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The study aimed at analyzing the thematic directions of the 
approved scientific theses at the Department of Educational 
Administration and Planning, Faculty of Education, Sana’a 
University, for the period (1997-2019). To achieve the study 
objective, a descriptive, analytical and documentary approach was 
followed. The content analysis form was used as an instrument 
for data collection. It was applied to the study community as 
a whole, consisting of (222) MA theses and PhD dissertations, 
according to six variables, namely: Gender, Nationality, 
Academic Program, Educational Stage, Educational Sector, and 
Research Topic. After extrapolating the  related literature and 
analyzing data, the study reached a number of results, the most 
prominent of which are:
- Most of the theses and dissertations were produced by male 

students. Most of the researchers were of Yemeni nationality, 
with some limited students from other nationalities. The 
master degree theses were double the PhD dissertations. 
Besides, the number of theses related to general education 
was twice the number of those related to higher education.

- There is a small percentage of theses in other fields of 
education: (vocational education, early childhood, and 
adult education). There is also a lack of scientific theses on 
education in the private sector.

- The thematic directions of the scientific theses were 
classified into 18 research fields out of 20 fields. Leadership, 
management and governance topped all fields, with 28%, of 
all theses. Then, the field of modern administrative trends 
came in the second rank with 22%. The field of culture, 
organizational structures and work environment ranked 
third with 13%.

 Key Words:
Analysis - Thematic directions – theses/dissertations - educational 
administration - educational planning.

Abstract



حتليل الجتاهات املو�صوعية للر�صائل العلمية بق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء للفــرتة )1997 - 2019(

21جامعة امللكة اأروى                                  العدد الرابع والع�صــرون ) يناير- يونيو(   2020

الإطار العـــام والطار النظري

املقدمة
يزداد  حيث  والتنمية،  البناء  يف  اأهميته  وله  العلمي،  التقدم  اأ�صا�س  العايل  التعليم  يعد   
الطلب عليه يف معظم دول العامل بهدف اإعداد الكوادر الب�صرية ملختلف التخ�ص�صات، وبتزايد عدد 
موؤ�ص�صات التعليم العايل يتزايد اأعداد الطالب وكذلك  طلبة مرحلة الدرا�صات العليا التي تعترب 
قمة التعليم العايل، حيث ت�صهم اأبحاث املاج�صتري والدكتوراه يف اإحداث التنمية، واإيجاد احللول 

ملختلف امل�صكالت املجتمعية.
اجلمع  مت  حيث  ع�صر  والتا�صع  ع�صر  الثامن  القرن  يف  اجلامعة  وظائف  تطوير  مت  وقد   
واأملانيا  ا�صكتلندا،  من  كل  يف  احلديثة  اجلامعة  ظهور  اإىل  اأدى  مما  العلمي،  والبحث  التعليم،  بني 
على الرتتيب، حيث اأ�صبح البحث العلمي من اأهم الركائز الأ�صا�صية للنهو�س احل�صاري يف اأي بلد، 
وحماولة  والأفكار،  الأحداث  ومتابعة  والتمحي�س  العلمي  البحث  خالل  من  تاأتي  فالكت�صافات 
نتيجة  اإل  تطويرها، ودعمها، ورعايتها. فكثري من البتكارات، والكت�صافات، والخرتاعات ماهي 

لالأفكار البتكارية لأ�صاتذة اجلامعات والطالب املتميزين يف البحث العلمي)منور، 2012، 31(.  
و�صهد التعليم العايل تطورات وتغريات كبرية-  كمية ونوعية - منذ نهاية احلرب العاملية   
الثانية، فارتفع عدد موؤ�ص�صاته عربيًا وعامليًا بن�صب مت�صارعة، وا�صتحدثت برامج خمتلفة يف �صتى 
املجالت والتخ�ص�صات، وازداد الهتمام بالنواحي التطبيقية والوظيفية للدرا�صة، وزادت الأبحاث 
الأهداف  تطورت  كما  املختلفة،  العمل  اأ�صواق  ومتطلبات  التنمية  حاجات  يلبي  بحيث  العلمية 
العلمي)عابدين،  والبحث  التدري�س  هديف  اإىل  املجتمع  خدمة  هدف  لت�صيف  للجامعات  الرئي�صية 

.)174 ،2003
للبحث  وطنية  �صيا�صات  ر�صم  يف  بامل�صاهمة  اليوم  مطالبة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اإن   
والتطوير، واتخاذ قرارات جريئة جتعل البحث العلمي موؤثرا وفاعال يف خمتلف جوانب احلياة، 
وذلك بتبني طرقًا علمية حديثة لإدارة البحث العلمي، تقوم على و�صع اإ�صرتاتيجية بحثية تلبي 
متطلبات التنمية، حيث تعمل على �صد الفجوة املعرفية القائمة حاليا بني موؤ�ص�صات التعليم العايل 
البتكار وحتافظ على  ت�صجع على  التي  والت�صريعات  القوانني  اإ�صدار  التنمية. وكذلك  ومتطلبات 
حقوق امللكية الفكرية، وي�صاعد على حتقيق ذلك تاأ�صي�س مكاتب �صراكة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل 

لربط الباحثني بقطاعات املجتمع)حيدر، 2015، 347-  348(.
اليمنية  اجلمهورية  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع  �صهد  الأخرية  ال�صنوات  ويف   
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تو�صعا كبريا ومنوا مزدهرا، اإذ �صهد افتتاح العديد من موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية والأهلية 
يف خمتلف حمافظات اجلمهورية، تنوعت بني اأكادمييات عليا وجامعات وكليات، وقد و�صل عدد تلك 
املوؤ�ص�صات اليوم ما يزيد عن )13(، موؤ�ص�صة اأكادميية حكومية، و )47( موؤ�ص�صة اأكادميية اأهلية، 
الرتبية  بكلية  �صنعاء  جامعة  بداأت  “حيث  وعدن،  �صنعاء  جامعتي  ميالد  عام   1970 العام  ويعد 
وكلية ال�صريعة والقانون، وكانت كلية الرتبية اآنذاك ت�صم التخ�ص�صات )الرتبية والآداب والعلوم(، 
اأما جامعة عدن فقد �صكلت كلية الرتبية العليا نواتها الأوىل)وزارة التعليم العايل، 2007، 27(، 
وقد اأورد ال�صامي يف درا�صته باأن بداية الدرا�صات العليا بجامعة �صنعاء عام 1984م، وكانت عبارة 
عن دبلومات تخ�ص�صية يف بع�س كليات اجلامعة، ويف العام 1985 مت اإن�صاء عمادة الدرا�صات العليا 

والبحث العلمي لتفعيل الدرا�صات العليا)ال�صامي، 2009، 264(. 
جامعة  يف  عليا  درا�صات  لإيجاد  مر�صومة  كانت  التي  وامل�صاريع  اخلطط  تفعيل  بداأ  ثم   
وكلية  والقانون،  ال�صريعة  كلية  يف  التخ�ص�صية  الدبلومات  برامج  افتتاح  بعد  مت  حيث  �صنعاء، 
التجارة والقت�صاد، وكلية الرتبية، وبرنامج املاج�صتري والدكتوراه يف عدة اأق�صام يف كلية العلوم، 
وكذلك فتحت برامج لدرا�صة املاج�صتري يف كلية الآداب ثم املاج�صتري يف كلية الرتبية، ويف بداية 
ع�صرة  من  اأكرث  يف  عليا  درا�صات  فتحت  حيث  جديدة  مرحلة  العليا  الدرا�صات  دخلت  الت�صعينيات 
تخ�ص�صات �صواء على م�صتوى درجة الدبلومات العامة والتخ�ص�صية اأو على م�صتوى درجتي املاج�صتري 
والدكتوراه، اإل اأن الربامج ا�صتمرت يف تزايد كبري ومتطور، اإذ اأن الدرا�صات العليا الآن اأ�صبحت يف 
معظم التخ�ص�صات يف جميع الكليات)جامعة �صنعاء،2008،7(. ومن بني الربامج الرتبوية التي مت 

