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تركز اهلدف الرئيس هلذه الدراسة يف تقصي املشكالت اليت يواجهها أعضاء اهليئة التدريسـية يف  
، وتقديرهم للحجم احلقيقي هلـا  -بوصفهم باحثني -ورية من خالل عملهم الكليات التربوية يف س

وقد تطلبت الدراسة إعداد أداة خاصة لتغطيـة هـذه   . جمتمعة، ومنفردة، وموزعة إىل جماالا الستة
املشكالت بعد أن متّ حتديد ااالت الستة اليت تقع ضمنها، واليت تتصل بالشروط احمليطـة بعمليـة   

اء اهليئة التدريسية، والبحوث املنشورة هلم، كما تتصل باملراجع العلميـة، وأدوات  البحث، وأعض
وجرى العمل على توفري مستلزمات صالح هذه األداة، والتأكد . القياس، واإلفادة من نتائج البحث

من خصائصها القياسية، وإخراجها بالصورة اليت تؤهلها لالستخدام يف هذه الدراسة ويف دراسـات  
  .مشاة أخرى

ويف ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج متثلت إحداها يف وجـود عـدد كـبري مـن     
املشكالت اليت جتاوزت مبجموعها حدود املتوسط من حيث درجة شدا، يرى الباحـث أن مـن   
املناسب التعامل مع هذه املشكالت بوصفها تعبرياً عن أزمة كربى واحدة، ويقترح وضـع سـلم   

كمـا  . ن أساساً يف التصدي هلذه األزمة ضمن الظروف واإلمكانات الواقعية املتاحـة أولويات يكو
                                           

 .كلية التربية، جامعة دمشق، اجلمهورية العربية السورية ∗
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  .يقترح متابعة هذه األزمة باستمرار وإخضاعها لدراسات متالحقة

2



  مطانيوس مخائيل. د. أ ..…....................مشكالت البحث التربوي كما يراها أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات التربوية  
  

  

  

 

 

  خلفية الدراسة -1
يتعاظم االهتمام بالبحث العلمي ودوره يف حتقيق التقدم يف ااالت املختلفة بصورة 

ومثة ما يشـبه اإلمجـاع لـدى العلمـاء     . ة الزمنية الراهنةمل يسبق هلا مثيل يف الفتر
واملفكرين على أن التقدم يف أي جمال من ااالت املختلفة ال يتحقق إال عن طريـق  

إن البحث هو أهم أداة مـن  : "القائلة Moulyوهذا ما تؤكده عبارة مويل . البحث
التوافق بطريقـة أكثـر    أدوات تقدم املعرفة، ودفع عجلة التطور، ومتكني اإلنسان من

فعالية مع بيئته وجعله قادراً على حتقيق أغراضه وإجياد احللـول املالئمـة ملشـكالته    
  ).Cohen& Laurence,1994,p.11: نقالً عن" (وصراعاته

ومع االعتراف بأمهية البحث العلمي ودوره يف حتقيق التطورات اهلائلة اليت تشهدها 
نا، وإقرار حقيقة أن العلوم اإلنسـانية والتربويـة مل   العلوم الطبيعية والدقيقة يف عصر

تتمكن بعد من مسايرة تلك التطورات، فإن احلقيقة اليت مل تعد مثاراً ألدىن شك هي 
يستحيل فهمها والتعامل معها " حبثية"أن الظاهرة التربوية واإلنسانية عامة هي ظاهرة 

العلمية املنظمـة واسـتخدام   وتوجيهها باالجتاه املناسب من دون إخضاعها للدراسة 
  .مناهج البحث العلمي يف معاجلتها

من جهة أخرى فإن تنامي الوعي بأمهية الثروة البشرية؛ والنظر إليها بوصفها دعامة 
الطاقـات  " توظيـف "النهضة والتقدم احلضاري؛ يطرح مسألة استثمار هذه الثروة و

بحوث اإلنسـانية والتربويـة   البشرية على النحو األمثل، مما يتطلب االعتماد على ال
وهذا مـا يؤكـد   . وتفعيل دورها إىل الدرجة القصوى يف هذا االستثمار والتوظيف

بدوره أمهية البحث العلمي يف ااالت اإلنسانية والتربوية، ويدعو إىل جتاوز النظـرة  
  .التقليدية أحادية البعد واليت تنتقص من مكانة هذا البحث، وتقلل من شأنه

ة البحث العلمي يف امليدان التربوي يف أن هذا البحث ال ميثل فقط واحداً تظهر أمهي
من ميادين البحث العلمي املختلفة، بل ميثل حمور االرتكاز الذي تدور حوله الكثري من 
جوانب النهوض والتقدم االجتماعي واحلضاري، ويعد األكثر التصاقاً بقضايا اإلنسان 

ومن الواضح أن مسائل من مثل إعداد . احلياتية امللحةوطموحاته املستقبلية ومشكالته 
جيل املستقبل، والوصول باملتعلم الفرد إىل أقصى ما تسمح به قدراته، والتطوير املنسق 
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. واملتكامل لشخصيته؛ هي من بني املسائل العديدة اليت يتصدى هلا البحث التربـوي 

لمنـهج العلمـي يف دراسـة    كما أن من الواضح أن البحث التربوي بوصفه تطبيقاً ل
املشكالت التربوية يعطي التربية املكانة املرموقة اليت ميكن أن حتتلـها، وجيعلـها أداة   

ولعل يف هذا كله إشارة واضحة إىل أن البحث التربوي . فعالة يف خدمة الفرد واتمع
الـذي   مل يعد يف أيامنا هذه مطلباً علمياً حمضاً أو مظهراً من مظاهر التقدم العلمـي 

" مطلباً اجتماعياً وقومياً يف خمتلف األقطار، ولو بدرجات متفاوتة"ننشده، بل أصبح 
  ).4،ص1992عدس،(

ومع تنامي الوعي بأمهية البحث التربوي ودوره يف تطوير العملية التربوية ومواجهة 
مشكالا؛ برزت أصوات عديدة يف الساحة العربية تدعو إىل اإلفادة القصوى من هذا 

وقـد أشـار   . حث؛ وتوظيفه مباشرة يف مواجهة املشكالت االجتماعية والتربويةالب
البحث العلمي يف تعهد العقـل البشـري بالتربيـة    "بركات يف هذا السياق؛ إىل أن 

والتعليم جيب أن يأيت يف املرتبة األوىل من األمهية؛ حبيث يسري جنباً إىل جنـب مـع   
كما أكد أبو ). 12، ص1993بركات، " (عية البحث العلمي يف الثروة املادية والطبي

يعد الوسيلة املمكنة إلجياد احللول العلميـة للمشـكالت   " علي أن البحث التربوي 
وقـد  ). 74، ص1988أبو علـي،  " (التربوية احلادة اليت تعاين منها البالد العربية 

اين منـها  تعززت هذه النظرة إىل البحث التربوي ودوره يف مواجهة املشكالت اليت نع
، عـز  1982النوري، (يف الواقع القائم من قبل العديد من الباحثني التربويني العرب 

وتلتقي هذه النظـرة للبحـث   ). 1993، الوكيل، 1992، عدس، 1982الدين، 
التربوي ودوره اهلائل يف حتسني الواقع التربوي مع نظرة بعض الباحثني األجانب مـن  

  .وغريمها) Van Dalen,1973(وفان دالن ، )Kerlinger,1971(مثل كريلنجر 
ولكن على الرغم من تأكيد أمهية البحث التربوي واإلحلاح املتزايد علـى تفعيـل   
دوره يف مواجهة التحوالت الكربى املتسارعة اليت تشهدها التربية العربية، فإن الدور 

 معهـا   الذي يؤديه هذا البحث ما زال يف حقيقة األمر حمدوداً للغاية لدرجة يصـح
إننا نعاين من فجوة حقيقية؛ تفصل بني البحث التربوي واملمارسة التربوية، أو : القول

إن البحث التربوي يسري يف واد واملمارسة التربوية تسـري يف واد آخـر، فـالبحوث    
التربوية اليت جترى يف الوطن العريب قلما تتصدى ملشكالت مستمدة من واقع املمارسة 
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والكثري من الباحثني العرب يتعمدون تناول مشـكالت مصـطنعة   التربوية القائمة، 
مث إن . للبحث والدراسة دون مراعاة حاجات اتمع احمللـي ومشـكالته الواقعيـة   

البحوث التربوية ال يندر أن توضع بعد إجنازها لتزيني رفوف املكتبات، وكـثرياً مـا   
وهذا مـا يـؤدي باحملصـلة    . تواجه بتجاهل واضح من قبل السلطات التربوية املعنية

النهائية إىل ترسيخ حالة التخلف واجلمود اليت يعاين منها الواقع التربـوي، ويكـرس   
االنفصال القائم بني البحث التربوي واملمارسة التربوية، بل ويؤدي إىل ما يسميه طلبة 

 العمل التربوي وختلف املمارسة التربوية ومجودها من خالل احملافظة علـى " اغتراب"
حيرم البحث التربوي من تصحيح مساراته "هذا فضالً عما يراه طلبة، . الوضع القائم

" وتعديلها يف ضوء التغذية الراجعة اليت تعتمد على التفاعل مع املمارسـة التربويـة   
  ).، املقدمة1991طلبة، (

من الدراسات اليت تصدت ملشكالت البحث التربوي يف الوطن العريب، أو بعـض  
اليت سعت إىل ) 1987(أبو زينة وصواحلة : اليت جيدر الوقوف عندها دراسةأقطاره، و

وقد أشارت هذه الدراسـة  . رصد واقع البحث التربوي يف األردن وتعرف مشكالته
إىل حقيقة االنفصال القائم بني البحث التربوي ومتطلبات التنميـة الشـاملة، كمـا    

حوث التربوية وتتمثل بصورة خاصـة  أشارت إىل حالة من عدم التوازن تعاين منها الب
يف كثرة البحوث املوجهة ملعاجلة موضوعات معينة وندرة البحوث املوجهـة ملعاجلـة   

وتذكر نتائج هذه الدراسة بدراسات أخرى أكدت وجود حالـة  . موضوعات أخرى
من عدم التوازن، ولو بشكل آخر، كدراسة أبيض اليت أشارت إىل غلبة أنواع معينـة  

وث التربوية يف الوطن العريب، كالبحوث امليدانية والبحوث التجريبية أو شبه من البح
التجريبية، على أنواع أخرى من البحوث وخباصة البحـوث ذات الطبيعـة النظريـة    

كما تذكر نتائج هذه الدراسة بنتائج إحدى الدراسات ). 1987أبيض، (والتارخيية 
ات املتحدة األمريكية وهي دراسة فرانك اليت اليت تعرضت لواقع البحث التربوي يف الوالي

أكدت بدورها ضعف صلة البحث التربوي باملمارسة التربوية، وطغيان نوع معني مـن  
  ).Frank, 1982( البحوث وهي البحوث األساسية على البحوث اإلجرائية

ومن الدراسات اليت تصدت ملشكالت البحث التربوي وسعت إىل حتديـد بعـض   
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تؤثر يف كفايته، وحتد من االعتماد عليه بوصفه أساساً للتطوير والتنميـة   العوامل اليت
قلـة املـوارد   : وقد كانت العوامل اليت استخلصتها الدراسة). 1987(دراسة مطر 

، عدم وجود سياسة حمـددة  )الباحثون ومساعدوهم(البشرية الالزمة إلجراء البحث 
إىل طبيعة البحث، اختالف وجهات  للبحث العلمي يف امليدان التربوي، عوامل ترجع

النظر حول مفهوم البحث التربوي، نقص البيانات اإلحصائية، االفتقار إىل جو البحث 
والدراسة، تدين مستوى التنظيم اإلداري، ضـعف مصـداقية البحـث يف العلـوم     

  .االجتماعية، وهجرة الكفايات العلمية
اجهها البحث التربـوي يف  أن املشكلة الكربى اليت يو) 1988(ويالحظ أبو علي

الوطن العريب تتمثل يف ضعف دورة التفاعل احلي البناء بني البحث التربوي والـنظم  
. التعليمية، وقصور مالءمته وتوظيفه من أجل النهوض ذه النظم يف البلدان العربيـة 

