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صعوبات إجراء البحوث الرتبوية وسبل التغلب 
عليها من وجهة نظر معلمي ومعلمات املدارس 

 احلكومية مبحافظة جدة
 

 

 فهد عبدهللا املالكي*

 

  

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الصعوبات في إجراء البحوث التربوية، وسبل التغلب عليها من وجهة نظر معلمي ومعلمات  _امللخص

ملدارس الحكومية بمحافظة جدة، والكشف عن تأثير بعض املتغيرات مثل: الجنس، الدرجة العلمية، وسنوات الخبرة على هذه الصعوبات، ا

( معلًما 149ولتحقيق هذه االهداف استخدم الباحث املنهج الوصفي باالعتماد على االستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

النتائج إلى أن الصعوبات التي يواجهها املعلمين واملعلمات في إجراء البحوث التربوية كبيرة، وترتبت الصعوبات وفًقا لوجهة  ومعلمة، وأشارت

نظر املعلمين واملعلمات على النحو التالي: الصعوبات اإلدارية، الصعوبات األكاديمية، الصعوبات الشخصية وأخيًرا الصعوبات املعرفية، 

ا دالة احصائًيا كشفت نتائج الد
ً

راسة كذلك بأن املعلمين واملعلمات يؤيدون بشكل كبير الحلول املقترحة، النتائج ايًضا أشارت إلى وجود فروق

ا دالة احصائًيا 0.05عند مستوى )
ً

( تعزى الى متغير الجنس حيث واجه املعلمات صعوبات أكبر، وبصورة مماثلة تم الكشف عن وجود فروق

ا دالة احصائًيا وفًقا ملتغير الدرجة العلمية للمعلمين ( ت0.05عند مستوى )
ً

عزى الى خبرة التدريس، بينما أشارت النتائج الى عدم وجود فروق

 واملعلمات. 

 : الصعوبات، البحوث التربوية، املعلم الباحث. الكلمات املفتاحية

 . 
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 معلمي نظر وجهة من عليها التغلب وسبل التربوية البحوث إجراء عوباتص

 جدة بمحافظة الحكومية املدارس ومعلمات
 . املقدمة1

يعد البحث العلمي ونتائجه من أهم سمات القرن الواحد والعشرين،      

فلقد أدركت العديد من دول العالم أهمية البحث العلمي كمحور رئيس ي 

في كافة املجاالت وامليادين، وأصبحت الحاجة إلى  للتنمية والتقدم

الدراسات والبحوث العلمية اليوم أشد منها في أي وقت مض ى، حيث 

تتسابق األمم وتتفاخر في الوصول إلى أكبر قدر ممكن من املعرفة الدقيقة 

ا منها بأهمية املعرفة والعلم في تحقيق التقدم والتطور 
ً
واملوثوقة إدراك

تدامة، وإن عظمة األمم وقوتها مرهوًنا في قدرات أبنائها والتنمية املس

العلمية والفكرية في اكتساب املعرفة وإنتاجها وتوظيفها وبما تنجزه في 

مجال البحث العلمي، كما أن وتيرة املعارف الجديدة وتعميمها هي ما تشكل 

 اآلن املعيار األكثر تمييًزا بين التقدم والتخلف.

لتربوي بأهمية خاصة بوصفة يستهدف الوصول إلى ويحظى البحث ا      

الصورة املثلى لتربية الفرد الذي يشكل رأس املال الفكري في مجتمع 

[. وتسهم 1املعرفة من خالل ما يضطلع به من تطوير للممارسات التربوية ]

البحوث التربوية في تطوير النظام التعليمي والتربوي، حيث تقديم الحلول 

التربوية التي تكمن في ثنايا النظام التعليمي وتعيق الفهم  ملختلف املشكالت

ألبعاده املختلفة. كما تعد رافًدا مهًما من روافد العمل التعليمي والتربوي 

تقـدم لصـانعي القـرار وراسمي الخطط والبرامج معلومات مسبقة من 

مصادر موثوقة، ويتطلب البحث التربـوي تحديًدا دقيًقا ألولوياته، حيث 

يسهم في مساعدة العمل امليداني سواء في مرحلـة الكشف والتشخيص أو 

في مرحلة العالج واملتابعة والتقويم، إضافة إلى أن تحديد األولويـات يعطى 

املهتمين في مجال التربية والتعليم أساًسا ينطلقون منه نحو القضـايا ذات 

وتوجيهها نحو تحقيق األهميـة واألولوية الكبرى، مما يسهم في تركيز الجهود 

[. كما يقدم دعًما للقرار التربوي من خالل توفير 2أكبر قدر من الفائدة ]

 مبررات التخاذ القرار واقتراح بدائل مناسبة له.

وتوكد األدبيات أن املعلمين ال بد أن يكونوا باحثين ومبتكرين للنظرية      

ي التدريس. ويتضمن التربوية واالستراتيجيات التي يتم توظيفها بعد ذلك ف

األدب التربوي في مجال املعلم العديد من األدلة التي تشير إلى أن املعلمين 

واملعلمات الذين سبق وشاركوا في أبحاث في امليدان التربوي قد حققوا 

[. حيث يزود البحث التربوي 3فوائد وايجابية تنعكس على األداء املنهي لهم ]

املشكالت والتحديات املطروحة في الساحة املعلمين برؤية شاملة للقضايا و 

التربوية، ووضع الحلول والبرامج املختلفة لها، ويزود املعلمين واملعلمات 

باملعلومات التي تعينهم على ما يصادفهم داخل الفصول من مشكالت، 

ويساعدهم في تحديد فعالية طرق التدريس التي يستخدمونها وفي املوازنة 

 [.4األفضل منها ] بين هذه الطرق واختيار 

[ أن بحوث املعلمين تعمل على 5وفي السياق ذاته يرى هنسين ]     

مساعدتهم في تطوير معرفة جديدة ذات صله بصفوفهم، وتحسن من 

فرص التدريس والتفكير التأملي وزيادة املخزون املعرفي فيما يتعلق 

في تطوير  بأساليب التدريس املختلفة، كما تضع املعلمين أمام مسؤولياتهم

أنفسهم، وتعزز لديهم االنفتاح نحو األفكار الجديدة. وفي الوقت نفسة تتيح 

بحوث املعلمين الفرصة لتعديل األطر الفكرية الحاكمة للنظريات التربوية، 

وقد وصل األمر إلى تعديل بعض املساقات الجامعية وفًقا ملا أسفرت عنه 

دان مما يساعد على ربط نتائج البحوث التي يجريها املعلمون في املي

 [. 6] املمارسة بالنظرية

وعلى الرغم من هذه األهمية الكبيرة للبحوث التربوية في تطوير أداء       

املعلمين واملعلمات وزيادة التنمية املهنية لهم إال أن هناك بعض الدراسات 

تشير إلى إحجام املعلمين واملعلمات عن إجراء البحوث التربوية وممارسة 

[ هدفت 7رهم البحثي في امليدان التربوي، ففي دراسة قام بها هارون ]دو 

-2000إلى تصنيف البحوث التربوية في إحدى املجالت التربوية بين العامين 

 36دراسة بينها  99هـ طبًقا لهوية الباحث تحصل الباحث على  2004

ها دراسة تمت في سياقات مدرسية ومع هذا ال يوجد بينها أي دراسة قام ب

معلم أو معلمة، كما أشارت الدراسة إلى أن املعلمين الذين صرحوا بأنهم ال 

 %. 75.7 يقرؤون األبحاث العلمية تصل نسبتهم إلى

وقد يعود السبب في ذلك لوجود عدد من الصعوبات واملعيقات التي       

تواجه إجراء البحوث التربوية ونشرها من زوايا مختلفة، فقد أشارت 

[، مصطفى 9[، الخوالدة واملقابلة ]8ات كدراسة الدوسري ]بعض الدراس

[ ملجموعة من العوامل والصعوبات التي تعيق املعلمين 10والقضاة ]

واملعلمات من إجراء البحوث التربوية ونشرها واملساهمة في التنمية املهنية 

والوظيفية لهم. فمن هذه الصعوبات ما يختص بذات وشخص املعلم 

هاتهم نحو مفهوم البحث العلمي، وكذلك مسؤولياتهم واملعلمة واتجا

األسرية واالجتماعية، كما أن للجوانب النفسية املتمثلة في ضغوطات 

الحياة والعمل وتدني مستوى الرضاء الوظيفي دورا بارز في إعاقة التقدم 

املنهي للمعلمين واملعلمات بشكل عام، ومن الصعوبات ما يتعلق بالعوامل 

إلدارية في امليدان التربوي كغياب السياسات واالستراتيجيات التنظيمية وا

التي تدعم وتشجع وتوجه املعلمين واملعلمات للقيام بدورهم البحثي، كما 

تتضمن هذه العوامل صعوبات نشر البحوث التربوية في املجالت العلمية 

وما يصاحب ذلك من إجراءات ومتطلبات مالية وإدارية. كما تعد العوامل 

عرفية املتعلقة بإعداد البحوث التربوية عائقا للمعلمين واملعلمات امل

وخاصة إذا ما كان هناك نقًصا وتدني في املعرفة املتخصصة التي يمتلكها 

 منهما في هذا املجال، ولقد أشارت بعض الدراسات مثل دراسة: السيد 
ً

كال

لدى  [ إلى عدم توافر مهارات البحث12[، بخيت والقاعود ]11والعمري ]

املعلمين واملعلمات، حيث جاءت دون مستوى االتقان املطلوب، كما تشكل 

العوامل األكاديمية املتمثلة في برامج إعداد املعلمين واملعلمات في 

الجامعات املختلفة عائقا تجاه ممارسة املعلمين واملعلمات لدورهم البحثي 

[ 13الفهيد ] في امليدان التربوي، فقد توصلت بعض الدراسات مثل دراسة

أن خطط إعداد املعلم في خمس جامعات سعودية خلت من إدراج هدف 

صريح عن تكوين املعلم الباحث، بل إن طبيعة تدريس املقررات البحثية 

غلب الجانب النظري على الجانب العملي.
ُ
 في هذه الجامعات ت

 . مشكلة الدراسة2

 لتربوي وما يتم فيه من البحث التربوي بالدرجة األولى بامليدان ا تعنى     
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تغيرات وتحوالت مستمرة، حيث يصبح املعلمين واملعلمات أكثر صلة بها من 

غيرهم، وأقرب إلى مالحظتها ودراستها، إال أن الباحث وبحسب خبرته في 

مجال تحليل واقع البحوث العلمية في املجالت التربوية املختلفة الحظ 

ي النشر العلمي بشكل عام، كما أن ضعًفا في مساهمة املعلمين واملعلمات ف

هناك ندرة على املستوى املحلي في الدراسات املهتمة ببحوث املعلمين 

وواقعها ومكانتها والصعوبات أو املعيقات املرتبطة بها، وعلى حسب علم 

الباحث واطالعه على ما تيسر من الدراسات في األدب التربوي لم يجد 

[ 8ن واملعلمات هي دراسة الدوسري ]سوى دراسة واحده استهدفت املعلمي

[، ودراسة مصطفى 9وفي البيئة العربية هناك دراسة الخوالدة واملقابلة ]

[ وغالبية الدراسات األخرى في هذا املجال تستهدف أعضاء 10والقضاة ]

هيئة التدريس في الجامعات املختلفة، لذا جاءت هذه الدراسة الستكشاف 

واجه املعلمين واملعلمات في إجراء البحوث واقع ومستوى الصعوبات التي ت

التربوية ونشرها وتقديم بعض املقترحات والحلول للتغلب على تلك 

 الصعوبات. 