افتتاحها، برنامج الإدارة والتخطيط الرتبوي)ماج�صتري ودكتوراه(.
وعلم الإدارة الرتبوية هو اأحد العلوم الرتبوية الذي فر�س نف�صه بينها، وجعل اجلامعات   
م�صتوى  على  الرتبوية  الإدارة  جمال  يف  متخ�ص�صة  برامج  تقدمي  يف  تبداأ  العامل  دول  خمتلف  يف 
الرتبوي  للتاأهيل  الالزمة  املقررات  بع�س  اأو  اخلدمة،  اأثناء  التدريبية  والربامج  العليا  الدرا�صات 
للمرحلة اجلامعية، حيث بداأت اجلامعات يف الوليات املتحدة الأمريكية يف تقدمي برامج اإعداد 
وتاأهيل القيادات يف املوؤ�ص�صات الرتبوية على م�صتوى الدرا�صات العليا، وذلك لكون اإعدادهم ال�صابق 
يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تبع  وقد  التدري�صية،  الوظائف  ل�صغل  كان  اجلامعية  املرحلة  يف 
التوجه العديد من الدول الأوربية وكندا وا�صرتاليا وغريها، وهذا ما قامت به اجلامعات العربية 
من خالل تقدمي برامج الدرا�صات العليا يف تخ�ص�س الإدارة الرتبوية، وتقدمي الربامج التدريبية 

اأثناء اخلدمة للقيادات يف املوؤ�ص�صات التعليمية)اجلا�صر، 1439، 463(.
ويعد علم الإدارة الرتبوية من العلوم احلديثة، حيث مت اإدخال بع�س املفاهيم وامل�صطلحات   
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عليها من بع�س العلوم الأخرى كعلم الإدارة، وعلم النف�س وغريها، فهو علم متداخل التخ�ص�صات، 
ومت�صعب الجتاهات، واملو�صوعات، يتعذر الإملام بكل جوانبه، وي�صعب ح�صر جمالته ومو�صوعاته، 
والتعليم  العام،  )التعليم  التعليم:  لنوع  تبعًا  التعليم  اإدارة  اأنواع ت�صنيف  املختلفة، فمن  وميادينه 
ت�صنيف  تناولت  دار�صات  وهناك  التعليمية(.  املوؤ�ص�صات  من  الأخرى  الأنواع  اإىل  اإ�صافة  العايل، 
الدرا�صات،  تلك  ومن  بها،  منفرد  ت�صنيف  لها  درا�صة  وكل  الرتبوية،  الإدارة  ومو�صوعات  جمالت 
درا�صة )اجلا�صر، 1439، 447(، حيث مت فيها حتديد توجهات وجمالت بحوث الإدارة الرتبوية 
اإىل )12( جماًل، وهي: )الجتاهات الإدارية احلديثة، الإدارة التعليمية، اإدارة املوارد الب�صرية، 
ال�صلوك التنظيمي، التطبيقات الإدارية، القيادة الرتبوية، التخطيط الرتبوي، الإدارة املدر�صية، 

اقت�صاديات التعليم، الإ�صراف الرتبوي، الإدارة اجلامعية، الفكر الرتبوي(.
�صتة  اإىل  البحثية  املجالت  حتديد  مت   )16  ،2017 واآخرون،  )الدجني  درا�صة  ويف   
جمالت، وهي: )القيادة والإدارة، والإ�صراف الرتبوي، والتخطيط الرتبوي، واقت�صاديات التعليم، 
)امل�صوري  درا�صة  ويف  الإدارية(،  املعلومات  نظم  واأخريا  التنظيمي،  وال�صلوك  والثقافة  واجلودة، 
واآخرون، 2003(، مت حتديد املجالت والأولويات البحثية لإ�صالح التعليم وتطويره يف اجلمهورية 
اليمنية، اإىل اأربعة جمالت رئي�صية، كاإطار موحد ي�صم )16( جماًل فرعيًا تغطي )103( احتياجا 
بحثيًا، متثلت املجالت الرئي�صية الأربعة، يف: املحتوى النظري للتعليم: )ال�صيا�صات والت�صريعات 
التوجيه  الرتبوية،  )الأن�صطة  التعليم:  عنا�صر  التنظيمية(،  والبني  الإدارية  الهياكل  الرتبوية، 
والإ�صراف، القيا�س والتقومي، وعملية التدري�س(، عمليات التعليم: )الأن�صطة الرتبوية، التوجيه 
والإ�صراف، القيا�س والتقومي، وعملية التدري�س(، عالقة التعليم باملجتمع )الأمية وتعليم الكبار، 

واإ�صرتاتيجية اإعداد القوى الب�صرية(.
وبني احلني والأخر ؛ تتعر�س اأبحاث الإدارة الرتبوية اإىل الكثري من النتقادات، فاإخ�صاعها   
جتمع  لذا  البحثي،  م�صارها  وتطوير  براجمها  تقومي  بهدف  ومربرًا،  �صروريًا  اأمرا ً  يعد  للدرا�صة 
واجلا�صر)1439(،  عكارمي)2019(،  ودرا�صة  واآخرون)2017(،  الدجني  درا�صة  مثل  الأدبيات 
والعبيدات)2015(، على اأهمية مراجعة البحوث الرتبوية، خا�صة يف ظل تزايد اأعداد الر�صائل 
يف  وا�صحة  ندرة  فهناك  والعربية،  اليمنية  باجلامعات  الرتبوي  والتخطيط  الإدارة  يف  العلمية 
الدرا�صات اخلا�صة بتقوميها وحتليل اجتاهاتها ومو�صوعاتها البحثية بني احلني والآخر.وحيث اأنه 
– وبح�صب حدود علم الباحثني - ومنذ افتتاح برنامج الدرا�صات العليا بق�صم الإدارة والتخطيط 
الرتبوي بجامعة �صنعاء، مل يتم التعّرف على التوجهات املو�صوعية للر�صائل العلمية بالق�صم، ومل 
درا�صة  اإجراء  اإىل  امللحة  احلاجة  تت�صح  لذا  املو�صوع،   لهذا  ال�صابقة  املحلية  الدرا�صات  تتطرق 
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ما  وهو  �صنعاء،  بجامعة  الرتبوية  الإدارة  بق�صم  العلمية  للر�صائل  املو�صوعية  الجتاهات  لتحليل 
تهدف اإليه الدرا�صة احلالية.