فإذا أريد للبحث التربوي أن يؤدي دوره، فالبد من السعي لالنتقال إىل مرحلة إحكام 
واملفروض أن تعـاجل سياسـة البحـوث    . لته بالنظام التعليمي فعالً فيه وانفعاالً بهص

التربوية مسألة األولويات، من وجهة نظر هذا الباحث، وأن تبدأ بـاألهم واألكثـر   
إحلاحاً وضرورة نظراً ألن موارد البحث البشرية واملالية والتقنية حمدودة يف الكثري من 

  .األقطار العربية
 الدراسات العربية اليت عملت على دراسة واقع البحث التربوي بصـورة  ومن بني

شاملة وتقصي املشكالت والعوائق اليت يواجهها واقتراح احللول املالئمة هلا دراسـة  
وقد أحلّت هذه الدراسة بدورها على وجود فجوة واسـعة تفصـل   ) 1991(طلبة 

األساس هلا هو أن الوقوف على البحث التربوي عن املمارسة التربوية، وكان املنطلق 
األسباب واملشكالت اليت حتول دون إسهام البحث التربـوي وتوظيفـه يف توجيـه    
إجراءات املمارسة التربوية وتطويرها، أو حتول دون إسهام املمارسة التربوية وتوظيفها 
يف تصحيح مسارات البحث التربوي وتعديلها، هو البداية الصحيحة إلمتـام عمليـة   

ومـن العوامـل   . ل والتواصل الفعال بني البحث التربوي واملمارسة التربويـة التكام
واألسباب اليت استخلصتها الدراسة واليت تسهم إسهاماً أساسياً يف إحداث الفجـوة  

النظـرة الفوقيـة   ) 1: (وتزيد يف االنفصال بني البحث التربوي واملمارسة التربويـة 
يف جتنب االتصال بـاملعلمني أو التفاعـل    للقائمني على البحث التربوي واليت تتمثل
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ضعف التخطيط للبحث التربوي وغياب النظرة الشـمولية والتكامليـة   ) 2(معهم، 
تناول موضوعات أكادميية حمضة واخـتالق  ) 3(ضمن سياسة حبثية لكليات التربية، 

زيادة الطلـب  ) 4(مشكالت للبحث والدراسة ال وجود هلا يف دنيا الواقع التربوي، 
البحث التربوي من غري التربويني، واملقصود ؤالء خرجيو الكليات غري التربوية  على

الذين مل يتمكنوا من مواصلة الدراسات العليا يف كليام األم ولكن استغلوا قواعـد  
القبول املعمول ا يف الكليات التربوية واجتهوا حنو الدراسات العليا يف تلك الكليات 

التسرع يف إجراء البحث ) 5(أللقاب العلمية بصورة أساسية، رغبة يف احلصول على ا
الذي غالباً ما يكون " الساندويتش"التربوي والذي يتمثل يف ما ميكن تسميته البحث 

تقييد ) 6(موجهاً دف الترقية دون أدىن ارتباط بواقع املمارسة التربوية ومشكالا، 
ات علمية أعلى وغياب أي حافزٍ آخر حركة البحوث التربوية مبتطلبات الترقية لدرج

عزوف الباحثني اجلادين عن البحث التربوي لتعرضهم إلحباطات ) 7(للعمل البحثي، 
اختالف وتناقض معايري احلكم علـى البحـث   ) 8(نفسية أو شغلهم ملناصب إدارية، 

التربوي، وهو ما أشار إليه بورج وغال يف معرض احلديث عن معايري نشر البحـوث  
الت التربوية األمريكية يف ا)Borg&Gall,1979.(  

ومن الدراسات العربية اليت اهتمت بواقع البحث التربوي ومشكالته دراسة عودة 
حول مشكالت البحث التربوي يف جامعيت الريموك واإلمارات العربية اليت ) 1991(

تربيـة يف  استهدفت حتديد املشكالت اليت يعاين منها أعضاء هيئة التدريس يف كلييت ال
اجلامعتني املذكورتني بوصفهم باحثني، وترتيب هذه املشكالت وفق درجة حـدا،  

التعرف إىل أولويات مشكالت البحث التربوي ميثّـل املـدخل   "وذلك من منطلق أن 
، وقد ميكِّن اجلهات املعنية بالبحث من "الضروري لتحديد أولويات البحث التربوي 

ولعل ما مييز هذه الدراسة عن غريها من . حدا معاجلة هذه املشكالت حسب درجة
الدراسات السابقة أا سعت إىل اإلحاطة بعدد كبري من املشكالت، كما عملت على 
صوغ هذه املشكالت بصيغ حمددة بدالً من التعبري عنها بصيغ وعبارات عامة، هـذا  

حتديد حجم  فضالً عن التمييز بني هذه املشكالت من حيث درجة حدا والذي يتيح
  .كل منها، ويسهل التعامل معها ومعاجلتها
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ولعل بني الدراسات اليت ميكن أن نضيفها إىل قائمة الدراسات السابقة الدراسة اليت 

حول مشكالت البحث التربوي والنفسي يف الـوطن  ) 1995(أعدها كمال وأمحد 
ي والنفسـي  العريب واليت أشارت إىل سبع مشكالت رئيسية يواجهها البحث التربـو 

عدم توافر قاعـدة  ) 2(عدم وجود سياسة واضحة للبحث التربوي، ) 1: (العريب هي
ضعف التفاعل بني البحث التربوي والنظـام  ) 4(قلة الكوادر البحثية، ) 3(بيانات، 

ضعف التواصل بـني  ) 6(عدم كفاية املوارد املالية املخصصة للبحث، ) 5(التعليمي، 
  .عدم فعالية نتائج البحث يف املمارسة التربوية) 7( له، املنتجني للبحث واملستهلكني

ومثة العديد من أوراق العمل والتقارير اليت قدمت للندوات واملؤمترات التربوية اليت 
عقدت مؤخراً يف بعض األقطار العربية واليت تعرضت ملشكالت البحث التربـوي يف  

ويكفي أن . متنعه من أداء دورههذا القطر أو ذاك، وللعوائق اليت حتول دون تقدمه، و
نذكر من هذه األوراق والتقارير جمموعة األوراق اليت قدمت لندوة تنشيط البحـث  
التربوي اليت عقدت يف جامعة اإلمارات بالتعاون مع اليونسـكو يف شـهر نـوفمرب    

واليت كان منها الورقة املقدمة من قبل الرشيدي حول مشـكالت البحـث    1989
ت، وورقة الصاوي حول واقع البحث التربـوي يف دولـة قطـر    التربوي يف الكوي

ومعوقاته، وورقة البعادي حول مشكالت البحث التربوي يف السعودية، وورقة البيلي 
، هذا فضالً )1989(حول واقع البحث التربوي ومعوقاته يف دولة اإلمارات العربية 

لبحوث يف املنظمة اإلسـالمية  عن الورقة املقدمة من العريان لالجتماع اإلقليمي لرؤساء ا
  ).1999( للتربية والثقافة والعلوم حول معوقات البحث التربوي يف الكويت

ولعل ما ميكن استخالصه من الدراسات السـابقة مبجموعهـا، وبينـها األوراق    
والتقارير املشار إليها آنفاً، أن هناك كماً كبرياً من املشكالت والعوائق اليت يواجهها 

  .ثي يف امليدان التربوي يف األقطار العربيةالعمل البح
ويلخص اجلدول التايل املشكالت اليت أمكن رصدها يف الدراسات السابقة يف عدد 

  :من األقطار العربية، وتكرار هذه املشكالت
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  )1(اجلدول رقم 
  املشكالت اليت أظهرا الدراسات اخلاصة بالبحث التربوي وتكرارها

 املشكالت
 صتالبلد الذي اخت الدراســــة اليت جرى حصرها

 التكرار به الدراسة

انفصال البحث التربوي عن 
 املمارسة التربوية

 )1988(أبو علي
  )1982(النوري 
  )1982(عز الدين 
  )1992(عدس 
  )1993(الوكيل 
  )1991(طلبة 
  )1991(عودة 

  )1995(مال وأمحد ك
أبو زينة وصواحلة 

)1987( 

  األردن
  الكويت
  الكويت
  األردن

  الوطن العريب ككل
  مصر والوطن العريب ككل
  األردن واإلمارات
  الوطن العريب ككل

 األردن

9 

عدم الوعي ألمهية البحث
 التربوي

  )1993(بركات
 )1992(عدس

 الوطن العريب ككل
 2 األردن

لبحوثغلبة أنواع معينة من ا
عدم (التربوية على غريها 
 )التوازن

أبو زينة وصواحلة
)1987(  
 )1987(أبيض

  األردن
 2 سورية والوطن العريب ككل

 )1995(كمال وأمحد  عدم توافر قاعدة بيانات
 )1987(مطر

 الوطن العريب ككل
 2 مصر

 )1995(كمال وأمحد  عدم كفاية املوارد املالية
 )1988(أبو علي

 الوطن العريب ككل
 2 األردن

ملنتجنيضعف التواصل بني ا
 1 الوطن العريب ككل )1995(كمال وأمحد  للبحث واملستهلكني له

 قلة عدد الباحثني ومساعديهم
 )1987(مطر

  )1995(كمال وأمحد 
 )1988(أبو علي

 مصر
  الوطن العريب ككل

 األردن
3 

عدم وجود سياسة حمددة 
  للبحث التربوي

 )1987(مطر
  )1995(كمال وأمحد 

 )1991(طلبة

 مصر
  الوطن العريب ككل
 مصر والوطن العريب

3 

االفتقار إىل جو البحث
 والدراسة

 )1987(مطر
 )1991(طلبة

 مصر
 2 مصر والوطن العريب ككل

 1  )1987(مطر هجرة الكفايات العلمية

ضعف التفاعل بني البحث 
  التربوي والنظام التعليمي

  )1988(أبو علي
  )1991(طلبة 

 )1995(كمال وأمحد

 األردن
  مصر والوطن العريب ككل

 الوطن العريب
3 

جتاهل السلطة التربوية للبحث
 1 والوطن العريب ككل مصر )1991(طلبة  التربوي

9



  2006 -  األولالعدد  -  الرابعالمجلد ... ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
 1 األردن واإلمارات عودة نقص األدبيات واملراجع العلمية
 1 األردن واإلمارات عودة عدم توافر أدوات القياس

ويظهر اجلدول السابق أن معظم املشكالت اليت أمكن رصدها يف الدراسات السابقة هي 
بني بلدين عربيني أو أكثر، وأن أكثرها تكـراراً مشـكلة انفصـال    " شتركةم"مشكالت 

، تليها مشكلة ضعف التفاعـل بـني   )تكرارات 9(البحث التربوي عن املمارسة التربوية 
البحث التربوي والنظام التعليمي، وعدم وجود سياسة واضحة للبحث التربوي، وقلة عدد 

هذا فضالً عن مشكالت أخرى أقل تكراراً ). اتكرارات لكل منه 3(الباحثني ومساعديهم 
أكدا الدراسات السابقة كعدم الوعي ألمهية البحث التربوي، وغلبة أنواع معينـة مـن   

ومن الواضح أن . البحوث، وعدم توافر قواعد وبيانات، وعدم كفاية املوارد املالية، وغريها
واسـعة مـن املشـكالت     املشكالت اليت وقفت عندها الدراسات السابقة تؤلف تشكيلة

اليت تعاين منها األقطار العربية بدرجات متفاوتة، وأن هذه املشكالت " املتداخلة"املتنوعة و
عرضة للتناقص والتزايد، كما أا عرضة للتفاقم واالضمحالل من وقت آلخر بفعل عوامل 

  .عديدة ال يتسع املقام للوقوف عندها
  
  مشكلة الدراسة -2

" تشكيلة"صة بالبحث التربوي ومشكالته يف الوطن العريب أن هناك تظهر الدراسات اخلا
ومـن  . واسعة من املشكالت والعوائق اليت يعاين منها البحث التربوي يف األقطار العربيـة 

الواضح أنه يتعذر مواجهة هذه املشكالت دون إخضاعها للدراسة والبحث العلمي املنظم، 
أن يعطي أولوية ملعاجلة مشكالته اخلاصة   -رسيكما يؤكد م -وأنه البد للبحث التربوي 

