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تصّور مقترح لسياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية 
 السعودّية في ضوء الخبرات الدولّية

 إعداد: أروى سهل عسيالن

 المستخلص

يدان التعليم التربوّية في مهدفت الدراسة إلى بناء تصّور مقترح لسياسات توظيف مخرجات البحوث 

العام بالمملكة العربّية السعودّية في ضوء الخبرات الدولّية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بصورته 

المسحية؛ بهدف الوقوف على واقع سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم العام 

الخبرات الدولّية في مجال تصميم سياسات توظيف مخرجات  بالمملكة العربّية السعودّية، واستعراض أهم

البحوث التربوّية في ميدان التعليم العام. وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، اشتملت على ثالثة محاور 

وهي: األول عن واقع القواعد واللوائح المنظمة لسياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية في ميدان التعليم 

م بالمملكة العربّية السعودّية، والثاني واقع تكامل سياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية مع أهداف العا

التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية، والثالث واقع المشاركة في صنع سياسات توظيف مخرجات البحوث 

( عبارة، طبقت ميدانيًا 22وتكونت االستبانة من ) التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية.

على عينة عشوائية طبقية من مدراء مكاتب إدارة التعليم، والمشرفين التربويين، وقادة المدارس البالغ عددهم 

( فردًا. وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها: أن أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك سياسات لتوظيف 533)

حاث التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية في الواقع بدرجة متوسطة. مخرجات األب

 وفي ضوء تلك النتائج تم بناء التصّور المقترح للدراسة، إضافة إلى وضع عدد من التوصيات والمقترحات.

 الدولّيةالسياسات التربوّية، توظيف األبحاث التربوّية، الخبرات  الكلمات المفتاحية:
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A Proposal Perception for the Policies of Educational Research Outcomes Investment in 

the Public Education Field in Kingdom of Saudi Arabia in view of International 

Experiences 

Prepared by: Arwa Sahal Osailan 

Abstract 

The study aimed to build a proposed perception of policies for Investment educational 

research outcomes in the field of public education in the Kingdom of Saudi Arabia in view of 

international experiences. The study used the descriptive approach in its survey forms. 

The questionnaire was used as a study tool, and it included three axes: which were ‘The 

reality of the rules and regulations governing the policies of investment educational research 

outcomes in the field of public education in Saudi Arabia’, ‘The reality of integration of policies 

for investment educational research outcomes with the objectives of public education in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and ‘the reality of participation in making policies for investment 

educational research outcomes in the field of public education in Saudi Arabia’. 

The questionnaire consisted of (22) statements.  Where it was applied in the field on a 

stratified random sample of managers of education administration offices, educational 

supervisors, and school leaders, whose number reached (355) individuals.  The study reached 

several results, the most important of which is: The study sample believes that there are policies 

for investment of educational research outcomes in the field of public education in the 

Kingdom of Saudi Arabia with a moderate degree.  According to these results proposed 

perception was built for the study. 

Key words: Educational Policies, Investment of Educational Research, International 

Expertise. 
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 مقدمة

لمية االت الحياة العيشهد العالم منذ أوائل القرن الواحد والعشرين تطورات متسارعة في كافة مج

مؤسسات وتعد الجامعات في طليعة الالتغيير، المؤسسات التربوّية بشكل عام إلى اإلفادة من هذا و والعملّية. 

التربوّية والتعليمّية التي تنفرد بدور يميزها عن غيرها من مؤسسات المجتمع؛ كونها بوتقة للتجمع المعرفي 

والعلمي وتحت مظلتها مربين وعلماء وباحثي وطالبي علم يسهمون بأفكارهم وتطلعاتهم وامكاناتهم وابحاثهم 

 (. 2102حمدي، في رقي ونماء المجتمعات )اال

ويمثل البحث العلمي أساسًا مهمًا للتنمية الشاملة المستدامة، وقد أدركت بعض الدول أثره الكبير 

فتسابقت على توفير البنى واإلمكانات المختلفة لدعمه كالواليات المتَّحدة االمريكية والصين وسنغافورة. مما 

 .وتراكم غير مسبوق في اإلنتاج المعرفيقادهم إلى ما وصلوا اليه من تطور اقتصادي كبير، 

( أن البحث التربوي يعد جزءًا من البحث العلمي وإن كانت له طبيعته 2100ووضح مرتجى )

و يسهم في وبالتالي فه. الخاصة، فهو ال يختلف عنه من حيث المنهج واتباعه لألساليب واالسس العلمية

وقة قرارات والسياسات التربوّية معلومات من مصادر موثوضع الحلول للمشكالت التربوّية، ويقدم لصانعي ال

 وأولويات ينطلقون منها نحو اصالح التعليم والوصول إلى القرارات الصائبة 

( إلى تزايد االهتمام بالبحث التربوي باعتباره ضرورة يمكن 2102ويشير كال من قطيط والطاهر )

ث في ومن ثم فتوظيف المعرفة ونتائج هذه األبحا. لتعليم وتمويله وتنظيمهاأن يلبي متطلبات من خالله 

 .في الميدان التعليمي يجعلها أكثر تعبيرًا عن الحاجات الفعلّية وارتباطًا باإلمكانات المتاحة
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ولكن بقيت مشكلة الفجوة الكبيرة بين االستفادة من نتائج البحث التربوي والجهات المنفذة وصانعي 

( حيث يواجه األكاديميون 2121( والنصار )2102هذا ما أكده كالً من الدخيل )القرارات التعليمّية مستمرة. و 

صعوبة في توصيل نتائج أبحاثهم بطريقة مناسبة إلى المسؤولين، وأن هناك ضعف شديد وتدني في مستوى 

وّية بالتفاعل بين البحث التربوي والنظام التعليمي من جهة، وعدم اهتمام الجهات المستفيدة من البحوث التر 

 .في معاجلة القضايا التعليمّية من جهة أخرى 

وهذا يقودنا إلى أهمّية وجود سياسات لتوظيف األبحاث التربوّية في عملية التخطيط والنمو وتطوير 

ميدان التعليم، كون هذه السياسات التربوّية تعد مرشدة للتفكير وموجهة لألهداف والوسائل واإلجراءات، 

 .حركة النظام التعليمي، واستشراف ما سيكون عليه مستقبل هذا النظاموهي الموجه الرئيس في 

 مشكلة الدراسة 

( أنه على الرغم من الجهود المبذولة إلنتاج البحوث التربوّية في 2100تؤكد دراسة عبد القادر )

 تربوية.ال العالم العربي، إال أنها لم تكن في كثير من األحيان هي المعول الذي تعتمد عليه السياسة

وفي المملكة العربّية السعودّية ال تزال الفجوة مستمرة بين الباحثين ومتخذو القرارات التعليمّية 

بالطريقة التي تجعلهم ال يعتمدوا على نتائج البحث التربوي عند اصالح التعليم وتطويره. وبالرغم من العديد 

أنها لم تمس جوهر المشكلة الحقيقي باالستناد  من اإلصالحات التي يمر بها ميدان التعليم السعودي إال

ت أو حبيسة تبقى على أرفف المكتباباإلضافة إلى أن معظم األبحاث التربوية  .إلى نتائج األبحاث التربوّية

 المجالت العلمية مما يؤدي إلى هدر الجهود المبذولة في حل المشكالت التعليمّية. 
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فتقر إلى التشريعات واآلليات التي تربط بين البحث ( أننا ن2102ويرى كال من طاهر وقطيط )

التربوي من جهة وبين االستفادة من نتائجها من جهة أخرى، فال توجد معايير واضحة لتوجيه البحث 

 التربوي أو توظيفه بالطريقة التي تخدم القضايا التربوّية المعاصرة. 