م�صكلة الدرا�صة:
والدكتوراه  املاج�صتري  طلبة  اختيار  اآليات  اأن  تبني  ال�صابقة،  الأدبيات  ا�صتقراء  بعد   
لعناوين الر�صائل العلمية، تعتمد على الجتهاد الفردي يف تقدير م�صكلة البحث، اأو �صهولة احل�صول 
على املراجع املتعلقة بالبحث، ولذا فقد يوؤدي ذلك اإىل الع�صوائية يف حتديد جمال الأبحاث، وغياب 
املنهجية العلمية، وتوجيه البحث وفقًا حلاجات املجتمع، ومتطلبات التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف 

قطاع التعليم وغريه.
الدرا�صة  مرحلة  خالل  الباحثان  جمعها  التي  الببليوغرافية  البيانات  وان  كما   
العليا،  الدرا�صات  برامج  اإىل تقومي  التي تهدف  املحلية  الدرا�صات  ندرة  ك�صفت عن  ال�صتطالعية، 
الرتبوي،  والتخطيط  الإدارة  بق�صم  العلمية  للر�صائل  البحثية  واملو�صوعات  الجتاهات  وحتليل 
وهو من اكرب الأق�صام العلمية اإنتاجا يف كلية الرتبية بجامعة �صنعاء، با�صتثناء درا�صة )احلدابي 
واخرون، 2014(، مما تولد اإح�صا�س لدى الباحثني ب�صرورة اإجراء درا�صة تتبعيه يف هذا الجتاه، 
كما ينبغي �صرورة اإخ�صاع الإنتاج الرتبوي يف جمال الإدارة والتخطيط الرتبوي املتمثل يف الر�صائل 
توجهات  على  التعّرف  و�صرورة  والتحليل،  والفح�س،  للدرا�صة،  والدكتوراه(  )املاج�صتري  العلمية 
البحوث، وعلى املو�صوعات الأكرث بحثًا واهتمامًا، اأو تلك التي مل حتظ بكثري من الهتمام، ومدى 

مواكبة الباحثني للجديد يف املعرفة.
املاج�صتري  طلبة  من  املقدمة  الأبحاث  وحتليل  لر�صد  كمحاولة  الدرا�صة  هذه  وتاأتي   
 -1997( للفرتة  �صنعاء،  بجامعة  الرتبوي  والتخطيط  الدارة  ق�صم  من  املجازة  والدكتوراه، 
2019(، واإخ�صاعها للتحليل وفقًا لعدد من املتغريات، وتتمثل م�صكلة الدرا�صة يف ال�صوؤالني التاليني: 

وفقًا . 1 �صنعاء  جامعة  يف  الرتبوي  والتخطيط  الإدارة  بق�صم  العلمية  الر�صائل  واقع  ما 
التعليمية،  املرحلة  دكتوراه(،   - العلمي)ماج�صتري  الربنامج  اجلن�صية،  النوع،  للمتغريات: 

القطاع التعليمي؟
ما حتليل اجتاهات الر�صائل العلمية بق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء . 2

وفقًا ملو�صوعاتها البحثية؟



حتليل الجتاهات املو�صوعية للر�صائل العلمية بق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء للفــرتة )1997 - 2019(

25جامعة امللكة اأروى                                  العدد الرابع والع�صــرون ) يناير- يونيو(   2020

اأهداف الدرا�صة:
ت�صخي�س واقع الر�صائل العلمية بق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء وفقًا . 1

التعليمية،  املرحلة  دكتوراه(،   - العلمي)ماج�صتري  الربنامج  اجلن�صية،  النوع،  للمتغريات: 
القطاع التعليمي.

�صنعاء . 2 جامعة  يف  الرتبوي  والتخطيط  الإدارة  بق�صم  العلمية  الر�صائل  اجتاهات  حتليل 
وفقًا ملو�صوعاتها البحثية.

اأهمية  الدرا�صة:
تربز اأهمية الدرا�صة يف عدة جوانب: 

• ا�صتثارة التفكري واملناق�صة العلمية حول حجم املو�صوعات التي تناولتها اأدبيات اأبحاث ق�صم 	
لجتاهات  وا�صحة  �صورة  اإعطاء  يف  تفيد  اأن  الدرا�صة  لهذه  ميكن  حيث  الرتبوية،  الإدارة 

البحوث الأكادميية يف الق�صم.
• يف 	 اإحلاحًا  احلاجة  هذه  زادت  وقد  الرتبوي،  البحثي  لالإنتاج  املنتظم  التحليل  اإىل  احلاجة 

تاأثريه  بقلة  خارجه،  ومن  اجلامعي  الو�صط  من  الرتبوي  للبحث  توجه  التي  التهامات  �صوء 
على امليدان، وعدم اهتمامه بالق�صايا الواقعية والتي تهم املمار�صني، وقلة اإ�صهامه يف تطوير 

املعرفة.
• قد ت�صاعد �صناع ال�صيا�صة التعليمية وم�صئويل الدرا�صات العليا باجلامعة ورئا�صة الق�صم العلمي 	

التي مت بحثها يف جمال الإدارة والتخطيط الرتبوي،  التعرف على املو�صوعات  والباحثني يف 
لتجنب التكرار و ال�صتن�صاخ، والتفكري يف درا�صة مو�صوعات جديدة. 

• قد ت�صاعد الباحثني يف اجراء درا�صات تتبعية لتحليل جمالت ومو�صوعات الر�صائل العلمية، 	
وتقومي منهجيتها وحمتواها املعريف، واعداد خارطة بحثية لق�صم الدارة والتخطيط الرتبوي 

م�صتقبال.
• ت�صهم يف تعزيز مكانة علم الإدارة الرتبوية والتخطيط باعتباره اأحد جمالت علم الرتبية، 	

التي يتناول ق�صايا وم�صكالت املوؤ�ص�صات الأكادميية والرتبوية، والأفراد واملجتمع.

حدود الدرا�صة:
  اقت�صرت الدرا�صة على حتليل الر�صائل العلمية بنوعيها: )ماج�صتري ودكتوراه(، واملقدمة 
من طلبة الدرا�صات العليا بق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي  بكلية الرتبية – جامعة �صنعاء، والتي 
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مت اإجازتها يف جمال الإدارة الرتبوية للفرتة )1997- 2019(، ومتت عملية التحليل خالل العام 
اجلامعي 2019/ 2020، وهو العام الذي اأجريت فيه الدرا�صة احلالية.

م�صطلحات الدرا�صة:
الجتاهات املو�صوعية:- 

باأنها:  درا�صته،  يف   )456  ،1439 )اجلا�صر  عرفها  كما  املو�صوعية،  الجتاهات  تعرف   
الرتبوية،  الإدارة  تخ�ص�س  يف  العلمية  والر�صائل  البحوث  عليها  ركزت  التي  الرئي�صية  املجالت 
واملو�صوعات التي تناولتها يف كل جمال من املجالت.كما تعرف باأنها: »النواحي التي يركز عليها 

العقل وي�صوب اإليها التفكري وتكون حمور اهتمام وا�صح خلطة البحث«)النوح، 2010، 263(.
اإليها  تطرقت  التي  البحثية  واملو�صوعات  املجالت  باأنها:  اإجرائيا،  الباحثان  ويعرفها   
�صنعاء يف  الرتبية بجامعة  بكلية  الرتبوي  والتخطيط  الإدارة  املجازة من ق�صم  العلمية  الر�صائل 

اليمن.