مرسـي،  " (قبل أن يتصدى لعالج مشكالت التربية حىت يكون عطاؤه حقيقيـاً ومـؤثراً  
وانطالقاً من دور البحث التربوي يف مواجهة مشكالته اخلاصة، ومن أن ). 68،ص1994

حجمها احلقيقي  وتقدير) أو حصرها(اخلطوة األوىل ملواجهة هذه املشكالت تتطلب رصدها 
لدى الباحثني أنفسهم سيتركز العمل يف الدراسة احلالية على التصدي للمشكالت اليت يعاين منـها  

ويـذلك  . أعضاء اهليئة التدريسية يف الكليات التربوية يف سورية من خالل عملهم بوصفهم باحثني
منها أعضاء اهليئة التدريسية ما املشكالت اليت يعاين : ميكن حتديد مشكلة الدراسة على النحو التايل

هـذه  ) أو تقع ضمنها(يف الكليات التربوية يف سورية بوصفهم باحثني؟ وما ااالت اليت ترجع هلا 
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  انتشارها؟ املشكالت، وما حجمها، ومدى
  أهداف الدراسة -3

يتركز االهتمام يف الدراسة احلالية حول وصف واقع البحث التربوي يف القطر السوري 
الته من خالل تقصي املشكالت اليت يعاين منها أعضاء اهليئة التدريسية حتديداً وتشخيص ح

كلية التربية جبامعة دمشـق  : بوصفهم باحثني يف اثنتني من الكليات التربوية يف سورية ومها
وميكن صوغ اهلدف الـرئيس األول هلـذه الدراسـة يف حتديـد     . ونظريا جبامعة حلب

اء اهليئة التدريسية يف كلييت التربية بدمشق وحلب من خالل املشكالت اليت يواجهها أعض
عملهم بوصفهم باحثني، ويف تقدير احلجم احلقيقي هلذه املشكالت جمتمعة، أو منفردة، أو 

ويتلخص اهلدف الثاين . خمتلفة كما يراها أولئك األعضاء) أو فئات(موزعة إىل جمموعات 
وضع الدراسة سعياً وراء حصر املشكالت املشتركة للدراسة يف إجراء مقارنة بني الكليتني م

  ).أو حدا(بينهما، واخلاصة بكل منهما، والكشف عن درجة شدا 
  
  أسئلة الدراسة -4

يف ضوء اهلدفني السابقني املرسومني هلذه الدراسة والسؤال األساسي الذي تطرحه حول 
يد األسئلة الـيت تسـعى هـذه    واقع البحث التربوي يف كليات التربية يف القطر ميكن حتد

  :الدراسة إىل اإلجابة عنها فيما يلي
ما مشكالت البحث التربوي اليت يعاين منها أعضاء اهليئة التدريسية يف كليـة   -4-1

التربية جبامعة دمشق ونظريا جبامعة حلب كما يشعر ا أولئك األعضاء من خالل عملهم 
  بوصفهم باحثني؟

هذه املشكالت جمتمعة أو منفـردة أو موزعـة إىل   ) ةأو شد(ما درجة حدة  -4-2
، كما تتحدد مبتوسطات التقديرات املعطاة هلـا يف الكليـتني   )أو فئات خمتلفة(جمموعات 
 املذكورتني؟

ما ترتيب هذه املشكالت، كل منها على حدة أو موزعة إىل جمموعات خمتلفة،  -4-3
 من حيث درجة حدا يف الكليتني املذكورتني؟
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ما املشكالت املشتركة بني كلييت التربية يف دمشق وحلب، واخلاصـة بكـل    -4-4
 هذه املشكالت؟) أو حدة(منهما على حدة، وما درجة شدة 

بالدرجـة  " تشخيصـي "ويتضح مما سبق أن الغرض األساسي هلذه الدراسة هو غرض 
فضالً . دير حجمهااألوىل من حيث أا تتجه إىل تقصي الصعوبات واملشكالت القائمة وتق
  .عن أن هذه الدراسة ستعمد إىل املقارنة بني الكليتني موضع الدراسة

  
  أهمية الدراسة -5

جتمع األدبيات واملراجع والدوريات املعنية بالبحوث اإلنسانية والتربوية علـى تزايـد   
رة مل االهتمام بالبحث التربوي يف العقود األخرية من القرن املاضي وأوائل هذا القرن بصو

يسبق هلا مثيل، كما تؤكد وجود صعوبات وعوائق عديدة يواجهها العمـل البحثـي يف   
ومع االعتراف بوجود . امليدان التربوي يف بلدان العامل املختلفة مبا فيها البلدان األكثر تقدماً

ـ  د العديد من الصعوبات والعوائق املشتركة بني بلدان العامل املختلفة يف هذا امليدان واليت ق
تعود يف جانب مهم منها إىل طبيعة العمل البحثي يف ااالت التربوية والنفسية فإنه البد من 
االعتراف باملقابل بوجود صعوبات وعوائق خاصة وكبرية يف هذا امليدان تعاين منها البلدان 
النامية، وتعكس بشكل أو بآخر مظهراً من مظاهر التخلف البحثي يف تلك البلدان، وقـد  

ة"ر عن تعباحلضارية الكبرية اليت تفصل بينها وبني البلدان املتقدمة، كما البـد مـن   " اهلو
االعتراف بأن مثة اختالفات كبرية بني البلدان النامية ذاا بصدد نوعية املشكالت القائمـة  

  .لديها وحجمها واألساليب املـتبعة يف مواجهتها
اهتمت بالبحث التربوي يف األقطـار  ويتضح من العرض السابق لبعض الدراسات اليت 

العربية املختلفة أن هذا البحث يواجه العديد من العقبات واملشكالت اليت تعوق حركتـه  
وحتد من فاعليته ومش دوره، وأن تنامي االهتمام ذا البحث يرافقه اهتمام متزايد بتلك 

حجمهـا احلقيقـي    العقبات واملشكالت وبضرورة العمل على حتديدها وحصرها ومعرفة
ويأيت البحث احلايل ليصب . لتبين درجة خطورا والبحث عن األساليب املالئمة ملواجهتها

يف ارى ذاته الذي يصب فيه االهتمام بالبحث التربوي ومشكالته يف أرجاء الوطن العريب 
ذي قطـع  الكبري، وليليب حاجة ملحة لرصد واقع البحث التربوي يف أحد األقطار العربية ال

وتظهر أمهية هـذا  . شوطاً كبرياً على طريق التطور يف امليدان التربوي وهو القطر السوري
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، احملاولة األوىل لدراسة واقع البحث التربوي -يف حدود علم الباحث -البحث يف أنه ميثّل، 
يف القطر السوري وتكوين صورة واضحة عن هذا الواقع من خالل الكشف عـن سـائر   

شكالت اليت تواجه العمل البحثي يف الكليات التربوية، ومتنعه عـن أداء دوره  العوائق وامل
البحث التربوي يف القطر " حتتكر"بصورة فعالة، هذا على الرغم من أن هذه الكليات تكاد 

ولعل مما يؤكد أمهيـة  . السوري الذي ما زال يفتقر إىل مركز متخصص بالبحوث التربوية
نضم إىل جمموعة صغرية من الدراسات اليت استهدفت تشخيص هذه الدراسة أا ميكن أن ت

الصعوبات اليت يواجهها العمل البحثي يف امليدان التربوي يف األقطار العربية واعتمـدت يف  
  .ذلك بيانات حقيقية متّ احلصول عليها من الباحثني التربويني أنفسهم

لة بعد حتديد ااالت الرئيسة وقد تطلّبت الدراسة احلالية إعداد قائمة باملشكالت احملتم
لتلك املشكالت، والتعبري عنها بصيغ وعبارات حمددة وواضحة بدالً من استخدام الصـيغ  

عند احلديث عنها، وجرى العمل على توفري شروط صـالح  " الغائمة"والعبارات العامة و
 تؤهلـها  ، وإخراجها بالصـورة الـيت  "القياسية"هذه القائمة والتأكد من مواصفاا الفنية 

لالستخدام يف هذه الدراسة ويف دراسات أخرى مشاة ميكن أن جترى الحقاً يف جامعات 
وينتظر أن تتيح هذه األداة حصر سائر املشكالت وااالت اليت ميكن أن . القطر أو غريها

تضمها، ومعرفة احلجم احلقيقي هلا، ومبا يؤدي يف اية املطاف إىل تسهيل التعامل مع تلك 
ملشكالت ووضع سلم أولويات يكون أساساً يف التصدي هلا ومكافحتها سواء أكان ذلك ا

  .على نطاق الكلية الواحدة أم على نطاق الكليات مبجموعها
إن أمهية الدراسة احلالية تنبع مـن كوـا   : ويف ضوء ما سبق ميكن أن خنلص إىل القول

أا تعمل على تشخيص الصـعوبات  متس مسألة حساسة وبالغة األمهية حبد ذاا من حيث 
واإلحاطة بالعوائق واملشكالت اليت يواجهها البحث التربوي يف اجلامعات السورية وتقدير 
احلجم احلقيقي هلا، كما تنبع من أا اعتمدت أداة لقياس شدة تلك املشـكالت ميكـن   

ويني على إجراء وينتظر أن حتفز هذه الدراسة الباحثني الترب. استخدامها يف مناسبات أخرى
املزيد من البحوث يف اال نفسه، وأن تنبههم إىل ضرورة مراجعة واقع البحث التربوي يف 

، من وقت آلخر السيما وأن املشكالت اليت ميكن أن )ويف غريه من األقطار العربية(القطر، 
ة وتظهر يعاين منها هذا الواقع عرضة للتغري والتجدد باستمرار، وقد تتالشى مشكالت معين
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مشكالت أخرى هنا وهناك، كما قد يتفاقم بعضها وختف حدة بعضها اآلخر بفعل عوامل 

إن مشكالت البحث : وميكن النظر إىل الدراسة احلالية على أا تأكيد للفكرة القائلة. معينة
التربوي البد أن ختضع هي ذاا للبحث، بل وتكون جماالً خصباً وفسيحاً لبحوث عديـدة  

ة إذا أريد اتباع الطريق األقصر يف مواجهتها والتخلص منها، أو التخفيـف مـن   ومتالحق
  .وطأا على األقل

  
  مصطلحات الدراسة -6
وهو أحد ميادين البحث العلمي الذي خيتص بالعملية التربوية  :البحث التربوي -6-1

وعـة يف دراسـة   جبوانبها املختلفة، ويعين استخدام املنهج العلمي بتصميماته وأساليبه املتن
  .املشكالت التربوية والتوصل إىل احللول املالئمة هلا

وهي املشكالت اليت يعاين منها أعضـاء اهليئـة    :مشكالت البحث التربوي -6-2
وتؤلـف هـذه املشـكالت    . التدريسية يف الكليات التربوية يف سورية يف عملهم البحثي

يف الدراسة احلاليـة إىل فئـات أو    "تصنيفها"واسعة ومتنوعة من املشكالت متّ " تشكيلة"
  .جمموعات متمايزة من خالل إرجاعها إىل ستة جماالت

وهي ااالت اليت اختص كـل   :ااالت اخلاصة مبشكالت البحث التربوي -6-3
وقد توزعت املشكالت اليت أمكن . حمددة من املشكالت البحثية) أو طائفة(منها مبجموعة 

املشكالت املتصلة بشروط عملية البحـث،  : ستة جماالت هيحتديدها يف هذه الدراسة يف 
واملشكالت املتصلة بالبحوث املنشورة، واملشكالت اخلاصة بأعضـاء اهليئـة التدريسـية    
أنفسهم بوصفهم باحثني، فضالً عن املشكالت اخلاصة باملراجع العلمية، واملشكالت الـيت  

ادة من نتائج البحوث يف الواقـع  تعود إىل أدوات القياس وعينات البحث، ومشكالت اإلف
  .التربوي

وهي القائمة امللحقة بالدراسة احلالية واليت  :قائمة مشكالت البحث التربوي -6-4
متثل أداة هذه الدراسة، وقد أعدت حبيث تغطي سائر املشكالت اليت يعاين منـها أعضـاء   

