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 ةـــمقدم

في تطوير  سيمتُ  ألنيا ،مية خاصة لمبحوث والدراساتوزارة التربية والتعميم العالي أى وليتُ        
تقديم الحمول والبدائل التي  تعمل عمى المؤسسات التعميمية ورفدىا بالمعمومات والتوصيات والمقترحات التي 

ساعد ت اكما أني ،تعميق فيمنا لألبعاد المختمفة لمعممية التعميمية وكيفية تطويرىا نحو األفضل تساعدنا في
عمى دراسة واقع األنظمة التربوية والكشف عن خصائصيا وبيان جوانب القوة والضعف فييا بقصد التعرف 

سيم في ت لي فييوبالتا ،العمل عمى معالجتيافي طبيعتيا وتشخيص مشكالتيا و  والتعمقعمى أحواليا 
 تطوير األنظمة التربوية وتجديدىا والعمل عمى زيادة كفاءتيا الداخمية والخارجية.

تقوم الوزارة بتسييل ميام الباحثين في إجراء الدراسات والبحوث وتطبيقيا عمى  ،من ىذا المنطمق       
شرط أال  ،رس والمعممين والطمبةجميع الفئات من العاممين في الوزارة والمديريات والمشرفين ومدراء المدا

وبالتالي فقد اتخذت الوزارة بعض اإلجراءات لضمان ذلك  ،يؤثر ذلك عمى سير العممية التعميمية سمباً 
  -:اآلتيوتمثمت بـ

 الوزارة  إلىأو من الباحث نفسو  ،قيام الباحث بتقديم كتاب رسمي موجو من الجية الحاضنة لمباحث
طمب " تسييل ميمة باحث" يتضمن كافة  ىيتو وأدواتو لمحصول عمىفيو عنوان البحث وما اً موضح

 المعمومات حول البحث المنوي تنفيذه.
 وتحديد مدى صالحيتيا لمتنفيذ. ،قيام الباحث بإرفاق األدوات المنوي تنفيذىا ليتم دراستيا 

 ية التعميمية.عممًا بأن ىذه اإلجراءات ىدفيا ضمان نوعية البحوث وجديتيا وعدم تأثيرىا عمى العمم
الدراسات والبحوث التي تم تنفيذىا في المدارس والمديريات والوزارة  أعدادالتقرير الحالي عبارة عن ىذا 

 : متضمنًا المحاور التالية 2015خالل العام 
   ممخص عام عن أعداد البحوث والدراسات 
 نوع  ،الكميات ،عاتجداول ورسومات بيانية تفصيمية عن أعداد البحوث والدراسات حسب) الجام

 الفئة المستيدفة(. ،األداة المستخدمة ،المديرية ،الدراسة او البحث
 النتائج 
 التوصيات 

التي يتم إجراؤىا في مؤسساتنا التعميمية، وتحددي وذلك بيدف الوقوف عمى كم ونوعية البحوث العممية 
وايضاح ىل تتم ىذه البحوث في مدى الجدوى التي تحققيا ىذه البحوث في ظل المجاالت التي تتناوليا، 

ظل رؤية عممية بحثية واضحة لمتخذي القرار، ولوزارة التربية والتعميم، ولقادة المؤسسات التعميمية، ولرموز 
 الفكر والبحث العممي في محافظات غزة.
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 ممخص عام
ارة ة عمى كتب تسييل ميمة من وز مم  الحاص2015بمغت أعداد البحوث والدراسات خالل العام 

والمدارس  ،المديريات ،التربية والتعميم العالي لتطبيق أدوات البحث في مؤسسات التعميم )الوزارة
 بحثًا. 208الحكومية( 

 في ضوء بعض المؤشرات: وتحميميا إحصائياً أعداد الدراسات والبحوث  يتناول ىذا التقريرو 
 قام بإجرائيا طمبة الجامعة بمغ عداد البحوث التي  :أعداد البحوث والدراسات حسب الجامعات

 18بحثًا، و طمبة جامعة األقصى  44غزة -بحثًا، وطمبة جامعة األزىر 76غزة  –اإلسالمية
بحثًا و بمغ عدد الباحثين المستقمين أي ليس  13غزة   –بحثًا وطمبة أكاديمية اإلدارة والسياسة