الر�صائل العلمية: - 
على  للح�صول  الطالب  به  يتقدم  علمي  عمل  عن  عبارة  باأنها:  العلمية،  الر�صائل  تعرف   
الر�صائل  هذه  وتخ�صع  تخ�ص�صاتهم،  يف  مراجع  ميثلون  اأ�صاتذة  اإ�صراف  حتت  معينة  علمية  درجة 
فعمل  خمطط  اإىل  تتحول  حتى  الطالب  راأ�س   يف  فكرة  تكون  اأن  منذ  متعاقبة  متحي�س  لعمليات 

متكامل)الع�صيمي، 2010، 228(.
الإدارة  ق�صم  لطلبة  العلمي  الإنتاج  ذلك  باأنها:  اإجرائيا،  العلمية  الر�صائل  وتعرف   
والتخطيط الرتبوي بجامعة �صنعاء واملتمثل يف ر�صائل املاج�صتري والدكتوراه، وذلك �صمن متطلبات 
لدى  وموثقة  متخ�ص�صة،  علمية  مناق�صة  جلان  قبل  من  واملجازة  العلمية،  الدرجة  على  احل�صول 

نيابة الدرا�صات العليا باجلامعة.  

ق�صم الدارة والتخطيط الرتبوي:- 
يعرف الق�صم العلمي، وفقًا للمادة )2( من قانون اجلامعات اليمنية، ل�صنة 2007، ب�صاأن   
باأنه: »كل ق�صم علمي يف كلية ومعهد ومركز يتبع  اليمنية،  لقانون اجلامعات  التنفيذية  الالئحة 

اجلامعة«)وزارة ال�صوؤون القانونية، 2010(.
ويق�صد به يف الدرا�صة احلالية: ق�صم علمي معتمد �صمن الق�صام العلمية يف كلية الرتبية   
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الإدارة  جمال  يف  والدكتوراه  املاج�صتري  درجتي  على  للح�صول  ملتحقيه  ويوؤهل  �صنعاء،  بجامعة 
والتخطيط الرتبوي. 

الإطار النظري:
التعليم العايل والبحث العلمي:. 1

يلعب  فهو  الب�صري،  املال  راأ�س  وتنمية  البتكار،  يف  حا�صمًا  عاماًل  العايل  التعليم  يعترب   
يف  عميقة  واإ�صالحات  طفرات  �صهد  حيث  والقت�صاد،  املعرفة،  وا�صتدامة  جناح  يف  رئي�صيا  دورا 
التعاون  املا�صية، كما هو مو�صح يف مراجعة حديثة ملنظمة  العقود  العامل على مدى  اأنحاء  جميع 
)Tremblay&Lalancette&R والعايل  اجلامعي  التعليم  ل�صيا�صات  والتنمية  القت�صادية 
البحث،  يف  ي�صهم  حيث  العلمية  املجتمع  اأن�صطة  على  هامًا  تاأثريًا  )oseveare،2012، 16.فله 
علميًا،  موؤهلة  ب�صرية  كفاءات  بناء  على  ويعمل  املجتمع،  داخل  والتكنولوجي  العلمي،  والتطوير 
من  احتياجاته  تلبية  خالل  من  باملجتمع  العايل  التعليم  ربط  مبداأ  تعميق  اإىل  و�صوًل  وثقافيًا، 

املعرفة العلمية، وتنمية القوى الب�صرية املوؤهلة)ال�صباح وال�صرطاوي، 2009، 140(.
فن�صاط التعليم العايل يف اجلامعات ميكن اأن يبوب يف جمالني املجال املعريف القائم على   
التدري�س الذي يقوم بدوره بنقل املعرفة اإىل اأجيال امل�صتقبل، والبحث العلمي الذي يقوم بزيادة 
املعرفة وحتديثها، واملجال الجتماعي مبعنى امل�صاهمة بفعالية، واإيجابية يف تلبية حاجات الفرد، 
 ،2008 متنوعة)�صرقي،  جمالت  يف  متخ�ص�صة  ب�صرية  كوادر  من  وامل�صتقبلية  الفورية،  واملجتمع 

.)174
وهي:  وظائف،  ثالث  يف  ال�صابقة  الأدبيات  اأفرزته  ملا  وفقًا  اجلامعات  وظائف  وتتلخ�س   
مهنيني  خريجني  باإعداد  تقوم  اأنها  البع�س  وي�صيف  املجتمع(،  خدمة  العلمي،  البحث  )التدري�س، 
م�صتقبلي،  منظور  ومن  واإبداع،  بثقة  العمل  �صوق  متطلبات  مع  التعامل  على  بالقدرة  يتميزون 
وفال�صفة  مفكرين  من  راأي  قادة  واإعداد  والتخ�ص�صات،  املجالت  �صتى  يف  متميزين  علماء  واإعداد 
والفل�صفي واحل�صاري  الفكري  التغيري  الطليعة يف  يكونون  التخ�ص�صي،  الإطار  العام ويف  الإطار  يف 

للدولة)مرجني، 2015، 9(.
وب�صورة عامة؛ فاإن الدول العربية، ممثلة بوزارات التعليم العايل وموؤ�ص�صاتها التعليمية،   
مطالبة اليوم باإعادة هيكلة البحث العلمي، بهدف ر�صم �صيا�صات وطنية للبحث والتطوير، واتخاذ 
قرارات جريئة جتعل البحث العلمي موؤثرا وفاعال يف خمتلف جوانب احلياة)حيدر، 2015،287(، 
ب�صان   2010 ل�صنة   )139( رقم  اجلمهوري  القرار  من   )2( للمادة:  وفقًا  العلمي  البحث  ويعرف 
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“اأي ن�صاط  الالئحة التنظيمية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي باجلمهورية اليمنية باأنه: 
منظم يقوم به باحث اأو باحثون يف موؤ�ص�صة تعليم عايل اأو مركز بحث بهدف اإنتاج املعرفة او تنميتها 

او نقلها او ا�صتخدامها”)وزارة ال�صوؤون القانونية، 2010(. 

الدرا�صات العليا:. 2
التعليم  يف  العلمي  البحث  منظومة  يف  الأ�صا�صية  القواعد  اإحدى  العليا  الدرا�صات  ُتَعد   
املعرفة  اإنتاج  يف  وظيفتها  توؤدي  اأن  اجلاد  العلمي  البحث  خالل  من  اجلامعة  وت�صتطيع  اجلامعي، 
مما  اأكرث  ومكانتها،  اجلامعة  �صمعة  بها  ترتبط  للجامعة،  الأ�صا�صية  الوظيفة  بكونه  وتطويرها. 
العليا فر�صة تعليمية مهمة  لأ�صحاب  ُتعَد الدرا�صات  اأخرى  ترتبط بوظائفها الأخرى.ومن جهة 
ال�صتعداد والقدرة وامليل نحو املزيد من التعليم والتعلم واملزيد من التدريب والتاأهيل، ولهذا ترتبط 
طبيعتها بطبيعة الأفراد، فهي خربة ذاتية دافعها الرغبة يف النمو العلمي واملعريف، ول غرابة اأن 
يحتل البحث العلمي مكانة ال�صدارة يف معظم جامعات العامل اإن مل يكن كلها يف الوقت احلا�صر، كما 
حتتل الدرا�صات العليا مكانًة بارزة يف اإثراء البحث العلمي وتطويره، ف�صال عن امل�صاهمة يف تاأهيل 
عدٍد من املتخ�ص�صني تلبيًة لحتياجات التنمية و�صوق العمل، ومن ثم اإعداد الأجيال من ال�صباب 

