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عرف دور البحوث التربوية في الدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية في هدفت هذه الدراسة ت
قد ،و عملية التطوير التربوية في سلطنة عمان، والتحديات التي تواجهها من وجهـة نظـر المتخصصـين

) مجـاالت، وعرضـت األداة علـى 6) بنداً موزعـة علـى (52جمعت البيانات بواسطة استبانة مكونة (
). 0.86للتأكد من صدقها، كما حسب معامل ثباتهـا بوسـاطة الفاكرونبـاخوبلغ( عدد من المحكمين

ــــة 105ومــــن ثــــم طبقــــت االســــتبانة علــــى ( ) مــــن المتخصصــــين فــــي الدراســــات االجتماعيــــة والتربي
  اإلسالمية. 
وأظهرت النتائج أن البحوث التربوية تسهم بدرجة متوسطة فـي عمليـة التطـوير التربـوي فـي   

ناك عدداً من المعوقـات التـي تحـول دون االسـتفادة الكبيـرة مـن البحوثالتربويـة، سلطنة عمان، وأن ه
منها مـا يـرتبط بـالبحوث التربويـة نفسـها، ومنهـا مـايرتبط بالميـدان التربـوي. كمـا توصـلت النتـائج إلـى 
وجود رغبة عالية من قبل المتخصصين في تطبيق بعض اإلجراءات للحد مـن المعوقـات التـي تحـول 

  تفادة من البحوث التربوية. دون االس
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتعزيز الثقة بين الباحثين التربويين والمسؤولين عن التطوير في 
الميدان التربوي، وإيجاد خارطة بحثية لمـا ينبغـي إجـراؤه مـن دراسـات فـي المجـال التربـوي وتحديـد 

  نوعيتها.
 ات االجتماعية، التربية اإلسالمية التطوير التربويالكلمات المفتاحية: البحوث التربوية، الدراس
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  .جامعة السلطان قابوس –كلية الرتبية   -ستاذ مشارك قسم املناهج والتدريسأ**  
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  الخلفية النظرية للدراسة -1
واسعة من النقاش يف خمتلف دول العامل من قبل رامسي السياسيات الرتبوية الرتبوي مبساحة  التطوير حيظى

واالقتصاديني والسياسيني واالجتماعيني واملثقفني وأولياء األمور. وهذا يعكس مدى احلرص على الرقي 

بالنظام الرتبوي، فال تنمية دون نظام تربوي فاعل، وال تطوير للرتبية والتعليم دون دراسات علمية 

قة.فالدراسات الرتبوية هيأساس التطوير؛ ألا تشخص الواقع، وحتدد جوانب القوة وجوانب الضعف دقي

جاردنر  وصانعي القرار يف اختاذ القرارات املناسبة. ويشري فيه، وتقدم توصيات ومقرتحات تفيد املسؤولني

)Gardner, 2002تمع يسعى بشكل دائم إىل إنتاج حبوث ذات جودة عالية قادرة على ) إىل أن ا

  توسعة حدود معلوماته، وإجياد نظام تربوي قوي وفاعل.

إال أن املسامهة الفعلية للبحوث الرتبوية يف عملية التطوير ويف املمارسات التعليمية تعد مثار   

جدل واسع،فهناك من يرى بأن البحوث الرتبوية ال تعكس الواقع الرتبوي، وهناك من يرyأنصانعي القرار ال 

وليفن        يف عملية التطوير، وهذا ما ذهب إليه كل من هامرسلي ون نتائج البحوث الرتبويةيوظف

)Hammersley, 2002; Levin, 2004 فقد أشارا إىل أن هنالك فجوة بني البحوث الرتبوية (

ول وامليدانالرتبوي، وهذه الفجوة شغلت الباحثني واملهتمني وصانعي القرارات لعقود من الزمن يف الد

)إىل وجود جدل بشأن مدى االستفادة من البحوث Mortimore,2000مورتيمور( الغربية،كما أشار

  الرتبوية، ومدى ارتباطها بالواقع وقيمتها ووزا.

ويرى بعض الباحثني أن هذا اجلدل ناتج عن وجود فجوة بني الثقافة األكادميية للبحث، والثقافة   

 ,Yinger, 1987; Elliottحثني وفكر القائمني على التطوير (امليدانية للمنفذين، وبني فكر البا

1989; Shkedi,1998أن ذلك مرده إىل ضعف انعكاس تلك البحوث على  ). كما يرى آخرون

يف العملية التعليمية كتطوير املناهج، والتدريس والعملية التعليمية بشكل متكامل  اجلوانب الرئيسة

)Everton et al, 2000أن توظيف البحوث الرتبوية يف املمارسات التعليمية ). وهناك فريyق ثالث ير

  عملية صعبة ألسباب عدة،ومن ذلك:
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التعقيدات يف البحوث الرتبوية مقارنة بالبحوث يف العلوم األخرى؛ لوجود العديد من املتغريات  •

قيقة اليت ال ميكن دراستها حتت عملية ضبط حمكمة، مما حيد من عملية الوصول إىل تعميمات د

)Berliner, 2002.( 

وضعف التشجيع على توظيف البحوث يف امليدان،كذلك وجود انطباع سليب لدى املنفذين يف  •

 ).Levine, 2007( امليدان حنو البحوث الرتبوية

 Onwuegbuzie etووجود اجتاهات سلبية لدى الطلبة الباحثني حنو البحوث الرتبوية ( •

al., 2000.(  

) تقلل من األثر الفعلي هلذه البحوث يف عملية Waghorn,1993هورن (وهذه الفجوة كما يرى وج

). وهذا ما جعل مسعة البحوث الرتبوية خميفة ,Burkhardt & Schoenfeld 2003التطوير(

)Kaestle, 1993 .(  

أخرى مرتبطة بالبحوث  توجد مشكالت وإىل جانب الفجوة بني البحوث الرتبوية وامليدان،  

  تشري األدبيات. الرتبوية نفسها كما

ففي الوطن العريب تعاين البحوث بشكل عام والرتبوية منها بشكل خاص من جمموعة من املشكالت، اليت  

حتول دون إسهامها يف عالج كثري من املشكالت، اليت تعاين منها الرتبية والتعليم يف عموم الوطن العريب، 

م، فإن الدول العربية جمتمعة قد 2004سنة ومنها النقص يف التمويل. "فبحسب إحصائيات اليونسكو ل

من الناتج القومي  ٪0.3مليار دوالر فقط؛ أي ما نسبته  1.7خصصت للبحث العلمي ما يعادل 

ويف املقابل فإن خمصصات البحث العلمي يف الدول املتقدمة تزداد عاماً بعد آخر، إذ تتضاعف   . اإلمجايل