ترقية، وكان نصيب طمبة بحثًا كان استخداميم إما لمؤتمر أو لغض ال 11ليم أي جية حاضنة 
غزة وطمبة جامعة عين  –بحوث، أما )طمبة جامعة القدس المفتوحة  9القاىرة  -معيد البحوث

بحوث لكل منيم، بينما طمبة جامعتي)قناة السويس و القاىر(  6مصر( فكان نصيبيم  -شمس
جامعة غزة، -بحوث، اما طمبة )الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية 5في مصر فمكل منيم 

بحوث، بينما بمغ عدد بحوث طمبة كل من)جامعة السودان  3أبوديس( لكٍل منيم  -القدس
ماليزيا، جامعة  –تونس، جامعة مااليا –السودان، جامعة العموم االنسانية  -لمعموم والتكنولوجيا

غزة، مركز  -غزة، بوليتكنك فمسطين  –غزة، كمية نماء–مصر، جامعة االمة  –المنصورة 
 المرأة، واخيرًا وزارة الشؤون االجتماعية( بحثًا واحدًا لكل منيم.شؤون 

 بمغ عداد البحوث التي قام بإجرائيا طمبة كمية التربية : أعداد البحوث والدراسات حسب الكمية
دارة األعمال  159 بحثًا، وعدد بحوث طمبة  32بحثًا، بينما بمغ عدد بحوث طمبة كمية التجارة وا 

بحوث، وكمية اليندسة بحثان،  5بحوث، وعدد بحوث كمية اآلداب فبمغ  7ة كمية الصحة النفسي
 وكذلك كمية العموم بحثان، وأما كمية االعالم والعالقات العامة فميا بحثًا واحدًا.

 بحثًا،  146بمغ عداد بحوث الماجستير : أعداد البحوث والدراسات حسب نوع البحث/ الدراسة
بحثًا،  22بحثًا، وكذلك بحوث الدكتوراه بمغت  22كالوريوس  وكانت بحوث التخرج من درجة الب

بحوث،  5بحثًا، أما بحوث النشر في مجالت عممية بمغت  11بينما بحوث المؤتمرات فبمغت 
 .والبحوث الميدانية لغرض الترقية بمغت بحثان

 :ة غرب بمغ عداد البحوث التي تم اجرائيا في مديري أعداد البحوث والدراسات حسب المديرية
بحثًا، بينما بمغ عدد  97بحثًا وىي األكثر من حيث االجراء، وفي مديرية شرق غزة  112غزة 

 91بحثًا، وأجرى الباحثون في مديرية الوسطى  95البحوث التي إجراؤىا في مديرية شمال غزة 
فح بحثًا، اما في مديرية ر  89بحثًا، وبمغ عدد البحوث التي تم إجراؤىا في مديرية خانيونس 

بحثَا، لكن ىناك  76بحثًا، وكذلك مديرية شرق خانيونس أجرى بيا  84فأجرى الباحثون بيا 
 .بحثاً  45بحوث تم اجرائيا عمى موظفي الوزارة بمغ عددىم 

 بمغ عداد البحوث والدراسات التي تم اجرائيا  :أعداد البحوث والدراسات حسب األداة المستخدمة
بحثًا، و  50دد البحوث التي استخدم اختبار فييا بمغت بحثًا، وع 150باستخدام استبانة 
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بحثا، و البحوث التي استخدمت  35البحوث التي تم استخدام برنامج أو دروس فبمغ عددىم 
 4بحوث، و البحوث التي تستخدم استمارة جمع بيانات بمغ عددىم  9بطاقة مالحظة فبمغ 

 . ثبحو  3بحوث، و البحوث التي تستخدم استمارة مقابمة 
  :بمغ عدد البحوث التي تم اجراؤىا عمى الطمبة أعداد البحوث والدراسات حسب الفئة المستيدفة

بحثًا، وعدد البحوث عمى االداريين  50بحثَا، وعدد البحوث التي استيدفت المعممون  فبمغ  95
بحثا، وعمى  24بحثًا، بينما بمغ عدد البحوث التي تم اجراؤىا عمى مدراء المدارس  45
 .بحوث 4بحوث ، اما عمى المرشدين فكان  10لمشرفين ا
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 ةــــيميــة تفصــــانيــيـات بــومــداول ورســـج

 2115أعداد البحوث والدراسات حسب الجامعات خالل عام  -أواًل:

 المجموع الشير الجامعة
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر برسبتم أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