ات السورية واليت بلغ اهليئة التدريسية من خالل عملهم بوصفهم باحثني تربويني يف اجلامع
ويتم تقدير شدة كل من املشكالت اليت تضمها هذه األداة وفق سلم . مشكلة 67عددها 
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وبذلك تكون الدرجة الكلية النظرية . 4مخاسي يعتمد طريقة ليكرت ويتراوح من صفر إىل 
  .268=4×67هلذه األداة يف حدها األقصى هي 

املشكلة يف هذه الدراسة بأرقام تعرب عن ) أو حدة(وتقاس شدة  :شدة املشكلة -6-5
تعطى درجة الصفر حني تكـون  ) 4(إىل ) صفر(درجات هذه الشدة، وتقع يف املدى من 

حني ) 2(حني تكون موجودة بدرجة ضعيفة، ودرجة ) 1(املشكلة غري موجودة، ودرجة 
حني تكـون  ) 4(حني تكون حادة، ودرجة ) 3(تكون موجودة بدرجة متوسطة، ودرجة 

  .حادة جداً أو مستفحلة
وهم سائر أعضاء اهليئة التدريسية من داخل املالك  :أعضاء اهليئة التدريسية -6-6

القائمون فعالً على رأس عملهم يف الفترة املمتدة من شهر متوز حىت شهر تشرين الثاين 
  .2002من عام 

ابط بـني  التر) أو شدة(هو مقياس إحصائي يعبر عن درجة  :معامل االرتباط -6-7
عادة بدرجة مقبولة حني يتخطـى  ) بني أجزاء األداة الواحدة(ويوصف االرتباط . متغريين
  .0.60إىل  0.30ويقع يف املدى من  0.30

  
  حدود الدراسة -7
تقتصر الدراسة احلالية على املشكالت اخلاصة بالبحوث التربوية اليت جيريها أعضاء اهليئة  

ربية بدمشق وحلب، وال تشمل البحوث اليت يشرف عليها التدريسية بأنفسهم يف كلييت الت
أولئك الباحثون أنفسهم كبحوث املاجستري والدكتوراه، أو البحوث اليت ينجزها أفراد من 
خارج مالك اهليئة التدريسية كاحملاضرين ومدرسي التعليم العايل وغريهم، أو البحوث اليت 

وال تتعدى احلـدود  . التربية السورية أو غريها يتم إعدادها يف دائرة البحوث التابعة لوزارة
 2002الزمنية هلذه الدراسة الفترة املمتدة من شهر متوز حىت شهر تشرين الثاين من عـام  

وهي الفترة اليت وزعت فيها أداة هذه الدراسة على أعضاء اهليئة التدريسية القائمني علـى  
وعلى هذا فإن النتـائج  . ها استرجاعهارأس عملهم آنئذ يف الكليتني املذكورتني كما متّ في

اليت سوف يتم استخالصها من هذه الدراسة ستخص مشكالت البحث التربـوي الـيت   
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يواجهها أعضاء اهليئة التدريسية من داخل املالك يف اثنتني من اجلامعات السـورية، كمـا   

ـ  رة الزمنيـة  ستخص الفترة املشار إليها بالذات، ورمبا ال تصدق بالدرجة نفسها على الفت
املقبلة بفعل تغريات عديدة متسارعة بينها مغادرة أعضاء الطاقم التدريسي وعودة بعـض  
األعضاء من اإلعارة أو االستيداع أو اإليفاد إىل الكليتني املذكورتني، وإغناء مكتبة كليـة  

ديثـة،  التربية جبامعة دمشق مؤخراً بعدد كبري من املراجع واألدبيات والدوريات التربوية احل
العربية منها واألجنبية، وتوسيع رقعة املساحة املخصصة للنشـر يف الـدوريات التربويـة    

ولعل يف هذه التغريات ذات الطبيعة اإلجيابية يف الكثري من النـواحي مـا   . السورية وغريها
يشري إىل تزايد االهتمام بالبحث التربوي يف سورية والعمل باجتاه التخفيـف مـن وطـأة    

  .ليت يواجههااملشكالت ا
  
  منهج الدراسة -8

وقد انصبت اجلهود يف هذه الدراسة . اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحليلي
على وصف واقع البحث التربوي يف الكليات التربوية يف القطر من خالل حتديد املشكالت 

. ثي وتقدير حجمهااليت يعاين منها أعضاء اهليئة التدريسية يف هذه الكليات يف نشاطهم البح
ومها كلية التربيـة  (هذا فضالً عن إجراء مقارنة بني الكليتني املستهدفتني يف هذه الدراسة 

  .يف املشكالت مدار البحث) جبامعة دمشق ونظريا جبامعة حلب
  مجتمع الدراسة وعينتها -8-1

حلائزين شهادة يتألف اتمع األصلي للدراسة احلالية من جمموع أعضاء اهليئة التدريسية ا
الدكتوراه يف العلوم التربوية أو النفسية يف خمتلف التخصصات ممن هم مبرتبة أستاذ وأستاذ 

يف الكليات التربويـة   2002مساعد ومدرس، القائمني على رأس عملهم يف أواخر عام 
أما عينة هذه الدراسـة  . األربع يف سورية والتابعة جلامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث

كليتا التربية يف دمشق : أخذت من كليتني اثنتني فقط من الكليات التربوية األربع ومهافقد 
من جمموع أفراد الطاقم التدريسي املصنفني ضـمن  % 80وحلب، حيث يعمل أكثر من 

عضواً مـن أعضـاء    58وتكونت هذه العينة من . مالك اهليئة التدريسية يف تلك الكليات
ويؤلف هؤالء مجيع أعضاء اهليئـة  ). يف حلب 12 دمشق ومنهم يف 46(اهليئة التدريسية 

التدريسية الذين أجابوا عن بنود قائمة املشكالت اليت وزعت على سائر أعضـاء اهليئـة   
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القائمني فعالً على رأس عملهم يف الكليـتني املـذكورتني يف   ) من داخل املالك(التدريسية 
 13يف دمشق و 62(عضواً ) 75(اً والذين بلغ عددهم يف الكليتني مع 2002أواخر عام 
  .من جمموع أولئك األعضاء% 77أي بواقع ) يف حلب

  
  أداة الدراسة -8-2

تطلبت الدراسة احلالية إعداد أداة خاصة لتغطية سائر املشكالت احملتملة اليت قد يعـاين  
منها أعضاء اهليئة التدريسية يف الكليات التربوية السورية من خـالل عملـهم بوصـفهم    

وقد أخضعت هذه األداة للتحكيم واملراجعـة، وللتجريـب   . ثني، وقياس درجة شداباح
فبعد حتديد األغراض اخلاصة هلذه األداة يف ضـوء  . االستطالعي والتمهيدي ألكثر من مرة

اهلدف العام والرئيس هلذه الدراسة متّ الرجوع إىل كم غري قليل من املراجـع واألدبيـات   
ث التربوي، العربية منها واألجنبية، كما متّت استشارة عدد مـن  والدوريات املعنية بالبح

الزمالء من أعضاء اهليئة التدريسية من ذوي اخلربة واالهتمام يف حماولـة أوىل تسـتهدف   
تقصي املشكالت احملتملة اليت ميكن أن تضمها قائمة املشكالت اليت سـتكون أداة هلـذه   

نفسه متّ الرجوع إىل قائمة املشكالت اليت أعـدها  يف الوقت . الدراسة، واإلحاطة ا مجيعاً
واليت استعان ا الباحث الحقاً سواء أكـان ذلـك يف إدراج بعـض     1991عودة عام 

وملا كـان  . املشكالت اليت تضمنتها القائمة اليت أعدها، أم يف توزيعها إىل جماالا املختلفة
ر كبري مـن التعقـد والتشـابك    هناك عدد كبري جداً من املشكالت اليت تنطوي على قد

واالختالط لدرجة يتعذر عندها التعامل معها، وإخضاعها للبحث والدراسة جرت حماولـة  
حلصر تلك املشكالت من خالل حصر ااالت اليت ميكن أن تقع ضمنها وتوزيعها علـى  
 تلك ااالت، كما متّ التعبري عنها بصيغ وعبارات واضحة وحمددة إىل الدرجة القصـوى 

  .املتاحة، واستبعدت التعبريات العامة والغائمة يف صوغها
وسعياً وراء تغطية سائر املشكالت، ومنعاً الحتمال إغفال أي منها يف القائمة اجلديـدة  
فقد ترك الباب مفتوحاً أمام أعضاء هيئة التدريس الذين وزعت عليهم هـذه القائمـة يف   

إلضافة مشكالت جديدة يرون أا موجودة يف املرحلة السابقة إلخراجها بصورا النهائية 
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هذه األداة بقائمة عودة " مقارنة"كما متّت . الواقع القائم من حوهلم ومل ترد يف هذه القائمة
وأمكن بذلك تضمني القائمة . أخرى ميكن ضمها إليها" مشكالت"املذكورة آنفاً إلضافة 

مشكلة تضمنتها قائمة عودة ) 18(مشكلة اقترحها أعضاء هيئة التدريس، و) 15(اجلديدة 
بعد إجـراء بعـض   ) تسع منها وردت بني املشكالت اليت اقترحها أعضاء هيئة التدريس(

  .التعديالت على الصيغ التعبريية اليت استخدمت يف طرح تلك املشكالت
من جهة أخرى فإن تصنيف املشكالت على النحو الذي وردت به يف القائمة امللحقـة  

وزيعها على جماالا الستة انطلق من ضرورة تسهيل التعامـل مـع تلـك    ذه الدراسة وت
املشكالت من خالل حصرها يف تلك ااالت، وارتكز على نظرة مشولية لعملية البحـث  
التربوي تراعي طبيعتها ومكوناا وخصوصيتها يف واقعنا التربوي القائم، كمـا تراعـي   

ائجها، وإمكانات توظيف هذه النتائج واإلفـادة  الشروط احمليطة ذه العملية وخطواا ونت
وال يلغي هذا التصنيف املقترح للمشكالت حقيقة أا قد تتداخل بدرجة مـا، وأن  . منها

بعضها قد يكون أقل حتديداً وختصيصاً من بعضها اآلخر، وأن جمموعة معينة منها قد تكون 
كما ال ينفي حقيقـة  . أو تولدهاسبباً لظهور جمموعة أخرى أو نتيجة هلا، وقد تتفرع عنها 

أن بينها ما قد يكون خاصاً ذه الكلية أو تلك، وبينها ما قد يكون مشتركاً بني كليتني أو 
أكثر، وأا قابلة للتفاقم والتكاثر، كما أا قابلة للتالشي و االضمحالل بفعـل عوامـل   

واسعة " تشكيلة"ة وقد أمكن عن طريق هذه األداة تغطي. عديدة ومتنوعة يصعب حصرها
مشكلة موزعة على ستة جماالت يؤلف كل منها ) 67(ومتنوعة من املشكالت بلغ عددها 

جمموعة املشكالت املتصلة بالشروط ) 1: (جمموعة متجانسة إىل حد ما من املشكالت وهي
جمموعة املشكالت املتصلة بالبحوث املنشـورة  ) 2(العامة واخلاصة احمليطة بعملية البحث، 

جمموعة املشكالت اخلاصة بأعضاء اهليئة التدريسية أنفسـهم  ) 3(ضاء اهليئة التدريسية، ألع
جمموعة املشكالت اخلاصة باملعلومات واألدبيات واملراجع العلمية، ) 4(بوصفهم باحثني، 

جمموعة املشـكالت  ) 6(جمموعة املشكالت اخلاصة بأدوات القياس وعينات البحث، ) 5(
  .واإلفادة من نتائجهااملتصلة بنشر البحوث 

هذا وقد متت املعاجلة اإلحصائية للنتائج املتحصلة من هذه األداة باسـتخدام الربنـامج   
، واقتصرت على استخراج املتوسطات الرتبية وحتديد دالاللتها اإلحصائية SPSSاإلحصائي 

مان، ، فضالً عن استخراج معامل االرتباط الرتيب لسـبري )ت(عند اللزوم باستخدام اختبار 
وذلك مبا يتناسب مع املستوى الرتيب للقياس الذي صممت وفقـه هـذه األداة، ويلـيب    
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  .األغراض اخلاصة املرسومة هلذه الدراسة
  صدق األداة وثباتها -8-2-1
  صدق األداة  -8-2-1-1