من  ٪4صات البحث العلمي يف بعض الدول املتقدمة كل ثالث سنوات تقريباً، وتتجاوز نسبة خمص

إمجايل الناتج القومي،كما أن الدول العربية عموما تفتقر إىل سياسية علمية حمددة املعامل(قاسم، ال، 

2013  .(  

 املنظمة العريب" الذي نظمته الوطن يف الرتبوي البحث "دليل خلرباء تربويني ملناقشة ويف اجتماع  

). أشري إىل أن البحث الرتبوي 2010األردنية ( الوطنية اللجنة مع بالتعاون والعلوم والثقافة ةللرتبي العربية

 السياسات مع يف اتساق وجتعله ُتوجُهه، سياسات منها: غياب يف الوطن العريب يواجه مشكالت عدة
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 املالية املخصصات حظفياملال إضافة إىل النقص األصالة، إىل وافتقاره والسياسية، واالجتماعية االقتصادية

  .الصلة ذات يف ااالت نتائجه من االستفادة له، وقلة املرصودة

 والثقافة للرتبية العربية ويف هذا الصدد قدم اخلرباء عددًا من القضايا املتعلقة بالبحث الرتبوي (املنظمة

 السياسات توجيه يف تهوأمهي الرتبوي، البحث بقيمة القرار أصحاب إقناع صعوبة ) منها:2010والعلوم، 

 الرتبوي، وقلة البحوث البحث يف األولويات لتحديد غياب التّعلمية، وشبه التعليمية واملمارسات الرتبوية

  وتأهيلهم.  الباحثني تكوين يف الرتبوية، ونقص السياسات يف

يد أعدادها تتزا إال أن البحوث الرتبوية يف الوطن العريب وعلى الرغم من هذه التحديات واملشكالت،

سنوياً، ففي سلطنة عمان مثًال، يشهد البحث الرتبوي إقباًال كبريًا من قبل الباحثني من أعضاء هيئة 

التدريس، وطلبة الدراسات العليا؛ لوجود مؤسسات تعىن بالبحث، كجامعة السلطان قابوس، ومركز 

ًا من البحوث مببالغ كبرية، البحث العلمي، وجائزة السلطان قابوس للبحوث، وهذه املؤسسات متول عدد

  إىل جانب ما ينجزه طلبة الدراسات العليا من حبوث داخل السلطنة وخارجها.

  ولكن إىل أي مدى يستفيد امليدان الرتبوي من هذه البحوث يف عملية التطوير الرتبوي؟

النظام الرتبوي،  منذ بدء املطالبات بإصالح  خصوصاً... وأن السلطنة متر مبرحلة تطوير يف جماالا كافة

  كنتيجة للشعور العام بأن النظام الرتبوي ال يرقى إىل املستوى املأمول منه.

إن األدب الرتبوي حافل بالعديد من الدراسات اليت استهدفت معرفة مدى ارتباط البحوث   

واجهها. فقد ومدى االستفادة منها يف عملية التطوير الرتبوي والتحديات اليت ت الرتبوية بالواقع امليداين،

اللتني - ) DETYA, 2000; Yates, 2005أظهرت نتائج دراسيت كل من دتيا، وياتس (

وجود فجوة بني الباحثني ورامسي السياسات الرتبوية واملنفذين يف امليدان، ووجود ضعف  -أجريتايف أسرتاليا

 الواليات املتحدة اليت يف عملية التواصل ما بني الباحثني ورامسي السياسات واملنفذين. وكذلك احلال يف

تعاين من هذه الفجوة بسبب نوعية البحوث، ودرجة ارتباطها بالواقع، وتأثريها الفعلي يف عملية التطوير 

)Center for Education, 2004 كما أن اململكة املتحدة تواجه أيضًا املشكلة،(

  ).Whitty, 2006ذاا(
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) Phillips, 2006; MacDonald et al. 2006نتائج دراسات فيلبس وماكدونلد وآخرون ( أشارت

الفجوة راجع إىل املنهجيات البحثية اليت يعتمدها الباحثون، إذ البد من حتديدها  إىل أن سبب تلك

بشكل واضح ودقيق حىت تصبح نتائجهم ذات معىن وفاعلية يف امليدان الرتبوي. بينما يرى آخرون أن هذه 

الرتبوية، وصعوبة الوصول إىل نتائج دقيقة، نظرًا لوجود عوامل مؤثرة  إىل طبيعة املوضوعات  الفجوة مردها

 كثرية، بعضها ظاهر وبعضها يصعب اكتشافه من خالل املنهجيات املعتمدة يف البحث الرتبوي

)Arnseth& Ludvigsen,2006 وملعاجلة هذه املشكلة البد من استخدام منهجيات عدةيف حبث .(

  .Mandl& Stark, 2001)املخربي مع التجريب يف احلقل( التجريب موضوع معني،كاستخدام

)إىل  Hammersley, 2002; Phillips, 2006وأشار بعض الباحثني أمثال هامرسليوفيلبس(  

أن هذه الفجوة نامجة عن استخدام بعض الباحثني منهجيات شديدة الضبط للمتغريات، ما يصعب 

ن بني الباحثني واملنفذين كاملعلمني، وما ينتج عن ذلك تطبيقها يف الواقع، وبعضها جيري من خالل التعاو 

تتضمن نتائج واضحة  قلة البحوث اليت إىل التعاون من تأثر احليادية يف النتائج. كذلك عزاها البعض

)، وعزاها آخرون إىل ضعف كفايات الباحثني يف جمال Berliner, 2002ودقيقة قابلة للتطبيق (

وهناك من  )،Gore & Gitlin,2004دقيق لواقع البيئية الرتبوية (وافتقارهم لفهم واضح و  البحث،

يرجع أسباب هذه الفجوة إىل ضعف مراجعة األدب الرتبوي من قبل الباحثني، وامليل حنو التخصصية 

الدقيقة، ووجود اختالفات يف التوجهات البحثية، ومنط البحوث املتبعة، وكذلك نظام التشجيع على القيام 

  ). Burkhardt& Schoenfeld,2003بالبحوث( 

معظم التوصيات اليت تصدر عن حبوث املاجستري  ) إىل أن1997وأشارت نتائج دراسة العنقري (       

والدكتوراه يف ااالت االجتماعية والرتبوية صاحلة إجرائيًا للتطبيق، مما يزيد من فرصة تطبيقها واالستفادة 

الستفادة منها قليلة، وأن أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات منها يف الواقع العملي، إال أن درجة ا

العليا يعلمون جيداً، أنه ال يستفاد من األحباث اليت يقومون ا يف الواقع العملي.كما أشارت إىل وجود 

تلك املعوقات ما يرجع إىل  تقف دون االستفادة من نتائج تلك البحوث وتوصياا، ومن معوقات عدة،

حث االجتماعي والرتبوي، ومنها ما يرجع إىل الباحثني الرتبويني، ومنها ما يرجع إىل املستفيد من طبيعة الب

  نتائج تلك البحوث وتوصياا.
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السابقة أن دور البحوث الرتبوية يف جمال التطوير الرتبوي يتصف  من خالل نتائج الدراسات ونستنتج

عائد إىل الباحثني وإجراءام البحثية، ومنها ما هو لوجود عدد من العقبات،منها ما هو  نظراً  بالضعف؛

عائد إىل النظرة السلبية لرامسي السياسات الرتبوية وإىل البحوث الرتبوية ونتائجها، إضافة إىل ضعف متويل 

  هذه البحوث. 