 أسئلة الدراسة

التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية ما واقع سياسات توظيف مخرجات البحوث  -0

 السعودّية من وجهة نظر أفراد عّينة الدراسة؟

ما أهم الخبرات الدولّية في مجال تصميم سياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية في ميدان  -2

 التعليم العام؟

بالمملكة  ان التعليم العامما التصّور المقترح لسياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية في ميد -5

 العربّية السعودّية؟

 اهداف الدراسة

تحديد واقع سياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية  -0

 السعودّية.

استعراض أهم الخبرات الدولّية في مجال تصميم سياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية في  -2

 العام. ميدان التعليم

تقديم تصّور مقترح لسياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة  -5

 العربّية السعودّية.
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 أهمّية الدراسة

 أهمّية تطبيقية: -1

  تسعى الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال األول إلى معرفة واقع سياسات توظيف مخرجات

تعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية من وجهة نظر مدراء مكاتب البحوث التربوّية في ميدان ال

 التعليم، والمشرفين التربويين وقادة المدارس كونهم األكثر ارتباطًا بصناعة السياسات التربوّية.

  أن تقود الدراسة إلى تقديم تصّور مقترح لسياسات توظيف نتائج البحوث التربوّية في ميدان التعليم

 كة العربّية السعودّية تفيد القائمين في الميدان التعليمي.في الممل

 أهمّية نظرية: -2

  قد يخدم استعراض الخبرات الدولّية في تصميم سياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية في

 ميدان التعليم العام في المملكة العربّية السعودّية.

  يم األبحاث التربوّية في ميدان التعلاثراء األدب التربوي الذي يتناول سياسات توظيف مخرجات

 العام بالمملكة العربّية السعودّية.

 مصطلحات الدراسة

  Educational Policy السياسات التربوّية

السياسات التربوّية أنها "البرامج التي  OECD( 2017تعرف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي )

 (.01أنشأتها السلطات العامة، مستنيرة من قبل القيم واألفكار، وموجهة إلى الجهات التعليمّية لتنفيذها" )ص
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 بأنها: مجموعة من القواعد واالسس والمعايير وتعّرف الدراسة الحالية السياسات التربوّية اجرائياً 

 التربوّية لتحقيق االستفادة من مخرجاتها في ميدان التعليم العام. التي تنظم وتوجه األبحاث

 Educational Researchالبحث التربوي 

 ( البحث التربوي:  222، ص2121عرف أبو السعود وآخرون )

أنه دراسة علمية دقيقة ومنظمة لتحسين العملّية التربوّية والتعليمّية من خالل استقصاء األسباب 

بة لها، ومن خالل السعي العلمي الكتشاف معرفة جديدة، أو تطوير معرفة قديمة بما والحلول المناس

يثري العمل التربوي، ويساعد في فهم مشكالته أو التنبؤ بها والتخطيط لمواجهتها باألسلوب العلمي 

 المدروس. 

بوّية في التر وُتعرف اجرائيًا بأنها: األبحاث ذات المنهجية العلمية والمنظمة التي تدرس القضايا 

الميدان التعليمي وكل ما يرتبط بها من عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وإنسانية والسعي إليجاد 

 الحلول المناسبة لها والتنبؤ المستقبلي لمواجهتها.

 اإلطار النظري 

 دور البحوث التربوّية في صنع القرارات التعليمّية

التعليمّية عن أي مؤسسة أخرى؛ حيث أن قرارات اإلدارة التعليمّية تبرز أهمّية القرارات في االدارات 

في الغالب حساسة جدًا؛ ألنها تعكس اتجاهات هذه اإلدارة ويتعرض متخذي القرارات فيها إلى ضغوط كبيرة 

 اوتكون نتائجها أوسع أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا، لذا البد أن يراعى الحرص الشديد في اتخاذه ،من المجتمع

 (.2112ضمانًا لنجاحها والتساع القطاع الذي تمسه هذه اإلدارات )جرجس وعبد العال، 
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وتتجلى أهمّية البحث التربوي في اتخاذ القرارات التعليمّية الرشيدة من خالل: اقتراح البدائل لحل 

ورة التربوّية من شالمشكلة مما يتيح لصانعي السياسات باتخاذ القرارات التربوّية الصحيحة، أيضًا تقديم الم

قبل الباحث التربوي بصفته خبيرًا في مجال اإلدارة التربوّية. إضافة إلى توفير قاعدة أساسية من البيانات 

 (.2101والمعلومات تفيد صانعي القرار التربوي لتكوين احكامهم على أسس صحيحة )مهدي، 

آخرون دراسة نوزوكي و فوّية؛ وعلى الرغم من فعالية البحث التربوي في تكوين القرارات الترب

(2013) Nuzuki et al.  على استمرارية الفجوة وفقدان التواصل الفعال بين الباحث التربوي وبين تؤكد

 صانع السياسات ومتخذي القرارات في الوزارات ذات الصلة وبين الممارسين في الميدان التعليمي.

لى مدى االنفصال بين البحث التربوي وتطبيق ( إ2102ويشير أيضًا تقرير المعرفة العربّية لعام )

 نتائجه في الميدان التعليمي خصوصا في الدول العربّية:

األبحاث بشكل عام في العالم العربي تعاني من ضعف اإلمكانيات والدعم واإلنتاج، وغياب 

الدول  هاالستراتيجيات والخطط الواضحة، األمر الذي جعل من مهمة االستفادة منها تحديًا أمام هذ

 (002م، ص2102، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيينبغي مواجهته. )

 منهج الدراسة واجراءاتها

 أواًل: منهج الدراسة.

في ضوء طبيعة الدراسة واالهداف التي تسعى إلى تحقيقها واالجابة على السؤال األول، تجد 

ث المقترح وإلجراء الدراسة الميدانية. حيالباحثة ان المنهج الوصفي المسحي هو األنسب لبناء التصّور 
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يهدف إلى وصف الظاهرة المراد دراستها كما هي دون التدخل فيها لتحديد واقعها، وتحديد المشكلة وتقييمها 

 (.2105ووضع الخطط المستقبلية لحلها )القحطاني وآخرون، 

 ثانيًا: مجتمع الدراسة وعينتها.

ن مدراء مكاتب التعليم وقادة المدارس والمشرفات التربويات تكون مجتمع الدراسة م: مجتمع الدراسة

( وفقًا لإلحصائيات التي تم الحصول عليها من اإلدارة العامة 0223بمنطقة المدينة المنورة والبالغ عددهم )

 ه. 0222للتعليم بمنطقة المدينة المنورة في الفصل الدراسي الثاني للعام 

 ي المدارس واإلدارات التعليمّية.(: توزيع مجتمع الدراسة ف1جدول )

 المسمى الوظيفي
 عدد أفراد العينة

 اإلجمالي
 اإلناث الذكور

 00 5 2 مدراء مكاتب التعليم

 322 272 512 مشرفين تربويين

 0131 371 270 قادة مدارس

 0223 العدد الكلي

 هـ(1442)اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، 

( فردًا، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من 533تكونت عينة الدراسة من ): الدراسةعينة 

( من المجتمع األصلي %2012مجتمع البحث، وفقًا للقوائم التي حصلت عليها الباحثة. وهم يمثلون )

بط أداة لض -من خارج عينة البحث النهائية  -( فردًا 51للدراسة. كما تم اختيار عينة استطالعية قوامها )

( بلغت العينة (Steven K. Thampsonالدراسة. وبحساب عينة الدراسة طبقًا لمعادلة ستيفن ثامبسون 
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( فردًا وهي ممثلة 533. وبذلك تكونت العينة النهائية من )1113وبمعنوية  %13( فردًا بنسبة ثقة 502)

 .(Cohen et al., 2005)ألفراد مجتمع الدراسة 

 وتقنينها. ثالثًا: أداة الدراسة 

تم اعداد استبانة لدراسة واقع سياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية في ميدان التعليم العام 