للتحقق من صدق هذه األداة اختذت جمموعة من اخلطوات واإلجراءات اليت واكبت 
ن بينها عرض هذه األداة بصورا األوىل ومبـا تتضـمنه مـن    عملية بنائها، وكان م

على جمموعة من احملكمني ) مع بدائل لتلك البنود تتيح اختيار أفضلها(تعليمات وبنود 
أعضـاء،  ) 10(من أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية التربية جبامعة دمشق بلغ عددهم 

) 18(تطالعية مؤلفة من وإخضاعها للتجريب االستطالعي حيث طبقت على عينة اس
عضواً من أعضاء اهليئة التدريسية، فضالً عن إخضاعها للتجريب التمهيـدي الـذي   
استهدف التحقق من ثباا، ومن صدقها احملكي، وعدم االقتصار على صدق التحكيم 

ولكي تتم اإلفادة من حتكيم هـذه األداة  . أو صدق احملتوى وحده يف تأسيس صدقها
وى جرت سلسلة من االتصاالت واملقابالت املباشرة مع احملكمـني  إىل الدرجة القص

أنفسهم سعياً وراء إضافة أو اقتراح ما يرونه مناسباً من بنود قد تشري إىل مشـكالت  
أخرى أغفلت يف القائمة، ولدراسة مدى مالءمة الصيغ التعبريية اليت استخدمت فيها 

شكالت اليت اشـتملت عليهـا   ووضوحها، إضافةً إىل تعرف آرائهم حول توزيع امل
وقد أسهم حتكيم هذه األداة، كمـا أسـهم التجريـب    . القائمة على جماالا الستة

االستطالعي الذي أخضعت له، والذي استهدف بدوره التأكد من وضـوح البنـود   
والتعليمات، وجتميع مالحظات حول مدى إحاطتها ومشوهلا لسائر املشكالت احملتملة 

بنودها واستبعاد ) أو غربلة(جراء التعديالت الالزمة عليها ويف تنقية أسهما معاً يف إ –
ما كان غامضاً أو مكرراً من البنود أو تعديله، واستبقاء البنود األفضل بينها عن طريق 
اختيار البدائل األكثر وضوحاً يف التعبري عن املشكالت مدار البحث، ناهيـك عـن   

وهـذا  . من جمالني اثنني من ااالت الستةإضافة مخسة بنود أخرى أدرجت الحقاً ض
ما أتاح باحملصلة النهائية تغطية سائر املشكالت اليت ميكن أن يواجهها أعضاء اهليئـة  
التدريسية من خالل عملهم بوصفهم باحثني، وضمان درجة عالية لصدق حمتوى هذه 
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  .األداة أو صدقها املنطقي فضالً عن صدقها الظاهري بطبيعة احلال
أن صدق حمتوى هذه األداة مل ميثل اية املطاف ومل يكن الشكل الوحيد الذي بيد 

فقد عمد الباحث سعياً وراء توفري أدلة إضافية عن الصدق . استخدم يف هذه الدراسة
واختذ من قائمة املشكالت اليت أعـدها  " الصدق احملكي"إىل استخدام ما يعرف بـ 

للصدق، حيث جلأ إىل تطبيق هذه األداة واألداة عودة واليت سبقت اإلشارة إليها حمكاً 
عضواً من أعضاء اهليئـة التدريسـية لدراسـة    ) 22(اليت أعدها على عينة مؤلفة من 

ومع أن هذا املعامـل غـري   . 0.433وقد بلغ معامل الترابط بينهما . الترابط بينهما
نه يشـري إىل  مرتفع حبد ذاته فإنه ميكن أن يكون مؤشراً لصدق هذه األداة من حيث أ

. قدر من االتفاق بينهما، كما يشري إىل قدر غري ضئيل من االختالف والتمايز بينهما
معـاً يف التصـدي   " يشتركان"وقد يكون باإلمكان تفسري ذلك يف ضوء حقيقة أما 

ملشكالت أعضاء اهليئة التدريسية يف الكليات التربوية يف نشاطهم البحثي من جهـة،  
قائمة عودة ختتص مبشكالت البحـث التربـوي يف جـامعيت     كما أن إحدامها وهي

، يف حـني أن الثانيـة ختـتص    1991الريموك واإلمارات كما أظهرا دراسته لعام 
  .مبشكالت البحث التربوي يف اجلامعات السورية عند إجراء هذه الدراسة

هـذه  " أجـزاء " من جهة ثانية عمد الباحث إىل دراسة الترابطات الداخلية بـني  
ألداة، وبني كل من هذه األجزاء واألداة ككل وذلك عن طريق حساب الترابط بني ا

الستة اليت تتضمنها هـذه  ) أو اموعات(الدرجات املتحصلة على كل من ااالت 
، وبينها وبني الدرجة املتحصلة ـذه األداة  )أي بني كل جمال وآخر(األداة من جهة 

وأظهرت معامالت التـرابط  ). واألداة ككلأي بني كل جمال (ككل من جهة ثانية 
املستخرجة ذه الطريقة درجة مقبولة من الترابط بني ااالت املختلفة حيـث وقـع   

، كمـا  )معـامالً  15من أصـل   11( 0.785إىل  0.324معظمها يف املدى من 
تراوح مـداه  (أظهرت قدراً أكرب من الترابط بني كل من تلك ااالت واألداة ككل 

  ).0.871إىل  0.504من 
وميكن النظر إىل هذه املعامالت مبجموعها على أا مؤشر ثان لصدق هـذه األداة  
دون أن تلغي أو تطمس خصوصية كل جمال أو جمموعة مـن املشـكالت وإمكـان    

  )).2(اجلدول رقم (التعامل معها بوصفها جمموعة مستقلة 
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  )2(اجلدول رقم 

  ومع الدرجة الكلية لألداة) مع بعضها(ستة معامالت الترابط بني ااالت ال

األداة ككلاألداة ككل
اال
 األول

اال
 الثاين

اال
 الثالث

اال
 الرابع

اال 
 اخلامس

اال 
 السادس

1.000.6930.715 0.8710.5040.842 0.681 
 0.554 0.543 0.344 0.355 0.208 1.00 0.693 اال األول
 0.224 0.594 0.197 0.785 1.00 0.208 0.715 اال الثاين
 0.416 0.730 0.350 1.00 0.785 0.355 0.871  اال الثالث
 0.324 0.198 1.00 0.350 0.197 0.344 0.504  اال الرابع
 0.578 1.00 0.198 0.730 0.594 0.543 0.842 اال اخلامس

1.00 0.578 0.324 0.419 0.224 0.554 0.681 ال السادسا 

  ثبات األداة -8-2-1-2
وفيما يتصل بالثبات استخدمت طريقة إعادة التطبيق يف حسابه إذ أعيد تطبيـق هـذه   

عضواً من أعضاء اهليئة التدريسية بفاصل زمـين قـدره   ) 22(األداة على عينة مؤلفة من 
. 0.855) معامـل سـبريمان  (يوماً، وقد بلغ معامل الثبات احملسوب ذه الطريقة ) 32(

كما استخدمت طريقة االتساق الداخلي، واليت تصنف أحياناً ضمن الطرائـق املتبعـة يف   
دراسة الصدق، استخدمت يف حساب الثبات لألداة ككل ولكل من جماالا على حـدة  

، وأما 0.894وقد بلغ معامل االتساق الداخلي لألداة ككل . ألفا –وباستعمال معادلة كرونباخ 
  :ق الداخلي االا الستة، كل على حدة، فكانت كما يليمعامالت االتسا

  0.729: اال األول
  0.790: اال الثاين
  0.646: اال الثالث
  0.775: اال الرابع
  0.548: اال اخلامس
  0.732: اال السادس

ة وتشري معامالت الثبات السابقة لألداة ككل سواء أكان ذلك بطريقة اإلعادة أم بطريق
االتساق الداخلي إىل أا درجة مرضية، إن مل تكن عالية نسبياً، من الثبات، كما تعطـي  
معامالت االتساق الداخلي لكل من جماالا على حدة أدلة كافية حول جتانس كل من جمموعـات  

  .الداخلي، وتقدم بذلك دعماً إضافياً لثبات هذه األداة وصدقها" صدقها"املشكالت اليت تتضمنها أو 
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  النتائج ومناقشتها -9
ما مشـكالت البحـث   : "لإلجابة عن السؤال األول الذي تطرحه هذه الدراسة، وهو

التربوي اليت يعاين منها أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية التربية جبامعة دمشق ونظريا جبامعة 
 متّ اسـتخراج " حلب كما يشعر ا أولئك األعضاء من خالل عملهم بوصفهم بـاحثني؟ 

متوسطات التقديرات املعطاة لسائر البنود اليت تتضمنها القائمة اخلاصة بتلـك املشـكالت   
جمتمعة، ومنفردة، وموزعة إىل جماالا الستة يف كل من اجلامعتني علـى حـدة، كمـا متّ    

بعـد تقريبـها لـرقم    (إخضاع هذه املشكالت للترتيب التنازيل بوصفها متوسطات رتبية 
إجياد رتبة كل مشكلة، أو جمموعة من املشكالت، وحتديـد   وذلك دف) عشري واحد

. موقعها يف قائمة املشكالت مبجموعها لكي تظهر حبجمها احلقيقي ضمن هـذا امـوع  
ويظهر اجلدول التايل الترتيب الذي أخذته املشكالت بعد أن متّ توزيعها إىل ثالث فئـات  

ة هلا من قبل أعضاء اهليئة التدريسية حبسب مراتبها كما تتحدد مبتوسطات التقديرات املعطا
  )).3(اجلدول رقم (يف جامعة دمشق 

  )3(اجلدول رقم 
  توزيع املشكالت حبسب مراتبها يف جامعة دمشق

 الرتبة املتوسط الرتيب الرقم املتسلسل للمشكالت
653.51 

3،44،50،513.32 
2 ،35،41،43،45،463.23 
4 ،7،33،39،48،673.14 

14 ،20،28،40،47،49،54 35 
1 ،5 ،23،27،31،37،55 2.96 

10،12،52،53،64 2.87 
13 ،19 ،24،29،32،38،56،57،66 2.78  

15 ،34،36،42،58،60،61 2.69 
8 ،9 ،11،16،18،21،59 2.510 

6،22،63 2.411 
25،30 2.312 

17،62 2.213 
26 214 

 2.8 67=ن

كما يظهر اجلدول التايل الترتيب الذي أخذته املشكالت بعد أن مت توزيعها إىل فئات حبسب 
  )).4( اجلدول رقم(مراتبها كما تتحدد مبتوسطات التقديرات املعطاة هلا يف جامعة حلب 
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  )4(اجلدول رقم 
  توزيع املشكالت حبسب مراتبها يف جامعة حلب

 الرتبة املتوسط الرتيبالرقم املتسلسل للمشكالت
50،43،103.81 

443.62 
37،35،133.53 

51،33.44 
48،47،46،45،31،14،12  3.35 

49،40،5،2 3.26 
65،29،27،19،7 3.17 
67،66،58،33،11 38  
53،52،32،23،1 2.99 

63،59،56،55،54،42،41،34،20،18،16،15،6،4 2.810 
9 2.711 

64،39،38 2.612 
57،36،26 2.513 

8 2.414 
61،60،25،24،21 2.315 

62،30،28،22 2.2 16 
17 1.6 17 
  2.90 67=ن

ويتضح من قراءة اجلدولني السابقني أن سائر البنود اليت تضمنتها قائمة مشكالت البحث 
بدمشـق  التربوي متثل مشكالت حقيقية من منظور أعضاء اهليئة التدريسية يف كلييت التربية 

وحلب مبعىن أا تعرب عن مشكالت موجودة فعالً، وإن كانت على درجات متفاوتة مـن  
حيث الشدة، إذ وقعت متوسطات التقديرات املعطاة للبنود املعربة عن تلك املشـكالت يف  

يف جامعة دمشق، ويف مدى أوسع منه بقليـل يف جامعـة    3.50إىل  2مدى يتراوح من 
مـن   0.5، ومل يعط أي من تلك البنود درجة تقل عـن  3.8إىل  1.6حلب تراوح من 