 76 3 8 6 7   2 4 10 10 21 2 3 اإلسالميةالجامعة 
 44 5 3 2 5 1     4 7 6 8 3 غزة -زىرجامعة األ
 18 2     1   2 1 1 5 4 1 1 غزة-قصىجامعة األ

 13 1 1 3   2     2 3     1 اكاديمية االدارة والسياسة
 11               1 10       باحث مستقل
 9 2   2         1   1 2 1 مصر -معيد البحوث 

 6 1 3               1   1 غزة -جامعة القدس المفتوحة 
 6 1 1 1         1 1 1     مصر -جامعة عين شمس 
 5     2 1       1       1 مصر -جامعة قناة السويس 

 5     1 1       1 1     1 مصر -جامعة القاىرة 
 3                   1 2   ديس ابو –قدس جامعة ال

الكمية الجامعية لمعموم 
 3               2     1   التطبيقية

جامعة السودان لمعموم 
 1                 1       والتكنولوجيا

 1                 1       غزة -كمية نماء 
 -جامعة العموم االنسانية 

 1                 1       تونس

 1                 1       المرأةمركز شؤن 
 1               1         وزارة الشؤون االجتماعية

 1               1         جامعة االمة غزة
 1 1                       ماليزيا -جامعة مااليا 

 1 1                       مصر -جامعة المنصورة 
 1 1                       غزة بوليتكنك فمسطين

 208 18 16 17 15 3 4 5 26 41 35 16 12 المجموع

 2015( : يبين أعداد البحوث والدراسات حسب الجامعات خالل عام 1جدول )              
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 2015: يبين أعداد البحوث والدراسات حسب الجامعات خالل عام  (1شكل )
 

 
 
 
 
 
 

 

 2015بحوث والدراسات حسب الشير خالل عام ال نسب( : يبين 2شكل)
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 5211عام خالل  أعداد البحوث والدراسات حسب الكمية -ثانيًا:

 المجموع الشير الكمية
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

 159 10 14 12 14 1   2 18 35 33 12 8 كمية التربية
كمية التجارة وادارة 

 االعمال
1 2 0 6 4 3 3 2 0 4 2 5 32 

 7       1       2   1 2 1 الصحة النفسية
 5 1             2       2 كمية اآلداب
 2 1         1             كمية اليندسة
 2     1             1     كمية العموم 

 1 1                       كمية العالقات العامة
 208 18 16 17 15 3 4 5 26 41 35 16 12 المجموع

 2015: يبين أعداد البحوث والدراسات حسب الكمية خالل عام  (2جدول)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2015البحوث والدراسات حسب الكمية خالل عام  نسب: يبين  (3شكل)
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 5211عام ل خال  أعداد البحوث والدراسات حسب نوع البحث / الدراسة -ثالثًا :

 المجموع الشير نوع البحث/الدراسة
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

 146 9 13 13 13 3 3 5 16 23 29 12 7 بحث ماجستير
 22 6 2       1   5 3 3 2   بحث تخرج)بكالوريوس(

 22 3   4 2       3 4 2 1 3 بحث دكتوراه
 11   1             8 1 1   بحث مؤتمر

 5               2 2     1 بحث لمنشر في مجمة
 2                 1     1 بحث ميداني )ترقية(

 208 18 16 17 15 3 4 5 26 40 35 16 11 المجموع
 2015: يبين أعداد البحوث والدراسات حسب نوع البحث / الدراسة خالل عام  (3دول)ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015البحوث والدراسات حسب نوع البحث/ الدراسة خالل عام  نسب: يبين  (4شكل)
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 5211خالل عام  أعداد البحوث والدراسات حسب المديرية -رابعًا:

 المجموع الشير المديرية
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

 112 10 10 8 8     1 18 26 22 5 4 غرب غزة
 97 8 9 5 4     1 16 28 15 8 3 شرق غزة
 95 8 8 8 3     1 15 24 17 8 3 شمال غزة
 91 10 9 6 4     1 11 25 15 5 5 الوسطى
 89 8 10 8 4     1 12 23 15 5 3 خانيونس

 84 8 7 6 6     1 12 21 15 6 2 رفح
 76 8 8 5 4     1 11 22 12 3 2 شرق خانيونس

 45 7   5   3 4 4 8 9 1 1 3 الوزارة
 689 67 61 51 33 3 4 11 103 178 112 41 25 المجموع