 الدراسة أسئلةأ. 

 :تتضمن الدراسة الحالية اإلجابة على ثالثة تساؤالت رئيسة

( ما مستوى الصعوبات التي تواجه معلمي ومعلمات محافظة جدة في 1

 التربوية.إجراء البحوث 

( ما السبل املعينة للتغلب على صعوبات إجراء البحوث التربوية من 2

 وجهة نظر معلمي ومعلمات محافظة جدة.

( هل تختلف الصعوبات التي تواجه معلمي ومعلمات محافظة جدة في 3

إجراء البحوث التربوية باختالف كال من: الجنس، سنوات الخبرة، الدرجة 

 العلمية لهم.

  الدراسة أهداف.  ب

 -تهدف الدراسة إلى ما يلي:

( التعرف على مستوى الصعوبات التي تواجه معلمي ومعلمات محافظة 1

 جدة في إجراء البحوث التربوية.

( تحديد أهم السبل للتغلب على صعوبات إجراء البحوث التربوية من 2

 وجهة نظر معلمي ومعلمات محافظة جدة.

دير معلمي ومعلمات محافظة جدة ( التعرف على داللة الفروق في تق3

ملستوى الصعوبات التي تواجههم في إجراء بحوثهم التربوية والتي تعزى إلى 

 كل من: الجنس، الخبرة التدريسية، الدرجة العلمية.

 أهمية الدراسة . ج

  -قد تسهم هذه الدراسة في ما يلي:

املعلمون ( معرفة املعنيون في إدارات التعليم بالصعوبات التي يواجهها 1

واملعلمات في إجراء البحوث التربوية ونشرها وبالتالي رسم سياسات مختلفة 

لدعم املشاريع البحثية وتذليل تلك الصعوبات أمام املعلمين واملعلمات في 

 إجراء البحوث التربوية.

( من املتوقع أن تسهم نتائج الدراسة في دعم وتشجيع املعلمين واملعلمات 2

إجراء البحوث التربوية السيما أن الدراسة تقدم  للتغلب على صعوبات

 حلوال للتغلب على هذه الصعوبات. 

( تنبع أهمية الدراسة من ندرة الدراسات املتعلقة بمعوقات إجراء 3

البحوث التربوية ونشرها من قبل املعلمين واملعلمات مما قد يجعل من 

هذا املجال،  هذه الدراسة تساهم في سد القليل من الفجوة املعرفية في

كما يمكن لهذه الدراسة أن تحفز باحثين آخرين على إجراء دراسات مماثلة 

 تتناول دراسة هذه املعيقات والصعوبات من جوانب مختلفة. 

 . مصطلحات الدراسة  د

صعوبات إجراء البحوث التربوية: هي كل ما يواجه املعلمين واملعلمات من •

راء البحوث التربوية ونشرها، عقبات ومعيقات تحول دون قيامهم بإج

ويتحدد مستوى الصعوبات في هذه الدراسة بدرجة استجابة عينة 

الدراسة على مقياس صعوبات إجراء البحوث التربوية وفق مفاتيح 

املتوسطات لوصف درجة الصعوبة، وقد حددت ألغراض هذه الدراسة 

وبات أربعة أبعاد هي: الصعوبات الشخصية، الصعوبات املعرفية، الصع

 اإلدارية، الصعوبات األكاديمية.

البحث التربوي : هو التطبيق الرسمي املنظم للطريقة العلمية في دراسة •

 [.14املشكالت التربوية ]

هـ. حدود الدراسة: تقتصر الدراسة الحالية على التعرف بالصعوبات التي 

صل إلى تواجه املعلمين واملعلمات في إجراء البحوث التربوية ونشرها، والتو 

السبل املمكنة للتغلب على هذه الصعوبات واملعيقات وفق أدوات الدراسة 

-1440الحالية. وقد طبقت الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام 

هــــ على معلمي ومعلمات املدارس الحكومية االبتدائية واملتوسطة 1441

 والثانوية بمحافظة جدة.

 النظري  االطار . 3

 مفهومه وخطواته وأهدافه.  البحث التربوي 

ليس من اليسير حصر جميع التعريفات حول مفهوم البحث العلمي،       

 ألهدافه ومجاالته ومناهجه، لكن 
ً
حيث تعددت تلك التعريفات تبعا

معظمها تدور حول فكرة واحدة تؤكد بأنه وسيلة لالستقصاء الدقيق 

تسهم في تفسير  واملنظم يقوم بها الباحث الكتشاف حقائق أو عالقات

ظاهرة أو مشكلة بغية الوصول إلى حلول لها، ويندرج البحث التربوي في 

التي تبدأ بالشعور باملشكلة أو  Thinking Scientificخطوات التفكير العلمي 

مالحظة اثارت اهتمام الباحث، ثم تحديد هذه املشكلة وأهداف البحث 

مات وتحليلها للوصول إلى وأهميته وتساؤالته أو فرضياته، ثم جمع املعلو 

إجابات تلك التساؤالت، وبالتالي يمكن تعريف البحث العلمي في التربية 

بأنه: أحد فروع البحث العلمي وهو دراسة دقيقة مضبوطة تهدف إلى 

توضيح مشكلة تربوية أو تعليمية أو حلها، وتختلف طرقها وأصولها 

تربوي من منهجية باختالف طبيعة املشكلة وظروفها. وينطلق البحث ال

علمية متكاملة وخطة ال تختلف خطواتها عن الخطة التي يتبعها أي بحث 

 في أي ميدان علمي آخر.

ويمكن القول أن الخطوات األساسية للبحث التربوي تلتقي الخطوات      

 [15] -األساسية للبحث العلمي وفًقا ملا يلي:

هتم به الباحث ويمكن . اختبار املشكلة وتحديدها: فاملشكلة هي سؤال ي1

اختباره واإلجابة عليه من خالل جمع وتحليل البيانات، وبعد تحديد 

بمراجعة البحوث التي سبق نشرها في  -عادة –السؤال يقوم الباحثون 

املوضوع نفسه، ويستخدمون تلك املعلومات في وضع فروض تتعلق 

 بالنتائج.

بيانات املتعلقة . تنفيذ إجراءات البحث: تعكس اإلجراءات جميع ال2

باملشكلة، وتعتمد اإلجراءات النوعية إلى حد كبير على السؤال البحثي 

 واملتغيرات املتضمنة في الدراسة. 
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. تحليل البيانات: يتم تحليل البيانات بطريقة تسمح للباحث بالتحقق 3

من صحة الفروض أو إجابة السؤال البحثي، ويتضمن التحليل عادة 

من األساليب اإلحصائية، كما يتضمن تحليل  تطبيق أسلوب أو أكثر 

البيانات في بعض الدراسات توليف لفظي لبيانات وصفية كما تتضمن 

استبصارات جديدة عن الظاهرة موضع البحث  -عادة  –هذه الدراسات 

 وتولد فروضا للبحوث املستقبلية.

 . التوصل إلى استنتاجات وصياغتها: فاالستنتاجات التي ينبغي أن تطور 4

معرفتنا العامة عن موضوع معين تعتمد على نتائج تحليل البيانات وينبغي 

أن تصاغ في ضوء الفرض األصلي أو السؤال البحثي، كما ينبغي أن توضح 

 االستنتاجات ما إذا كان الفرض البحثي أيدته البيانات أم ال. 

ا عده
ً
 وقد رصدت كتابات املنهجية العلمية في مجال البحث العلمي أهداف

 [16] -للبحث التربوي منها:

. الكشف عن املعرفة الجديدة، فمن خالل ذلك يمكن تقديم الحلول 1

 والبدائل التي تساعد في تعميق الفهم لألبعاد املختلفة للعملية التعليمية. 

املساعدة في تحديد فاعلية الطرق واألساليب املستخدمة في حجرة  .2

 الدراسة والعمل على تطويرها.

ريب على أخالقيات البحث التربوي في أثناء إعداد األعمال الكتابية التد .3

 مثل: البحوث أو أوراق العمل ونحوها. 

مساعدة التربويين على معرفة الطبيعة اإلنسانية، األمر الذي يسهل  .4

 التعامل االجتماعي معها بصورة أفضل.

ارزة والعمل دراسة واقع النظم التربوية ملعرفة خصائصها ومشكالتها الب. 5

 على تقديم الحلول املناسبة بقصد زيادة كفاءتها الداخلية والخارجية. 