حيث املتوسط وهي الدرجة اليت ميكن أن تؤخذ دليالً على وجود مشكلة طفيفـة وغـري   
وعلى هذا فإن النتيجة األوىل اليت ميكن استخالصها . جديرة بالبحث أو عدم وجود مشكلة

مشـكلة،كانت  ) 67( سائر املشكالت اليت تضمنتها القائمة واليت بلغ عـددها هي أن 
مما يشري،من الناحية  موجودة يف كلتا اجلامعتني مع ظهور قدر من التباين يف تقدير شدا

24



  مطانيوس مخائيل. د. أ ..…....................مشكالت البحث التربوي كما يراها أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات التربوية  
  

  

  

 

 

واسعة من املشكالت يواجههـا  " تشكيلة"الظاهرية على األقل، إىل أن هناك كماً كبرياً أو 
  .البحث التربوي يف اجلامعات السورية

) أو شـدة (ما درجة حدة "ه الدراسة وهو وفيما يتصل بالسؤال الثاين الذي تطرحه هذ
خمتلفة، كما تتحدد ) أو فئات(هذه املشكالت جمتمعة، أو منفردة، أو موزعة إىل جمموعات 
فإن النتيجة املهمة املرتبطة ـذا  " مبتوسطات التقديرات املعطاة هلا يف الكليتني املذكورتني؟
يرات املعطاة لتلك املشـكالت إذا  السؤال اليت أمكن استخالصها هي أن متوسطات التقد

واحدة من املشكالت كانت مرتفعـة نسـبياً   " كتلة"أخذت مبجموعها واعترب أا تؤلف 
فقد بلغت هذه املتوسطات يف جامعة دمشق على حدة وجامعة حلب . وبصورة ملفتة للنظر

، 2.82، ويف اجلامعتني معاً ))4(، )3(اجلدوالن (على التوايل  2.90و 2.80على حدة 
وهي مجيعاً تتجاوز مستوى املشكالت املوجودة بدرجة متوسطة الذي يصـل يف حـده   

يف هذه  3لتميل حنو مستوى املشكالت احلادة الذي يعرب عنه الرقم  2.5األقصى إىل الرقم 
ولعل بني الدالالت املهمة هلذه النتيجة إذا أخـذت مـع   . الدراسة دون أن تصل إليه متاماً

) 67(نا ال نواجه فقط عدداً كبرياً من املشكالت أمكـن حصـرها يف   النتيجة السابقة أن
هذه املشكالت ذاا تتجاوز أيضاً حدود املتوسط من حيث درجة شدا مشكلة بل إن 

التقديرات العادية إذا صح التعبري،وذلك بنظر أعضاء اهليئـة التدريسـية   " منسوب"وتفوق 
اشرة من هذه املشكالت، كما ميثلون الفئة األدرى أنفسهم الذين ميثلون الفئة اليت تعاين مب

بدرجة حدا، واألقدر على إعطاء تقديرات صحيحة وأقرب ما تكون إىل املوضوعية هلا، 
  .ميكن أن تربزها حبجمها احلقيقي وبأقل ما ميكن من التضخيم أو التحجيم
واحـدة مـن    إال أن الدراسة الكلية والشاملة للمشكالت مبجموعها، أو بوصفها كتلة

املشكالت، ال ميكن أن تكون بديالً عن الدراسة التحليلية لتلك املشكالت، أو تلغي أمهية 
أو (الوقوف عندها زمراً وفرادى، والتعامل معها من خـالل الطوائـف أو اموعـات    

الستة اليت تقع ضمنها وفقاً للتصنيف املعتمد يف هذه الدراسة مـن جهـة أوىل،   ) ااالت
. اخلاصة يف الوقت نفسه من جهة ثانيـة " هويتها"لكل منها " فردية " مشكالت وبوصفها 

وسعياً وراء تكوين صورة واضحة عن احلجم احلقيقي لكل جمموعة أو جمال من اـاالت  
الستة اليت وقعت ضمنها املشكالت فقد أعد اجلدول التايل الذي تظهر فيـه متوسـطات   
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لستة، كل منها على حدة، يف جامعة دمشـق، وجامعـة   التقديرات املعطاة لتلك ااالت ا

  )).5(اجلدول (حلب، بعد أن أخضعت للترتيب التنازيل 
  

  )5(اجلدول رقم 
  ترتيب جمموعات املشكالت حسب متوسطات التقديرات املعطاة هلا يف جامعة دمشق وجامعة حلب

متوسطات التقديرات املشكالت) أو جماالت(جمموعات 
 املعطاة هلا يف دمشق

  الرتبة
قيف دمش

متوسطات التقديرات 
 املعطاة هلا يف حلب

الرتبة يف 
 حلب

جمموعة املشكالت اخلاصة باملعلومات
 1 3.46 1 3.14 واألدبيات واملراجع العلمية

جمموعة املشكالت املتصلة بالشروط
 2 3.04 3 2.78 العامة واخلاصة احمليطة بعملية البحث

ت اخلاصة بأدواتجمموعة املشكال
 3 2.82 2 2.80 القياس وعينات البحث

جمموعة املشكالت اخلاصة بأعضاء
اهليئة التدريسية أنفسهم بوصفهم 

 باحثني
2.76 4 2.28 4 

جمموعة املشكالت املتصلة بنشر
 5 2.70 5 2.76 البحوث واإلفادة من نتائجها

جمموعة املشكالت املتصلة بالبحوث
 6 2.48 6 2.60 لعلميةاملنشورة وقيمتها ا

ويتبني من قراءة اجلدول السابق أن جمموعة املشكالت املتصلة باملعلومات واألدبيـات  
واملراجع العلمية كانت حادة من حيث درجة شدا سواء أكانت يف جامعة دمشـق أم يف  

علـى التـوايل    3.46و  3.14جامعة حلب، إذ بلغت متوسطات التقديرات املعطاة هلا 
يف حني إن جمموعـة املشـكالت املتصـلة    ). 0.05عند مستوى  بفروق دالة احصائياً(

بالبحوث املنشورة ألعضاء اهليئة التدريسية وقيمتها العلمية كانت أقرب إىل املتوسط مـن  
حيث شدا إذ بلغت متوسطات التقديرات املعطاة هلا يف جامعة دمشق وجامعـة حلـب   

وأما اموعات األخرى الـيت  . )بفروق غري دالة إحصائياً(على التوايل  2.48و  2.60
املشكالت املتصلة بالشروط العامـة  ) 1(تضمنتها ااالت األربعة املتبقية يف القائمة وهي 

املشكالت اخلاصة بـأدوات القيـاس وعينـات    ) 2(واخلاصة احمليطة بعملية البحث، 
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) 4(، املشكالت اخلاصة بأعضاء اهليئة التدريسية أنفسهم بوصفهم بـاحثني ) 3(، البحث
املشكالت املتصلة بنشر البحوث واإلفادة من نتائجها، فقد جتـاوزت بوضـوح حـدود    
املتوسط من حيث درجة شدا وكانت متقاربة تقارباً ملحوظـاً إذ بلغـت متوسـطات    

 3.04و 2.78: التقديرات املعطاة هلذه اموعات األربع يف دمشق وحلب على التـوايل 
للثانيـة   2.82و 2.80، و)0.05حصائياً عند مستوى بفروق دالة إ(للمجموعة األوىل 

، )بفروق غـري دالـة إحصـائياً   (للثالثة  2.82و  2.76، و )بفروق غري دالة إحصائياً(
  ).بفروق غري دالة إحصائياً(للرابعة  2.70و 2.76و

ويتبني مما سبق أن معظم جمموعات املشكالت اليت تضمنتها األداة اخلاصة ذه الدراسة 
بوضوح، واموعة األدىن بينها من حيث الشدة فقط، واليت أخذت " ط األمحراخل"ختطت 
كما يتبني مما . 2.5، اقتربت من مستوى املتوسط يف حده األقصى والبالغ 2.48الدرجة 

سبق أن جمموعة املشكالت املتصلة باملعلومات واألدبيات واملراجع العلمية هـي األكثـر   
كالت وبالتايل فهي تعد من أكرب العراقيل أو العوائق اليت ما إحلاحاً بني سائر جمموعات املش

زالت تواجه العمل البحثي يف الكليات التربوية مع أن التصدي هلذه اموعة من املشكالت 
وقد يكون باإلمكان تفسري وقوع جمموعة املشـكالت  . ليس باألمر العسري كما هو معلوم

قيمتها العلمية يف املرتبة األدىن من حيث األمهية أو املتصلة ببحوث أعضاء اهليئة التدريسية و
الشدة يف أن أعضاء اهليئة التدريسية ال يريدون التقليل من القيمة العلمية لبحوثهم أو حتميل 

وقد يـدعم  . العامة اليت يعاين منها العمل البحثي يف اال التربوي" األزمة" أنفسهم وزر 
كالت املتصلة بالشروط العامة واخلاصة احمليطة بعمليـة  هذا التفسري تقديرهم موعة املش

البحث وجمموعة املشكالت املتصلة بأدوات القياس وعينات البحث والذي كان أعلى بقليل 
الواضح أن ومن . من تقديرهم للمشكالت املتصلة بأعضاء اهليئة التدريسية بوصفهم باحثني

سط من حيث شدا يف الكليتني فإـا مل  املشكالت اخلاصة بالنشر وإن جتاوزت مستوى املتو
  .تصل إىل مستوى املشكالت احلادة، واحتلت املرتبة قبل األخرية يف اجلدول

ترتيب املشكالت، كـل  "وفيما يتعلق بالسؤال الثالث الذي تطرحه هذه الدراسة وهو 
يـة  منها على حدة، أو موزعة إىل جمموعات خمتلفة، من حيث درجة حدا يف كلييت الترب
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فإن النتيجة املهمة اليت أسفرت عنها هذه الدراسـة هـي أن جمموعـة    " بدمشق وحلب؟
املشكالت املتصلة باملعلومات واألدبيات واملراجع العلمية احتلت يف الكليتني مدار البحث 
املرتبة األوىل، يف حني احتلت جمموعة املشكالت املتصلة بالبحوث املنشورة ألعضاء اهليئـة  

وأمـا اموعـات   )). 5(اجلدول رقـم  (يمتها العلمية املرتبة األخرية فيهما التدريسية وق
األخرى اليت تضمنتها ااالت األربعة املتبقية يف القائمة فقد ظهر تقارب يف الترتيب الذي 
أخذته هذه اموعات إذ أخذت جمموعة املشكالت املتصلة بأعضـاء اهليئـة التدريسـية    

بالنشر ترتيباً واحداً يف كال الكليتني واحتلتا املرتبتني الرابعـة   وجمموعة املشكالت املتصلة
واخلامسة على التوايل، يف حني تناوبت جمموعة املشكالت املتصلة بالشروط العامة واخلاصة 
احمليطة بعملية البحث وجمموعة املشكالت املتصلة بأدوات القياس وعينات البحـث علـى   

مبتوسط قدره (حتلت األوىل منهما املرتبة الثالثة يف جامعة دمشق املرتبتني الثانية والثالثة إذ ا
، واحتلت الثانية املرتبة الثانية يف جامعـة  )3.04مبتوسط قدره (والثانية يف حلب ) 2.78
ومـن  ). 2.82مبتوسط قـدره  (والثالثة يف جامعة حلب ) 2.80مبتوسط قدره (دمشق 

يف متوسطات التقديرات املعطاة موعات  الواضح أن هذه الفروق اليت ظهرت بني الكليتني
املشكالت واليت انعكست يف الترتيب الذي أخذته جمموعتان، فقط ال تشـري إىل وجـود   

 -ولـو جزئيـاً   -وقد يكون باإلمكان تفسري هذه الفروق . اختالف واضح بني الكليتني
كثر تفاقماً وحدة بكون املشكالت املتصلة بالشروط العامة واخلاصة احمليطة بعملية البحث أ

يف كلية التربية حبلب بوصفها حديثة العهد نسبياً منها يف كلية التربية بدمشق وهي الكليـة  
وهذا ما ميكن أن ينسحب على جمموعة املشكالت . العقد السادس من عمرهااليت أصبحت يف 

