المناھج أبحاثأن أغلب :  عدد من النتائج كان من أبرزھاإلىالمنھج الوصفي، وتوصلت الدراسة 

تخدم المنھج الوصفي، وأن غالب البحوث ركز على الطالب والمنھج، وقلیل وطرق التدریس تس
 تحلیًلا ألبحاث Ulutas& Ubuz (2008)منھا ركز على المعلم والجانب التطبیقي، وقدم كلًّ من

 إلى بحث وتوصلت النتائج ١٢٩، بلغت العینة ٢٠٠٦- ٢٠٠٠تعلیم الریاضیات المنشورة من عام 
 والھندسة، اإلعدادتستخدم االختبارات، وقد ركزت على موضوعات أن معظم الدراسات كمیة، 

التي ُأجریت بھدف تحلیل توجھات بحوث تعلیم العلوم في ضوء ) ٢٠١٠(وكذلك دراسة العصیمي 
أھمیة المجاالت العلمیة وبعض المعاییر العلمیة العامة في رسائل الدراسات العلیا في جامعتي أم 

حیث استخدم الباحث أداتي لتحلیل ھذه التوجھات ) ٢٠٠٨ــــ ١٩٩٠ (القرى والیرموك خالل الفترة
االولى في ضوء أھمیة المجاالت العلمیة والثانیة في ضوء بعض المعاییر العلمیة العامة، توصلت 

 عدة نتائج من في بحوث تعلیم أھمھا أن أكثر األدوات استخدام العلوم والتي تم تحلیلھا إلىالدراسة 
 األسالیب استبانة وندرة استخدام بطاقة المالحظة والمقابلة، وكثرة استخدام ھي االختبار ثم

اإلحصائیة المتوسطة والمتقدمة وندرة استخدام األسالیب اإلحصائیة األولیة، كما أجرى البشري 
 اإلمام التعرف على اتجاھات بحوث المناھج وطرق التدریس في جامعة إلىدراسة ھدفت ) ٢٠١٦(

 أن أكثر البحوث تستخدم المنھج إلىن خالل تحلیل المحتوى، وتوصل الباحث محمد بن سعود م
  .الوصفي، وقلة تستخدم المنھج التجریبي

 النظریة، والدراسات البحثیة تبین وجود فجوة تطبیقیة علمیة في األدبیاتومن خالل استقراء 
قلیل جًدا، وافتقار  الدراسات في المناطق الدولیة إجراءالمناھج وطرق التدریس تكمن في أن 

المیدان إلى دراسات لتطویر المناھج التعلیمیة، وتركیز الدراسات على الطالب والمنھج، وإھمال 
  .المعلم والجانب التطبیقي، وأن أكثر الدراسات تستخدم المنھج الوصفي، وتھمل المنھج التجریبي

  : ملخص النتائج
ان التربوي الذي یتم فیھ تطبیق البحوث من یوجد فجوات بین الباحثین والممارسین في المید .١

جھ، وبین الباحثین وصناع القرار من جھة مما یستدعي ردم ھذه الفجوات، وتنسیق و
الجھود حتى تتواكب الحركة البحثیة مع متطلبات التنمیة، ویكون لھا أثر واضح في حل 

  .المشكالت
بي، وھذا یدل على عدم شیوع استخدام المنھج الوصفي، وقلة استخدام المنھج التجری .٢

التوازن في تطبیق مناھج البحث، وھذا بدوره یقلل من قیمة البحث العلمي ویضعفھ في 
 .مجال المناھج وطرق التدریس، وال یساعد في دراسة الظواھر البحثیة بشكل عمیق وثري

 إلى الدراسات على أن ھناك تشابھ وتكرار لعناوین البحوث ومجاالتھا، مما یؤدي أكدت .٣
 . والجدةواإلبداعور في األصالة قص

 األمر ترك إلىال یوجد خطط متكاملة ورؤیة واضحة لمسار البحوث، وربما یعود السبب  .٤
 عدم إلى التقلیدیة، كما أدى ذلك إلىللطلبة في اختیار موضوعاتھم البحثیة، وجعلھا تمیل 