 . الدراسات السابقة4

[ إلى التعرف على الصعوبات التي 17هدفت دراسة الشهري والوابلي ]     

تواجه املشرف التربوي في منطقة مكة املكرمة إلجراء البحث التربوي 

ا تربوًيا واعتمدت  520دراسة من كأسلوب إشرافي، وتكون مجتمع ال
ً
مشرف

الدراسة املنهج الوصفي، وأوضحت النتائج أبرز الصعوبات التي تواجه 

املشرفين التربويين في إجراء البحوث التربوية من بينها: كثرة األعباء اإلدارية 

املتعلقة بمهام املشرف التربوي، وندرة املخصصات املالية املخصصة لدعم 

 ة، وضعف في جانب تدريب املشرفين على البحث التربوي.البحوث التربوي

[ إلى التعرف على معيقات البحث 18وسعت دراسة املجيدل وشماس ]     

العلمي في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في كلية 

التربية بصاللة، تكونت عينة الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية 

عضو هيئة تدريس طبقت عليهم  64تربية بصاللة البالغ عددهم في كلية ال

استبانة، وأظهرت نتائج الدراسة أن املعيقات اإلدارية كانت األبرز، تليها 

املعيقات املادية، وفي املرتبة األخيرة جاءت املعيقات الذاتية، كما أظهرت 

 النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للنوع االجتماعي

ا ذات داللة إحصائية تعزى إلى 
ً
والتخصص في حين كان هناك فروق

 سنوات الخبرة لصالح األقل خبرة.

[ الستقصاء مشكالت البحث 19كما جاءت دراسة الشرع والزعبي ]      

التربوي الذي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية 

عضو هيئة تدريس،  85العينة من بالجامعات األردنية الحكومية، وتكونت 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وخلصت إلى أن مستوى املشكالت 

بشكل عام كبيرة وتفاوت مستواها بين املجاالت املختلفة للمشكالت 

كمجال إجراءات النشر والفرق البحثية بدرجة كبيرة جدا، بينما كانت في 

، وأخيرا كان مستوى مجال ظروف العمل وتحكيم البحث بدرجة كبيرة

 املشكالت في مجال كتابة البحث قليلة. 

[ بدراسة هدفت إلى التعرف على املعوقات 9وقام الخوالدة واملقابلة ]      

التي تواجه املعلم األردني في إجراء البحوث العلمية، والفروق في مستوى 

درسة، املعوقات تبًعا ملتغيرات الجنس واملرحلة واملؤهل العلمي ونوع امل

معلًما ومعلمة ممن  592وسنوات الخبرة، تكونت عينة الدراسة من 

يدرسون في املدارس األردنية، واستخدم املنهج الوصفي التحليلي في 

الدراسة، وأظهرت النتائج أن مستوى املعوقات التي تواجه املعلم األردني 

ا في إجراء البحوث العلمية كان مرتفًعا كما أشارت النتائج إلى وجو 
ً
د فروق

ذات داللة إحصائية تبًعا ملتغير الجنس لصالح اإلناث وملتغير نوع املدرسة 

ا ذات داللة إحصائية تبًعا 
ً
لصالح املدارس الحكومية، بينما ال يوجد فروق

 ملتغير املرحلة التي يقوم بتدريسها املعلم وتبًعا ملتغير سنوات الخبرة.

ى التعرف على املشكالت التي [ إل10وهدفت دراسة مصطفى والقضاة ]      

تؤدي إلى عزوف معلمي اللغة العربية عن إجراء البحوث التربوية بدولة 

معلمة،  149معلًما و 151اإلمارات من وجهة نظرهم، وتكونت العينة من 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وأظهرت النتائج أن املشكالت 

ت األكاديمية، واملشكالت الشخصية والتكنومعلوماتية، واملشكال 

االقتصادية على التوالي كانت مشكالت كبيرة تمنع املعلمين من إجراء 

البحوث التربوية أما املشكالت اإلدارية فإن مستوى تأثيرها ضعيف، 

وقدمت الدراسة مجموعة من الحلول للتغلب على مشكالت إجراء 

 البحوث. 

عوقات البحث العلمي في [ للتعرف على م20وجاءت دراسة الفريح ]      

األقسام التربوية ومقترحات عالجها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

من اإلناث في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، تكونت العينة من 

عضو هيئة تدريس، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي،  38

ى األعضاء أنفسهم وأشارت النتائج إلى أن هناك معيقات شخصية تعود إل

مثل كثرة األعباء واملسؤوليات وتدني نسبة الطموح، ومعوقات تتعلق بنشر 

البحوث كتعقيد إجراءات النشر وطول فترة التحكيم، كما أشارت النتائج 

لوجود معوقات تتعلق بظروف العمل كعدم االستفادة من نتائج البحوث 

وث، كما أوضحت الدراسة في امليدان التربوي وقلة التشجيع في إجراء البح

أهم الحلول املقترحة كتشجيع التعاون إلجراء بحوث جماعية، ودعم 

 وتسهيل حضور أعضاء هيئة التدريس للندوات واملؤتمرات العلمية.

[ إلى استقصاء العوامل ذات العالقة 8وسعت دراسة الدوسري ]     

لمي املرحلة بعزوف املعلمين عن إجراء البحوث االجرائية من وجهة نظر مع

معلًما، واستخدمت  300الثانوية بمدينة الرياض، وتكونت العينة من 

الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وأظهرت النتائج أن أبرز عوامل العزوف 

هي العوامل األكاديمية تليها العوامل اإلدارية فالعوامل الشخصية وجميع 

 حث االجرائي.العوامل ذات تأثير على عزوف املعلمين عن إجراء الب

[ بدراسة سعت إلى التعرف على مدى قدرة 21وقام يوان وبيرنز ]     

املعلمين في الصين على إعادة بناء هويتهما املهنية من خالل إجراء البحوث 

العملية، وأهم الصعوبات والعقبات التي واجهتهما في أثناء إجراء تلك 

عملية لهذه البحوث البحوث، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املمارسة ال

أحدثت تأثيرا تحويلًيا في تطوير هوية املعلمين فأصبحت لديهم القدرة على 
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مواجهة املشكالت في عملهم املدرس ي، وكانت أبرز املشكالت والصعوبات 

التي واجهتهم في إجراء البحوث املناهج الدراسية الجامدة وضعف في 

 مستوى املهارات البحثية لديهم.

[ إلى استقصاء املعيقات التي تواجه 22اسة األفندي ]وسعت در       

املعلمين واملعلمات الفلسطينيين إلجراء البحوث اإلجرائية التربوية، وبلغت 

معلًما ومعلمة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي  216عينة الدراسة 

التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن املعيقات التي تواجه املعلمين واملعلمات 

إجراء البحوث كانت بدرجة متوسطة، حيث كانت املعيقات الشخصية  في

 أكثر تأثيًرا ثم املعيقات اإلدارية واملدرسية واخيًرا املعيقات األكاديمية.

 التعقيب على الدراسات 

تنوعت الدراسات التي بحثت في مشكالت وصعوبات إجراء البحوث      

واملعلمات كدراسة:  التربوية فمن الدراسات من استهدفت املعلمين

[، مصطفى 22[؛ األفندي ]21] [، يوان وبيرنز9الخوالدة واملقابلة ]

[. ودراسات استهدفت املشرفين التربويين 8[، الدوسري ]10والقضاة ]

[. ودراسات استهدفت أعضاء هيئة التدريس 17كدراسة الشهري والوابلي ]

[، الشرع والزعبي 18[، الفريح ]18في الجامعات كدراسة املجيدل وشماس ]

[. كما تنوعت أدوات الدراسة التي استخدمها الباحثون بتعدد طبيعة 19]

الدراسة والفئة املستهدفة، كما اتفقت بعض الدراسات على وجود 

صعوبات كبيرة تواجه املعلمين واملعلمات أو أعضاء هيئة التدريس في 

لشرع والزعبي الجامعات في إجراء البحوث العلمية أو التربوية كدراسة ا

[، بينما كان مستوى الصعوبات 8[، الدوسري ]9[، الخوالدة واملقابلة ]19]

[. ووفقا ملجال الصعوبات 22بشكل عام متوسط في دراسة األفندي ]

واملعوقات فقد تباينت نتائج الدراسات حول مجال الصعوبة األكثر واألقل 

[ أشارت النتائج إلى 10[، مصطفى والقضاة ]22تأثيًرا ففي دراسة األفندي ]

أن الصعوبات املتعلقة بشخصية املعلم أو عضو هيئة التدريس هي األكثر 

تأثيًرا بينما نجد بعض الدراسات أشارت إلى أن العوامل اإلدارية هي األكثر 

[، بينما 17[، الشهري والوابلي ]18تأثيًرا مثل دراسة املجيدل وشماس ]

نتيجة مخالفة حيث كان تأثير  [ إلى10توصلت دراسة مصطفى والقضاة ]

[ كانت العوامل 8العوامل اإلدارية ضعيف، وفي دراسة الدوسري ]

[ إلى أن 21األكاديمية في أعلى درجات التأثير، وتوصلت دراسة يوان وبيرنز]

ضعف مستوى مهارات كتابة البحث كان له تأثير بشكل أكبر وهذا يشير إلى 

[ والتي 19ائج دراسة الشرع والزعبي ]الصعوبات املعرفية، فيما خالفتها نت

أشارت إلى أن تأثير مجال كتابة البحث ال يمثل عائًقا كبيًرا أمام إجراء 

البحوث التربوية. ومن املالحظ أن جميع الدراسات السابقة باستثناء 

 10[، ودراسة مصطفى والقضاة ]20دراسة الفريح ]
ً

[ لم تقدم حلوال

اء البحوث من قبل املعلمين او أعضاء للتغلب على صعوبات ومعيقات إجر 

 هيئة التدريس أو املشرفين. 

 . الطريقة واإلجراءات5

 أ. منهج الدراسة

تم استخدام املنهج الوصفي املسحي ملالءمته لتحقيق أهداف الدراسة      

ومعرفة وجهة نظر املعلمين واملعلمات في الصعوبات التي تواجههم في إجراء 

ك سبل التغلب عليها ويعتبر هذا املنهج منهًجا البحوث التربوية وكذل

 مناسبة لوصف هذه الصعوبات وسبل التغلب عليها بشكل دقيق.