يف متوسـطات   املتصلة باملعلومات واألدبيات واملراجع العلمية اليت ظهرت فروق دالة إحصـائياً 
  .التقديرات املعطاة هلا يف الكليتني مع أا أخذت مرتبة واحدة وهي األوىل يف هاتني الكليتني

لقد متت اإلشارة إىل أن الدراسة التحليلية املعمقة للمشكالت مدار البحـث يتطلـب   
الوقوف عندها زمراً وفرادى والتعامل معها ضمن جماالا الرئيسة من جهـة، وبوصـفها   

ويف الواقع . مستقلة لكل منها كياا اخلاص من جهة ثانية" وحدات "الت فردية أو مشك
ال تقف الدراسة التحليلية واملفصلة للمشكالت مدار البحث عند دراسة تلك املشكالت يف 

من ااالت الستة اليت تتضمنها وفق التصنيف املعتمد يف هذه ) أو جمال(إطار كل جمموعة 
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املضي قدماً والوقوف عندها واحدة فواحدة، كما تتطلـب إعـادة    الدراسة، بل تتطلب
توزيعها أو تصنيفها من جديد إىل فئات أو مراتب تتحدد بطبيعة احلال بدرجة شدة كـل  

ويفيد الرجـوع إىل  .منها وتعرب بالتايل عن حجمها احلقيقي على نطاق كل كلية على حدة
مدار البحث وموقعهـا يف قائمـة    يف تعرف شدة كل من املشكالت) 4(، )3(اجلدولني 

املشكالت من خالل الرتبة اليت احتلتها يف كل من الكليتني، كما يفيد يف إجراء مقارنـة  
: شاملة بني الكليتني موضع الدراسة واإلجابة عن السؤال الرابع واألخري من أسئلتها وهـو 

ل منـهما علـى   ما املشكالت املشتركة بني كلييت التربية يف دمشق وحلب، واخلاصة بك"
  ".حدة، وما درجة شدة هذه املشكالت؟

ولعل أول ما يلفت النظر يف اجلدولني املشار إليهما وجود عدد كبري مـن املشـكالت   
درجات فما فوق، حيث بلغ عدد ) 3(امللحة واليت بلغت متوسطات التقديرات املعطاة هلا 

) موع املشـكالت تقريباً من جم% 36أي بنسبة (مشكلة يف دمشق  24هذه املشكالت 
مشكلة  18بينها ) تقريباً من جمموع املشكالت% 45أي بنسبة (مشكلة يف حلب  30و

، مع اإلشارة إىل أن )تقريباً من جمموع املشكالت% 27أي بنسبة (مشتركة بني الكليتني 
املشكالت احلادة يف دمشق احتلت املراتب اخلمس األوىل يف حني أن املشكالت احلادة يف 

ت املراتب الثماين األوىل وأدت إىل حدوث انتشار أكثر للمشكالت مبجموعها حلب احتل
ويالحـظ أن  ). مرتبة يف دمشـق  14مرتبة يف حلب مقابل  17(يف حلب منه يف دمشق 

أكثرية املشكالت احلادة بإمجاع الباحثني أنفسهم يف الكليتني معاً إما أا ذات طبيعة إدارية 
النقص الكبري يف املراجع والدوريات، أي إا خارجة عـن إرادة  ومالية، وإما أا تعود إىل 

من ضمن املشكالت احلادة واملشتركة بـني  (وتتلخص املشكالت القليلة املتبقية . الباحثني
يف ضعف التواصل بني البحث التربوي واملمارسة التربوية، وهي مشكلة حـادة  ) الكليتني

أدوات القياس املقننة، واليت تنم عـن الـوعي    وقائمة يف كثري من البلدان، ويف النقص يف
املتنامي بأمهية هذه األدوات، ويف ضعف املقدرة على استخدام احلاسوب، وتوجيه النشاط 

  .البحثي هلدف الترقية، ومها من املشكالت اليت تتعلق بالباحثني أنفسهم
رتبة ذاا ومن الواضح أن املشكالت اليت صنفت بأا حادة يف دمشق ومل تأخذ هذه امل
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بشكل أو بآخر عن  مشكالت موزعة على عدة جماالت تعرب) 6(يف حلب واليت بلغ عددها 
وباملقابـل فـإن   . الصعوبات اخلاصة اليت يواجهها أعضاء اهليئة التدريسية يف هذه الكليـة 

املشكالت اليت صنفت بأا حادة يف جامعة حلب ومل تأخذ هذه املرتبة ذاـا يف دمشـق   
عطي مؤشراً عن الصعوبات اخلاصة اليت يعاين منها أعضاء اهليئة التدريسية يف هذه ميكن أن ت

متنوعة من املشكالت بلـغ عـددها   " تشكيلة"الكلية احلديثة العهد نسبياً وتؤلف بدورها 
  ).أي ضعف عدد املشكالت احلادة اخلاصة بكلية التربية يف دمشق(مشكلة ) 12(

 2.5متوسطات التقديرات املعطاة هلا يف املدى من وفيما يتصل باملشكالت اليت وقعت 
أي تلك اليت جتاوزت شدا حدود املتوسط واقتربت من مرتبة املشكالت احلادة  2.9إىل 

أي (مشكلة يف حلب ) 26(مشكلة يف دمشق و) 35(دون أن تصل إليها، فقد بلغ عددها 
ت احلادة اليت بلـغ  مشكالت يف دمشق عنها يف حلب خبالف املشكال) 9(بزيادة قدرها 

ومما جتدر اإلشـارة إليـه أن   ). مشكلة يف دمشق) 24(مشكلة يف حلب و) 30(عددها 
) 18(بلغ عـددها   2.9إىل  2.5املشكالت املشتركة بني الكليتني الواقعة يف املدى من 

، 55، 53، 52(مشكالت تتصل بأدوات القياس وعينـات البحـث   ) 6(مشكلة بينها 
كالت تتصل بأعضـاء اهليئة التدريســية بوصفهــم   مش) 5(و، )59، 57، 56

مشـكالت تتصل بالشـروط احمليطة بعملية ) 4(، و)42،36،34،38،32(باحثيـن 
) 1(و) 23، 18(بالبحوث املنشورة وقيمتها العلمية ) 2(و) 16،15،9،1(البحــث 

أدوات ، أي إن أغلب هذه املشكالت املشتركة تتصل ب)64(من املشكالت املتصلة بالنشر 
القياس أو الشروط احمليطة بعملية البحث أو أعضاء اهليئة التدريسية، والقليل منـها يتصـل   

هذا وقد أظهرت املشكالت اليت وقعت يف املدى . بالقيمة العلمية للبحوث ومشكلة النشر
) 17(وعـددها  (وكانت خاصة بكل كلية على حـدة  ) 2.9إىل  2.5أي من (السابق 

 شيئاً من التنوع حيث توزعت على أكثر ااالت مع) يف حلب) 8(مشكلة يف دمشـق و
ميل واضح يف جامعة دمشق للمجـال اخلـاص بالشـروط احمليطـة بعمليـة البحـث       

  ).37،31،29،27(واال اخلاص بأعضاء اهليئة التدريسية ) 5،13،12،11،8،10(
يف املـدى   أما املشكالت اليت صنفت على أا األدىن من حيث درجة شدا فقد وقعت

يف حلب أي إا مجيعاً جتاوزت مسـتوى   2.4إىل  1.6يف دمشق ومن  2.4إىل  2من 
لتصل ) 1.5والذي يصل يف حده األقصى إىل الدرجة (املشكالت املوجودة بدرجة ضعيفة 
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إىل مستوى املشكالت املوجودة بدرجة متوسطة يف دمشق، أو متيل إىل هذا املسـتوى يف  
) 5(يف حلب بينها ) 11(مشكالت يف دمشق و) 8(ملشكالت وقد بلغ عدد هذه ا.حلب

وضـعف  ) 17(تدين مستوى البحوث املنشـورة  : مشكالت مشتركة بني الكليتني هي
وعدم تأهيل العدد الالزم لشـغل وظائف هيئة التدريـس ) 22(األسس النظرية للبحوث 

منذ دخوهلم ) علم النفس أو(وقلة عدد أعضاء اهليئة التدريسية الذين اختصوا بالتربية ) 25(
وعدم وجود فرص كافية لنشر البحوث يف الـدوريات واــالت غـري    ) 30(اجلامعة 
مشكالت ظهرت يف دمشق فقط ضمن املدى السابق ) 3(هذا فضالً عن ). 62(احملكمة 
وعدم تعيني املـؤهلني  ) 6(وجود القيود االجتماعية اليت قد تعرقل النشاط البحثي : وهي

وعدم اعتماد أسس أو معايري واضحة عند ) 26( شغل وظائف اهليئة التدريسية الراغبني يف
: مشكالت خاصة جبامعة حلب ضمن املدى نفسه وهي) 6(تقابلها ) 63(تقومي البحوث 

واإلفراط يف البحوث الواقعة يف بعض ) 8(رغبة أطراف معينة يف احملافظة على الوضع القائم 
) 24(لية من البحوث على املعاجلـات اإلحصـائية   واعتماد نسبة عا) 21(التخصصات 

وعدم الدقـة يف تفسـري نتـائج    ) 28(وارتفاع النصاب األسبوعي لعضو هيئة التدريس 
  ).61(وعدم وجود فرص كافية لنشر البحوث يف االت احملكمة ) 60(البحوث 

االهتمام  وسعياً وراء تسليط املزيد من الضوء على املشكالت القائمة يف الكليتني موضع
واملقارنة بينهما من زاوية أخرى فقد يكون من املفيد دراسـة الترتيـب الـذي أخذتـه     

وسوف تظهر هذه الدراسة هنا . املشكالت يف هاتني الكليتني بغض النظر عن درجة شدا
أيضاً تقارباً كبرياً بني الكليتني يف ترتيب املشكالت يتمثل يف وجود بعض املشكالت الـيت  

) 9(واليت وصل عددها إىل ) بغض النظر عن درجة شدا(بة واحدة يف الكليتني احتلت مرت
 18و 16و 66و 5و 47و 14و 35و 44: مشكالت وهي املشكالت ذوات األرقـام 

كأن تكون األوىل يف (، ووجود عدد آخر من املشكالت اليت احتلت مرتبتني متتاليتني 59و
مشكلة، مـع وجـود   ) 18(صل عددها إىل واليت و) إحدى الكليتني والثانية يف األخرى

مشكالت أخرى تباعدت بفارق يف الترتيب يصل إىل مرتبتني أو ثالث مراتب، ومشكالت 
) 17(وهذه األخرية بلغ عـددها  . أخرى تباعدت بفاصل يصل إىل أربع مراتب أو أكثر
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  )).4(و) 3(اجلدوالن (مشكلة 
بري بني الكليـتني يف تقـديرمها   ولعل ما يدعم النتيجة السابقة ويؤكد وجود تقارب ك

للمشكالت مدار البحث ظهور ترابط مرتفع نسبياً بينهما إذ بلغ معامل االرتبـاط الـرتيب   
حبد " فجاً"ومع أن هذا املعامل يعطي مؤشراً إمجالياً و. 0.732) معامل سبريمان(احملسوب 

العالقة برقم واحـد   ذاته وال يشرح طبيعة العالقة اليت يتعرض هلا بالدراسة بل خيتزل هذه
فـإن هـذا    –خيفي وراءه املراتب احلقيقية اليت احتلتها املشكالت يف هذه الكلية أو تلك 

املعامل ميكن أن يؤخذ دليالً على وجود الكثري من التوافق بني تقـديرات أعضـاء اهليئـة    
 .التدريسية يف الكليتني للمشكالت مدار البحث دون أن يطمس الفروق القائمـة بينـهما  

وهذا يعين بعبارة أخرى أن معامل االرتباط الرتيب احملسوب الذي يعكس الترابط القائم بني 
الكليتني مدار البحث يشري إىل أن الكليتني تتشاان إىل حد كبري من حيث نوع املشكالت 
وشدا اليت تعاين منها كل منهما يف جمال البحث التربوي دون أن يلغي شيئاً من التباين أو 

  .ختالف الذي قد يشري إىل خصوصية كل منهمااال
  

  أهم المشكالت التي أسفرت عنها الدراسة -10
من النتائج املهمة اليت ميكن استخالصها من الدراسة احلالية أا تظهر احلجم احلقيقـي  
لكل من املشكالت مدار البحث وموقعها زمراً وفرادى ضمن سائر املشكالت تتيح حصر 