وقد  .بالمملكة العربّية السعودّية من وجهة نظر مدراء مكاتب التعليم وقادة المدارس والمشرفين التربويين

في، وسنوات : الجنس، المسمى الوظيوهيلدراسة اشتملت االستبانة على متغيرات البيانات الديمغرافية لعينة ا

 الخبرة. وُصممت االستبانة وفقًا للخطوات التالية:

 أداة الدراسة

تم االطالع على البحوث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة  مصادر إعداد االستبانة: -1

 بإعداد أدوات البحث العلمي.الحالية، باإلضافة إلى العديد من البحوث والدراسات ذات العالقة 

 تكونت االستبانة في صورتها األولّية من ثالثة محاور ينتمي إعداد االستبانة في صورتها األولّية: -2

 ( عبارة، كما يوضح الجدول التالي. االستبانة في صورتها األولّية. 22إليها )

 (: توصيف االستبانة في صورتها األولّية2جدول )

 النسبة المئوية العباراتعدد  المحاور م

0 
واقع القواعد واللوائح المنظمة لسياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم العام 

 بالمملكة العربّية السعودّية.
1 2111% 

2 
واقع تكامل سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية مع أهداف التعليم العام بالمملكة العربّية 

 السعودّية.
2 2715% 

5 
واقع المشاركة في صنع سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم بالمملكة 

 العربّية السعودّية.
7 5012% 

 %01111 22 العدد الكلي للعبارات
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د االستجابات  طريقة تصحيح االستبانة:  -5 تم إعداد االستبانة بالشكل المغلق لألسئلة الذي ُيحدَّ

( المتدرج ذي النقاط الخمس لقياس Likertالمحتملة لكل سؤال. وقد تم استخدام مقياس ليكرت )

عبارات االستبانة، ويقابل كل عبارة عدة خيارات، وقد تم إعطاء كل خيار من هذه الخيارات درجة 

 .ومعالجتها إحصائياً  محددة ليتم تصحيحها

 (: مقياس تدرج األداة وطريقة تصحيح عباراتها3جدول )

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة التدرج

درجات 3 درجة التصحيح درجات 2  درجات 5   درجة واحدة درجتان 

 صدق األداة -4

 :)ألولّية في صورتها ا االستبانة ُعرضت التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة )صدق المحكمين

( من المحكمين المتخصصين في مجال أصول التربية. وقد تم األخذ بوجهات نظرهم 2على عدد )

حول التعديالت والمالحظات التي أجريت على االستبانة، واحتفظت االستبانة بنفس عدد المحاور 

( عبارة، وبعد ذلك ُوزعت 22والعبارات التي تكونت منها في صورتها األولّية ويبلغ عددها )

 االستبانة إلكترونيًا عن طريق اإلنترنت على العينة االستطالعية بغرض ضبطها. 

 :م بعد التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة وفقَا لنتائج التحكيم، ت التطبيق االستطالعي لالستبانة

( فرداً من خارج عينة البحث، 51تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية العشوائية المتكونة من )

 وذلك من أجل التعرف على مدى صدق االتساق الداخلي لالستبانة ومدى ثباتها.

 :للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم إدخال درجات  صدق االتساق الداخلي لالستبانة

رتباط بيرسون ( ثم حساب معامل االSPSSالعينة االستطالعية إلى برنامج التحليل اإلحصائي )
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(Pearson Correlation بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية للمحور )

الذي تنتمي إليه، ودرجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة، كما يوضح ذلك الجداول المرقمة 

(2( ،)3.) 

درجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه. ن = ( بين درجة كل عبارة والPearson(: معامالت االرتباط بيرسون )4جدول )

(33) 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة المحاور

واقع القواعد واللوائح المنظمة لسياسات توظيف 
مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم العام 

 بالمملكة العربّية السعودّية.

0 11722** 2 11152** 
2 11222** 7 11232** 
5 11711** 2 11111** 
2 11272** 1 11271** 
3 11227**   

واقع تكامل سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية 
 مع أهداف التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية.

0 11120** 2 11215** 
2 11227** 3 11227** 
5 11111** 2 11102** 

في صنع سياسات توظيف مخرجات  واقع المشاركة
األبحاث التربوّية في ميدان التعليم بالمملكة العربّية 

 السعودّية.

0 11221** 3 11110** 
2 11220** 2 11112** 
5 11277** 7 11222** 
2 11112**   

 ( أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة2يتضح من الجدول )

(، وهذا يشير إلى أن جميعها 1110والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

تشترك في قياس مفهوم واحد؛ مما يدل على االتساق الداخلي لعبارات االستبانة، وأن االستبانة تتمتع 

                                                           

 ل الالحقة.و اعدد أفراد العينة، وينطبق ذلك على اجلد ن : تعين

 ل الالحقة.و ا، وينطبق ذلك َعَلى اجلد0.0.تعين دالة عند مستوى  **
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رتباط بين درجة كل محور بالصدق البنائي وهي صالحة ألغراض البحث. كما تم حساب معامالت اال

 والدرجة الكلية لالستبانة، وجاءت النتائج كما يوضح الجدول التالي:

 ( بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانةPearson(: معامالت االرتباط بيرسون )5جدول )

 معامل االرتباط عدد العبارات المحاور م

0 
توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان واقع القواعد واللوائح المنظمة لسياسات 
 التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية.

1 11173** 

2 
واقع تكامل سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية مع أهداف التعليم العام 

 بالمملكة العربّية السعودّية.
2 11122** 

5 
عليم األبحاث التربوّية في ميدان التواقع المشاركة في صنع سياسات توظيف مخرجات 

 بالمملكة العربّية السعودّية.
7 11122** 

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة 3يتضح من الجدول )

(. مما يدل على االتساق الداخلي لمحاور االستبانة وعباراتها، 1110دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 الحيتها للتطبيق.وص

 :ثبات االستبانة ( لقياس ثبات االستبانة تم استخدام معادلة ألفا كرونباخCronpbach's Alpha )

 بالتطبيق على درجات العينة االستطالعية، وقد جاءت النتائج كما يوضح الجدول التالي:

 (Cronpbach's Alpha(: ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ )6جدول )

 المحاور م
عدد 
 العبارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 معامل الثبات التباين

0 

واقع القواعد واللوائح المنظمة لسياسات 
توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في 
ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية 

 السعودّية.

1 27155 11212 121002 11122 

2 
توظيف مخرجات واقع تكامل سياسات 

األبحاث التربوّية مع أهداف التعليم العام 
 بالمملكة العربّية السعودّية.

2 02117 71132 211737 11127 
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 المحاور م
عدد 
 العبارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 معامل الثبات التباين

5 
واقع المشاركة في صنع سياسات توظيف 

مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان 
 التعليم بالمملكة العربّية السعودّية.