 .تلمس حاجات بحثیة حقیقیة یحتاجھا المیدان التربوي
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  :التوصیات
استخدام المنھج الوصفي في بحوث الماجستیر والدكتوراه، وزیادة استخدام  ل منالتقلی .١

المنھج التجریبي، حتى یحدث توازن في استخدام مناھج البحث، وھذا بدوره قد یزید من 
فعالیة البحث العلمي في المناھج وطرائق التدریس والمساعدة على دراسة الظواھر البحثیة 

  .بشكل عمیق وثري
متكاملة ورؤیة واضحة المسار لألبحاث المقدمة من طلبة الدراسات العلیا في عمل خطط  .٢

مجال المناھج وطرائق التدریس، و تلمس الحاجات البحثیة الحقیقیة التي یحتاجھا المیدان 
 .التربوي

 محاولة سد الفجوات بین الباحث والممارس في المیدان التربوي؛ وبین صناع القرار في  .٣
 .ة وتنسیق الجھود حتى تتواكب الحركة البحثیة مع متطلبات البحثالعملیة التعلیمی

 قاعدة بیانات لعناوین البحث ومجاالتھا، حتى ال یحدث تشابھ وتكرار لعناوین إدراج .٤
 .البحوث ومجاالتھا

 . العلمیة على مستویات دولیةاألبحاثتشجیع الطالب على تطبیق  .٥
 .:قیة في المناھج وطرق التدریساآللیة المقترحة لإلسھام في سد الفجوة التطبی

  :یقترح البحث الحالي ما یلي
 المزید من الدراسات المتعلقة بالفجوات التطبیقیة العلمیة في المناھج وطرق إجراء .١

  .التدریس
في ) الزمانیة، المكانیة، النظریة، المفاھیمیة، التحلیلیة، المعرفیة(دراسة الفجوات البحثیة  .٢

 .المناھج وطرق التدریس
 دراسة مقارنة بین المناھج وطرق التدریس في المملكة العربیة السعودیة، والمناھج عمل .٣

 .وطرق التدریس في الدول المتقدمة
 .عمل دراسة تقویمیة ألبحاث المناھج وطرق التدریس في المملكة العربیة السعودیة .٤
 . المناھج وطرق التدریس في الجامعات السعودیةأبحاثدراسة توجھات  .٥
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  : والمراجعالمصادر
  المراجع العربیة: أوًلا

ة المعاصرة      ). ٢٠٠٦(إبراھیم، عبد اهللا؛ عبد المجید ممدوح   ة العملی ات التربی ة لتوجھ دراسة تحلیلی
  ٥٤-١، )١(ومجالتھا المستقبلیة، مجلة التربیة العملیة، ع

لبات الصف  اثر استخدام استراتیجیة العقود في تحصیل طا  ). ٢٠١٤(أبو عمران، إیناس عبد الفتاح      
ي األردن   یات ف و الریاض اتھن نح ي اتجاھ یات وف ي الریاض دائي ف سادس االبت الة (ال رس

  ).٧٦١٥٧٦(تم االسترجاع من قاعدة البیانات التربویة ). ماجستیر
ة    ). ٢٠٠٥(إمام، ھدى محمد     ة االبتدائی ي المرحل اتجاھات البحوث التربویة في تعلیم اللغة العربیة ف

  ).٣٢٦٨٤ (٧٨٣-٦٨٠المؤتمر العلمي السابع عشر، . ةوالتوجھات المستقبلی
دید      ي         ). ٢٠١٦(البشري، محمد ش دكتوراه ف ة التجاھات بحوث الماجستیر وال ة تتبعی دراسة تحلیلی

ن سعود             د ب ام محم سیة، ع     . المناھج وطرق التدریس بجامعة اإلم ة والنف وم التربوی ة العل مجل
)٨٠٣٥١٧(٤١١-٣٥١، )٢.(  

  .الریاض ، وزارة التربیة والتعلیم،)ھـ١٤٢١(التطویر التربوي 
د   اني محم ى، ھ دین؛ موس الح ال ق، ص ة  ). ٢٠٠٧(توفی ة كلی ي مجل وي ف اب الترب ات الخط اتجاھ