 2115: يبين أعداد البحوث والدراسات حسب المديرية خالل عام  (4جدول)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2115البحوث والدراسات حسب المديرية خالل عام  نسب: يبين  (5شكل)
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 5211عام خالل  الدراسات حسب األداة المستخدمةأعداد البحوث و  -خامسًا:

 المجموع الشير االداة
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

 150 13 13 10 6 3 4 5 25 36 19 10 6 استبانة
 50 1 3 6 10         5 14 7 4 اختبار

 35 1   7 6         2 9 5 5 برنامج أو دروس
 9 1   1 2           3 1 1 بطاقة مالحظات

 4               1   1   2 استمارة جمع بيانات
 3 2                     1 استمارة مقابمة
 251 18 16 24 24 3 4 5 26 43 46 23 19 المجموع

 2115: يبين أعداد البحوث والدراسات حسب األداة المستخدمة خالل عام  (5جدول)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2115البحوث والدراسات حسب األداة المستخدمة خالل عام  نسب: يبين  (6شكل)
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 5211عام خالل  أعداد البحوث والدراسات حسب الفئة المستهدفة -سادسًا:

 المجموع الشير الفئة المستيدفة
 برديسم نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

 95 4 7 11 13       6 10 23 13 8 الطمبة
 50 4 5 2 2       9 16 8 2 2 المعممون
 45 7 2 3   3 4 4 8 8 2 1 3 االداريون

 24 5 2 1       1 3 9 3     مدراء المدارس
 10 2 1           2 2 2   1 المشرفون
 4 1               1 2     المرشدون

 228 23 17 17 15 3 4 5 28 46 40 16 14 المجموع
 2115: يبين أعداد البحوث والدراسات حسب الفئة المستهدفة خالل عام  (6جدول)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2115البحوث والدراسات حسب الفئة المستهدفة خالل عام  نسب: يبين   (7شكل)
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 جـائـتـنـال
 ي :ما يمإلى تشير النتائج اإلحصائية من خالل تحميل البيانات 

كبر من حيث عدد البحوث، حيث بمغت نسبة بحوث عمى النصيب األ اإلسالميةالجامعة حصمت  -0
ر نسبتيا زىي أكثر من ثمث البحوث، وجامعة األ% من مجموع البحوث، أ36.5 اإلسالميةالجامعة 
% من مجموع البحوث، أي أكثر 57.7الجامعتان حازتا عمى نسبة و  % من مجموع البحوث،21.2

 لبحوث.من نصف ا
بريل ، مايو( حيث أرس ، نجد أن غالبية البحوث تركزت في )ما 2015حيث الشيور في عام من  -5

عدد البحوث، أما في حوالي نصف أي من مجموع البحوث،  %49، بنسبة اً بحث 102 بمغ عددىا
 داريين في الوزارة و مدراءبحثًا، استيدفت اإل 12أغسطس( فقد تم تنفيذ  ،يوليو  ،شير )يونيو 

 جازة الطمبة والمعممين.وذلك بسبب إ المدارس
تربوية الستكمال درجة الدكتوراه  اً غالبية بحوث الباحثين الذين يدرسون خارج  قطاع غزة بحوث كانت -3

 وغالبيتيم من جامعات جميورية مصر العربية. 
إلى  كانت بيدف تقديميا  –ليس ليم حاضنة – طبقت من ِقبل الباحثين المستقمينالبحوث التي  -4

 في مجمة. رمؤتمر أو لمنش
% 76.4بحثًا بنسبة  159غالبية البحوث المطبقة ىي بحوث تربوية، حيث بمغ عد البحوث التربوية  -5

كمية من مجموع البحوث، وجاءت ىذه البحوث التربوية عمى حساب البحوث العممية المجردة، والسيما 
ميدان إلى الزيادة المطردة لعدد البحوث فقط، في إشارة إلى حاجة الالعموم التي طبق ليا بحثان 

 .العممية تحديدًا، مع التنويو إلى أن غالبية الباحثين الذين طبقوا بحوثيم يتناولون الجانب التربوي
أن بحوث الماجستير طغت عمى باقي أنواع البحوث سواء كانت )دكتوراه أو بكالوريوس أو بحث  -6

، مع االشارة إلى % من مجموع البحوث70.2تير لمؤتمر أو غيرىا(، فكانت نسبة بحوث الماجس
ال في إطاع غزة ال تمنح درجة الدكتوراه نقص بحوث الدكتوراه والبكالوريوس يرجع إلى أن جامعات ق

محدودة، أما بحوث البكالوريوس فغالبيتيا بحوث نظرية ال تحتاج وفي تخصصات  اإلسالميةالجامعة 
  الى طمب تسييل ميمة من الوزارة.