7 01135 21502 211032 11121 

 11172 3271022 221252 23175 22 الكليةالدرجة 

( أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، وذلك من خالل قيم معامل الثبات 2يتضح من الجدول )

(، في حين تراوحت قيم معامل الثبات لمحاور 11172)ألفا(، فقد بلغ معامل الثبات للدرجة الكلية لالستبانة )

وهي قيم مرتفعة تشير إلى صالحية االستبانة لتحقيق أهداف الدراسة  (،11121( إلى )122االستبانة من )

 .من خالل اإلجابة عن أسئلتها؛ مما يؤدي إلى إمكانية الوثوق في النتائج التي يمكن أن ُتسفر عنها

الحصول على الموافقة على خطة البحث المرفوع لوكيل كلية  تم: رابعًا: إجراءات تطبيق أداة الدراسة

بانة والتأكد تم تصميم االست ثم وبناء اإلطار النظري للدراسة.. العليا والبحث العلمي بجامعة طيبةالدراسات 

من صدق االستبانة، وحساب ثباتها، وتم االحتفاظ بجميع العبارات التي تنتمي إليها، وبذلك أصبحت 

ب خطا ك تم الحصول على، بعد ذليق( عبارة، وصالحة للتطب22االستبانة مكونًة في صورتها النهائية من )

تم الحصول عها إلكترونيًا، و وزيوت الموافقة على تطبيق أداة الدراسة من إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة

، ثم تم (%011( بنسبة )533استجابات صالحة للتحليل من جميع أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم )على 

برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية وتحليلها باستخدام  (XLSبتنسيق اكسل )تحميل االستبانات 

(SPSS) .واستخراج النتائج 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

جابة تم تحليل البيانات الديمغرافية التي تم الحصول عليها من است أواًل: نتائج تحليل البيانات الديمغرافية:

 فردًا، وجاءت النتائج كما يوضح الجدول التالي. (533أفراد العينة النهائية البالغ عددهم )
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 (: توزيع أفراد عينة البحث تبعًا للبيانات الديمغرافية7جدول )

 النسبة المئوية التكرار التصنيف م المتغير

 الجنس
 %2212 031 ذكر 0
 %3312 012 أنثى 2

 المسمى الوظيفي
 %510 00 مدير/ة في مكاتب إدارة التعليم 0
 %2312 020 تربوي/ةمشرف/ة  2
 %3013 025 قائد/ة مدرسة 5

 عدد سنوات الخبرة
 %0011 51 سنوات 5أقل من  0
 %2212 13 سنوات 01إلى أقل من  5من  2
 %2215 220 سنوات فأكثر 01من  5

 ( ما يلي: 7ُيبين الجدول )

 ( 3312أغلب أفراد عينة الدراسة من اإلناث، إذ بلغت نسبتهم%،)  (.%44.8الذكور )نسبة و 

 (، يليهم %51.5) بنسبة أن أكبر نسبة من أفراد عينة الدراسة يعملون في وظيفة قائد/ة مدرسة

(، في حين بلغت نسبة الذين %2312الذين يعملون في وظيفة مشرف/ة تربوي/ة بنسبة بلغت )

 (.%3.1يعملون في وظيفة مدير/ة في مكاتب إدارة التعليم )

 نة الدراسة من ذوي الخبرة العملّية الطويلة الذين عدد سنوات خبرتهم )من أكبر نسبة من أفراد عي

إلى  5(، يليهم الذين عدد سنوات خبرتهم تتراوح )من %2215سنوات فأكثر( إذ بلغت نسبتهم ) 01

سنوات( تبلغ نسبتهم  5(، أما الذين سنوات خبرتهم )أقل من %2212سنوات( بنسبة ) 01أقل من 

(00%.) 

تحاول الدراسة الميدانية اإلجابة عن التساؤل التالي: ما واقع سياسات توظيف : ابة السؤال األولثانيًا: إج

مخرجات البحوث التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية من وجهة نظر أفراد عينة 

 الدراسة؟
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 وتتفرع منه البنود التالية:

لسياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم العام واقع القواعد واللوائح المنظمة  -0

 بالمملكة العربّية السعودّية.

واقع تكامل سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية مع أهداف التعليم العام بالمملكة العربّية  -2

 السعودّية.

المملكة دان التعليم بواقع المشاركة في صنع سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في مي -5

 العربّية السعودّية.

ولإلجابة على البنود السابقة، تم تفريغ البيانات التي تم الحصول عليها من استجابات أفراد عينة الدراسة 

ي ولتسهيل تفسير النتائج، تم الحكم على المتوسط الحساب على عبارات االستبانة ثم عرضها وتحليلها.

 :الموزون على النحو التالي

 (: معيار الحكم على المتوسطات الحسابية عند مناقشة وتفسير النتائج8جدول )

 م
 المتوسط الحسابي الموزون 

 الحكم على درجة الموافقة التدرج
 إلى من

 ضعيفة جداً  ال أوافق بشدة 0121أقل من  0 0
 ضعيفة ال أوافق 2121أقل من  0821 2
 متوسطة محايد 5121أقل من  2121 5
 كبيرة أوافق 2121أقل من  5121 2
 كبيرة جداً  أوافق بشدة 3111 2121 2

ينص البند على: "واقع القواعد واللوائح المنظمة لسياسات توظيف مخرجات  نتائج البند األول:

األبحاث التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية". وللوصول إلى النتائج تم حساب 
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المتوسطات الحسابية الموزونة، واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور 

 .األول في االستبانة

 

(: التكرارات والمتوسطات الحسابية لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول واقع القواعد واللوائح المنظمة 9جدول )

 (355التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية )ن =لسياسات توظيف مخرجات األبحاث 

 العبارة م
 درجة الموافق التكرار

المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
% 

ال أوافق 
 بشدة

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق

0 
يتم عمل مبادرات ُتشجع العاملين 
في التعليم لتصميم سياسات لتفعيل 

 االستفادة من البحوث التربوّية.

 84 113 73 68 17 ت
 5 كبيرة 0102 513

% 4.8 19.2 20.6 31.8 23.7 

2 
توجد قاعدة بيانات الكترونية 

 متخصصة ألرشفة البحوث التربوّية.
 17 000 22 25 02 ت

 2 كبيرة 0101 5131
% 213 0717 0112 5015 2715 

5 
تندرج نتائج البحث التربوي ضمن 
أهداف الخطط االستراتيجية لوزارة 

 التعليم.

 88 124 80 53 10 ت
 0 كبيرة 0111 5122

% 2.8 14.9 22.5 34.9 24.8 

2 

يوجد سجالت مكتوبة تحتفظ بها 
لسياسات توظيف وزارة التعليم 

األبحاث التربوّية في ميدان التعليم 
 العام.

 50 88 119 76 22 ت

 2 متوسطة 0100 5101
% 6.2 21.4 33.5 24.8 14.1 

3 
تخصيص ميزانية مالية سنوية 
تغطي نفقات اجراء األبحاث 

 التربوّية.

 22 71 22 22 35 ت
 1 متوسطة 0155 5115

% 0211 2517 2510 0117 0212 

2 
يتم تنفيذ نتائج البحث التربوي في 

أهداف الخطط االستراتيجية وفق فترة 
 زمنية مدروسة.

 35 001 12 72 00 ت
 3 متوسطة 0117 5152

% 510 2112 2712 5513 0211 

7 
يتم بانتظام إعادة النظر في األطر 
التنظيمية للسياسات المتبعة في 
 توظيف نتائج األبحاث التربوّية.

 52 000 001 72 05 ت
 7 متوسطة 0112 5123

% 517 2112 5513 5015 0117 

                                                           

 ل الالحقة.و ا( درجات، وينطبق ذلك على اجلد3املتوسط احلسايب من ) *
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 العبارة م
 درجة الموافق التكرار

المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
% 

ال أوافق 
 بشدة

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق

2 
يتم تعديل سياسات توظيف نتائج 
األبحاث التربوّية حسب ما تتطلبه 

 التطورات التربوّية الحالية.

 22 001 22 27 01 ت
 2 كبيرة 0103 5120

% 312 0211 2517 5513 0212 

1 
من نتائج تدعم قواعد االستفادة 

األبحاث التربوّية عمليات نقل 
 المعرفة داخل المنظومة التعليمّية.