  ).٤٥٩٨٠ (٦٥ -١، )٧١(مجلة كلیة التربیة، ع . التربیة ببنھا
د   د محم ات    ). م٢٠١٦. (الحارثي، فھ ة الدراس دى طلب وي ل ات البحث الترب وعي بأخالقی ستوى ال م

ر   . العلیا بجامعة الباحة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس     مجلة الدراسات اإلسالمیة والفك
  .١٢٦ -٨٠، )٤(١للبحوث التخصصیة، 

ي    شمري، ترك رحمن وال د ال ب، عب ا     ). م٢٠١٤(الحبی ات العلی ة الدراس ي لطلب ث العلم ودة البح ج
ي بحو      ة ف اییر األخالقی ة بالجامعات السعودیة ومدى التزامھم بالمع ة   . ثھم العلمی ة العربی المجل

  .٩١ -٦٥، )١٧(٧لضمان جودة التعلیم الجامعي، 
  .مكتبة المتنبي: الدمام. مبادئ البحث التربوي). م٢٠١٥. (الحربي، عبد اهللا عواد

وي   ). م٢٠١٧(الحریري، رافده والوادي، حسن وعبد الحمید، فاتن   أساسیات ومھارات البحث الترب
  .جد للنشر والتوزیعدار أم: عّمان. واإلجرائي

ي ). م٢٠١٥. (الدھشان، جمال علي   ویر،    . نحو رؤیة نقدیة للبحث التربوي العرب د وتن ة نق ، )١(مجل
٤٥-٦٨.  

وطن  في العلمي البحث أولویات). ٢٠٠٢(. اهللا عبد الزعبي، طالل دوة   ال ي، الن ة  العرب اق  الثانی  آلف
  .العربي العالم في التكنولوجي والتطویر العلمي البحث

  .دار الشروق: األردن. أسالیب التدریس الجامعي). ١٩٩٥(تون، عایش محمود زی
ة   ). ٢٠٠٣(السالم، سالم محمد    ات المملك مدى إسھام رسائل الماجستیر والدكتوراه المقدمة في جامع

-١٣٢، )١(العربیة السعودیة لخدمة قضایا التنمیة الشاملة، المجلة السعودیة للتعلیم العالي، ع  
١٦٤٩٤ (١٨٣(.  

ي       ). ٢٠٠٥(سالم، محمد؛ البشر، محمد   شرعیة ف وم ال یم العل ي مجال تعل توجھات البحوث العلمیة ف
ة والدراسات اإلسالمیة، ع        ك سعود التربوی  ٣٢٨-٢٢٥، )١(جامعة الملك سعود، مجلة المل

)٢٧٥٩١.(  
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ي     ). ٢٠١٦(السبیعي، خالد صالح     ة  األسالیب التدریسیة التي یمارسھا أعضاء ھیئة التدریس ف  جامع
ا       ة، ع         . الملك سعود ووسائل تفعیلھ ة والمھنی وم التربوی سعودیة للعل ة ال -١٣٥، )٢٦(الجمعی

١١١٠٣٠. (١٤٠(  
ود       راس محم ي           ). ٢٠١٣(السلیتي، ف م القرائ ارات الفھ ة مھ ي تنمی شط ف تعلم الن ر استراتیجیات ال أث

ة  . واالتجاه نحو القراءة لدى طلبة الصف الرابع األساسي في األردن         ة، ع   مجل وم التربوی العل
)٨٤٢٧٢٢. (٢٢١-١٩٧، )٢.(  

د اهللا          ز عب د العزی یم      ). ٢٠٠٠(السنبل، عب ة التعل ي مجل ة للبحوث ف ة   . دراسة تحلیلی ة العربی المنظم
  .للتربیة والثقافة، تونس

د        ري، راش د      ). ١٩٩٦(الشافعي، إبراھیم؛ الكثی ن منظور جدی نھج المدرسي م اض . الم ة  : الری مكتب
  العبیكان  