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث اهلدف وهو تعرف دور البحوث الرتبوية يف جمال 

ير الرتبوي، إال أا ختتلف عنها من حيث الشمولية، فهي تستهدف مجع بيانات حول جماالت التطو 

عدةتتعلق بالبحث الرتبوي وانعكاساته امليدانية، وختتلف كذلك من حيث العينة فهي تستهدف 

  املتخصصني يف الدراسات االجتماعية والرتبية اإلسالمية، وكذلك بيئة الدراسة وهي سلطنة عمان.

  لة الدراسة وأسئلتهامشك -2

على الرغم من تزايد أعداد الدراسات اليت يقوم ا أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة   

السلطان قابوس، واجلامعات اخلاصة، والكليات التابعة لوزارة التعليم العايل، واملتخصصون يف وزارة الرتبية 

تتعلق ببناء مناهج   مشكالت -يف معظمها–تناولوالتعليم، وكذلك طلبة الدراسات العليا، اليت ت

الدراسات االجتماعية والرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسهما، واإلمناء املهين ملعلمي هاتني املادتني، 

من واقع امليدان الرتبوي، إال أن هناك شعورًا بأن عمليات  مستقاة واإلشراف الرتبوي. وهذه املوضوعات

بوي عموماً، واملناهج وطرائق التدريس خصوصًا تتم يف منأى عن نتائج البحوث التطوير يف امليدان الرت 

الرتبوية، ومن هذا املنطلق فإذه الدراسة دف إىل معرفة دور البحوث الرتبوية يف مناهج وطرائق تدريس 

ستفادة منها، الدراسات االجتماعية والرتبية اإلسالمية يف جمال التطوير الرتبوي بسلطنة عمان، ومعوقات اال

وإجراءات تفعيل نتائجها يف جمال التطوير، من وجهة نظر املتخصصني يف املادتني، وذلك من خالل 

  اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما دور البحوث الرتبويةيف الدراسات االجتماعية والرتبية اإلسالمية يف جمال التطوير الرتبوي  -2-1

 بسلطنة عمان من وجهة نظر املتخصصني؟

وقات االستفادة من البحوث الرتبوية يف الدراسات االجتماعية والرتبية اإلسالمية يف ما مع -2-2

 جمال التطوير الرتبوي بسلطنة عمان من وجهة نظر املتخصصني؟
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ما االجراءات اليت ميكن من خالهلا تفعيل االستفادة من البحوث الرتبوية يف الدراسات  -2-3

طوير الرتبوي بسلطنة عمان من وجهة نظر االجتماعية والرتبية اإلسالمية يف جمال الت

 املتخصصني؟

ما النتائج املرتتبة على ضعف االستغالل األمثل للبحوث الرتبوية يف الدراسات االجتماعية  -2-4

 والرتبية اإلسالمية يف جمال التطوير الرتبوي بسلطنة عمان من وجهة نظر املتخصصني؟

  أهداف الدراسة -3

  دف هذه الدراسة إىل اآليت:

دور البحوث الرتبوية يف الدراسات االجتماعية والرتبية اإلسالمية يف جمال التطوير  تعرف -3-1

 الرتبوي بسلطنة عمان.

حتديد املعوقات اليت حتول دون االستفادة من البحوث الرتبوية يف الدراسات االجتماعية  -3-2

 والرتبية اإلسالمية يف جمال التطوير الرتبوي بسلطنة عمان.

االستفادة من البحوث الرتبوية يف الدراسات االجتماعية والرتبية  حتديد إجراءات تفعيل -3-3

  اإلسالمية يف جمال التطوير الرتبوي بسلطنة عمان.

  أهمية الدراسة -4

  تربز أمهية الدراسة يف اآليت:

تقدمي صورة للقائمني على التطوير والباحثني عن دور البحوث الرتبوية يف الدراسات  -4-1

 ية يف جمال التطوير الرتبوي بسلطنة عمان.االجتماعية والرتبية اإلسالم

تقدمي بعض املقرتحات اليت ميكن أن تسهم يف تفعيل توظيف البحوث الرتبوية يف  -4-2

 الدراسات االجتماعية والرتبية اإلسالمية يف جمال التطوير الرتبوي بسلطنة عمان.

تماعية والرتبية دور البحوث الرتبوية يف الدراسات االج إثراء األدب الرتبوي الذي يتناول -4-3

 اإلسالمية يف جمال التطوير الرتبوي نظراً لقلة الدراسات اليت تناولت هذين التخصصني.
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  منهجية الدراسة -5

الذي يعىن بوصف الظواهر الرتبوية، وهو األنسب هلذا النوع  اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي،

  ).1989ا والوصول إىل النتائج ( أبو عالم، من الدراسات اليت يتم من خالهلا مجع البيانات وحتليله

  مجتمع الدراسة وعينتها -6

تكون جمتمع الدراسة من الباحثني من أعضاء هيئة التدريس جبامعة السلطان قابوس، والكليات التابعة 

، لوزارة التعليم العايل، واملتخصصني يف وزارة الرتبية والتعليم يف الدراسات االجتماعية والرتبية اإلسالمية

) من الرتبية اإلسالمية. 33) من الدراسات االجتماعية و(72فرداً، منهم ( )135(  والبالغ عددهم

)، وكان السبب يف عدم اسرتداد مجيع االستبانات هو 105وزعت االستبانة على العينة، واسرتد منها (

من اإلجابة  سفر بعضهم خارج السلطنة، وانشغال آخرين مبهام عمل خارج مقر عملهم،فلم يتمكنوا

  عنهايف الفرتة احملددة للتطبيق. 