 ب. مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين واملعلمات العاملين في      

هـ وقد تم توزيع  1440/1441املدارس الحكومية بمحافظة جدة من العام 

انة على معلمي ومعلمات ست مدارس حكومية تم اختيارها استب 200

استبانة كان عدد االستبانات الصالحة  153بطريقة قصدية، وتم استعادة 

استبانة والتي تعبر عن عينة هذه الدراسة، ويبين الجدول  149للتحليل 

 ( وصف خصائص أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات الدراسة.1)

 لعينة حسب متغيرات الدراسةتوزيع أفراد ا. 1جدول 

 النسبة املئوية املجموع العدد الفئات املتغير

 %55.7 149 83 ذكر الجنس

 %44.3 66 أنثى

 %17.4 149 26 سنوات 10أقل من  الخبرة

 %34.9 52 سنة 10-20

 %47.7 71 سنة 20أكثر من 

 %16.1 149 24 دبلوم الدرجة العلمية 

 %77.2 115 بكالوريوس

 %6.7 10 دراسات عليا

  الدراسة أداة. ج

 وصعوبات معوقات بحثت التي الدراسات من عدد على االطالع بعد     

 التي خاص بشكل التربوية والبحوث عام بشكل العلمية البحوث إجراء

 قام الجامعات في التدريس هيئة أعضاء وكذلك واملعلمات املعلمين تواجه

 مع تتوافق قياس أداة إعداد في الدراسات هذه من باالستفادة الباحث

 األداة تكونت حيث ،(واملعلمات املعلمين) املستهدفة العينة وطبيعة ظروف

 األول  املحور  يقيس، عبارة 53 تتضمن محورين من األولية صورتها في

 التربوية البحوث إجراء في واملعلمات املعلمين تواجه التي الصعوبات

 الصعوبات ُبعد: هي أبعاد أربعة بين موزعة عبارة 37 من ويتكون 

 الصعوبات ُبعد، عبارة 11 املعرفية الصعوبات ُبعد، عبارات 9 الشخصية

 اآلخر واملحور ، عبارات 7 األكاديمية الصعوبات ُبعد، عبارات 10 اإلدارية

 املعلمين تواجه التي الصعوبات على للتغلب املقترحات من بقائمة يختص

 فئات وكانت مقترًحا 16 من تكون  وقد التربوية حوثالب إجراء في واملعلمات

 – موافق – بشدة موافق) الخماس ي ليكرت مقياس على تتدرج االستجابة

 (.مطلقا موافق غير – موافق غير – محايد

  الدراسة أدوات صدق 

 املحكمين من مجموعة على الدراسة أداة عرض تم: الظاهري  الصدق. 1

 8 عددهم والبالغ والكفاءة الخبرة ذوي  من التربوية العلوم في املختصين
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 وحذف لفظية صياغة العبارات بعض صياغة تعديل وتم، محكمين

 النهائية الصورة يوضح( 2) والجدول  املحكمين ملالحظات وفًقا عبارتين

 .القياس ألداة

 2 جدول 

 الدراسة أداة وأبعاد محاور  على العبارات توزيع

 عدد العبارات الُبعد املحور 

 

 ور الصعوبات مح

 صعوبات شخصية

 صعوبات معرفية

 صعوبات إدارية

 صعوبات أكاديمية

8 

11 

10 

7 

 15 - محور مقترحات الحل 

 51 - األداة ككل

 عبارة 51 من تتكون  النهائية صورتها في األداة أن( 2) جدول  يوضح     

 البحوث إجراء بصعوبات يختص األول  املحور ، محورين بين موزعة

 واشتملت الشخصية الصعوبات: كالتالي أبعاد أربعة من ويتكون  التربوية

 10 اإلدارية الصعوبات، عبارة 11 املعرفية الصعوبات، عبارات 8 على

 بسبل يختص الثاني املحور  بينما، عبارات 7 األكاديمية الصعوبات، عبارات

 .مقترًحا 15 من ويتكون  الصعوبات هذه على التغلب

 تم الدراسة ألدوات الظاهري  الصدق من التأكد بعد: الداخلي االتساق. 2

 عينة على املقترحات وقائمة البحوث إجراء صعوبات مقياس تطبيق

 ارتباط معامالت حساب وتم معلمة 19و معلًما 16 من تتكون  استطالعية

 معامل حساب تم كما، إليه تنتمي الذي واملحور  عبارة كل بين بيرسون 

( 3) والجدول  يتضمنه الذي باملحور  باتالصعو  أبعاد من ُبعد كل ارتباط

 .اإلجراء هذا يوضح

 3 جدول 

 إليه تنتمي الذي الُبعد أو باملحور  عبارة كل ارتباط معامل

 أوال / محور صعوبات إجراء البحوث

 ُبعد الصعوبات األكاديمية ُبعد الصعوبات اإلدارية ُبعد الصعوبات املعرفية ُبعد الصعوبات الشخصية

 ارتباطها بالُبعد العبارة ارتباطها بالُبعد  العبارة ارتباطها بالُبعد العبارة باطها بالُبعد ارت العبارة

1 0.61** 2 0.56** 3 0.42** 4 0.34** 

7 0.31** 5 0.69** 6 0.61** 10 0.64** 

13 0.56** 8 0.61** 9 0.63** 17 0.53** 

19 0.55** 11 0.50** 12 0.61** 21 0.50** 

23 0.49** 14 0.68** 15 0.55** 24 0.52** 

26 0.55** 18 0.71** 16 0.52** 32 0.62** 

29 0.69** 20 0.68** 22 0.62** 36 0.56** 

35 0.49** 25 0.75** 28 0.63** - - 

- - 27 0.73** 31 0.40** - - 

- - 30 0.80** 34 0.44** - - 

- - 33 0.73** - - - - 

 بات باملحور معامالت ارتباط أبعاد الصعو 

0.765** 0.804** 0.754** 0.775** 

 ثانًيا / محور سبل التغلب على الصعوبات

 ارتباطها باملحور  العبارة ارتباطها باملحور  العبارة ارتباطها باملحور  العبارة ارتباطها باملحور  العبارة

37 0.70** 41 0.71** 45 0.50** 49 0.74** 

38 0.56** 42 0.77** 46 0.64** 50 0.69** 

39 0.50** 43 0.76** 47 0.60** 51 0.73** 

40 0.66** 44 0.72** 48 0.65** - - 

 ( 0.01) عند دالة)**( 

 الصعوبات محور  عبارات ارتباط معامالت أن( 3) الجدول  من يتضح     

 معامالت تراوحت كما(، 0.80 -0.31) بين تتراوح إليها تنتمي التي أبعادها مع

 وجميعها( 0.804 – 0.754) بين محورها مع الصعوبات ادأبع ارتباط

 صدق على يدل مما 0.01 داللة مستوى  عند إحصائيا ودالة موجبة

 معامالت تراوحت كما، إليه تنتمي الذي املحور  أو الُبعد مع االتساق

( 0.77 – 0.41) بين محورها مع الصعوبات على التغلب سبل محور  ارتباط

 يشير مما 0.01 داللة مستوى  عند إحصائًيا دالةو  موجبة أيًضا وجميعها

 .املحور  هذا مع العبارات اتساق إلى 

  باستخدام الدراسة أداة ثبات معامل حساب تم: الدراسة أدوات ثبات     
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 ألبعاد الثبات معامالت قيم( 4) الجدول  ويوضح، كرونباخ ألفا معامل

 محور  ثبات معامل إيجاد تم كما، التربوية البحوث إجراء صعوبات محور 

 .القياس ألداة العام والثبات الحلول  مقترحات

 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل. 4 جدول 

 معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ عدد العبارات الُبعد املحور 

 

 صعوبات إجراء البحوث

 0.65 8 الصعوبات الشخصية

 0.88 11 الصعوبات املعرفية

 0.74 10 ت اإلداريةالصعوبا

 0.61 7 الصعوبات األكاديمية

 0.89 36 - إجمالي محور الصعوبات

 0.90 15 - مقترحات الحل

 0.90 51 - الثبات العام

 تتراوح الدراسة أداة ملحاور  الثبات معامالت أن( 4) الجدول  من يتضح      

 يدل وهذا(، 0.90) األداة لهذه العام الثبات معامل بلغ كما(، 0.90 – 0.61)