دى           ). ٢٠٠٧(یع، شایع سعود    الشا ي ل م القرائ ارات الفھ ة مھ ي تنمی أثر استراتیجیة التعلم التعاوني ف
  )١١٧٧٨٠. (١٠٢-٧٠، )٢(طالب المرحلة المتوسطة، بحوث ومقاالت، ع 

ي سید عل تا، ال ي ). م٢٠١٠. (ش نھج العلم ة والم وث التربوی زة. البح شر  : الجی صریة للن ة الم المكتب
  .والتوزیع
ام شمري، ع دنان ال الب  ). ٢٠١٣(ر ع ة لط راءة الجھری ارة الق ة مھ ي تنمی اعي ف د الجم ر التردی أث

  )٤٦٦٨٤١. (٤١٦-٣٦٠، )٢٠٥(بحوث ومقاالت، ع . الصف الرابع
ادیمي ). ٢٠٠٩(. صبري، ھالة عبد القادر   یم   : جودة التعلیم العالي ومعاییر االعتماد األك ة التعل تجرب

  .٢یة لضمان جودة التعلیم الجامعي، مجلد العالي الخاص في األردن، المجلة العرب
ي        ). ٢٠٠٠(صیام، ولید زكریا    الم العرب ي الع ستقبلیة ف ھ الم ع البحث العلمي وآفاق ة اتحاد   . واق مجل

  .٦٢، )٣(الجامعات العربیة، ع 
د   ضبعي، محم ي". )٢٠١٢(ال ث العلم ة للبح ة العالمی من الخریط سعودیة ض دة "إدراج ال ، جری

 ).٦٧٥٢(نیة، الریاض، ع لكترواالقتصادیة اإل
ي  العلمي  البحث  جودة ضمان. )م٢٠١٣(. العظیم عبد مصطفىالطیب،  وطن  ف ي  ال  دراسة ( العرب

ة ة -تحلیلی د )میدانی امعي، المجل یم الج ودة التعل ضمان ج ة ل ة العربی دد  ، المجل سادس، الع ال
)١٣.( 

م   تأثیر برنامج باستخدام ط). ٢٠٠٤(عبد الباقي، فاطمة حمد عبد الباقي     ى تعل ریقة تحلیل المھمة عل
ا  اقین ذھنًی راد المع سردیة لألف ة ال الي بالطریق ب الع ة . الوث ون التربی وم وفن یوط لعل ة أس مجل

  )٧٣٧٢٦. (١٧٥-١٤٩، )١٨(الریاضیة، ع
رسالة الخلیج . نحو صیغة إسالمیة للبحث االجتماعي والتربوي). ١٩٨٧(عبد الحلیم، احمد المھدي   

  )١١١٣٥. (٦٢-٣١، )٢٣(العربي، ع 
ا  ).  إبریل-م ٢٠٠٨. (عبد الحي، رمزي أحمد    ي منھ . أخالقیات البحث العلمي وموقف الباحث العرب

ث           ي الثال ؤتمر العلمي العرب ى الم دم إل ع المعاصر    (بحث مق یم وقضایا المجتم ة  )التعل ، جامع
  .م٢٠٠٨ إبریل، ٢١- ٢٠سبھا، لیبیا، 
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ام طرائق التدریس الحدیثة من وجھ نظر معلمي  معیقات استخد ). ٢٠١١(العبد الكریم، راشد حسین     
اض  ة الری طة بمدین ة المتوس عود، ع  . المرحل ك س ة المل ة جامع . ٤٠٩-٣٩١، )٢(مجل

)١٢٤٨٥٠(  
واقع توظیف معلمي اللغة العربیة لطرائق التدریس في الصفوف    ). ٢٠٠٩(العزري، محمد عبد اهللا     

ي   ) ١٠-٥( یم األساس ن التعل ش   (م ر من ستیر غی الة ماج ابوس،   ). ورةرس سلطان ق ة ال جامع
  .عمان

ة    ). ٢٠١٠(العصیمي، حمید بن ھالل      توجھات بحوث تعلیم العلوم في ضوء أھمیة المجاالت العلمی
وبعض المعاییر العلمیة العامة في رسائل الدراسات العلیا بجامعتي أم القرى والیرموك خالل    