 21 002 25 77 25 ت
 2 متوسطة 0107 5150

% 213 2017 2512 5013 0211 

  متوسطة 1121 5157 المتوسط الحسابي العام 

( أن المتوسطات الحسابية الموزونة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول 1يتضح من الجدول )

واقع القواعد واللوائح المنظمة لسياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة 

( وهذا يدل على 5157ام )(، وقد بلغ المتوسط الحسابي الع5122 -5115العربّية السعودّية تراوحت بين )

 )بدرجة متوسطة(.األول  البندأن أفراد عينة الدراسة يوافقون على العبارات التي تعبر عن 

ومما سبق يتضح أن أكثر القواعد واللوائح المنظمة لسياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية 

حيث حصلت على نسبة  "0العبارة"في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية في الواقع تتمثل في 

ياسات توظيف مخرجات (. وأن أقل القواعد واللوائح المنظمة لس%3117موافقة من قبل أفراد العينة )

 .(%5212) بنسبة "1في العبارة "األبحاث التربوّية تمثل 

وترى الباحثة أن إدراج نتائج البحث التربوي ضمن أهداف الخطط االستراتيجية لوزارة التعليمّية 

بهدف عليمي واقع يستفاد منها في الميدان الت فنتائج األبحاث التربوية يتم تحويلها؛ يحدث فعاًل في الواقع

 . م الطموحة2151وتحقيق رؤية  تحسين وتطوير األداء في المؤسسات التعليمّية بشكل عام

وبما يتعلق بوجود ميزانية سنوية مخصصة لألبحاث التربوّية تغطي نفقاتها فإن ما توصلت إليه نتائج 

تفق وهذا يالدراسة هو عدم الرضا عما يخصص من نفقات مالية لهذه األبحاث حسب وجهة نظر العينة، 
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( أن االهتمام في السعودّية ال زال منصب على 2101مع ما توصلت إليه دراسة آل عبيدان وآخرون )

أبحاث العلوم الطبيعية ونتائجها أكثر من األبحاث االجتماعية، مما يستدعي زيادة التركيز على األبحاث 

 .لى المعرفة واالبتكارم ببناء اقتصاد يعتمد ع2151التربوّية انطالقًا من رؤية الوطن في 

ينص البند على: "واقع تكامل سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية مع نتائج البند الثاني: 

أهداف التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية". وللوصول إلى النتائج تم حساب التكرارات والنسب المئوية 

 حور الثاني في االستبانة، وقد جاءت النتائج كما يلي:الستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات الم

(: التكرارات والمتوسطات الحسابية لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول واقع تكامل سياسات توظيف 13جدول )

 (355مخرجات األبحاث التربوّية مع أهداف التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية )ن =

 العبارة م
 درجة الموافق التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
% 

ال أوافق 
 بشدة

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق

0 
سياسة توظيف نتائج األبحاث التربوّية 
فعالة في حل المشكالت التي تواجه 

 صانعي القرارات التعليمّية.

 27 025 70 20 05 ت
 3 كبيرة 0115 5123

% 517 0013 2111 2311 0211 

2 

سياسات توظيف نتائج األبحاث 
التربوّية تقود إلى تطوير المنظومة 

ية التطورات االقتصادالتعليمّية لمواكبة 
 وحاجات سوق العمل.

 70 031 75 22 2 ت

 2 كبيرة 0 5122
% 215 0212 2112 2212 2111 

5 
تساعد سياسات توظيف مخرجات 
األبحاث التربوّية على إيجاد الحلول 
 العملّية للمشكالت التي تواجه المجتمع.

 22 021 22 25 7 ت
 2 كبيرة 1111 5122

% 211 0210 2212 2211 0112 

2 
ترتبط سياسات توظيف نتائج البحث 
 التربوي بخطط التنمية الشاملة للدولة.

 71 022 73 52 02 ت
 5 كبيرة 0 5121

% 512 112 2010 2212 0117 

3 
تسهم سياسات توظيف نتائج األبحاث 
التربوّية في تعزيز االبداع واالبتكار في 

 اصالح المنظومة التعليمّية.

 23 032 27 22 7 ت
 2 كبيرة 0110 5173

% 211 0012 0211 2512 2511 

2 
تتالءم سياسات توظيف مخرجات 
األبحاث التربوّية مع أهداف رؤية 

 10 020 70 23 7 ت
 0 كبيرة 1113 5122

% 211 711 2111 2312 2312 
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م في تحقيق الميزة التنافسّية 2151
 للجامعات السعودّية.

  كبيرة 1121 5170 المتوسط الحسابي العام 

( أن المتوسطات الحسابية الموزونة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول 01يتضح من الجدول )

واقع تكامل سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية مع أهداف التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية 

(، وهذا يدل على أن أفراد عينة 5170غ المتوسط الحسابي العام )(، وقد بل5122 -5122تراوحت بين )

 )بدرجة كبيرة(. البند الثاني الدراسة على العبارات التي تعبر عن

ومما سبق يتضح أن أكثر سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية تكاماًل مع أهداف التعليم 

حيث بلغت نسبة الموافقة على العبارة  "0العبارة "العام بالمملكة العربّية السعودّية في الواقع تتمثل في 

في  لتعليم العام تتمثل(. وأن أقل سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية تكاماًل مع أهداف ا70%)

 .(%0210) " بنسبة وصلت إلى2العبارة "

وترى الباحثة أن تكامل سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية مع أهداف التعليم العام 

بالمملكة العربّية السعودّية ربما يتحقق في الواقع في حل العديد من المشكالت خاصة المتعلقة بتطوير 

النتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد، وتوظيف التقنية ودمجها في التعليم، النظم التعليمّية، وا

 .م في تحقيق الميزة التنافسّية للجامعات السعودّية2151وهذه بدوره يتفق مع أهداف رؤية 

كما تتفق مع النتيجة التي تشير إلى أن سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية ال تدعم إيجاد 

الحلول العملّية للمشكالت التي تواجه المجتمع بدرجة كبيرة، وربما يعود ذلك إلى تركيز المخرجات البحثية 

على الجوانب والمواضيع التي تخص المنظومة التعليمّية ومخرجاتها بالدرجة األولى دون ربطها بمتطلبات 

 المجتمع واحتياجاته المعاصرة.
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( والتي توصلت إلى أن 2101ن نتائج في دراسة القحطاني )وتتفق النتائج السابقة مع ما جاء م

درجة استفادة المعلمات من نتائج األبحاث العلمية حصلت على درجة متوسطة. وان من أبرز العوائق 

 .صعوبة توظيف نتائج األبحاث وعدم ارتباطها بمشكالت الميدان التربوي 

 في صنع سياسات توظيف مخرجات األبحاثينص البند على: "واقع المشاركة نتائج البند الثالث: 

التربوّية في ميدان التعليم بالمملكة العربّية السعودّية". وللوصول إلى النتائج تم حساب المتوسطات الحسابية 

الموزونة، واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور الثالث في االستبانة، 

 كما يلي:وقد جاءت النتائج 

 

(: التكرارات والمتوسطات الحسابية لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول واقع المشاركة في صنع سياسات 11جدول )

 (355)ن = في السعوديةتوظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم 

 العبارة م

 درجة الموافق التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
ال أوافق  %

 بشدة
 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق

0 
تشترك اإلدارات التعليمّية في وضع 
سياسات توظيف مخرجات األبحاث 

 التربوّية في ميدان التعليم العام.

 31 11 21 20 23 ت
 7 متوسطة 0155 2112

% 0215 2212 0112 2312 0210 

2 
يوجد تعاون بين الجهات المسؤولة 
عن القيام باألبحاث التربوّية وبين 

 التعليم.وزارة 

 25 012 012 21 22 ت
 2 متوسطة 0102 5103

% 711 2213 2217 2217 0210 

5 
تتعاون الجامعات السعودّية مع 

الجامعات العالمّية في إيجاد سبل 
لتطوير سياسات توظيف نتائج 

 27 15 11 25 22 ت
 2 متوسطة 0121 5111

% 0713 0717 2312 2212 0512 
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البحث التربوي في ميدان التعليم 
 العام.

2 

يوجد عالقة تشاركية بين مراكز 
البحوث التربوّية وبين صانعي 

سياسات توظيف مخرجات األبحاث 
 التربوّية.