ملواكبة التطور العلمي واإنتاج املعرفة الذي ي�صهده العامل يف الوقت الراهن.
ويعد الهتمام بالدرا�صات العليا، جزء من الهتمام مبنظومة البحث العلمي ككل، حيث   
ت�صكل الأبحاث والدرا�صات الرتبوية رافدا اأ�صا�صيا للمعرفة، وتتعدد م�صادرها، فمنها الأبحاث التي 
اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعات، واأبحاث طالب الدرا�صات العليا )الر�صائل اجلامعية(،  يجريها 
الرتبوي،  البحث  م�صادر  تعد  كلها   والندوات؛  املوؤمترات  واأبحاث  الرتبوي،  البحث  مراكز  واأبحاث 
املعرفة  ر�صيد  اإىل  اإ�صافات  من  عليه  حتتوي  ملا  امل�صادر  هذه  اأهم  من  اجلامعية  الر�صائل  وتعد 
املتخ�ص�صة... كما متتاز الأبحاث العلمية، والر�صائل اجلامعية مبعاجلة مو�صوعات يتم اختيارها 
الر�صالة  م�صروع  اإجازة  بعد  العلمي  البحث  مناهج  با�صتخدام  وتتم  حمددة،  مو�صوعية  بطريقة  
العلمية، واملوافقة عليه من قبل الق�صم العلمي، وت�صرتط اجلامعات اأن يكون العمل املقدم للح�صول 
على الدرجة العلمية فيه اإ�صهام علمي، واإ�صافة  جديدة اإىل املعرفة، كما يجب اأن تخرج الر�صائل 

ب�صكل مميز منهجيًا وبحثيًا مبا يعك�س اهتمامات احلقل وتطلعاته)الع�صيمي، 2010، 228(.
وامل�صئولني  الباحثني،  تفكري  يف  مرموقة  مبكانة  اجلامعية  العليا  الدرا�صات  حظيت  كما   
عن التخطيط للتنمية الجتماعية باعتبارها قمة هذا التعليم، وعقله الواعي، وما تقوم به من 
دفع النظام الثقايف يف املجتمع با�صتمرار نحو امل�صتقبل )رزق، 2004، 103(. كما ت�صكل الدرا�صات 
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الكوادر  منها  تتخرج  اإذ  للمجتمع،  احل�صاري  والتقدم  ال�صاملة  التنمية  يف  الزاوية  حمور  العليا 
الدرا�صات  ومنظومة  املجتمع،  يف  والتنمية  التطور  حركة  قيادة  على  القادرة  الرائدة  الب�صرية 
املتقدمة،  العلمية  باملعارف  العالية، وتزويدهم  التقنية  املهارات  الطلبة  اإك�صاب  العليا ل ت�صتهدف 
اأنها  بل  فح�صب؛  علمية  منهجية  وفق  البحث  اأدوات  امتالك  من  ومتكينهم  املختلفة،  والتخ�ص�صات 
تذهب اإىل اأبعد من ذلك، حيث اأنها ت�صهم اإ�صهامًا فاعاًل وموؤثرًا يف البيئة البحثية)حممد، 2009، 

.)147
ال�صتعداد،  لأ�صحاب  مهمة  تعليمية  فر�صة  العليا  الدرا�صات  تعد  اأخرى؛  ناحية  ومن   
والقدرة وامليل نحو املزيد من التعليم والتعلم، واملزيد من التدريب والتاأهيل، ولهذا ترتبط طبيعتها 
بطبيعة الأفراد، فهي خربة ذاتية دافعها الرغبة يف النمو العلمي واملعريف )جمل�س الوزراء، 2008، 
13(، حيث تعمل اجلامعات اجليدة على فرز ال�صفوة من طالبها، لتاأهيلهم لربامج الدرا�صات العليا، 
ويف هذه املرحلة تركز جميع الكليات يف العامل على تدريب طالبها لإتقان املهارات املختلفة ح�صب 

متطلبات كل كلية )جان، 2010،131(.

وت�صنف الدرا�صات العليا اإىل نوعني رئي�صني، هما:
العلمي للطالب يف جمال تخ�ص�صه،  النوع الأول: درا�صة تطبيقية مهنية تدعم التكوين   
وغالبا تكون الدرا�صة على �صكل حما�صرات ودرو�س علمية وتطبيقية، وبرامج تدريبية، ول يلزم 
الطالب يف الغالب باإجراء بحث وكتابة ر�صالة عنه، بل يوؤدي امتحانًا يف املقررات الدرا�صية املحددة 
له، فاإذا جنح فيها منح الدرجة العلمية، ويطلق على هذه الدرجة عادة “دبلوم الدرا�صات العليا” يف 

مادة التخ�ص�س .
والنقد، -  التحليل،  على  الطالب  قدرة  زيادة  منها  الهدف  اأكادميية  درا�صات  الثاين:  النوع 

واخللق، والبتكار واإثراء املعرفة، وعادة تكون هذه الدرا�صات على �صكل درو�س وحما�صرات 
متهيدية موؤهلة يتبعها بحث مبتكر يجريه الطالب يف مو�صوع جديد، ويكتب عنه ر�صالة 
اأحد الأ�صاتذة املتخ�ص�صني، وتعر�س هذه الر�صالة على جلنة حكم  اإ�صراف  علمية حتت 
ت�صكل لهذا الغر�س من الأ�صاتذة املتخ�ص�صني، فاإذا اأجازوها منح الطالب الدرجة العلمية، 

وهذا النوع من الدرا�صات ي�صمى املاج�صتري اأو الدكتوراه )حممد، 2009، 166(.
الوزراء رقم )28(،  رئي�س جمل�س  للمادة: )2(، من قرار  العليا، وفقًا  الدرا�صات  وتعرف   
التالية  »الدرا�صة  باأنها:  اليمنية،  اجلمهورية  يف  الدرا�صية  واملنح  البعثات  ب�صاأن   ،2003 ل�صنة 
للدرا�صة اجلامعية بق�صد احل�صول على الدبلوم العايل او املاج�صتري اأو الزمالة اأو الدكتوراه. )وزارة 
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ال�صوؤون القانونية، 2010(.
ويعرف برنامج املاج�صتري باأنه “درجة ت�صبق ح�صول الباحث على درجة الدكتوراه، وت�صمل   
الدرا�صة بها مقررات درا�صية عليا، وتدريبه على و�صائل البحث وا�صتقراء النتائج، اإىل جانب تقدمي 
ر�صالة يف كثري من اجلامعات، حيث تتباين متطلباتها من جامعة لأخرى)حممد، 2009، 166( .اأما 
برنامج الدكتوراه فيعرف باأنه “برنامج الدكتوراه ودرجته هي اأعلى درجة تقدمها اجلامعات اليوم، 
فعلى مر�صحي الدكتوراه اإكمال العمل الأ�صلي يف البحث يف �صكل اأطروحة الدكتوراه، الذي يعك�س 
الدرا�صات  لطالب  النهائي  املنتج  الأطروحة  فتمثل  الدكتوراه،  درا�صة  يف  تلقاه  الذي  التدريب  نوع 
العليا، وهو اأي�صًا نقطة النطالق ملهنة البحث العلمي، كما تو�صح الأطروحة قدرات طلبة الدرا�صات 
الطلبة  لقدرات  املت�صورة  للجودة  انعكا�صا  تكون  اأن  وميكن  والتحليلية،  الفنية  الكتابة  يف  العليا 

.)Augusto،2009،3( ”للح�صول على الدرجة العلمية

مميزات الر�صائل اجلامعية: 
وتتميز ر�صائل طلبة الدرا�صات العليا مبميزات عديدة ميكن تلخي�صها كما ورد يف)اجلدعاين، - 

1432، 28(، بالآتي: 
تعد م�صادر معلومات اأولية غري من�صورة. - 
متثل اإ�صهامات جديدة، واإ�صافة علمية اإىل ر�صيد املعرفة الإن�صانية. - 
غالبًا ما تكون حتت اإ�صراف اأ�صاتذة من ذوي الكفاءة، واخلربة واملكانة العلمية الرفيعة يف - 

حقل الخت�صا�س مما يك�صبها اأهمية خا�صة، من حيث ر�صانتها و�صياغتها وقيمتها العلمية.
وتف�صري -  للمعلومات،  املتعمق  والتحليل  العلمية،  والطرق  املناهج،  ا�صتخدام  على  تعتمد 

النتائج، وتقدمي احللول واملقرتحات املنا�صبة.
متثل ر�صائل الدكتوراه اإ�صهامًا علميًا اأكرث فاعلية، ومتيزًا من ر�صائل املاج�صتري على اعتبار - 

اأن طالب الدكتوراه قد اكت�صب من اخلربة ما يوؤهله لإجناز ر�صالته ب�صكل اأف�صل بعد اإكماله 
ر�صالة املاج�صتري وممار�صته للبحث العلمي. 