جاءت مديرية غرب غزة ىي أعمى حيث ت البحوث تقريبًا بشكل متساوي بين المديريات، توزع -7
المديريات التي تم تطبيق البحوث عمييا، وجاءت أعداد قميمة عمى مقر الوزارة ليتم تطبيق الدراسات 

 .عمى موظفييا
سبتيا تبين أنو معظم البحوث والدراسات استخدمت االستبانة في تطبيق البحوث حيث بمغت ن -8

، ثم جاء بعد ذلك استخدام االختبار كأداة لتطبيق الدراسة بنسبة من مجموع البحوث 59.8%
داة البرامج والدروس، بطاقات المالحظة، استمارات المقابمة، استمارات أ%، كذلك تم استخدام 19.9

 .جمع البيانات بنسب قميمة
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، حيث بمغت الطمبة حين يتم أخذ العيناتبشريحة ولى اىتمامًا ظيرت النتائج أن معظم البحوث تُ  -9
%، تمتيا البحوث 22%، أما المعممون فكانت نسبتيم 42نسبة تطبيق البحوث عمى الطمبة حوالي 

%، وكذلك طبقت مجموعة من البحوث عمى مدراء المدارس 20المطبقة عمى اإلداريين بنسبة 
 .والمشرفين والمرشدين بنسب قميمة
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 اتــوصيـتـال
 من خالل نتائج التقرير نوصي بما يمي:

لييا من قبل مؤسسات التعميم العام إأن يكون لدى الوزارة قائمة بعناوين بحوث حيوية يمكن الرجوع  .1
والباحثين الختيار ما يناسبيم منيا لغرض إجراء البحوث األمر الذي يسيم في خمق نوع من 

 .الة التعاون لتحقيق أىداف مؤسساتية ووطنيةالتكاممية واالنسجام، ويزيد من ح
لكترونية من البحوث التي أجرتيا وأشرفت أن تزود مؤسسات التعميم العالي الوزارة بنسخ ورقية و  .2 ا 

 .عمييا بيدف االستعانة بيا في بعض القضايا التربوية التي تعترض العممية التربوية التعميمية
لتعميم العالي حول احتياجات الميدان التي تستجد سواء في أن تقدم الوزارة تغذية راجعة لمؤسسات ا .3

 الجانب التربوي أو الجانب العممي المجرد، وذلك كي تقوم ىذه المؤسسات بإجراء البحوث الالزمة.
أن يتم التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعميم العالي في إحداث حالة من التوازن في التخصصات  .4

اجة الحقيقية لنوعية البحث، فال  نجد أن أحد المجاالت قد طغى عمى وأن يرتبط ىذا التوازن بالح
 بقيتيا دون حاجة لذلك كما ىو قائم في طغيان المجال التربوي عمى المجاالت األخرى.

سناد البحث العممي من حيث  .5 أن تسعى الوزارة بالتعاون مع جيات حكومية وغير حكومية لدعم وا 
ناسبة، وأن يكون ىناك اتفاق واضح محدد عمى ىذه البحوث المراكز المتخصصة والموازنات الم

 .خاصة ذات المجال العممي الذي يفتقر لو الميدان
النتائج والتوصيات لتمك البحوث ليتم حفظيا من لكترونية نسخة إ بإرسالأن تقوم الجامعات  .6

فادة الباحثين كذلك.  واالستفادة من نتائجيا وا 
ميمة لمباحثين ىي من خالل الوزارة وليس لممديريات وذلك  التأكيد عمى أن صالحية منح تسييل .7

  أكبر مما ىو مذكور في ىذا التقرير.التي يتم اجراؤىا  البحوثعدد ألن 
من المدارس  ألي مؤتمر ويريدون الحصول عمى المعمومات عمى الباحثين الذين يقدموا بحثاً  .8

قاموا بطمب تسييل  اً باحث 11وجد اال حث ألنو ال ياالوزارة وعمل طمب تسييل ميمة بإلى الحضور 
 .ممن من تقدموا ببحوث لمؤتمرات عممية ميمة