  )٤٦٢١٧. (٢٨٤-٢٢٦، )١٠٣(مجلة القراءة والمعرفة، ع . ٢٠٠٨-١٩٩٠الفترة ما بین 
واقع البحث العلمي بكلیتي الجبیل الجامعیة ). ٢٠١٥. (العلیاني، سعد ھاشم، والغانم، محمد بن ماھر 

ة         )دراسة میدانیة (والصناعیة وسبل تطویره     سادس عشر، كلی دد ال ، مجلة البحث العلمي، الع
  . البنات، جامعة عین شمس

رة  واقع). ٢٠١١(العمري، علي؛ نوافلة، ولید   -٢٠٠٠ البحث في التربیة العلمیة في األردن في الفت
  )١٢٠٩٨. (٢٠٨-١٩٥، )٢(المجلة األردنیة في العلوم التربویة، ع . ٢٠٠٩

ك      ). ٢٠١٢(غنوم، أحمد عبد الكریم    ة المل ة بجامع ة التربی ي كلی واقع طرائق التدریس المستخدمة ف
تخدامھا  ررات اس د ومب ة واالجت . خال وث التربوی ة البح ة، عمجل . ١١٩-٨٥، )١٤٧(ماعی

٤٧٣٨٦٧  
ي     دنان عل ة       ). ٢٠٠٠(الفراجي، ع ة العربی ات والمؤسسات العلمی ي الجامع ة . البحث العلمي ف مجل

  ٢١٧-٢١٥، )٣(اتحاد الجامعات العربیة، ع
د رزق  د عای ارحي، خال ي   ). ٢٠٠٠(الق ر معلم ھ نظ ن وجھ دریس م تراتیجیات الت ق اس ع تطبی واق

ة   ة االنجلیزی شرفي اللغ ستیر(وم الة ماج ة  ). رس ات التربوی دة البیان ن قاع ترجاع م م االس . ت
)٦١١٦٧١(  

القحطاني، سالم سعید، والعامري، أحمد سالم، وآل مذھب، معدي بن محمد، والعمر، بدران بن عبد       
رحمن ـ١٤٣١. (ال د       ). ھ ك فھ ة المل اض، مكتب سلوكیة، ط، الری وم ال ي العل ث ف نھج البح م
  .الوطنیة

  .دار الفكر: عمان. تصمیم التدریس). ٢٠٠٠(جابر، ماجد؛ قطامي، نایفة قطامي، یوسف؛ أبو 
ق    صام توفی ر، ع الل  ، قم زة ج صطفى، ع ة     ). ٢٠٠٨(. وم ات العربی ي الجامع ي ف ث العلم البح

 .مصر، المكتب الجامعي الحدیث" اإلشكالیات و سیناریو المواجھة"
  .بیة للتنمیة اإلداریة، القاھرةالمنظمة العر. إدارة المعرفة). ٢٠٠٥(الكبیسي، صالح الدین 

سید   د ال سباني، محم ق    ). م٢٠١٢. (الك ة والتطبی ین النظری وي ب ث الترب اھرة. البح ر : الق دار الفك
  .العربي

ة نظر أعضاء        . "(2000). الل، زكریا یحي   ن وجھ ة م أھمیة استخدام االنترنت في العملیة التعلیمی
  .١٩٨ – ١٦٢، )52 (ون، عالتعالة مج". ھیئة التدریس بالجامعات السعودیة

ة        ). ٢٠٠١(اللحام، أحمد األصفر    شكلة العلمی ة والم ین الفكرة النظری ة ب ة الجامعی . الدراسات العلمی
  .ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي األول، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
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روت      ). م٢٠٠١. (مجذوب، فاروق  نفس، بی م ال ي عل ة البحث ف مطبوعات  شركة ال : طرائق ومنھجی
 . للتوزیع والنشر
  .دار األندلس: ، حائل٣ط. البحث التربوي للمعلمین والمعلمات). م٢٠٠٦. (محمود، حمدي شاكر

لیمان   ل س وي، أم د اهللا؛ البل راھیم عب سن، إب ا ). ٢٠١٥(المحی ة وتوجھاتھ ة العملی وث التربی بح
  )٦٩٢٤١٢. (١٢٩-١٠٧، )٥١(رسالة التربیة وعلم النفس، ع. العالمیة