ألكثر إحلاحاً، وميكن أن تقدم، بالتايل، األساس الالزم لوضـع سـلم   املشكالت األكرب وا
أولويات للبحث التربوي سواء أكان ذلك خيص الكليتني معاً، أم خيص كالً منهما علـى  

وسيكون من املناسب بتقدير الباحث أن يقتصر هذا السلم على املشكالت امللحـة  . حدة
على أن ) درجات فما فوق) 3(املعطاة هلا  أي املشكالت اليت بلغت متوسطات التقديرات(

يبدأ باملشكالت امللحة املشتركة بني الكليتني لينتهي باملشكالت امللحة اخلاصة بكل منهما 
مشـكلة يف   24بلغ عدد املشكالت امللحة ) 4(و) 3(وكما يظهر اجلدوالن . على حدة
مـن اـال   (ي مشكلة مشتركة بني الكليتني ه 18مشكلة يف حلب، بينها  30دمشق و
، واالفتقار إىل أنظمة ولوائح مرنة )2(شح املوارد املالية املخصصة للبحث التربوي ): األول

، وضعف التعاون مـع  )7(، ووجود القيود والعراقيل اإلدارية )3(لتمويل البحث التربوي 
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 توجيه النشاط البحثي هلدف الترقية: ، ومن اال الثالـث هي)14(اجلامعـات األخرى 
وضعف التعاون والتنسيق بني الباحثني واجلهـات املسـتفيدة مـن البحـوث أو     ) 33(

، وسـائر  )40(، وعدم كفاية الباحثني يف اسـتخدام احلاسـوب   )35(املسـتهلكة هلا 
مشكالت اال الرابع واملتصلة باملعلومات واألدبيات واملراجع العلمية واملمتدة من الـرقم  

مشكلة النقص يف أدوات القياس املقننة علـى  : ل اخلامس، ومن اا)50(حىت رقم  43
صعوبة ترمجة نتائج البحوث إىل بـرامج تنفيذيـة   :، ومن اال السادس)51(البيئة احمللية 

  ).67(، وجتاهل أصحاب القرار التربوي للبحوث التربوية )65(
: كالت هيمش) 6(أما املشكالت امللحة واخلاصة بكلية التربية بدمشق فقد بلغ عددها 

ارتفاع النصاب األسبوعي اخلاص بعضو اهليئة التدريسـية مـن احملاضـرات واحلصـص     
، وضعف )54(، وصعوبة تصميم أدوات قياس من قبل الباحثني أنفسهم )28(الدرسـية 

، واالفتقار إىل البيئة الثقافيـة  )39(قدرة الباحثني على اختيار األساليب اإلحصائية املالئمة 
، وتناول البحوث موضوعات ذات طبيعة تقليدية أو )4(فز النشاط البحثي اليت ميكن أن حت

  ).41(، وعدم متكن بعض أعضاء التدريسية من اللغات األجنبية )20" (منطية"
وفيما يتصل أخرياً باملشكالت امللحة اخلاصة بكلية التربية يف حلب فقد بلـغ عـددها  

مما تقدمه املنظمات اإلقليمية والعربية  ضعف اإلفادة: وهذه املشكالت هي. مشكلة) 12(
، وانشغال أعضاء اهليئة التدريسية بأعمال )12(أو تسهيالت حبثية " معونات"والعاملية من 

، وعدم التجاوب )27(، وتسرب الكفايات العلمية )31(أخرى قد ختالف طبيعة عملهم 
ليت قد حتـد مـن   ، ووجود بعض التشريعات أو اللوائح ا)58(لدى أفراد عينات البحث 

، وضـعف  )10(، وعدم وجود إدارة خاصة للبحث التربوي )66(اإلفادة من البحوث 
، )37(، وضعف الروح التعاونية لدى الباحثني )13(التعاون مع اجلامعات العربية والعاملية 

، وإحالـة  )19(،وقلة عدد البحوث املنشورة )5(وغياب نظام لتحديد األولويات البحثية 
، وضعف االهتمام بتنمية كفايات )29(يس على التقاعد عند بلوغه لسن معينة هيئة التدر

  ).11(البحث العلمي 
والبد من اإلشارة إىل أن سلم األولويات الذي يبـدأ بـأكرب املشـكالت وأكثرهـا     
إحلاحاً،ويأخذ باحلسبان الترتيب التنازيل الذي أخذته يف هذه الكلية أو تلك البد أن يراعي 
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ه املشكالت تؤلف مبجموعها كتلة واحدة، وأن التصدي هلـذه املشـكلة أو   حقيقة أن هذ
ميكن أن يسهم، ولو جزئياً، يف التخفيـف مـن حـدة    ) أو هذه اموعة أو تلك(تلك 

ولعل يف هذه النقطة األخرية بالذات إشارة واضحة إىل أمهية اجلمع بني . مشكالت أخرى
التفصيالت والفروق الدقيقة، والنظرة الكلية  الدراسة التحليلية للمشكالت واليت تلح على

كـبرية واحـدة هلـا    ) أو أسرة(اليت تؤكد طابعها الشمويل وتتعامل معها بوصفها شجرة 
  .فروعها املتعددة

  
  تعليق ومقترحات -11

يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة والسيما النتيجة اليت أظهرت أننا نواجه 
كالت، وأن هذه املشكالت تتجاوز حدود املتوسط مـن حيـث   ضخمة من املش" كتلة"

درجة شدا يرى الباحث بأن من املناسب النظر إىل املشكالت مدار البحث على أا تعبري 
عن مشكلة كربى أو أزمة كربى حقيقية وقائمة فعالً يواجهها البحث التربوي يف الكليات 

ألزمة بأشكاهلا ومظاهرها املتعددة قبـل أن  التربوية يف سورية، وأنه البد من مواجهة هذه ا
كما يرى الباحث أن من . تستفحل وتزداد حدة ويصبح التعامل معها أكثر صعوبة وعسراً

املفيد وضع سلم أولويات على نطاق كل كلية يرتكز مباشرة إىل نتائج هذه الدراسـة، أو  
ت مدار البحث سـواء  غريها، ويكون أساساً يف التصدي هلذه األزمة والتعامل مع املشكال

أكان بدءاً باملشكالت األكثر إحلاحاً، أم بالتوجه حنو املشكالت اليت ميكن أن توضع هلـا  
حلول عملية وسريعة ضمن الظروف واإلمكانات الواقعية املتاحة واخلاصة ذه الكليـة، أم  

ضـع سـلم   و -من حيث املبدأ -باجلمع بني املنحنيني معاً، هذا مع اإلشارة إىل أنه ميكن 
ولعل من بني . لألولويات على نطاق الكليتني معاً، بل وعلى نطاق الكليات األربع جمتمعة

األشياء اليت ميكن أن تبعث على التفاؤل، أو ختفف من حدة التشـاؤم علـى األقـل، أن    
املشكالت اليت احتلت مركز الصدارة وأخذت املرتبة األوىل من حيث درجـة شـدا يف   

دراسة برزت بينها جمموعة املشكالت املتصلة باملعلومـات واألدبيـات   الكليتني موضع ال
واملراجع العلمية اليت ميكن إجياد الوسائل الكفيلة مبواجهتها، أو التخفيف من وطأا ضمن 
اإلمكانات الواقعية املتاحة يف الوقت احلاضر، وال تتطلب معجزة خارقـة حللـها،كما أن   

كان هلا مركز الصدارة أو دونـه بقليـل، وكـذلك     الكثري من املشكالت األخرى اليت
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املشكالت األقل حدة واليت وقعت يف الصفوف اخللفية أو الوسطى، ال خترج بدورها عـن  
حدود اإلمكانات املتاحة، وقد تتطلب من النية الصادقة أكثر مما تتطلب من املال أو غـريه  

  .من اإلمكانات املادية أو التقنية
يؤخذ باحلسبان، على كل حال، هو أن التعامل بصورة جدية مع واألمر الذي البد أن 

ما أمكن تسميته أزمة البحث التربوي يف اجلامعات السورية يتطلب،من مجلة ما يتطلبـه،  
متابعتها باستمرار وإخضاعها لدراسات متالحقة قد يكون من املفيد استخدام األداة اخلاصة 

ويتوقع . األداة والتأكد من خصائصها القياسية ذه الدراسة عند إجرائها بعد مراجعة هذه
أن تلقي مثل هذه الدراسات أضواء ساطعة وقوية على تلك املشكالت من وقت آلخـر،  

، وما اختفـى أو  )أو كل جمموعة منها(وتعرفّنا على احلجم احلقيقي الذي أخذته كل منها 
نسجم مع املنطلـق  وهذا ما ي. ظهر من مشكالت يف ضوء التحوالت واملستجدات الطارئة

األساسي هلذه الدراسة والذي يتلخص يف أن السبيل األمثل ملواجهة مشـكالت البحـث   
التربوي يتمثل يف استخدام البحث التربوي ذاته يف التعرف إليها وقياس شدا دومنا تضخيم 

إن على البحث التربـوي أن يأخـذ دوره يف   : كما ينسجم مع احلقيقة القائلة. أو حتجيم
ة مشكالته اخلاصة ليتمكن من أداء دوره بصورة فعالة يف مواجهة املشكالت الـيت  مواجه

وقد آن األوان، على ما يبدو، إلعطاء البحـث التربـوي   . تنتظره يف دنيا الواقع التربوي
الفرصة الالزمة له ليقول كلمته بصوت مرفوع، كما آن األوان لإلصغاء جيداً هلذه الكلمة 

  .حيز املمارسة والفعلوالعمل على نقلها إىل 
  

  المراجع
  المراجع العربية

مفهومه ووظائفه وجماالته األساسـية يف  : البحث التربوي"، )1987(أبيض، ملكة،  -
  ).2(، العدد )7(، الد الة العربية للبحوث التربوية، "الوطن العريب

 ،مناهج البحث العلمي يف التربية وعلم الـنفس ، )1993(بركات، حممد خليفة،  -
  .دار القلم للنشر والتوزيع:الكويت

بنيته وتقييمه، : ، البحث التربوي يف اململكة العربية السعودية)1989(البعادي، محد،  -
ورقة عمل مقدمة إىل ندوة تنشيط البحث التربوي املعقودة يف جامعـة اإلمـارات   
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  .بالتعاون مع اليونسكو

يف دولة اإلمـارات العربيـة    ، واقع البحث التربوي ومعوقاته)1989(البيلي، حممد،  -
ورقة مقدمة لندوة البحث التربوي املعقودة يف جامعة اإلمارات بالتعـاون  املتحدة، 

  .مع اليونسكو
ورقة مقدمـة  ، تنشيط البحث التربوي يف دولة الكويت، )1989(الرشيدي، بشري،  -

  .لندوة البحث التربوي املعقودة يف جامعة اإلمارات بالتعاون مع اليونسكو
توجهات البحث : البحث التربوي والتنمية"، )1987(و زينة، فريد وحممد صواحلة أب -

 ).6(، العدد الة العربية لبحوث التعليم العايل، "التربوي واهتماماته يف األردن
الة ، "مشكالته، أهدافه، وأنواعه: البحث التربوي"، )1982(السيد، فؤاد البهي،  -

  .، السنة الثانية)1(دد ، العالعربية للبحوث التربوية
ورقة مقدمة  ، واقع البحث التربوي ومعوقاته يف دولة قطر،)1989(الصاوي، حممد،  -

  .لندوة البحث التربوي املعقودة يف جامعة اإلمارات بالتعاون مع اليونسكو
البحث التربوي يف مصر وعالقته باملمارسة التربوية  ،)1991(طلبة، جابر حممود،  -

  .دار النشر للجامعات املصرية: ، املنصورةمييف النظام التعلي
  .، عمان، دار الفرقان للنشرأساسيات البحث التربوي، )1992(عدس، عبد الرمحن،  - 
دراسة "، دور البحوث التربوية يف تطوير العملية التربوية، )1999(العريان، جعفر يعقوب،  - 

، "للتربية والعلوم والثقافـة  مقدمة لالجتماع اإلقليمي لرؤساء البحوث يف املنظمة اإلسالمية
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