اأن الكثري من هذه الأعمال جتد طريقها للن�صر ب�صكل متكامال وخمت�صر لأجزاء من الر�صالة.- 
ت�صاعد الباحثني و�صناع القرار واملجتمع من معرفة ما مت اإجنازه يف حقول املعرفة من بحوث، - 

ودرا�صات والإفادة من النتائج التي تو�صلت اإليها هذه الدرا�صات يف املجال الذي تغطيه.
متثل نتاجًا فكريًا اأكادمييًا ذا قيمة خا�صة باعتبار خال�صة فكر نخبة متميزة من املجتمع.- 
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الإدارة الرتبوية:. 3
تعرف الإدارة الرتبوية، باأنها: » كل ن�صاط تتحقق من ورائه الأغرا�س الرتبوية حتقيقًا   
فعاًل، والتي تعمل على حتقيق اأهداف املجتمع �صيا�صيًا، واقت�صاديًا، واجتماعيًا، والتي يرمي اإليها 
197(.وهو تخ�ص�س يهتم بدرا�صة جمموع   ،2018 اأنظمته التعليمية)ال�صبيعي،  املجتمع من وراء 
التي  وامل�صائل  لالأعمال  والتقييم  والتنفيذ،  وال�صبط،  والتوجيه،  والتنظيم،  التخطيط،  عمليات 
اأف�صل  با�صتخدام  املر�صومة،  الرتبوية  الأهداف  اإىل  للو�صول  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  ب�صئون  تتعلق 
واملال)الرمي�صي،  اجلهد  من  ميكن  ما  وباأقل  املتاحة،  واملوارد  الب�صرية  القوى  ا�صتثمار  يف  الطرق 

.)18 ،2018
ويعود الهتمام بالإدارة الرتبوية اإىل باين)Payne( الذي ت�صمن يف اأحد كتبه ال�صادرة   
عام)1875م( قواعد لعمل مدير املدر�صة، وخ�صو�صًا يف التنظيم، ثم تناولت درا�صات اأخرى اإعداد 
املعلمني، ومتويل التعليم، واأ�صبح كوبريل )Cubberley(، و�صرتيري) Strayer(، عام)1904م(، 
مل�صاق  خطة   )Evenden( اأفيندين  و�صع  )1922م(  عام  ويف  الرتبوية،  لالإدارة  اأ�صتاذين  اأول 
الرتبوية،  الإدارة  يف  البحوث  بداأت  الع�صرين  القرن  ع�صرينيات  ويف  الرتبوية،  الإدارة  مبادئ 
اإىل  حتولت  ثم  لتايلور،  العلمية  الإدارة  بحركة  متاأثرة  اإح�صائية  كمية  عن  عبارة  كانت  حيث 
و�صفية تطويرية يف م�صعاها لردم الهوة بني النظرية والتطبيق، ويف عام )1934( دعىكالهان 
)Callahan(، اإىل تطبيق مبادئ الإدارة العامة يف الإدارة الرتبوية، ويف العام )1947م( و�صع 
�صريز كتابه اإدارة املدر�صة العامة، ومنذ خم�صينات القرن املا�صي اأ�صبح البحث يف الإدارة الرتبوية 

حقاًل م�صتقاًل)عبابنة، 2018، 36(.
وبعد منت�صف القرن املا�صي اأ�صبحت الإدارة الرتبوية جماًل للدرا�صة حيث خ�صعت اإىل   
حتول اأ�صا�صي خا�صة يف النماذج النظرية، والبحوث مع وجهات تقليدية علمية اأكرث، واأ�صبح حقل 
الإدارة التعليمية اأكرث حركة وتنوعًا، وبالرغم من ذلك ل تزال وجهات النظر التقليدية العلمية 
ت�صيطر على جمال فهم النظريات والبحوث وجمال التطبيقات يف هذا احلقل، ولكن يف العقد املا�صي 
فاإن  لذلك  ونتيجة  م�صتقباَل،  تزداد  �صوف  والتي  النظرة  لهذه  املنهجية  البدائل  من  عدد  وجدت 
الإدارة التعليمية اأ�صبحت نظريًا اأكرث غزارة وتنوعًا وتعقيدًا من اأي وقت م�صى يف تاريخها الق�صري، 

والذي بداأ يف خم�صينات القرن املا�صي)ال�صبيعي، 2018، 200(. 
ولقد اأ�صبح علم الإدارة الرتبوية فرعًا من فروع املعرفة العلمية كتخ�ص�س منذ منت�صف   
القرن الع�صرين واإىل ت�صعينات القرن املا�صي، حيث املعرفة العلمية املن�صورة يف هذا احلقل �صيطرت 
عليها الأمم الناطقة باللغة الإجنليزية يف كل من الوليات املتحدة واململكة املتحدة وا�صرتاليا اأكرث 



حتليل الجتاهات املو�صوعية للر�صائل العلمية بق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء للفــرتة )1997 - 2019(

32جامعة امللكة اأروى                                   العدد الرابع والع�صــرون ) يناير- يونيو(   2020

منها يف اآ�صيا ودول اأخرى)عبابنة، 2018، 36(.
جمالت البحوث الرتبوية:. 4

يعرف البحث الرتبوي، باأنه: »عملية تطبيق ن�صقي منظمة للطريقة العلمية، والتي تبداأ   
بال�صعور بامل�صكلة وحتديدها وفقًا للمعطيات املتوفرة، وو�صع الفرو�س املمكنة، وجتريبها للتاأكد من 
�صحتها و�صوًل للنتائج، وتف�صريها، ومناق�صتها مع حماولة تطبيقها يف امليدان الرتبوي، اأو التنبوؤ بها« 
وناقدة  ومنظمة  دقيقة  »حماولة  باأنه:  الرتبوي  البحث  اأي�صًا  197(.وُيعرف   ،2018 )ال�صبيعي، 
للتو�صل اإىل حلول للم�صكالت الرتبوية التي تثري قلق وحرية الرتبويني« )ال�صكران، 2012، 92(. 
بهدف  املتاأنية  والدرا�صة  التق�صي،  على  قائمة  ودقيقة  منظمة،  »خطوات  بـ  اأي�صًا  تعريفه  وميكن 
 ،2017 وامل�صري،  الرتبية«)احلجار  جمال  يف  م�صكالت  حل  اأو  وقواعد،  اأ�ص�س،  و�صع  اأو  اكت�صاف، 