 52 002 12 72 50 ت

 3 متوسطة 0105 5102
% 217 2211 2712 5013 0110 

3 

توجه وزارة التعليم كليات التربية 
تسهم  التيللقيام باألبحاث التربوّية 

في تطوير سياسات توظيف 
 مخرجات البحث التربوي.

 22 023 20 27 52 ت

 2 متوسطة 0101 5122
% 0110 0211 2212 5312 0511 

2 

يتم دعوة األكاديميين التربويين 
سنويًا لعرض نتائج أبحاثهم على 

الجهات التعليمّية لالستفادة منها في 
تطوير سياسات توظيف مخرجات 

 التربوي. البحث

 31 002 21 72 22 ت

 0 متوسطة 0102 5127
% 212 2112 2310 5512 0210 

7 

يتم عقد ورش عمل دورية للعاملين 
في إدارات التعليم إليجاد آلية 
مناسبة لتوظيف نتائج البحث 
 التربوي في ميدان التعليم العام.

 32 002 72 72 53 ت

 5 متوسطة 0125 5120
% 111 2211 2112 5013 0312 

  متوسطة 0110 5105 المتوسط الحسابي العام 

( أن المتوسطات الحسابية الموزونة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول 00يتضح من الجدول )

واقع المشاركة في صنع سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم بالمملكة العربّية 

يدل على أن أفراد ( وهذا 5105(، وقد بلغ المتوسط الحسابي العام )5127 -2112السعودّية تراوحت بين )

 )بدرجة متوسطة(. عن البند الثالثعينة الدراسة يوافقون على العبارات التي تعبر 

أن أكثر المشاركات في صنع سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في مما سبق  يتضح

" بنسبة موافقة من أفراد العينة بلغت 0" العبارة ميدان التعليم بالمملكة العربّية السعودّية في الواقع تتمثل في
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(. وأن أقل المشاركات في صنع سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم 2715%)

 .(%2010) بنسبة عدم موافقة وصلت إلى "7العبارة "بالمملكة العربّية السعودّية في الواقع تتمثل في 

ئج األبحاث لالستفادة منها يعبر عن اهتمام بنتائج نجد أن إقامة مؤتمر علمي سنوي لعرض نتا

هذه األبحاث؛ وربما يعود ذلك إلى اقتناع القائمين على المنظومة التعليمّية السعودّية بضرورة االستفادة من 

 .إلنتاج األبحاث التربوّية ومحاولة االستفادة من مخرجاتها من األكاديميين الجهود المبذولة

ق الباحثة مع النتيجة التي تشير إلى ضعف اشتراك اإلدارات التعليمّية في لكن من جانب آخر تتف

وضع سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم العام. وهذا ربما يقلل من أهمّية 

االستفادة من مخرجات األبحاث في الواقع؛ وقد يعزى ذلك إلى المركزية الشديدة في وزارة التعليم حيث 

حصر صنع واتخاذ القرارات التربوّية لإلدارات العليا في الوزارة فقط دون إشراك بقية اإلدارات في مختلف ين

 المناطق في ذلك.

( والتي اسفرت نتائجها عن وجود انفصال بين توقعات 2101وهذا يتفق مع دراسة ايون وآخرون )

ينهم. سي لتسهيل التواصل والتفاعل بصانعي السياسات وبين مجتمع الباحثين، كذلك عدم وجود إطار مؤس

كوجود مستوى عالي من  -صانعي السياسات والباحثين -وهناك عوائق موجودة على كال الجانبين 

 البيروقراطية في صنع القرار.

ولتحديد أكثر البنود أهمية لسياسات توظيف مخرجات البحوث التربوّية في ميدان التعليم العام 

تم حساب المتوسطات الحسابية العامة،  سؤال الدراسة األولدّية، واإلجابة عن بالمملكة العربّية السعو 

 :واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث حول المحاور الرئيسة لالستبانة، وقد جاءت النتائج
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 ليم العام بالمملكة(: المتوسطات الحسابية العامة لواقع توظيف مخرجات البحوث التربوّية في ميدان التع12جدول )

 (355العربّية السعودّية )ن=

 المحاور م
المتوسط 
 الموزون 

االنحراف 
 المعياري 

األهمّية 
 النسبية

درجة 
 األهمّية

 الترتيب

0 
واقع القواعد واللوائح المنظمة لسياسات توظيف مخرجات 
األبحاث التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية 

 السعودّية.
 2 متوسطة 2712% 1121 5157

2 
واقع تكامل سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية مع 

 أهداف التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية.
 0 كبيرة 7212% 1121 5170

5 
واقع المشاركة في صنع سياسات توظيف مخرجات األبحاث 

 ّية.السعودالتربوّية في ميدان التعليم بالمملكة العربّية 
 5 متوسطة 2212% 0110 5105

 متوسطة %2712 1121 5151 المتوسط الحسابي العام 

( أن المتوسط الحساب العام لواقع توظيف مخرجات البحوث التربوّية في ميدان 02يتضح من الجدول )

وجهة نظر أفراد ( من %2712( بأهمّية نسبية بلغت )5151التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية بلغ )

عينة الدراسة. وهذا يدل على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك سياسات لتوظيف مخرجات البحوث 

 التربوّية في ميدان التعليم العام بالمملكة العربّية السعودّية في الواقع )بدرجة متوسطة(.

مكن همّية كبيرة؛ ألنه يوترى الباحثة أن تكامل سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية ذو أ 

توظيف نتائج البحث التربوي وربطها بخطط التنمية الشاملة للدولة، وتوظيفها في حل المشكالت التي تواجه 

صانعي القرارات التعليمّية بفاعلية، مما يؤدي إلى تطوير المنظومة التعليمّية لمواكبة التطورات االقتصادية 

 ل كبير في تعزيز االبداع واالبتكار في اصالح المنظومة التعليمّية؛يسهم بشك أنهوحاجات سوق العمل، كما 

 م في تحقيق الميزة التنافسّية للجامعات السعودّية.2151مما يتواءم مع أهداف رؤية 

 ثالثًا: إجابة السؤال الثاني.
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ولإلجابة على سؤال الدراسة الثاني: ما أهم الخبرات الدولّية في مجال تصميم سياسات توظيف 

 مخرجات البحوث التربوّية في ميدان التعليم العام؟

في مجال األبحاث التربوّية تم العمل على تأسيس جمعية : الواليات المتَّحدة األمريكية تجربة -1

م. وتعنى هذه الجمعية بصورة أساسية في تطبيق 0102( عام AERAاألبحاث التربوّية األمريكية )

 American Educational Research)مخرجات األبحاث التربوّية في العملّية التعليمة. 

Association-AERA, 2021). 

الذي يهدف إلى تعزيز استيعاب دور األبحاث الموجهة  Dumitriu( 2102ويشير تقرير دوميتريو )

للتنمية المستدامة بمشاركة  2151في تحقيق أجندة  -نوع من األبحاث التربوية  – تعليمّيةنحو السياسات ال

( %57من خالل هذه الدراسة وجود سياسات للبحوث في )اتضح ( منظمة من جامعة األمم المتَّحدة 22)

 : سياساتتلك الفقط من المنظمات وأبرز 

 .القضايا ذات الصلة بالسياسات التعليمّيةهذه الخطوة تحليل يتم المالءمة والفائدة:   -0

تحديد األولويات: ويتم عن طريق تشكيل جدول أعمال محدد جدًا لألبحاث بحيث يكون كخريطة  -2

موجهة ألنشطة البحث، ويتم من خاللها تحديد األولويات من هذا البحث تبعًا لقدرات المؤسسة 

 .وعالقته باألبحاث السابقة والموارد الالزمة إلجرائه

تحديد معايير الجودة: ترتبط شرعية األبحاث التربوّية المتعلقة بالسياسات في أغلب األحيان باختيار  -5

المواضيع البعيدة عن التحيز. باستنادها على منهجية علمية وتصميم مناسب للغرض منه وفعاليته 

 .نهمن حيث تطبيقه ومشاركته مع المعنيين، أيضًا قياس التكلفة والنتائج المرجوة م

 .بناء المعرفة: يجب أن تكون األبحاث مبنية على التحليل العميق ومرتبط بالمعرفة السابقة -2
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التنبؤ بتأثير البحث: باإلضافة إلى أهمّية المعارف الموجودة في البحث، ينبغي أن تكون مخرجات  -3

  .ليهاإ البحوث الموجهة نحو السياسات التعليمّية شاملة تتوقع تأثير النتائج التي تم التوصل

االلتزام بالمعايير األخالقية: يجب أن يتضمن البحث المعايير األخالقية للباحثين كمبادئ العدالة  -2

 واإلحسان واالستقاللية. ويجب وضعها في االعتبار في تصميم وتخطيط وإدارة البحث. 