ي المجالت     ). ٢٠١٣(لمعثم، خالد عبد اهللا  ا شور ف توجھات اإلنتاج العلمي في تعلیم الریاضیات المن
  )٥٠٦٧٨٦. (١٣١ -٧٠، )٤(مجلة تربویات الریاضیات، ع . الخلیجیة المحكمة
ل ألسالیب              ). ٢٠١٤(منصور، عثمان ناصر      ة حائ ي جامع دریس ف ة الت ع استخدام أعضاء ھیئ واق

ة والم دریس الحدیث واجھھمالت ي ت ات الت ة، ع . عوق ة التربی ة كلی . ٦١٠ -٥٥٠، )٥٣(مجل
)٧٤٠١١٧(  

معوقات استخدام طرائق التدریس الحدیثة في تدریس الریاضیات  ). ٢٠١٦(منصور، عثمان ناصر    
ل      ة حائ یات بمدین ي الریاض ر معلم ھ نظ ن وج طة م ة والمتوس المرحلتین االبتدائی ة . ب المجل

  )١٢٤٨٥٠. (٢٨٠-٢٣١، )١١٨(التربویة، ع 
م   ود نج م، عب ة). ٢٠٠٥(نج ات : إدارة المعرف تراتیجیات والعملی اھیم واالس سة : األردن. المف مؤس

  .الوراق للنشر والتوزیع
ستقبلیة        ). ٢٠١٦(النحاس، نجالء مجد مجد   ة م ي تصمیم خریطة بحثی ة ف استخدام البحوث الجامعی

وء التوج   ي ض كندریة ف ة اإلس دریس بكلی رق الت اھج وط سم المن ة لق ة العالمی ات البحثی ھ
  )٨١٩٤٦٢. (١٥٠-٢١، )٦(مجلة كلیة التربیة باإلسكندریة، ع. المعاصرة

ي       ). ٢٠١٢(النعمي، سلوان طالل     ة ف ة العربی واد اللغ دریس م ة لت معوقات استخدام الطرائق الحدیث
ة ة اإلعدادی العراق، ع   . المرحل سیة ب ة والنف وث التربوی ة البح . ٢١١-١٨٨، )٣٢(مجل

)٤٣٨١٩١(  
  .مكتبة الرشد: ، الریاض٣ط. مبادئ البحث التربوي). م٢٠١٥. (النوح، مساعد عبد اهللا

ر     د بك ان         ). ٢٠١٠(نوفل، محم ل، عم ر باستخدام عادات العق ة التفكی ي تنمی ة ف ات عملی دار : تطبیق
  .المسیرة

دحت     د، م د الحمی سة وعب ال، مای ھ  ). م٢٠١١(النیب ي وأخالقیات ث العلم روت. البح شورات : بی من
  .لحلبي الحقوقیةا

ین        ). ٢٠٠٦(ھلل، شعبان أحمد   ة للمعلم ة المھنی د أسالیب التربی وي بوصفھ أح الة  (البحث الترب رس
  .جامعة اإلسكندریة، مصر). ماجستیر غیر منشورة
  دار الفكر: عمان. دراسات في المناھج واألسالیب العامة). ٢٠٠٠(ھندي، صالح؛ علیان، ھشام 

زة   ت حم الء بن اوي، نج دالھوس ات   ). ٢٠١٦. (محم ة بالجامع ول التربی ي أص ة ف ائل التربوی الرس
ة      السعودیة رؤیة مستقبلیة لخارطة بحثیة     ل، جامع ة الجبی شورة، كلی ر من ، رسالة ماجستیر غی

  .الدمام
ات        یط والمعلوم وزارة للتخط ة ال الي، وكال یم الع ى   ) ٢٠١١(وزارة التعل سعودیة عل ات ال الجامع

اض،    ة، الری ة الدولی اریخ  الخریط ترجعت بت ع  ٢٠١٨ /٢٨/٤اس ن موق ـ م http ::  ھ
sa.gov.mohe.www//  
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