.)149
قطاع  واأهمية  حلجم  نظرا  عددا،  واأكرث  انت�صارا،  اأو�صع  الرتبوية  البحوث  اأن  وحيث   
بحوث  راأ�صها  على  وتاأتي  وغريه،  واملهني(،  والعايل  )العام  املختلفة،  باأنواعه  والتعليم،  الرتبية 
كما  بتخ�ص�صه،  ترتبط  اأخرى  ملو�صوعات  الباحث  يتطرق  ان  املفيد  فمن   الرتبوية،  الإدارة 
البحثية  باملو�صوعات  ترتبط  م�صكالت  حول  عامة،  ب�صورة  والتعليم  الرتبية  بحوث  معظم  تدور 
املعرفية واملهارية -  املتعلمني  التعليم والتعلم بكل مكوناتها وعنا�صرها- قدرات  التالية:)عمليات 
اجتاهات الطالب وكيف تتكون وكيف تنمو- مكونات �صخ�صية املتعلمني واملوؤثرات التي تتدخل يف 
ت�صكيلها- ا�صرتاتيجيات وطرق التدري�س - مهارات التدري�س - اإعداد املعلم -املناخ املدر�صي - حوافز 
اأمناط  التعلم -  التعلم - نظريات  التعلم والتفوق - الإدارة املدر�صية - القيادة الرتبوية - دوافع 
التعليمية بجميع  – املواد  التقييم والتقومي الرتبوي  واأ�صاليب  – طرق  الفردية  الفروق  التعلم - 
اأنواعها – املناهج الدرا�صية – التوجه الفني – الإر�صاد الأكادميي – تاريخ التعليم – فل�صفة النظم 
التعليمية – تعليم الأطفال – تعليم الكبار – م�صكالت التعليم والتعلم – تعليم ذوي الحتياجات 
اخلا�صة – طرق تعليم وتعلم املواد الدرا�صية املختلفة – املواد والأن�صطة الإثرائية– التكنولوجيا 
– ربط التعليم والتعلم بامل�صتجدات  – اقت�صاديات التعليم  – م�صتقبل التعليم  يف التعليم والتعلم 
العاملية – مقارنة نظم التعليم يف دول خمتلفة – الإبعاد الجتماعية للتعليم – امل�صاركة املجتمعية 
وحتل  اجلديد  ت�صيف  التي  املو�صوعات  من  وغريها  الرتبية(  يف  واأراء  �صخ�صيات   – التعليم  يف 
م�صكالت ترتبط باملنظومة الرتبوية والتعليمية يف جميع املراحل العمرية والدرا�صية.. كما يزداد 
التوجه حاليا اإىل البحوث البينية، والبحوث اجلماعية التي تتناول مو�صوعات متعددة اجلوانب 

والأهداف، وبداأت تذوب الفوا�صل بني التخ�ص�صات الرتبوية)كوجك، 2007، 7- 10(.
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ينبغي  الرتبوية،  الإدارة  يف  البحثية  املجالت  خمتلف  بني  التكامل  حتقيق  اأجل  ومن   
والقيام  الرتبوية،  الإدارة  يف  الباحثني  بني  املبا�صرة  وغري  املبا�صرة  العلمي  الت�صال  �صبل  توثيق 
باأبحاث م�صرتكة وت�صجيع التاأليف امل�صرتك.. واإثارة الوعي بالطابع املتداخل التخ�ص�صات لالإدارة 
الرتبوية، والربط بينها وبني التخ�ص�صات الرتبوية الفرعية الأخرى، والعلوم الجتماعية ب�صكل 
عام، وكذلك الوعي بروح الع�صر وتاأثرياتها على الإدارة الرتبوية، فهي كاأي تخ�ص�س اأخر ل توجد 
يف فراغ. ويرتتب على ذلك القيام باأبحاث تربط بني املمار�صات الإدارية ومتغريات اأخرى قد ت�صرب 

بجذورها يف تربة تخ�ص�صات اأخرى)جربان، وعطاري، 2013، 29- 30(. 

منهجية الدرا�صة واجراءاتها:
منهجية الدرا�صة:   -  1

اعتمدت الدرا�صة احلالية على املنهج الو�صفي التحليلي الوثائقي، حيث مت جمع املعلومات   
بكلية  الرتبوية  الإدارة  بق�صم  العليا  الدرا�صات  طلبة  من  املقدمة  الأبحاث  من  الالزمة  والبيانات 
الر�صائل  لتلك  املو�صوعية  التوجهات  درا�صة  اإىل  يهدف  اأ�صلوب  وهو  �صنعاء،  جامعة   - الرتبية 

العلمية، ويعد هذا املنهج منا�صبًا لو�صف الظاهرة املدرو�صة.
جمتمع الدرا�صة :  -  2

تكون جمتمع الدرا�صة من جميع الأبحاث املقدمة من طلبة الدرا�صات العليا املكملة لنيل   
املاج�صتري والدكتوراه، والتي مت اإجازتها من قبل ق�صم الإدارة الرتبوية يف كلية الرتبية بجامعة 
الأبحاث،  لتلك  الببليوغرافية  البيانات  على  احل�صول  ومت   ،)2019  -1997( للفرتة:  �صنعاء، 
والبالغ عددها )222( ر�صالة علمية، ومت تطبيق الداة على جميع الر�صائل العلمية، نظرا لقلة 
الذي  العام  وهو   ،2020  /2019 اجلامعي  العام  خالل  التحليل  عملية  ومتت  الدرا�صة،  جمتمع 

اأجريت فيه الدرا�صة احلالية.. 
اأداة الدرا�صة:  -  3

مت ت�صميم ا�صتمارة لغر�س جمع املعلومات من الأبحاث الرتبوية وفقًا للخطوات الآتية:   
• البحثية 	 الأدوات  على  للتعرف  الدرا�صة  مبو�صوع  العالقة  ذات  الرتبوية  الأدبيات  مراجعة 

اأنه ل يوجد  التي ا�صتخدمت فيها جلمع املعلومات، وكيفية حتديد املجالت البحثية، وحيث 
ت�صنيف موحد ملجالت الإدارة الرتبوية ومو�صوعاتها، واختلفت الدرا�صات بتحديدها، فقد 
اعتمدت الدرا�صة احلالية على الدب النظري ال�صابق، ومراجعة تو�صيف مقررات الدرا�صات 

العليا يف تخ�ص�س الإدارة الرتبوية يف العديد من اجلامعات اليمنية والعربية.
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• مبتغريات 	 تخت�س  معلومات  على  الأول  اجلزء  يحتوي  جزاأين؛  من  مكونة  ا�صتمارة  اإعداد 
الدرا�صة وت�صمل: النوع، اجلن�صية، الربنامج العلمي)ماج�صتري - دكتوراه(، املرحلة التعليمية، 
القطاع التعليمي، واجلزء الثاين؛ يحتوي على جمالت الإدارة الرتبوية، والتي مت حتديدها 
من قبل الباحثني، ولأغرا�س الدرا�صة احلالية، وبناء الداة، مت توزيع جمتمع الدرا�صة على 
وحدات، ت�صمى جمالت بحثية، وخل�صت الدرا�صة اإىل حتديد )20( جماًل رئي�صيًا ميكن اأن 

تندرج حتتها جميع مو�صوعات البحث يف الإدارة الرتبوية، وت�صمى وحدات التحليل.
• هيئة 	 اأع�صاء  ومن  الرتبوية،  الإدارة  مبجال  اخلربة  ذوي  من  عدد  على  ال�صتمارة  عر�س 

التاأكد من ثبات  للتطبيق، ثم  والتاأكد من �صالحيتها  لتحكيمها،  الرتبوية  بالإدارة  التدري�س 
يف  ا�صتخدامها  اأعيد  لو  فيما  ثابتة  قيا�صات  اإعطاء  على  وقدرتها  تطبيقها  قبل  ال�صتمارة 
والتي  ال�صتقرار،  ثبات  اأخرى، حيث طبقت طريقة  املو�صوعية مرة  التوجهات  التعّرف على 

تعرف بطريقة اإعادة الختبار، وتبني �صالحية الأداة للتطبيق.