اسات السيالوصول إلى النتائج: تتعامل منظومة األمم المتَّحدة مع البحث التربوي الموجه نحو  -7

باعتباره منفعة عامة عالمّية، وهذا يشمل الوصول بشكل افتراضي للمنتجات البحثية والبيانات 

 المنشورة في المجالت العلمية.

 Zhao( 2008وفيما يخص الجانب البحثي التربوي، فقد بّين زاهاوو وآخرون ): تجربة الصين -2

et al.  بأنَّ الباحثين التربويين الصينيين مهتمون بالقضايا المتعلقة بالتقييم، وهياكل المدارس

والنظريات التأسيسية، باإلضافة إلى االهتمام بالقضايا التي لها تأثير أكبر على اإلصالح التعليمي 

يمي لوسياسة أمتهم. وينعكس هذا في التركيز على مجاالت مثل إصالح المناهج والتمويل التع

والقيادة والسياسة. كما يولي الباحثون الصينيون المزيد من االهتمام للتربية األخالقية والصحة 

 العقلية، والتي تعتبر أعلى إنجاز تعليمي وفًقا لفلسفة التعليم االشتراكي التقليدي والحديث.

ح التطور المذهل ( أن السر في نجا2102يشير مركز التميز في التعليم والتعلم ): تجربة سنغافورة -3

للنظام التعليمي الذي تشهده؛ هو وجود فهم مشترك بين عناصر مجتمع التعليم المهني والباحثين، 

وفهم أن العملّية التطويرية تحتاج إلى تكييف وتعديل باستمرار. ففي حين كان تشهد سنغافورة نقصًا 

( مليون دوالر 53فق ما يقارب )م أصبحت اآلن تن2115في األبحاث المتعلقة بالتعليم والتعلم عام 

 على انشاء مراكز األبحاث في مجال تحسين التعليم. 
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وبذلك تعتبر طبيعة العالقة بين األبحاث التربوّية والقرارات والممارسات كان من العوامل التي 

اثمرت في نجاح هذا التغيير، فنالحظ أن هناك عالقة متبادلة مستمرة بين البحث الذي يغذي صانعي 

لتقويمه  إلى ممارسة وبعد ذلك يتم البحث فيه مجدداً  القرار يتحول ثملقرار باتخاذ الحلول والبدائل المناسبة. ا

 وتحسينه. وتعمل المؤسسة الوطنية للتعليم كمحور لتسهيل عالقة الجهات الثالث مع بعضها البعض.

م 0120( عام JERAوّية )تم العمل على تأسيس الجمعية اليابانية للبحوث الترب: تجربة اليابان -4

الجمعيات  والتعاون مع بهدف تعزيز ونشر البحوث التربوّية من خالل تقديم نظريتها وتطبيقها،

تعمل الجمعية على االستفادة من نتائج األبحاث والدراسات التربوّية والمقترحات التي و . ذات الصلة

تتقدمها في تطوير الممارسات التعليمّية بما يساعد على بناء مجتمع مستقبلي أفضل للبشرية 

(Hirota, 2019). 

ندية حيث تشارك لتحظى األبحاث التربوّية في فنلندا باهتمام كبير من الجامعات الفن: تجربة فنلندا -5

ثماني جامعات في فنلندا بتعزيز المخزون البحثي التربوي، ويقوم مجلس أبحاث الثقافة والمجتمع 

في أكاديمية فنلندا بتمويل البحوث التربوّية، ونظرًا لضرورة اجتياز جميع المعلمين العاملين في 

ي العديد من فنلندا تشهد توسعًا فمهنة التعليم لدرجة الماجستير فإن الحركة البحثية التربوّية في 

 .(Lairio, 2012)المجاالت التربوّية 

 عودّيةالس فيسياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم العام للتصّور المقترح ا

 مرتكزات التصّور المقترح

 ة.للدراسة الحالياالستفادة من الدراسات السابقة، معلومات اإلطار النظري في الفصل الثاني  -0
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 .االستفادة من خالصة الخبرات العالمّية في مجال توظيف نتائج األبحاث التربوّية في ميدان التعليم -2

 .االستفادة من النتائج التي أسفرت عنها الدراسة -5

 وآليات تطبيقه أهداف التصّور المقترح

 ّية السعودّيةبالمملكة العرب رفع كفاءة سياسة توظيف نتائج البحث التربوي في ميدان التعليم العام -0

  تشكيل لجنة في وزارة التعليم تتكون من األساتذة المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بكليات

التربية، وأعضاء من مراكز البحوث التربوّية، إضافة إلى بعض المسؤولين بوزارة التعليم ويطلق 

 عليها اللجنة السعودّية لألبحاث التربوّية.

  لهذه اللجنة في جميع مناطق المملكة العربّية السعودّية، بحيث يمكن تصنيف المشاكل تشكيل فروع

 التي تواجه كل محافظة على ِحَدة، وتسهيل إيجاد الحلول لها.

  تطبيق قاعدة بيانات رقمية ُتحدث سنويًا تربط بين فروع هذه اللجان لتسهيل اطالع القائمين على

 يم. المشكالت الموجودة في ميدان التعل

  إتاحة الدخول لطلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه لقاعدة البيانات أعاله، مما يحقق

 دراسة للمشكالت التربوّية القائمة في الميدان بطريقة علمية يمكن الوثوق بنتائج الدراسة وتعميمها.

  بوّية في الميدان للمشكالت التر أن تعتمد اللجنة كليات التربية كمراكز استشارية رسمية لتقديم الحلول

 للمؤسسات التعليمّية. 

  أن تعتمد اللجنة وثيقة رسمية مكتوبة لسياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية في ميدان التعليم

العام، ُيفّصل فيها المعايير الالزمة لألبحاث التربوّية المراد توظيفها، والمعايير المرتبطة بالباحثين 

 .التربويين
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 ه اللجنة وزارة التعليم برفع تقرير سنوي بالمشكالت القائمة في الميدان، ويتم تصنيفها من قبل توج

 .وإعداد خرائط بحثية وفقًا لذلك. اللجنة حسب أهميتها والحاجة لحلها

 ارشاد الباحثين لالهتمام بالتنوع في تناول القضايا البحثية كل حسب تخصصه. 

  خالل: زيادة الميزانية المخصصة لها من قبل وزارة التعليم، دعم تمويل األبحاث التربوّية من

 وتسويق األبحاث التربوّية بما يحقق العائد المادي للجهة المسؤولة عن البحث التربوي.

 ،أن تشكل اللجنة وحدة لرصد إجراءات ومتابعة تنفيذ سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية 

 تحقيق االنسجام بين الباحثين التربويين وصناع القرارات التربوّية.  -2

  التوجه الفّعال نحو الالمركزية في إدارة التعليم من خالل إشراك العاملين في اإلدارات التعليمّية وفي

 .المؤسسات التعليمّية المختلفة في إيجاد طرق لتحسين سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية

 ح وزارة التعليم قدر من الحرية للمدارس في اتخاذ األساليب المناسبة لالستفادة من نتائج أن تتي

 األبحاث التربوّية.