 عليها االعتماد يمكن الثبات من مقبولة بدرجة تتمتع الدراسة أداة أن على

 .وتطبيقها

 الباحث قام الحل مقترح أهمية أو الصعوبة درجة لوصف: النتائج تفسير

ا موافق غير األقل االستجابة درجة بطرح املدى بحساب
ً
 من( 1) إطالق

( 4) املدى قيمة على ليحصل( 5) جًدا موافق األعلى االستجابة درجة

 يمكن املقترحة الوصف فئات حسب فئات ثالث على املدى وبقسمة

  طول  فئات ثالث على الحصول 
ً

 على القيمة هذه وبإضافة 1.33 منها كال

 املتوسطات مفاتيح تتبين اإلضافة وتتابع( 1) األقل االستجابة درجة

 (.5) الجدول  في املوضحة

 الحل مقترح أهمية أو الصعوبة درجة لوصف تاملتوسطا مفاتيح. 5 جدول 

 كبيرة متوسطة  قليلة

1 ≤ ≥ املتوسط 2.33 2.33 < ≥ املتوسط 3.66 3.66 < ≥ املتوسط 5 

 التساؤالت على اإلجابة .6

 التي الصعوبات مستوى  ما: يلي ما على الذي ينص األول  التساؤل  إجابة - أ

 وللتعرف. تربويةال البحوث إجراء في جدة محافظة ومعلمات معلمي تواجه

 من التربوية البحوث إجراء من تحد التي والصعوبات املعيقات مستوى  على

 الحسابية املتوسطات استخدام تم واملعلمات املعلمين نظر وجهة

( 6) الجدول  ويوضح، وترتيبها الصعوبة درجة إليضاح املعيارية واالنحرافات

 معلمي نظر جهةو  من البحوث إجراء صعوبات محور  أبعاد وترتيب درجة

 .جدة محافظة ومعلمات

ا التربوية البحوث إجراء صعوبات وترتيب درجة. 6 جدول 
ً
 الصعوبات محور  ألبعاد وفق

 ترتيب الصعوبة درجة الصعوبة املتوسط االنحراف عدد العبارات الُبعد

 الصعوبات الشخصية

 الصعوبات املعرفية

 الصعوبات اإلدارية

 الصعوبات األكاديمية

 3 متوسطة 3.55 0.61 8

 4 متوسطة 3.42 0.74 11

 1 كبيرة 4.06 0.50 10

 2 كبيرة 3.98 0.53 7

 - كبيرة 3.75 0.46 36 إجمالي املحور 

 وجهة من التربوية البحوث إجراء صعوبات أن( 6) الجدول  من يتضح       

 استجابة متوسط بلغ حيث كبيرة، صعوبات تعد واملعلمات املعلمين نظر

 وفًقا القيمة هذه وتعبر 3.75 الصعوبات محور  عبارات على لدراسةا عينة

 مع النتيجة هذه وتتفق، الكبيرة الصعوبات فئة عن املتوسطات ملفاتيح

 الخوالدة[، 19] والزعبي الشرع كدراسة السابقة الدراسات بعض نتائج

 صعوبات وجود إلى فيها النتائج توصلت والتي[ 8] الدوسري [، 9] واملقابلة

 في الجامعات في التدريس هيئة أعضاء أو واملعلمات املعلمين تواجه بيرةك

 يبين الصعوبات محور  ألبعاد ووفقا. التربوية أو العلمية البحوث إجراء

 كالصعوبات املتوسطة بين تتراوح الصعوبة درجة أن( 6) الجدول 

، واألكاديمية اإلدارية كالصعوبات كبيرة وصعوبات واملعرفية الشخصية

 وجهة من تأثيًرا األكثر الصعوبات تعد اإلدارية الصعوبات أن املالحظ نوم

 البحوث إجراء على قدرتهم من تحد والتي واملعلمات، املعلمين نظر

 فيما، األكاديمية الصعوبات أيًضا كبيرة وبدرجة التأثير في تليها، التربوية

 ابقاتها،س من تأثيًرا أقل املعرفية والصعوبات الشخصية الصعوبات تعد

 وتتفق. واملعلمات املعلمين نظر لوجهة وفًقا متوسطة بدرجة تؤثر حيث

 ودراسة[، 18] وشماس املجيدل دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتيجة

 األكثر هي اإلدارية العوامل أن إلى أشارت والتي[ 17] والوابلي الشهري 

 توصلت لتيوا[ 9] والقضاة مصطفى دراسة نتائج مع تختلف بينما، تأثيًرا

 يمكن كما، ضعيفة تأثيرات ذو اإلدارية العوامل أن مفادها نتيجة إلى

 هذه وفق التأثير متوسطة العوامل من تعد الشخصية العوامل أن مالحظة

 ُبعد عبارات على واملعلمات املعلمين استجابة متوسط كان حيث الدراسة،

 الصعوبة ةدرج فئة من القيمة هذه وتعد 3.55 عند الشخصية الصعوبات

 دراسة نتائج النتيجة هذه تخالف بينما املتوسطات ملفاتيح وفًقا املتوسطة

 أن إلى أشارت والتي[ 10] والقضاة مصطفى[، 22] األفندي من كال

 األكثر هي التدريس هيئة عضو أو املعلم بشخصية املتعلقة الصعوبات

 وهي متوسطة يراتهاتأث املعرفية العوامل أن( 6) الجدول  يبين وأخيًرا. تأثيًرا
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 الصعوبات، ألبعاد املختلفة األبعاد بين من التأثير حيث من العوامل أقل

 ُبعد عبارات على واملعلمات املعلمين استجابة متوسط كان حيث

 املعلومة توفر إلى النتيجة هذه تعود وقد 3.42 عند املعرفية الصعوبات

 في املعرفية هاراتهمم زيادة يستطيعوا واملعلمات فاملعلمون ، كبير بشكل

 البحث مهارات حول  املتعددة الكتب على باالطالع التربوية البحوث إجراء

 البحث حول  والشروحات املوضوعات من العديد على االطالع أو العلمي

 من العديد في االشتراك يستطيعون  كما، اإلنترنت شبكة عبر التربوي 

 البحث في املعرفية اراتهممه من يزيد هذا وكل، ُبعد عن التدريبية الدورات

 أشارت التي[ 21]وبيرنز يوان دراسة نتائج النتيجة هذه وتخالف، التربوي 

 لها كان( املعرفية الصعوبات) البحث كتابة مهارات مستوى  ضعف أن إلى

 والتي[ 19] والزعبي الشرع دراسة نتائج مع تتفق فيما، أكبر بشكل تأثيًرا

 إجراء أمام كبيرا عائقا يمثل ال البحث كتابة مجال تأثير أن إلى أشارت

 ايضاًحا( 10) إلى( 7) من الجداول  تبين وتفصيال. التربوية البحوث

 التي الصعوبات محور  أبعاد من ُبعد كل على واملعلمات املعلمين الستجابة

 .التربوية البحوث إجراء في تواجههم

  الشخصية الصعوبات ُبعد: اوال

 7 جدول 

 التربوية البحوث إجراء في الدراسة عينة تواجه التي الشخصية للصعوبات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

االنحراف  العبارة م

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي 

درجة 

 الصعوبة 

 ترتيب 

 الصعوبة 

 6 متوسطة 3.25 1.39 غير مقتنع بجدوى البحوث التربوية في تحسين جودة عمليتي التعليم والتعلم. 1

ضيق الوقت وانشغالي أثناء الدوام يحد من قدرتي على االطالع على نتائج البحوث ومتابعة ما  7

 يستجد في امليدان التربوي.

 1 كبيرة 4.41 0.72

 8 متوسطة 2.88 1.3 ليس من مهام عملي إجراء البحوث التربوية. 13

 2 كبيرة 4.04 0.93 إجراء البحوث التربوية غير مهم في تطوير مسيرتي املهنية. 19

 7 متوسطة 3.01 1.07 .غير راض ي عن وضعي الوظيفي 23

 4 متوسطة 3.60 1.22 غير مهتم بالدورات التدريبية التي تعقد في مجال البحث التربوي  26

 5 متوسطة 3.31 1.32 .يحتاج إجراء البحث التربوي إلى كثير من الوقت والجهد 29

 3 كبيرة 3.85 0.85 يف مادية ال استطيع اإليفاء بها.نشر البحوث التربوية يتطلب تكال 35

 3 متوسطة 3.55 0.61 إجمالي الُبعد 

 تواجه التي الشخصية الصعوبات إجمالي أن( 7) الجدول  من يتضح      

 الصعوبة درجة عند التربوية البحوث إجراء في واملعلمات املعلمين

 بين الُبعد هذا باراتع وجاءت 3.55 الحسابي املتوسط بلغ إذ، املتوسطة

 بين الحسابية املتوسطات تراوحت إذ واملتوسطة الكبيرة الصعوبة درجة

 الدوام أثناء واملعلمة املعلم وانشغال الوقت ضيق ويأتي( 2.88 -4.41)

 على واالطالع التربوي  امليدان في يستجد ما متابعة في كبيًرا عائًقا الرسمي

 4.41 بمتوسط واملعلمات املعلمين نظر وجهة من التربوية البحوث نتائج

 الرسمي الدوام فترة خالل واملعلمات املعلمين منح فإن لذلك ووفًقا

 بكتابة ليقوموا لهم انترنت وشبكة كمبيوتر أجهزة وتوفير مكتبية ساعات

 قد املعلمة أو املعلم بتخصص املتعلقة التربوية البحوث نتائج عن تقارير

 امللفت ومن. العلمي والتفكير البحث انببج صلتهم لتوثيق مفيًدا يكون 

 للبحوث إسهام أي يرون ال كبيرة وبدرجة واملعلمات املعلمين أن للنظر

 الستجابتهم الحسابي املتوسط كان فقد املهنية مسيرتهم تطور  على التربوية

 واملعلمات املعلمين أن إلى ذلك في السبب يرجع وقد 4.04 البند هذا حول 

 بها يقوم والتي العلمية املجالت في املنشورة لتربويةا البحوث بأن يرون

 
ً
 متفرغين تربويين باحثين أو املختلفة الجامعات في يعملون  أكاديميون  عادة

 تلمس ال االبحاث وتلك املعلم لدور  الفعلية املمارسة عن بعيدين

 يشير ما وهذا، التربوي  امليدان في الحقيقي وواقعهم الفعلية احتياجاتهم

 تتعلق التربوية البحوث حول  للمعلمين الرئيسة الشكوى  أن في يلزما اليه

 وواقعهم جهة من البحوث هذه موضوعات بين الصلة بانعدام

 أن الجدول  بيانات تشير كما[. 7] أخرى  جهة من البحثية واحتياجاتهم

 املجالت في التربوية البحوث نشر تكاليف في واملتمثلة االقتصادية العوامل

 املعلمين قدرات من تحد والتي كبيرة بدرجة املؤثرة العوامل من العلمية

 متوسط كان حيث ونشرها، التربوية البحوث إجراء على واملعلمات

 على واملعلمات املعلمين استجابة أتت فيما 3.85 البند هذا على استجابتهم

 املتوسطات تراوحت حيث املتوسطة الصعوبة مستوى  عند البنود بقية

 جدوى  مدى استكشاف إلى البنود هذه وتشير(، 3.60 -2.88) بين الحسابية

 نظر وجهة من التعليمية العملية جودة تحسين في التربوية البحوث

 التربوية بالدورات واهتمامهم الوظيفي رضائهم ومدى واملعلمات املعلمين

 جهود بذل على مقدرتهم مدى وكذلك التربوي  البحث مجال في تعقد التي

 من التربوي  البحث إجراء بأن واعتقادهم التربوية البحوث إجراء في أكبر

 .التربوي  امليدان في عملهم صميم

 
ً
  املعرفية الصعوبات ُبعد: ثانيا

 التربوية البحوث إجراء في الدراسة عينة تواجه التي املعرفية للصعوبات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات 8 جدول 

االنحراف  العبارة م

 اري املعي

املتوسط 

 الحسابي 

درجة 

 الصعوبة 

ترتيب 

 الصعوبة

 11 متوسطة 3.04 1.09 ضعف قدرتي على إعداد واستخدام أدوات جمع البيانات وحساب خصائصها السيكومتريه. 2

 9 متوسطة 3.19 1.10 أفتقد القدرة على تحديد مشكلة بحثية تربوية وفهم أبعادها. 5

 4 متوسطة 3.41 1.19 ساؤالت أو فرضيات الدراسة بشكل صحيح.ال أملك مهارة كافية لصياغة ت 8
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 1 كبيرة 4.20 1.02 استفادتي من الدراسات والبحوث األجنبية ضئيلة بسبب ضعف إجادتي للغة االنجليزية. 11

 2 كبيرة 3.81 1.07 ضعف مهاراتي في التوثيق العلمي للمراجع املستخدمة. 14

استخدام قواعد البيانات العربية واألجنبية للبحث عن ال أمتلك معرفة جيدة بكيفية  18

 املصادر واملراجع.