  أداة الدراسة -7

اليت كان  أعدت  يف ضوء األدب الرتبوي املتعلق بتوظيف البحوث الرتبوية مجعت البيانات بوساطة استبانة

 ,Schoenfeld؛ Whitty, 2006 ; Berliner, 2002؛ 2011(محاد وعساف، منها

2003; Gore &Gitlin, 2004( ) بندًا موزعة على ستة جماالت هي:دور  )52وتكونت من

البحوث يف  التطوير الرتبوي على املستوى الفردي، دور البحوث يف التطوير الرتبوي على املستوى 

واقع االستفادة من البحث الرتبوي يف تطوير احلقل الرتبوي بسلطنة عمان، معوقات االستفادة  املؤسسي،

ة على عدم االستغالل األمثل للبحوث الرتبوية، إجراءات تفعيل من البحوث الرتبوية، النتائج املرتتب

  االستفادة من البحوث الرتبوية.

  صدق األداة -8

التأكد من صدق األداة بعرضها على جمموعة من املتخصصني من أعضاء هيئة التدريس جبامعة  جرى

 البنود االا، وارتباطالسلطان قابوس، لتحديد مدى مالءمة االستبانة جلمع البيانات، ومدى مشولية جم

 وأجريت بعض التعديالت يف ضوء آراء احملكمني. بااالت، ودقة صياغة عبارات البنود ووضوحها،
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  ثبات األداة -9

) فرداً، 29على عينة من جمتمع الدراسة بلغ عددها ( من ثبات االستبانة من خالل تطبيقها جرى التأكد

  ونباخ الفا.) وفقاً ملعادلة كر 0.86( وبلغ معمل الثبات

  مصطلحات الدراسة -10

  البحث التربوي �

) بأنه " توفري املعلومات والبيانات الالزمة لإلجابة على أسئلة حبثية، أو حل 2001يعرفه الفرا واألغا (

مشكالت، أو تطوير العملية الرتبوية وعناصرها من أهداف وحمتوى وأنشطة وطرائق وأساليب 

). ويعرفه السكران 11بيًا على عملية التعليم والتعلم" (ص واسرتاتيجيات وتقومي، مبا ينعكس إجيا

) بأنه " نشاط علمي يف جمال الرتبية، يعتمد على ما يفرضه البحث العلمي من شروط 1998(

ومواصفات معينة، منها االعتماد على األساليب والوسائل العلمية الدقيقة، والتوصل إىل املعرفة العلمية 

اللة، على أن تتصف هذه املعرفة بالصدق يف حمتواها والثقة يف استخدامها، وتسهم ذات املعىن واملغزى والد

  ).36يف حل املشكالت الرتبوية، وتطوير الرتبية حنو األفضل"(ص 

  التعريف اإلجرائي  �

يعرف البحث الرتبوي وفقًا هلذه الدراسة بأنه: مجيع ما أنتجه الباحثون بسلطنة عمان يف ختصصي 

عية والرتبية اإلسالمية من حبوث، استهدفت دراسة مشكالت تربوية ضمن هذين الدراسات االجتما

التخصصني، سواء أكانت هذه البحوث منشورة ضمن االت الرتبوية احملكمة أم أطروحات الدكتوراه 

  واملاجستري.

  الدراسات االجتماعية �

واملهاراتاجلغرافية والتارخيية والوطنية  أحد املواد الدراسية األساسية اليت تعىن بإكساب النشء املعارف والقيم

  بأبعادها السياسية، واالقتصادية واالجتماعية، والثقافية، والبيئية، والسكانية، دف إعداد املواطن الصاحل.   
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  التربية االسالمية �

ت إحدى املواد الدراسية األساسية اليت تدرس لطلبة التعليم األساسي وما بعد األساسي، وتتضمن موضوعا

يف علوم القرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، والعقيدة اإلسالمية، والفقه، والسرية النبوية، والقيم 

  واألخالق، إىل جانب القضايا املعاصرة.

  التطوير التربوي �

 البحوث والدراسات الرتبوية العمليات اليت من خالهلا ُحيَسُن أداء النظام التعليمي، يف ضوء نتائج

دف االرتقاء به وجتويد خمرجاته. وتوصيا ،ا  

  المتخصصون �

هم محلة الشهادات العلمية يف ختصصي الدراسات االجتماعية والرتبية اإلسالمية العاملون يف اال 

  الرتبوي، واملهتمون بالتطوير الرتبوي بسلطنة عمان.

  حدود الدراسة -11

)، 2013لطنة عمان)، واحلدود الزمانية (تتحدد نتائج الدراسة باحلدود اآلتية: احلدود املكانية ( س

  واحلدود املوضوعية ( أداة الدراسة) وختصصي ( الدراسات االجتماعية والرتبية اإلسالمية). 

  تفسير المتوسطات الحسابية - 12

 1.49 – 1استخدم يف هذه الدراسة مقياس ليكرت اخلماسي، وقد فسرت املتوسطات احلسابية كااليت: 

-4.5( موافق)، و4.49-3.5( حمايد)، 3.49-2.5(غري موافق)، 2.49-1.5(غري موافق بشدة)، 

  ( موافق بشدة). 5

  إجراءات الدراسة -13

عموماً، ويف جمايل الدراسات االجتماعية والرتبية  جرى مراجعة األدب الرتبوي يف جمال البحث الرتبوي

والثبات، بعدها حددت الصدق  اإلسالمية خصوصاً، ومن مث أعدت أداة الدراسة، وأجريت عليها عملييت

العينة اليت ستشارك يف الدراسة، وهي عينة قصدية من املتخصصني يف جمايل الدراسات االجتماعية والرتبية 

 اإلسالمية، ومن مث وزعت عليهم االستبانة. 
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  المعالجة االحصائية -14

  مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن أسئلة الدراسة. 

  تفسير المتوسطات الحسابية - 14-1

  تفسر املتوسطات احلسابية وفقا للتدرج اآليت:

  مستوى الدور   المتوسط الحسابي

  مرتفع جداً   5 - 4.5

  مرتفع  4.49 - 3.5

  متوسط  3.49 - 2.5

  منخفض  2.49 - 1.5

  منخفض جداً   1.49  -  1

  

  نتائج الدراسة ومناقشتها -15

التربوية في الدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية في السؤال األول: ما درجة إسهام البحوث   

 مجال التطوير التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر المتخصصين؟

  )1جدول (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إسهام البحوث التربوية في مجال التطوير 

  التربوي

المتوسط  العينة المجاالت 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

 524. 4.18 105 دور البحوث يف التطوير الرتبوي على املستوى الفردي

 853. 2.80 105 دور البحوث يف التطوير الرتبوي على املستوى املؤسسي  

 509. 3.49 105 واقع االستفادة من البحث الرتبوي يف تطوير احلقل الرتبوي بسلطنة عمان

 394. 3.49 105 المتوسط العام  

    



  د. السالمي – .............. د. الربعانيية التطوير التربويدور البحوث التربوية في الدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية في عمل