  أن يتم توفير وتسهيل الحصول على البيانات واإلحصاءات المعتمدة من قبل الهيئة العامة

 ليمة.س لإلحصاء؛ لضمان حصول الباحثين على معلومات صحيحة وبالتالي الوصول إلى نتائج

  إقامة ورش عمل دورية لألكاديميين في كلية التربية تنظمها اإلدارات التعليمّية، بهدف اطالعهم

 على المشكالت القائمة في الميدان لتوجيه بحوثهم نحو حلها.

  أن تنشئ كليات التربية والمراكز التربوّية قوائم باألبحاث التي سبق وتم معالجتها في نهاية كل عام

 رسالها لوزارة التعليم لمنع التكرار والتداخل في الموضوعات البحثية.دراسي، وإ
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  أن يقوم األكاديميين بكتابة البحث بصورتين، صيغة تصلح للنشر األكاديمي، وصيغة مختصرة

 لنتائج الدراسة مزودة بخرائط ورسوم بيانية تسهل قراءتها تعرض على مسؤولي التعليم.

  اللغة اإلنجليزي لدى كاًل من الباحث وصانع القرار التربوي اشتراط وجود حد أدنى من اتقان. 

 ربط سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية بالمجتمع. -5

  ربط سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية بالخطط االستراتيجية لوزارة التعليم ووزارة الموارد

 الخطط.البشرية، لتحقيق فعاليتها في وضع األهداف واآلليات لهذه 

  تطوير سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية بالطريقة التي تمّكن الجامعات السعودّية من

تحقيق القدرة التنافسّية في البحث واالبتكار؛ من خالل توجيه األبحاث التربوّية بأن تكون أكثر 

 جودة وارتباطًا باحتياجات الدولة.

 اث التربوّية طرق عملية لالستفادة من األبحاث أن تتضمن وثيقة سياسات توظيف مخرجات األبح

 التربوّية عن طريق:

o  انشاء رابط خاص على مواقع وزارة التعليم بحيث يتمكن جميع منسوبي التعليم وأولياء األمور

من المشاركة في طرح المشاكل التربوّية التي تواجههم، كذلك المشاركة في اقتراح حلول لهذه 

 المشكالت.

o خص وتوصيات ونتائج األبحاث التربوّية في نفس الرابط السابق لجميع أن يتم نشر مل

 المستفيدين في المجتمع.

o  مشاركة االعالم التربوي السعودي في نشر نتائج وتوصيات األبحاث التربوّية في وسائل

 التواصل االجتماعي.
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  أن تكون الحلول المطروحة إبداعية، وقابلة للتطبيق، وتحقق طموح المجتمع 

 التركيز في سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية على تبني القضايا التعليمّية ذات الرؤى  يتم

 المستقبلية التي تؤدي إلى االرتقاء بالنظام التعليمي السعودي.

  إعادة النظر في سياسات توظيف مخرجات األبحاث التربوّية وتعديلها حسب ما تقضيه التطورات

 م.2151وحسب توجهات الدولة في تطوير المنظومة التعليمّية لتحقيق رؤية التربوّية المتسارعة، 

  تفعيل مجلس أولياء األمور ومجلس المعلمين إلبداء أراءهم ومقترحاتهم حول سياسات توظيف

 مخرجات األبحاث التربوّية.

عليا في كليات لالباحثين التربويين من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الدراسات ا يستهدف التصّور المقترح -ج

التربية بالجامعات السعودّية. مراكز األبحاث والدراسات التربوّية داخل الجامعات وخارجها بالمملكة العربّية 

 السعودّية. المخططون وصناع القرارات التربوّية في وزارة التعليم.

 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية.

(. معوقات البحث التربوي وسبل التغلب عليها في 2121أبو السعود، سعيد؛ نصر، سعاد؛ وشلبي، نشوى. )

 .502-271(، 012، )دراسات تربوية ونفسيةمصر. 

(. دور الجامعات السعودّية في الربط بين التعليم والمجتمع دراسة تحليلية في ضوء 2102األحمدي، وفاء. )

 .232-255(، ص022)53، جامعة االزهر، مجلة التربيةامعات. المسؤولية االجتماعية للج
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م(. واقع البحث العلمي بمدارس 2101آل عبيدان، صفية؛ الزهراني، نوال؛ آل سماح، ليل؛ والخالدي، نورة. )

 ،مجلة العلوم التربويّة والنفسيةم. 2151التعليم العام بمحافظة القطيف آمال وتطلعات تحقيقا لرؤية 

5(07 ،)057-071. 

 –م: الشباب وتوطين المعرفة 2102تقرير المعرفة العربي للعام (. 2102برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )

 الغرير للطباعة والنشر. شركة دار. االمارات العربية المتحدة

file:///C:/Users/arwa/Downloads/UAE_KR2014_Full_Arb.pdf 

جلة م(. صنع القرار التعليمي في مصر وأستراليا: دراسة مقارنة. 2112جرجس، نبيل، وعبد العال، أحمد. )

 (.2( ج)02، )كلية التربية

راحل التعليم ة بم(. معوقات توظيف نتائج البحث التربوي في تطوير منهج اللغة العربيّ 2102الدخيل، فهد. )

العلوم  مجلةالعام والحلول المقترحة من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويين. 

 .212-501(،7، )التربويّة

(. دور مؤسسات البحث التربوي في صنع السياسات التعليمّية بمصر )دراسة 2100عبد القادر، أسماء. )

 .532-520(.55)02، رات العلمية والتنمية البشريةالجمعية العربيّة لالستشامستقبلية(. 

منهج البحث في العلوم (. 2105القحطاني، سالم، العامري، أحمد، آل مذهب، معدي، والعمر، بدران. )

 : مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.2. طالسلوكية

ية ليمّية في ضوء استراتيج(. خريطة مقترحة لبحوث السياسات التع2102قطيط، عدنان، والطاهر، رشيدة. )

 .017 -52(، 0، )مجلة العلوم التربويّةم. 2151التنمية المستدامة لرؤية مصر 

file:///C:/Users/arwa/Downloads/UAE_KR2014_Full_Arb.pdf
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جلة م(. تطوير أداء مراكز البحث التربوي في مصر في ضوء مدخل إدارة المعرفة. 2102قطيط، عدنان. )

 .000-57(، 00، )اإلدارة التربويّة

ق نتائج البحوث التربويّة في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر واقع تطبي(. 2100مرتجى، زكي. )مايو، 

توظيفه، -اخالقياته-. اعمال مؤتمر البحث العلمي: مفاهيمهأعضاء هيئة التدريس وآليات األخذ بها

 .512-225الجامعة االسالمية بغزة، 

 الكفايات. جامعة الملك سعود. (. تجارب دولّية في التعليم القائم على2102مركز التميز في التعلم والتعليم. )

 _bryl.pdf (ksu.edu.sa)-tqryr_lkfyt_9_وكالة الجامعة للشؤون التعليمّية واألكاديمية. 

(. ممارسات المعلم التعليمّية: أفضل الممارسات العالمّية 2101يم )مؤتمر القمة العالمّية لالبتكار في التعل

 qatar.org)-online.indd (wise-InsideWiseResearch2الهادفة لتطوير مهنة التعليم. 

 . دار الفكر العربي.مناهج البحث التربوي  (.2101)المهدي، مجدي. 

جامعة  . مطابعالسياسات المبنية على البراهين والبحوث الموجهة نحو السياسات(. 2121النصار، صالح. )

 الملك سعود للنشر.

 ثانيًا: المراجع األجنبّية.
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