 3 متوسطة 3.61 1.10

 10 متوسطة 3.16 1.15 ال أجيد التعامل مع البرامج اإلحصائية لتحليل البيانات. 20

 7 متوسطة 3.25 1.10 ضعف مهاراتي في تحديد األساليب اإلحصائية املناسبة الختبار فرضيات البحث التربوي. 25

 8 متوسطة 3.24 1.11 ال أملك معرفة كافية لتحديد منهج البحث املناسب لطبيعة املشكلة البحثية. 27

 5 متوسطة 3.40 1.05 ضعف مهاراتي في تفسير النتائج البحثية ومناقشتها. 30

 6 متوسطة 3.32 1.10 ضعف قدرتي على تحديد مجتمع البحث واختيار نوع وحجم العينة. 33

 4 متوسطة 3.42 0.74 إجمالي الُبعد 

 املعلمين تواجه التي املعرفية الصعوبات أن( 8) الجدول  من يتضح      

 الصعوبة درجة عند مجمل بشكل التربوية البحوث إجراء في واملعلمات

 بين الُبعد هذا فقرات وجاءت 3.42 الحسابي املتوسط بلغ إذ، املتوسطة

 بين الحسابية املتوسطات تراوحت إذ سطةواملتو  الكبيرة الصعوبة درجة

 التي الكبيرة الصعوبات فإن الُبعد هذا لعبارات وتفصيال(.4.20-3.04)

 بمعرفتهم واملتعلقة التربوية البحوث إجراء في واملعلمات املعلمين تواجه

 للغة إجادتهم ضعف في تتمثل تنفيذه وخطوات التربوي  البحث بمفهوم

 من وتحد تواجههم التي العوامل أكبر من ذلك يعد حيث االنجليزية،

 التربوي، املجال في األجنبية والبحوث الدراسات من لالستفادة قدراتهم

 في التعليم وزارة بدأت وقد،  4.20 البند لهذا الحسابي املتوسط كان حيث

 املهارات تطوير بجانب االهتمام 2018 العام في السعودية العربية اململكة

 مسمى تحت وزاري  برنامج وفق واملعلمات للمعلمين يةاالنجليز  اللغوية

 اإلنترنت طريق عن ميسرة برسوم يقدم برنامج وهو( للجميع االنجليزية)

 الوطنية التعليم بوابة عبر التدريب عملية رائدة عاملية شركات تتولى

 املعلمين اتقان مستوى  رفع في البرنامج هذا يسهم أن املتوقع ومن(، عين)

 أن( 8) الجدول  من يتضح كما. االنجليزية اللغوية للمهارات واملعلمات

 املعرفية العوامل من يعد املستخدمة واملصادر للمراجع العلمي التوثيق

 السبب يكون  وقد 3.81 حسابي متوسط على حصل إذ كبيرة بدرجة املؤثرة

 ومجلة البحث منهج بحسب العلمي التوثيق آليات وتعدد اختالف ذلك في

 التدريبية الدورات من مزيد إجراء ايًضا املفيد من يكون  دوق، النشر

 العلمية البحوث إجراء حول  التربوي  التدريب مراكز في واملعلمات للمعلمين

 مهمة لتسهيل خاصة التربوية للبحوث العلمي التوثيق كيفية على والتركيز

 عند الُبعد هذا بنود بقية جاءت فيما، الجانب هذا في واملعلمات املعلمين

-3.61) بين لها الحسابية املتوسطات تراوحت إذ املتوسطة الصعوبة درجة

 خطوات من واملعلمات املعلمين وتمكن مقدرة إلى البنود هذه وتشير( 3.04

 وتنتهي البحثية املشكلة بتحديد تبدأ عادة والتي التربوية البحوث إعداد

 .الالزمة التوصيات وتقديم ومناقشتها النتائج بتفسير

  اإلدارية الصعوبات ُبعد: لثاثا

 التربوية البحوث إجراء في الدراسة عينة تواجه التي اإلدارية للصعوبات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات. 9 جدول 

 املعلمين تواجه التي اإلدارية الصعوبات أن( 9) الجدول  من يتضح      

 الصعوبة درجة عند عام بشكل التربوية البحوث إجراء في واملعلمات

 بين الُبعد هذا فقرات وجاءت 3.42 لها الحسابي املتوسط بلغ إذ، الكبيرة

 املتوسطات تراوحت إذ املتوسطة الصعوبة ودرجة الكبيرة الصعوبة درجة

 عدم باستثناء - اإلدارية العوامل مجمل وكانت( 3.59-4.44) بين الحسابية

 قدرة من وتحد كبيرة بدرجة مؤثرة عوامل تعد -البحوث توصيات تفعيل

 أهم ان مالحظة ويمكن، التربوية البحوث إجراء على واملعلمات املعلمين

 افتقار في تتمثل واملعلمات املعلمين نظر هةوج من اإلدارية املعوقات

االنحراف  العبارة م

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي 

درجة 

 الصعوبة 

ترتيب 

 الصعوبة

 1 كبيرة 4.44 0.93 ي التعليم العام ملهارات التفكير والبحث العلمي.تفتقر املناهج واملقررات الدراسية ف 3

 6 كبيرة 4.09 0.96 عدم تلبية الدورات التدريبية لحاجات املعلمين واملعلمات فيما يتعلق بكيفية إجراء البحوث التربوية. 6

 7 يرةكب 3.95 1.06 قلة تشجيع املشاريع البحثية على مستوى إدارات ومكاتب التعليم. 9

 8 كبيرة 3.83 1.03 ال يرتبط إجراء ونشر البحوث التربوية بأي حافز وظيفي للمعلمين واملعلمات. 12

كثرة املهام واألعباء اإلضافية التي تفرضها إدارات املدارس على املعلمين واملعلمات تحد من قدرتهم على  15

 إجراء البحوث التربوية.

 2 كبيرة 4.33 0.92

 3 كبيرة 4.24 0.85 ت في نشر البحوث التربوية في املجالت العلمية بسبب إجراءات النشر.هناك صعوبا 16

ضعف اهتمام قادة املدارس بثقافة البحوث العلمية في مدارسهم وعدم تشجيع املعلمين واملعلمات  22

 على تنفيذها.

 4 كبيرة 4.19 0.78

ات والندوات العلمية بسبب اإلجراءات اإلدارية صعوبة مشاركة وحضور املعلمين واملعلمات في املؤتمر  28

 املرتبطة.

 5 كبيرة 4.14 0.88

 9 كبيرة 3.84 0.77 امتناع بعض الجهات واملؤسسات التعليمية عن تقديم بيانات ضرورية للباحث التربوي. 31

 10 متوسطة 3.59 0.91 .عدم تفعيل توصيات البحوث التربوية في صنع القرارات التربوية 34

 1 كبيرة 4.06 0.50 إجمالي الُبعد 
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 العلمي، والبحث التفكير ملهارات بتدريسها يقومون  التي الدراسية املناهج

 بظاللة يلقي قد بدورة وهذا 4.44 البند لهذا الحسابي املتوسط كان حيث

 امللقاة املهام كثرة أن النتائج تبين كما، والبحثية التدريسية ممارساتهم على

 التربوية البحوث إجراء على مقدرتهم من تحد واملعلمات املعلمين اتقع على

 إلى املعلمين يشير كما 4.33 البند لهذا الحسابي املتوسط بلغ حيث

 وقد النشر إجراءات بسبب التربوية بحوثهم نشر في تواجههم صعوبات

 الكترونية أو ورقية محكمة علمية مجلة بإنشاء التفكير املفيد من يكون 

 واملعلمات املعلمين بحوث بنشر تختص التعليم إدارات مظلة تحت

 املشاريع تشجيع ضعف إن( 9) الجدول  يبين كما فيها النشر مهمة وتسهيل

 صعوبات تمثل املدارس قادة وكذلك التعليم، مكاتب مستوى  على البحثية

 هناك أن يتضح كما، البحثي لدورهم واملعلمات املعلمين ملمارسة بالغة

 في واملعلمات للمعلمين تقدم التي التربوية الدورات نوعية يف قصورا

 ال أنه واملعلمات املعلمين يرى  ذلك إلى إضافة، التربوي  البحث جوانب

، التربوية البحوث ونشر إجراء مقابل لهم تقدم وظيفية حوافز أي يوجد

 واملعلمات املعلمين تواجه حقيقية صعوبات تمثل اإلدارية العوامل هذه كل

 بهذه االهتمام ولعل التربوية بحوثهم ونشر إجراء على قدراتهم من حدوت

 الندوات في االشتراك في ودعمهم واملعلمات املعلمين وتشجيع الجوانب

 يوثق الجانب هذا في لهم املتخصصة الدورات وتقديم البحثية واملؤتمرات

 لذلك وتبعا املهنية، ممارساتهم على ينعكس الذي العلمي بالتفكير صلتهم

 والطريقة العلمي التفكير نحو إيجابيا اتجاها أيضا طلبتهم يكتسب قد

 .العلمية

  األكاديمية الصعوبات ُبعد: رابعا

 التربوية البحوث إجراء في الدراسة عينة تواجه التي األكاديمية للصعوبات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات 10 جدول 

االنحراف  العبارة م

 ي املعيار 

 املتوسط

 الحسابي  

 درجة 

 الصعوبة 

 ترتيب

 الصعوبة 

 1 كبيرة 4.44 0.84 وجود فجوة بين ما يتعلمه املعلم في الجامعة في مجال التفكير العلمي وبين ما يطبقه في امليدان التربوي. 4

 6 متوسطة 3.60 1.03 التربوية.صعوبة استفادة املعلمين واملعلمات من املكتبات الجامعية للحصول على البحوث والدراسات  10

صعوبة استفادة املعلمين واملعلمات من الدورات التدريبية التي تعقدها كليات خدمة املجتمع في  17

 الجامعات حول منهجيات وطرق البحث التربوي.