  

 

 182

) إىل أن البحوث الرتبوية تسهم بدرجة متوسطة يف جمال التطوير الرتبوي 1ري النتائج يف اجلدول (تش

)، وأن هذا الدور يتفاوت حسب اجلهة املستفيدة، فاألفراد 3.49بسلطنة عمان مبتوسط حسايب بلغ (

)، 4.18احلسايب ( أكثر استفادة من البحوث الرتبوية يف جمال التطوير الرتبوي الفردي؛ إذ بلغ املتوسط

)، وأخريًا على املستوى 3.49يليه "االستفادة يف جمال التطوير باحلقل الرتبوي" مبتوسط حسايب بلغ (

  ). 2.80املؤسسي مبتوسط بلغ (

وهذا التفاوت يف مدى االستفادة من البحوث الرتبوية قد يكون عائدًا إىل درجة التعقيدات أواإلجراءات 

لفردي ال يتطلب االستفادة من البحوث الرتبوية إجراءات إدارية، وكذلك ال توجد املتبعة، فعلى املستوى ا

عقبات متنع أو حتد من االستفادة املباشرة، مقارنة باالستفادة على املستوى التطوير يف احلقل الرتبوي أو 

من نتائج االستفادة  املؤسسي، الذي يتطلب العديد من اخلطوات واإلجراءات اليت قد تعيق أو متنع من

البحوث أو توظيفها، وكذلك وجود عوامل أخرى غري إدارية كاالختالف يف التوجهات الفكرية للباحثني 

واملسؤولني عن التطوير يف احلقل الرتبوي واملستوى املؤسسي، ورمبا يعود إىل عوامل مادية مرتبطة بتمويل 

  توظيف نتائج البحوث الرتبوية يف امليدان. 

إليه األدب الرتبوي من وجود فجوة تتعلق بدرجة االستفادة من  د ما أشاروهذه النتيجة تؤك  

)، وأن Mortimore,2000; DETYA, 2000; Yates,2005البحوث الرتبوية يف جمال التطوير(

 الواقع يف سلطنة عمان ال خيتلف عن مثيالته يف الدول األخرى. وقد تكون أسباب هذه الفجوة متعددة،

ور حنو البحوث الرتبوية ومدى جدواها، وهل هي ذات فائدة فردية أم أن هلا منها ما يتعلق بالتص

مما جيعل بعض القائمني على  انعكاساا على الواقع، فلم يعد خافياً وجود نظرة سلبية حنو تلك البحوث،

).  Yinger, 1987; Elliott, 1989; Shkedi,1998معارضني لتوظيف نتائجها(  عملية التطوير

تكون هنالك إشكالية غري بارزة أو معلنة لكنها موجودة، وهي الصراع على موضوع التطوير، كذلك رمبا 

فالقائمون على التطوير يعتقدون أم األكفأ يف القيام بذلك، وأم ميتلكون اخلربات، والنظرة الشاملة 

بامليدان، ومن هنا البد أن والعميقة لواقع امليدان الرتبوي، وأن الباحثني الرتبويني ليسوا على دراية كافية 

  تكون قيادة التطوير من اختصاصهم، وال ميكن قبول توجيهات من جهات أخرى. 
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وقد تكون الفجوة مرتبطة بالبحوث الرتبوية نفسها، فهي تعاين العديد من املشكالت املرتبطة   

ال اإلنساين، فهي بعمليات ضبط املتغريات والوصول إىل نتائج دقيقة، وهذا حال البحوث اليت تم با

حبوث يصعب فيها ضبط مجيع املتغريات، مما جيعل نتائجها يف بعض األحيان ال تتسم بالدقة العلمية اليت 

ميكن على ضوئها اختاذ قرار، فهي ليست بتلك الدرجة من الدقة مقارنة بالبحوث العلمية اليت تتوافر هلا 

 ,Mandl& Starkياس عالية الدقة (درجة عالية من ضبط املتغريات، واستخدام أدوات ق

2001Levine, 2007;Arnseth&Ludvigsen,2006; .(  

) النتائج التفصيلية لكل جمال من ااالت الثالثة: دور البحوث الرتبوية يف التطوير 4 -2وتبني اجلداول (

  على املستوى الفردي وعلى املستوى املؤسسي وعلى مستوى احلقل الرتبوي.

 المستوى الفردي •

) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور البحوث في التطوير 2جدول (

  التربوي على المستوى الفردي

المتوسط  العينة المستوى الفردي 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 555. 4.45 105 أستفيد من البحوث يف تطوير معاريف ومهارايت البحثية.

 770. 4.42 105 أستعني بالبحوث يف الدراسات اليت أقوم ا.

 877. 4.25 105 أستفيد من البحوث يف إعداد املشاغل وورش العمل اليت أقدمها.

 639. 4.22 105 اطالعي على البحوث حيفزين إلجراء حبوث يف جمال اختصاصي.

 824. 4.11 105 أستفيد من نتائج البحوث يف تطوير مهارايت العملية.

 848. 4.02 105 أستخدم احللول العملية املقرتحة يف معاجلة املشكالت ذات العالقة بعملي.

 892. 3.80 105 أوظف نتائج البحوث وتوصياا يف إجراء دراسات أخرى مشاة أو معمقة.

 524. 4.18 105  المتوسط العام

    

ن البحوث الرتبوية مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ ) إىل أن االستفادة الفردية م2تشري النتائج يف اجلدول (

 مفيدة يف تطوير مهارام البحثية، ويف إجراء البحوث الشخصية، املستجبني ) فهي من وجهة نظر4,18(
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ويف إعداد املشاغل، وتطوير املهارات العملية. وهذه النتيجة قد تعزى إىل أن كثريًا ممن استطلعت آراؤهم 

، الرتباطهم بالدراسات العليا أو ممن أوا دراسام العليا، وكذلك من هم مهتمون باجلانب البحثي

املهتمني مبوضوع البحوث نظرًا لعملهم يف جمال التطوير أواإلشراف أو التدريب. وهذه النتيجة تظهر أن 

  البحوث الرتبوية هلا صدى يف امليدان على املستوى الفردي وهذا ما يعزز من قيمتها.

  المستوى المؤسسي •

  )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور البحوث3جدول (

  في التطوير التربوي على المستوى المؤسسي 

المتوسط  العينة المستوى الفردي 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.04 3.20 105 حترص املؤسسة اليت أعمل ا على املشاركة الفاعلة يف جمال البحث الرتبوي. .1

 1.136 3.08 105  سة اليت أعمل فيها بتحديد موضوعات حبثية إلجراء دراسات حوهلا.تم املؤس .2

 1.072 3.05 105  تنظر املؤسسة اليت أعمل ا للبحوث الرتبوية بشكل إجيايب يسهم يف تطويرها.  .3

 1.046 3.00 105 توظف املؤسسة اليت أعمل ا نتائج البحوث الرتبوية يف عملية التطوير.  .4

 1.125 2.65 105  ؤسسة اليت أعمل ا على اطالعي على اجلديد من البحوث الرتبوية.حترص امل .5

تشجعين املؤسسة اليت أعمل ا على توظيف نتائج البحوث الرتبوية يف تطوير املؤسسة  .6

 ومعاجلة املشكالت. 

105 2.65 1.175 

ية البحوث الرتبوية تتعاون املؤسسة اليت أعمل ا مع الباحثني على نشر ثقافة الوعي بأمه .7

 يف عملية التطوير.

105 2.62 1.178 

 1.133 2.57 105  تدعو املؤسسة اليت أعمل ا الباحثني لعرض نتائج حبوثهم ومناقشها لإلفادة منها. .8

تقدم املؤسسة اليت أعمل ا على مكافآت ملن يوظف نتائج البحوث الرتبوية يف عملية  .9

  التطوير.

105 2.40 1.024 

 853. 2.80 105  العام  المتوسط
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) إىل أن دور البحوث الرتبوية يف جمال التطوير على املستوى 3توضح النتائج يف اجلدول (  

أن تلك املؤسسات  إىل )، وهذا قد يرجع2,80املؤسسي جاء بدرجة متوسطة، مبتوسط حسايب بلغ (

د موضوعات حبثية حمددة تعىن تشارك بدرجة متوسطة يف جمال البحث الرتبوي، وإىل قلة اهتمامها بتحدي

بتطوير املؤسسة، كذلك ضعف نظرا إىل دور البحوث الرتبوية يف عملية التطوير. كما تظهر النتائج يف 

اجلدول ضعف تشجيع املؤسسة للباحثني، وقلة تقدمي احلوافز واملكافآت احملفزة للبحث، وقلة تشجيع 

. وهذه النتيجة تدعم اإلشكالية اليت أشار إليها كل من الباحثني على مناقشة نتائج حبوثهم لإلفادة منها

استفادة املؤسسات  بقلة واملتعلقة )Hammersley, 2002;Levin, 2004هامرسلي ولفن (

نتيجة لضعف اهتمامها ذه البحوث كأداة للتطوير، وكذلك وجود إشكالية التمويل  بالبحوث الرتبوية،

  ). 2013اليت أشار إليها قاسم وال(

  اقع دور البحوث التربوية في مجال التطوير بالحقل التربويو 

  ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع 4جدول (

  دور البحوث التربوية في مجال التطوير بالحقل التربوي

المتوسط  العينة واقع دور البحوث التربوية في مجال التطوير بالحقل التربوي  

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

يعتمد التطوير الرتبوي على العاملني يف جمال التطوير من اخلرباء واملختصني وليس على نتائج 

 البحوث.

105 4.28 .947 

 1.00 3.91 105  توجد أزمة ثقة بني املطورين والباحثني، ما جيعل االستفادة من نتائج البحوث حمدودة جداً.

 1.028 3.54 105  الرتبوية وخيضع العتبارات أخرى. التطوير الرتبوي يف معزل عن نتائج البحوث

 1.060 3.02 105  يعتمد الحقل التربوي في عملية التطوير على نتائج البحوث الوصفية والتجريبية. 

 891. 2.68 105  يعتمد الحقل التربوي في عملية التطوير التربوي على نتائج البحوث التجريبية فقط.

 509. 3.49 105  المتوسط العام 

  

) إىل أن عملية التطوير يف امليدان تعتمد بالدرجة األوىل على اخلرباء 4تشري النتائج يف اجلدول (  

)، وهذا االعتماد على اخلرباء ناجم 4,28واملختصني وليس على نتائج البحوث، مبتوسط حسايب بلغ (
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" توجد أزمة ثقة بني املطورين وهذا ما أكدته نتيجة الفقرة  عن وجود أزمة ثقة بني املطورين والباحثني،

)؛ أي 3,91والباحثني، ما جيعل االستفادة من نتائج البحوث حمدودة جداً، فقد بلغ متوسطها احلسايب (

أن أزمة الثقة بني املطورين والباحثني كبرية. كما تشري النتائج إىل أن عملية التطوير تتم مبعزل عن نتائج 

). وهذه النتائج تظهر أن هناك 3,54خرى، مبتوسط حسايب بلغ (البحوث الرتبوية وختضع العتبارات أ

إشكالية حقيقة البد من العمل على معاجلتها، وال ميكن إلقاء اللوم فيها على طرف دون آخر، بل البد 

وتراعي املتطلبات احلقيقية للتطوير واالعتبارات اليت  من معاجلتها بطريقة حتقق األهداف املرجوة للباحثني،

  ا عملية التطوير.ختضع هل

الباحثني واملسؤولني -وهذه النتائج تدعم ما أشار إليه األدب الرتبوي من وجود إشكاليات لدى الطرفني   

 .Phillips, 2006; MacDonald et alفقد أشار فليبس، وماكدونالد وآخرون ( -عن التطوير

يات حتتاج إىل معاجلات متكن البحث، وأن هذه اإلشكال ) إىل وجود إشكاليات متعلقة مبنهجية2006

الباحثني من الوصول إىل نتائج دقيقة، ويف الوقت نفسه البد من تعزيز ثقافة أمهية البحث الرتبوي لدى 

املسؤولني عن التطوير يف امليدان الرتبوي، فال ميكن أن يسري التطوير يف غياب البحث، وبالتايل ال بد من 

 ,Levine, 2007)DETYA, 2000; Yates; عن صنع القرارإزالة الفجوة بني الباحثني واملسؤولني

2005.(  

السؤال الثاني:ما معوقات االستفادة من البحوث التربوية في الدراسات االجتماعية والتربية 

  اإلسالمية في مجال التطوير التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر المتخصصين؟

بمعوقات االستفادة من املعيارية للفقرات املتعلقة  ) املتوسطات احلسابية واالحنرافات5يوضح اجلدول( 

البحوث التربوية في الدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية في مجال التطوير التربوي بسلطنة 

  عمان من وجهة نظر المتخصصين. 
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  )5جدول (

من البحوث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمعوقات االستفادة  

  التربوية

المتوسط  العينة معوقات االستفادة من البحوث التربوية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 7240. 4.37 105  قلة اطالع امليدان الرتبوي على ما ينشره الباحثون من حبوث

 9530. 4.31 105  إشكالية الثقة بالباحثني وتوجهام البحثية يف معاجلة املوضوعات املبحوثة