 4 كبيرة 3.97 0.96

 2 كبيرة 4.16 0.96 الكليات التربوية.قلة الساعات املنهجية في مقررات البحث التربوي التي تقدمها الجامعات لطلبة  21

 3 كبيرة 4.09 0.94 عزوف االكاديميين عن االشتراك مع املعلمين واملعلمات في إجراء البحوث التربوية. 24

تدني جودة اإلعداد التربوي من قبل الجامعات للمعلمين واملعلمات فيما يختص بطرق ومناهج البحث  32

 التربوي.

 7 متوسطة 3.56 1.23

 5 كبيرة 3.99 0.95 ال يوجد تواصل و شراكة بين الجامعات ومدارس التعليم العام في مجال البحث التربوي. 36

 2 كبيرة 3.98 0.53 إجمالي الُبعد 

 املعلمين تواجه التي األكاديمية الصعوبات أن( 10) الجدول  من يتضح      

 الصعوبة جةدر  عند عام بشكل التربوية البحوث إجراء في واملعلمات

 بين الُبعد هذا بنود وتراوحت 3.98 لها الحسابي املتوسط بلغ إذ، الكبيرة

 بين الحسابية املتوسطات تراوحت إذ واملتوسطة الكبيرة الصعوبة درجة

 ما بين فجوة هناك أن واملعلمات املعلمين يرى  للنتائج ووفًقا(، 3.56 -4.44)

 امليدان في فعلًيا بتطبيقه ن يقومو  ما وبين الجامعية البرامج في تعلموه

 وجهة تشير وقد 4.44 البند لهذا الحسابي املتوسط بلغ حيث التربوي،

 السعودية الجامعات في املعلم إعداد برامج مراجعة ضرورة إلى هذه النظر

 في حالًيا تداوله يتم ما وهذا التربوي  امليدان في املختلفة املتغيرات لتواكب

 ومراجعة املعلم إعداد برامج تجاه كبيرة حراك يدور  حيث التعليم، وزارة

 متمثال األكاديمي اإلعداد يصبح وقد الشأن هذا في املرتبطة املتغيرات كل

 اململكة في واملعلمات املعلمين إلعداد متطلبا املنهي املاجستير برامج في

 املعلمين ومهارات قدرات تطوير في يسهم قد ما وهذا السعودية العربية

 بزيادة وذلك العلمي التفكير وممارسة التربوية البحوث إجراء في واملعلمات

 البرامج تلك بجودة واالهتمام التربوي  البحث مقررات في املنهجية الساعات

 يرون واملعلمات املعلمين أن( 10) الجدول  من يتضح كما، لهم تقدم التي

 التعليم بين والشراكة التواصل في ضعف هناك بأن نظرهم وجهة من

 قامت وقد، خاصة والتربوي  العلمي البحث مجال في العالي والتعليم لعاما

 بين الشراكة توثيق شانها من مبادرات بتبني مؤخرا التعليم وزارة

 تم وقد املختلفة التعليم إدارة وبين السعودية الجامعات في األكاديميين

( ستقبلامل باحث) مسمى تحت املناطق من العديد في املبادرة هذه في البدء

 اكتساب في واملعلمة للمعلم مهًما رافًدا املبادرة هذه تكون  أن املتوقع ومن

 شراكتهم وزيادة العلمي البحث جوانب في واملهارات الخبرات من املزيد

 .املختلفة السعودية الجامعات في باألكاديميين وصلتهم

 للتغلب املعينة السبل ما: التالي على ينصالذي  الثاني التساؤل  نتائج. ب

 ومعلمات معلمي نظر وجهة من التربوية البحوث إجراء صعوبات على

 املتوسطات استخدام تم التساؤل  هذا على ولإلجابة. جدة محافظة

 واملعلمات املعلمين موافقة درجة إليضاح املعيارية واالنحرافات الحسابية

 نةالعي أفراد استجابات يوضح( 11) والجدول ، لهم املقترحة الحلول  على

 .الحل مقترحات حول 

 الدراسة عينة نظر وجهة من البحوث إجراء على التغلب لسبل املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات 11 جدول 

االنحراف  العبارة م

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي 

درجة 

 األهمية

ترتيب 

 األهمية

 5 كبيرة 4.35 0.78 طط االستراتيجية للوزارة وإدارات التعليم.التأكيد على نشر ثقافة البحث العلمي كهدف وأولوية ضمن الخ 38

 8 كبيرة 4.27 0.70 تسهيل مهمة املعلمين واملعلمات في استخدام قواعد املعلومات املحلية والعربية واألجنبية. 39

 3 كبيرة 4.39 0.59نشر بحوث تخصيص مجالت علمية محكمة )إلكترونية أو ورقية( تحت مظلة إدارات التعليم أو الوزارة تهتم ب 40
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 املعلمين واملعلمات بشكل مجاني.

 14 متوسطة 3.41 1.29 تضمين النشر العلمي للبحوث التربوية كبند أساس ي في استمارة تقويم أداء املعلم/ـه. 41

 تكوين لجنة استشارية أو قسم خاص في كل إدارة تعليم يهتم بتقديم االستشارات املنهجية واإلحصائية 42

 للمعلمين واملعلمات في إعداد وتحليل بحوثهم.

 12 كبيرة 4.09 0.93

 11 كبيرة 4.16 0.94 عقد دورات وورش عمل مكثفة للمعلمين واملعلمات للتعريف بأهمية البحث التربوي وخطوات تنفيذه. 43

 7 كبيرة 4.31 0.82 البحث العلمي.عقد شراكات مع الجامعات ومراكز األبحاث لالستفادة من الخبرات األكاديمية في مجال  44

 15 متوسطة 3.32 1.38 إدراج النشر العلمي للبحوث التربوية معيارا في مفاضلة النقل أو التعيين على الوظائف القيادية واإلشرافية. 45

ة على تقليل املهام واألعباء اإلضافية عن املعلم/ـة في سبيل اندماجهم في مجتمعات التعليم املهنية القائم 46

 البحث والتقص ي.

 9 كبيرة 4.21 0.95

 2 كبيرة 4.44 0.68 االهتمام بمرحلة إعداد املعلم/ـة في الجامعات بحيث يتاح لهم التدريب على إجراء البحوث بشكل تطبيقي. 47

 1 كبيرة 4.57 0.55 دعم وتشجيع املعلمين واملعلمات للحضور واملشاركة في املؤتمرات والندوات العلمية. 48

 6 كبيرة 4.33 0.82 عمل ملتقيات وندوات على مستوى مكاتب وإدارات التعليم إلشراك املعلمين واملعلمات في عرض بحوثهم. 49

 4 كبيرة 4.37 0.75 عقد مسابقات في مجال البحث التربوي على مستوى مكاتب وإدارات التعليم. 50

 13 متوسطة 3.48 1.35 م أداء املدارس ومكاتب وإدارات التعليم.جعل النشر العلمي للمعلمين واملعلمات بندا في تقيي 51

 10 كبيرة 4.19 0.89 عقد دورات تربوية وورش عمل لتدريب املعلمين واملعلمات على برامج التحليل اإلحصائي. 52

 - كبيرة 4.13 0.60 إجمالي املقترحات 

 علمينامل أن يتبين( 11) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من     

 الصعوبات على التغلب في تسهم التي املقترحات هذه يؤيدون  واملعلمات

 درجة متوسط كان حيث كبيرة، بدرجة البحوث إجراء في تواجههم التي

(، 5 -3.66) التام والتأييد املوافقة فئة في يقع متوسط وهو 4.13 املوافقة

 املعلمين آراء في كبير تجانس هناك أن يتبين املقدمة املقترحات خالل ومن

 والتشجيع الدعم مقترح حض ي وقد، املقترحات تلك تجاه واملعلمات

 يليه 4.57 أكبر تأييد متوسط على العلمية واملؤتمرات الندوات لحضور 

 من املعلمين وتمكين الجامعات في املعلم إعداد بمرحلة االهتمام مقترح

 كان حيث مي،العل والتفكير البحث ملقررات وتطبيقي عملي بشكل التعلم

 مجلة إنشاء مثل مقترح حاز كما 4.44 املقترح هذا على موافقتهم متوسط

 على مسابقات وعقد واملعلمات املعلمين ببحوث خاصة محكمة علمية

 نتائج ووفق، أيضا كبيره وموافقة تأييد على التعليم مكاتب مستوى 

 13 على كبيرة بدرجة وافقوا واملعلمات املعلمين أن يتبين( 11) الجدول 

 بشكل يؤيدون  ال واملعلمات املعلمين أن يتضح فيما، 15 أصل من مقترًحا

 مفاضلة في معيار اعتباره أو أدائهم بـتقييم البحوث إجراء يرتبط أن كبير

 .واإلشرافية القيادية الوظائف في التكليف أو النقل

 ذات فروق هناك هل:  التالي علىالذي ينص  الثالث التساؤل  نتائج. ج

 جدة محافظة ومعلمات معلمي تقدير درجة في 0,05 عند إحصائية لةدال

، الجنس: من لكل تعزى  التربوية البحوث إجراء في تواجههم التي للصعوبات

 استخدام تم التساؤل  هذا على لإلجابة. العلمية الدرجة، الخبرة سنوات

 درجة في الفروق داللة على للتعرف two independent T-test اختبار

 إجراء في تواجههم التي للصعوبات جدة محافظة ومعلمات معلمي ديرتق

 .أوال الجنس ملتغير وفقا التربوية البحوث

  الفروق: اوال
ً
 الجنس ملتغير تبعا

ا البحوث إجراء لصعوبات الدراسة عينة تقديرات بين للفروق T-test اختبار نتائج. 12 جدول 
ً
 الجنس ملتغير وفق

 نتيجة الداللة مستوى الداللة  درجة الحرية قيمة ت النحراف املعياري ا املتوسط العينة الجنس