 1.028 4.25 105  وجود فجوة بني امليدان ومراكز البحث الرتبوي

 1.029 4.08 105  البحوث املعدة معظمها لطالب دراسات عليا وليست من خمتصني أكادمييني

التخوف من جعل امليدان الرتبوي ساحة لتجريب نتائج البحوث الرتبوية اليت مل يثبت بشكل 

  معمق دقتها أو فاعليتها

105 4.05 .9880 

 1.126 4.00 105  قلة حلقات العمل أو الورش اليت دف لالستفادة من البحوث الرتبوية

 1.032 3.97 105  إشكالية الثقة باألدوات اليت استخدمها الباحثون ومدى دقة البيانات اليت مت مجعها

 8640. 3.94 105  عدم وجود قاعدة بيانات للموضوعات اليت حيتاجها امليدان الرتبوي للدراسة

 1.120 3.88 105  عدم وجود دائرة ختتص مبتابعة توصيات البحوث الرتبوية وبلوراإىل واقع ملموس

 5520. 3.85 105  ضعف التواصل بني الباحثني وامليدان الرتبوي

 1.056 3.74 105  النظرة السلبية للبحوث الرتبوية من حيث عدم الثقة بنتائجها 

 9470. 3.71 105  عمومية اليت جتعل من عملية تنفيذها صعبة تتسم بعض توصيات البحوث بال

 1.094 3.68 105  ضعف وجود زمام املبادرة من املعنني لالستفادة من هذه البحوث

 1.001 3.51 105  إشكالية وجود سياسية واضحة خلارطة البحث الرتبوي يف السلطنة

ني بعملية التطوير يف املؤسسات قلة البحوث املشرتكة بني الباحثني يف اجلامعات واملختص

  الرتبوية.

105 3.28 1.391 

 1.185 3.25 105  التعارض بني نتائج البحوث أحياناً وبني التوجهات الرتبوية يف امليدان

 1.209 3.25 105  اإلمكانات املادية اليت حتول دون تطبيق بعض نتائج البحوث

 5520. 3.85 105  المتوسط العام 
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) وجود معوقات كبرية حتد من االستفادة من البحوث الرتبوية يف عملية 5ول (يتبني من اجلد  

وتنقسم هذه املعوقات إىل قسمني: معوقات تتعلق بالبحث الرتبوي  ).3,85مبتوسط حسايب بلغ ( التطوير

لة نفسه، وأخرى مرتبطة باملسؤولني عن التطوير الرتبوي. فمن حيث املعوقات املرتبطة بالبحث جند أمهها ق

الثقة بالباحثني وتوجهام الرتبوية، ومعظم الباحثني هم من طلبة الدراسات العليا، والتخوف من جعل 

قد تعزى إىل االنطباع السائد بأن البحوث الرتبوية قليلة الفائدة، وأن  امليدان ساحة جتريب. وهذه املعوقات

بغض النظر عن فوائدها وأثرها يف  ة،احلصول على درجات علمي -يف املقام األول –هدف الباحثني منها 

تطوير امليدان الرتبوي، ومن ذلك أيضاً درجة الضبط يف هذا النوع من البحوث، ففي بعضها تكون عالية،  

كالبحوث اليت تستهدف حتليل املناهج الدراسية، والبحوث اليت تستهدف تقييم مستوى معارف الطلبة 

   حد كبري. ومهارام، فهي تبىن على معايري دقيقة إىل

وهناك صعوبات متعلقة بالبحوث الرتبوية من حيث املنهجيات والنتائج اليت يتم التوصل إليها، وما ينبثق 

عنها من توصيات من الصعب تطبيقها يف امليدان لعموميتها،وهذه النتيجة تتفق مع ماذكرته الدراساتاآلتية: 

)Phillips, 2006; Arnseth& Ludvigsen,2006MacDonald et al. 2006،( 

ورمبا ذلك عائد إىل اعتماد الباحثني على البحوث الوصفية ذاتية التمويل، فالبحوث اليت ميكن من خالهلا 

فاالفتقار إىل  تقدمي مقرتحات عملية فعلية تتطلب وجود فريق عمل حبثي،يوفر له الدعم املايل املناسب،

)، 2013ات ذات تكلفة منخفضة ( قاسم وال،رئيسًا يف اتباع الباحثني منهجي التمويل يكون عامالً 

 وهذا األمر قد جيعل املؤسسات ال تثق كثرياً بالنتائج اليت تتوصل إليها تلك البحوث.

ويف سلطنة عمان ال يتوافر هذا الدعم إال من قبل جامعة السلطان قابوس، عرب املكرمة السامية للبحث 

وكذلك عرب مركز البحث العلمي يف السلطنة، ويف عام  العلمي والبحوث املمولة من اجلامعة والكليات،

بدأ تفعيل متويل رسائل املاجستري والدكتوراه اليت تتطلب تطبيق برجميات أو أدوات حبثية مكلفة  2013

  من قبل مركز البحث العلمي.

كما تظهر النتائج أن هناك بعض املعوقات مرتبطة بامليدان الرتبوي، ومن ذلك قلة اطالعه على   

البحوث املنشورة، ورمبا يعود ذلك إىل أن البحوث الرتبوية تنشر يف جمالت علمية حمكمة خارج السلطنة، 

أو الشبكة اإلكرتونية، وهذه ال  عرب الدوريات الورقية، وهذه االت ال تتوافر إال من خالل االشرتاك فيها
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 توجهات رطة حبثية للسلطنة، وهذا قد جيعلتتوافر يف الغالب إال يف اجلامعات. كذلك افتقار امليدان إىل خا

  إىل البحث ال تتماشى مع حاجة امليدان الفعلية. الباحثني

ومن تلك املعوقات أيضاً، عدم وجود دائرة يف امليدان الرتبوي ختتص مبتابعة نتائج الدراسات والعمل على 

قلة معرفة املطورين يف )، وبالتايل فإن 3.88إمكانية تطبيقها، إذ حصلت على متوسط حسايب بلغ (

امليدان بالدراسات اليت جترى، جيعلهم يعملون مبنآى عن البحث الرتبوي، فالدراسات وإن اتصفت بعض 

  توصياا بالعمومية إال أا تقدم مؤشرات تساعد على توجيه التطوير. 

ن التطوير يف امليدان الباحثني واملسؤولني ع-إن النتائج تشري إىل وجود معوقات مشرتكة بني الطرفني     

فهناك معوقات مرتبطة بقلة حلقات النقاش حول البحوث الرتبوية، وضعف زمام املبادرة من قبل  -الرتبوي

املعنيني لالستفادة من البحوث، وضعف التواصل بني الباحثني وامليدان. وقلة البحوث املشرتكة بني 

عدة، ومن ذلك عدم وجود توجهات عليا من قبل  الباحثني وامليدان، وقد تعزى هذه املعوقات إىل عوامل

املؤسسات اليت ترعى البحوث وامليدان الرتبوي على ضرورة توجيه البحوث خلدمة امليدان، وضرورة تعاون 

  امليدان مع الباحثني. 