 دالة  0.031 147 2.18- 0.45 3.68 83 معلمين

 0.47 3.84 66 معلمات احصائيا

 عند إحصائيا دالة فروق وجود إلى( 12) الجدول  وفق النتائج تشير     

 التي للصعوبات تقديرهم في واملعلمات املعلمين بين( α≤0.05) مستوى 

 فأن االختبار نتيجة وبحسب، التربوية البحوث إجراء في تواجههم

 املعلمين تواجه التي الصعوبات من أكبر املعلمات تواجه التي الصعوبات

 البحوث بإجراء االهتمام درجة اختالف إلى ذلك في السبب يعود وقد

 صعوباتوال العوامل اختالف وإلى واملعلمات املعلمين بين التربوية

 البحوث إلجراء املعلمين عند الوقت من متسع وجود في املتمثلة الشخصية

ا التربوية
ً
 كما، أكبر لديهن املنزلية املسؤوليات تكون  فقد، للمعلمات خالف

 واملؤتمرات الندوات في واالشتراك التدريبية بالدورات املعلمات التحاق أن

 الوقت وضيق التنقل يف صعوبات لوجود إمكانية أقل يكون  قد العلمية

 . واملدرسية املنزلية مسؤولياتهم بسبب للمعلمات املتاح

 العلمية والدرجة التدريسية الحبرة سنوات ملتغير تبًعا الفروق:  ثانيا

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات إلى( 13) الجدول  بيانات تشير

 تبًعا التربوية بحوثال إجراء صعوبات محور  على الدراسة عينة الستجابات

 .لهم التدريسية والخبرة العلمية الدرجة الختالف

 التدريسية والخبرة العلمية الدرجة الختالف تبًعا الدراسة لعينة املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات. 13 جدول 

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم الدرجة العلمية

 10 115 24 العينة

 3.56 3.73 3.92 املتوسط الحسابي 

 0.60 0.42 0.54 االنحراف املعياري 
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 سنة20أكثر من  سنة 20- 10من  سنوات 10أقل من  الخبرة التدريسية

 71 52 26 العينة

 3.79 3.58 4.01 املتوسط الحسابي

 0.46 0.39 0.47 االنحراف املعياري 

ا هناك أن( 13) الجدول  بيانات من يتبين      
ً
 املتوسطات بين ظاهرة فروق

 
ً
 الخبرة سنوات اختالف وكذلك العلمية الدرجة اختالف من لكل تبعا

 .التدريسية

  األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم الفروق هذه داللة وملعرفة     

One-Way ANOVA معلمي تقدير درجة في الفروق داللة على للتعرف 

 التربوية البحوث جراءإ في تواجههم التي للصعوبات جدة محافظة ومعلمات

( 14) والجدول ، التدريسية الخبرة وسنوات العلمية الدرجة ملتغير وفًقا

 . االختبارات هذه نتائج يوضح

 14 جدول 

 الخبرة وسنوات العلمية الدرجة الختالف تبًعا الدراسة عينة نظر وجهة من التربوية البحوث إجراء صعوبات في للفروق التباين تحليل نتائج

 يراملتغ

 املستقل

 نتيجة الداللة مستوى الداللة املحسوب قيمة " ف " متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 بين املجموعات الدرجة العلمية

 داخل املجموعات

 الكلي

1.085 

30.430 

31.515 

2 

146 

148 

0.543 

0.208 

 غير دالة إحصائًيا  0.077 2.603

 سنوات

 الخبرة

 املجموعاتبين 

 داخل املجموعات

 الكلي

3.468 

28.047 

31.515 

2 

146 

148 

1.734 

0.192 

 دالة إحصائًيا  0.00 9.027

 

 تقديرات بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم( 14) الجدول  من يتضح      

 تبعا التربوية البحوث إجراء في تواجههم التي للصعوبات واملعلمات املعلمين

 أن إلى النتيجة هذه في السبب يعود وقد علميةال درجاتهم الختالف

 اإلدارية العوامل في كانت األول  التساؤل  نتائج وفق تأثيًرا األكثر الصعوبات

 عن النظر بصرف جميعهم واملعلمات املعلمين تواجه ما وهي واألكاديمية،

 بشكل املعرفية العوامل في تؤثر قد العلمية فالدرجة، العلمية درجاتهم

 إلصحاب التربوية البحوث إجراء في املعرفة املهارات تكون  حيث خاص

 عند عليه هي مما أعلى( دكتوراه -ماجستير) العليا العلمية الدرجات

 مهارات ممارسة بحكم( دبلوم -بكالوريوس) األقل الدرجات أصحاب

 من كثير في الزامي متطلب التربوية البحوث فعمل، العلمي والتفكير البحث

 العوامل نإف هذا ومع ،والدكتوراه املاجستير درجة يازالجت الجامعات

 من تعد وال متوسطة بدرجة توثر األول  التساؤل  إجابة حسب املعرفية

 توفر في سابقا ايضاحه تم كما السبب يكون  وقد الكبيرة الصعوبات

 قبل من إليها الوصول  يسهل مما اإلنترنت أو العلمية الكتب في املعلومة

 من يتضح كما. العلمية درجاتهم عن النظر بصرف اتواملعلم املعلمين

 واملعلمات املعلمين تقديرات بين إحصائيا دالة فروق وجود( 14) الجدول 

 سنوات الختالف تبعا التربوية البحوث إجراء في تواجههم التي للصعوبات

 عن البعدية املقارنات استخدام تم الفروق هذه اتجاه وملعرفة، الخبرة

 (.15) للجدول  وفًقا Scheffe يفيهش اختبار طريق

 15 جدول 

 التدريسية الخبرة سنوات الختالف بتًعا تواجههم التي للصعوبات الدراسة عينة تقديرات بين الفروق اتجاه على للتعرف البعدية املقارنات

 الداللة االحصائية فرق املتوسطات 2 1

 0.05د دالة إحصائًيا عن 0.4374 سنة 20-10من  سنوات 10أقل من 

 0.05دالة إحصائًيا عند  0.2096- سنة 20أكثر من  سنة 20-10من 

 املعلمين بين إحصائيا دالة فروق هناك أن( 15) الجدول  من يتضح     

 الخبرة وأصحاب( سنوات 10 من أقل) األقل الخبرة أصحاب واملعلمات

 وهذه، األقل التدريسية الخبرة أصحاب لصالح( سنة 20-10) املتوسطة

 املعلمين تواجه التي البحوث إجراء صعوبات أن إلى تشير الفروق

 يعود وقد الخبرة متوسطي تواجه التي تلك من أكبر خبرة األقل واملعلمات

 املشكلة تحديد في املعلم خبرة به تسهم الذي للدور  ذلك في السبب

 جانض أكثر تجعله املعلم خبرة زيادة أن كما، أبعادها وفهم التربوية البحثية

 كما، عام بشكل التربوي  امليدان في تواجهه التي الصعوبات مع للتعامل

 واملعلمات املعلمين بين إحصائيا دالة فروق وجود( 15) الجدول  من يتضح

 من أكثر) خبرة األكثر واملعلمات واملعلمين( سنة 20-10) الخبرة متوسطي

 تواجه يالت الصعوبات أن إلى يشير وهذا خبرة األكثر لصالح( سنة 20

 تواجه التي تلك من أكبر( سنة 20 من أكثر) خبرة األكثر واملعلمات املعلمين

 الحظ كما –ذلك في السبب يعود وقد( سنة 20-10) الخبرة متوسطي

سنة  22أن غالبية املعلمين واملعلمات ممن تفوق خبرتهم  –الباحث

 والدرجة الخبرة متغير بين تفاعل يحدث قد ما وهذا يحملون درجة الدبلوم

 النتيجة لهذه السبب يعود قد كما، النتيجة هذه مثل إليجاد العلمية

 نحو( سنه 20 من أكثر) خبرة األكثر واملعلمات املعلمين دافعية لتدني

 واختالف املشاغل زيادة أن كما التقاعد سن من القترابهم البحوث إجراء

 مستوى  تدني على بظاللة يلقي قد السن هذه في والتوجهات األهداف

 .التربوية البحوث إجراء نحو االتجاه وضعف االهتمام

 توصياتال. 6

  -:التالية التوصيات تقديم يمكن الدراسة هذه نتائج ضوءفي 

 واملعلمات املعلمين يرى  والتي الدراسة هذه في املقدمة باملقترحات األخذ •

ــف لرغباتهم موافقة أنها كبيرة بدرجة   التي صعوباتال على التغلب لــــسبي يــ
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 .ونشرها التربوية البحوث إجراء في تواجههم

 . واملعلمات املعلمين عمل في الثانوية واألعباء املهام تخفيف •

 في متخصصة دورات بتقديم البحثية واملعلمات املعلمين مهارات تنمية •

 .التربوية البحوث إجراء مجال

 البحوث إجراء لىع واملعلمات املعلمين لتشجيع وظيفية حوافز تقديم •

 (.مؤتمرات، ندوات، ملتقيات) العلمية املحافل في واملشاركة التربوية

 من مزيدا تتضمن بحيث واملعلمات املعلمين إعداد برامج في النظر إعادة •

 .التطبيقية البحثية واملقررات املساقات

 إدارات مضلة تحت محكمة علمية مجالت إنشاء إمكانية في النظر •

 .التربوي  امليدان في واملعلمات املعلمين بحوث بنشر تصتخ التعليم
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ABSTRACT_ This study aims to identify the level of difficulties in terms of conducting education research 

and the methods to overcome such difficulties from the viewpoint of teachers in government schools in 

Jeddah. The study further aims to shed light on the effect of variables such as gender, academic degree, 

and years of experience on such difficulties. To this aim, the researcher has employed the descriptive 

approach – relying upon a questionnaire as an instrument of the study. Community of the study was 

composed of 149 teachers of both genders. Findings of the study revealed that the difficulties confronted by 

teachers of both genders in terms of conducting educational researches are considerable. Those difficulties 

have been classified from the viewpoint of teachers as follows: Administrative difficulties, academic 

difficulties, personal difficulties and eventually the cognitive difficulties. Findings of the study further 

revealed that teachers of both genders have been considerably in support of the proposed solutions. 

Findings also pointed out at statistically indicated differences at the level of (0.05) attributed to the 

variable of gender as difficulties were confronted greater by female teachers. Similarly, statistically 

indicated differences were detected at the level of (0.05); and were attributed to teaching experience. 

Nonetheless, findings revealed no statistically indicated differences according to the variable of academic 

degree of teachers of both genders. 

Keywords: Difficulties, Educational Research, Research Teacher. 

 

 

 

 

 

 

 

 