السؤال الثالث: ما اإلجراءات التي يمكن من خاللها تفعيل االستفادة من البحوث التربوية في  

جتماعية والتربية اإلسالمية في مجال التطوير التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر الدراسات اال

 المتخصصين؟

  ) 6الجدول (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجراءات تفعيل االستفادة من البحوث 

 التربوية
المتوسط  العينة إجراءات تفعيل االستفادة من البحوث التربوية 

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

 0.578 4.80 105  حتديد االحتياجات البحثية للحقل الرتبوي وترتيبها وفقاً ألولوياا.

إجياد فرق عمل حبثية من اخلرباء وطالب الدراسات العليا؛ إلجراء دراسات موسعة ومعمقة للمشكالت 

  الرتبوية للخروج حبلول قابلة للتطبيق.

105 4.80 0.468 

 0.485 4.77 105  ارية يف جمال البحث العلمي تدعم الباحثني الرتبويني.إجياد مؤسسات استش
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 0.513 4.71 105  دعم الباحثني مبا ميكنهم من احلصول على البيانات الصحيحة لضمان احلصول على نتائج دقيقة.

 0.513 4.71 105  إجياد خارطة حبثية تتبناها املؤسسات التعليمية البحثية واحلقل الرتبوي.

 0.743 4.71 105  يل دور املراكز البحثية يف السلطنة.تفع

 0.625 4.68 105  تعزيز الثقة بني الباحثني واملسؤولني عن عملية التطوير وإجياد آلية عمل تتسم بالثقة واالحرتام املتبادل.

إطالع الحقل التربوي على البحوث التربوية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة    (الجرائد، 

  رات التربوية، المواقع الرسمية عبر االنترنت الخ)النش

105 4.68 0.858 

إجراء دراسات لمعرفة مدى إمكانية تطبيق الخبرات التي توصلت إليها الدول األخرى في 

  الحقل التربوي.

105 4.62 0.639 

 0.532 4.72 105  المتوسط العام 

  

ا أمهية كبرية يف تفعيل البحوث الرتبوية يف ) إىل أن مجيع اآلليات هل6تشري النتائج يف اجلدول (  

عملية التطوير، ومن أهم تلك اآلليات حتديد االحتياجات الفعلية للميدان وفقًا ألولوياا، وإجياد فريق 

حبثي من الباحثني واملسؤولني عن التطوير، وتوفري الدعم املايل للبحوث، وتعزيز الثقة بني الباحثني، وإطالع 

ي على البحوث الرتبوية من خالل الوسائل املختلفة. ومما ميكن استنتاجه من هذه النتيجة هو امليدان الرتبو 

وجود قناعة كبرية بأمهية البحوث الرتبوي يف عملية التطوير، وأمهية احلد من املعوقات اليت حتول دون 

  االستفادة منها يف جمال التطوير. 

االستغالل األمثل للبحوث التربوية في الدراسات  السؤال الرابع: ما النتائج المترتبة على ضعف 

 االجتماعية والتربية اإلسالمية في مجال التطوير التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر المتخصصين؟

)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للنتائج المترتبة على عدم 7الجدول (

 االستغالل األمثل للبحوث التربوية

وية للبحوث التربرتبة على عدم االستغالل االمثل النتائج المت المتوسط  العينة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.000 4.25 105  تأخر البحث الرتبوي يف السلطنة عن ركب التقدم يف اال الرتبوي الذي يشهده العامل.

 1.045 4.05 105  َتَكّون نظرة سلبية حنو البحث الرتبوي تثبط مهة الباحثني الرتبويني.
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 1.126 4.00 105  إهدار املال املنفق على هذه البحوث الرتبوية.

 1.057 3.91 105  جعل عملية التطوير تتسم بالتخبط والشخصنة.

 1.178 3.77 105  تبديد الطاقات البشرية والقدرات العقلية.  

 0.943 4.00 105  المتوسط العام 

  

لدى املستجوبني بالنتائج السلبية لعدم االستفادة من نتائج  ) وجود قناعة7تظهر النتائج يف اجلدول (

البحوث الرتبوية ومن أمهها تأخر السلطنة عن مواكبة التقدم يف اال الرتبوي، وهذا أمر طبيعي؛ نتيجة 

لقلة اعتماد عملية التطوير على نتائج حبثية دقيقة حتدد مالمح التطوير، ووجود نظرة سلبية حنو البحوث 

ية والباحثني، وهذه إشكالية كبرية تنعكس سلباً على تقدم البحث العلمي من ناحية، واعتماد التطوير الرتبو 

على القرارات الذاتية من ناحية أخرى، وهذا يشكل خطرًا على مستقبل األجيال، فال ميكن أن تسري 

ل املتقدمة هو نتاج عملية التطوير مبعزل عن البحث العلمي، ومن املعروف أن التطور الذي شهدته الدو 

  البحث العلمي بالدرجة األوىل، وبدون البحث العلمي ال ميكن حتقيق إجناز يذكر.

إهدار املال، وتضييع  ملستجوبني يدركون خطورة إمهال االستفادة من البحوث الرتبوية املتمثلة يف كما أنا

ملال ينبغي توجيهه إىل ما حيقق اجلهود، فجميع البحوث الرتبوية اليت أجريت مت اإلنفاق عليها، وهذا ا

 النفع، وحيسن الواقع ويطوره، كما أم يعتقدون أن أي حماوالت للتطوير ال تعتمد على البحوث الرتبوية،

  ستتسم بالتخبط والشخصنة، ولن يكون هلا أثر فاعل وملموس يف امليدان الرتبوي. 

  التوصيات -16

  يف ضوء النتائج توصي الدراسة باآليت:

 ة بني الباحثني الرتبويني واملسؤولني عن التطوير يف امليدان الرتبوي.تعزيز الثق -16-1

 إجراؤه من دراسات يف اال الرتبوي وحتديد نوعيتها. إجياد خارطة حبثية ملا ينبغي -16-2

 تعزيز البحوث الرتبوية املشرتكة بني الباحثني والقائمني على التطوير يف امليدان الرتبوي. -16-3

الرتبوية واملستفيدة منها؛  ث الرتبوية من اجلهات املعنية بالبحوثتوفري الدعم املايل للبحو  -16-4

 لتمكني الباحثني من إجراء حبوث خترج بنتائج دقيقة قابلة للتطبيق يف امليدان الرتبوي.
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