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها وتف�صريها:
 اإجابة ال�صوؤال الأول:

وفقًا  �صنعاء  جامعة  يف  الرتبوي  والتخطيط  الإدارة  بق�صم  العلمية  الر�صائل  واقع  ما   
القطاع  التعليمية،  املرحلة  دكتوراه(،   - العلمي)ماج�صتري  الربنامج  اجلن�صية،  النوع،  للمتغريات: 

التعليمي؟
التي مت بناوؤها لهذا  البيانات با�صتخدام ال�صتمارة  ال�صوؤال مت جمع  ولالإجابة على هذا   
الغر�س، والتي من خاللها مت توفري املعلومات املطلوبة عن )222( ر�صالة علمية، ومن ثم ح�صاب 
ت�صتهدف  الإن�صاين  للفكر  مالزمة  »عملية  باأنه:  التحليل  ويعرف  وتف�صريها،  وحتليلها،  تكرارها، 
اإدراك الأ�صياء والظاهرات بو�صوح، ومن خالل عزل عنا�صرها بع�صها عن بع�س، ومعرفة خ�صائ�س، 
 ،)392  ،2017 العنا�صر، وطبيعة العالقات التي تقوم بينها«)ال�صهري، احلجيالن،  اأو �صمات هذه 
وفيما يلي نتائج حتليل الر�صائل العلمية لطلبة ق�صم الدارة والتخطيط الرتبوية بجامعة �صنعاء، 

وفقا لعدد من املتغريات، كالأتي:
متغري النوع: ويق�صد به عدد الأبحاث التي قام بها طلبة املاج�صتري والدكتوراه من الذكور،   

وعدد الأبحاث التي قام بها طلبة املاج�صتري والدكتوراه من الإناث. 
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جدول)1(: توزيع الر�صائل العلمية وفقًا ملتغري النوع

النوعم
املجموع العامدكتوراهاملاج�صتري

الن�صبةالتكرارالن�صبةالتكرارالن�صبةالتكرار
%15871%4520%11351ذكور1
%6429%219%4319اإناث2

%222100%6630%15670املجموع

يت�صح من اجلدول ال�صابق اأن عدد الر�صائل العلمية )املاج�صتري والدكتوراه( والتي اأعدها   
اأعدتها الطالبات الإناث، حيث بلغت ن�صبة عدد  الطلبة من الذكور كان �صعف عدد الر�صائل التي 
مقابل   ،)20%( الدكتوراه  مرحلة  يف  عددهم  ن�صبة  وبلغت   ،)51%( املاج�صتري  مبرحلة  الذكور 
الإناث )%19(، )%9( على التوايل، وهذه نتيجة طبيعية نظرًا لقلة عدد الإناث الالتي يلتحقن 
يف  اأخذنا  اإذا  جيدة  الن�صبة  هذه  تكون  وقد  خا�صة،  العليا  والدرا�صات  عامة،  اجلامعي  بالتعليم 
العادات  وحكم  تاأثري  اإىل  اإ�صافة  اليمنية،  للمراأة  والقت�صادية  الجتماعية  الظروف  العتبار 
والتقاليد الجتماعية التي تفر�س على املراأة، ناهيك عن حتملها امل�صوؤولية املنزلية كاملة، وتربية 
الأطفال، بالإ�صافة اىل اأن معظم �صكان اليمن يقطنون الأرياف، حيث ل تتوفر فيها فر�س التعليم 

العايل، كما تتوفر لدى من ي�صكنون املدن، وهذه النتيجة تتفق مع درا�صة)اجلا�صر، 1439(.
• جن�صيات 	 ومن  اليمنيون،  الباحثون  بها  قام  التي  الأبحاث  عدد  به  ويق�صد  اجلن�صية:  متغري 

اخرى.

جدول)2(: توزيع الر�صائل العلمية وفقًا ملتغري اجلن�صية

اجلن�صيــــةم
املجموعالدكتـــوراهاملاج�صتري

الن�صبةالعددالن�صبةالعددالن�صبةالعدد
%20391%6027%14364ميني1
%199%63%136غري ميني2

%222100%6630%15670املجموع

يالحظ من اجلدول ال�صابق اأن عدد الطلبة اليمنيني اأعلى بكثري من الطلبة غري اليمنيني،   
املاج�صتري،  يف   )143( منها   ،)91%( ون�صبة  وطالبة،  طالبا   )203( اليمنيني،  عدد  بلغ  حيث 
الطلبة من اجلن�صيات  بلغ عدد  الدكتوراه، وبن�صبة )%27(، بينما  وبن�صبة )%64(، و)60( يف 
 ،)6%( وبن�صبة  املاج�صتري،  يف   )13( منها   ،)9%( وبن�صبة  فقط،  وطالبة  طالبا   )19( الأخرى 
برامج  حداثة  اىل  الوافدين  الطلبة  اإقبال  �صعف  ويعزى   ،)3%( وبن�صبة  الدكتوراه،  يف   )6( و 
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الدرا�صات العليا بجامعة �صنعاء، وللظروف الأمنية ال�صعبة، التي متر بها اجلمهورية اليمنية منذ 
اإعداد الدرا�صة، بالإ�صافة اإىل غياب الت�صويق، و�صعف العالقات الثقافية،  عام )2011(، وحتى 
وقلة التفاقيات وبروتوكولت التعاون مع الدول الأخرى، ونق�س امليزة التناف�صية للتعليم اجلامعي 

يف اليمن. 
• الدارة 	 لق�صم  التابعان  والدكتوراه،  املاج�صتري،  برناجمي  به  ويق�صد  العلمي:  الربنامج  متغري 

والتخطيط الرتبوي بكلية الرتبية يف جامعة �صنعاء. 

جدول )3(: توزيع الر�صائل العلمية وفقا ملتغري الربنامج العلمي.
الن�صبــةالعــــددالربنامج العلميم
%15670ماج�صتري1
%6630دكتوراه2

222100%

يالحظ من اجلدول ال�صابق اأن عدد الر�صائل العلمية لربنامج املاج�صتري )156( ر�صالة،   
ومتثل ن�صبة )%70(، وهي ن�صبة عالية، مقارنة بر�صائل برنامج الدكتوراه التي يبلغ عددها)66( 
ملرحلة  �صابقة  مرحلة  املاج�صتري  مرحلة  لكون  طبيعية  نتيجة  )%30(،وهذه  ون�صبتها  ر�صالة، 
الدكتوراه يف  برنامج  افتتاح  بينما مت  1997م،  املاج�صتري عام  برنامج  افتتاح  الدكتوراه، حيث مت 
عام 2009م، بالإ�صافة اإىل ح�صول بع�س حملة املاج�صتري على منح درا�صية خارج اليمن، وت�صرب 
اأو �صعوبة ا�صتئناف الدرا�صة  اأو ال�صفر،  بع�س الطلبة من حملة املاج�صتري وخا�صة ب�صبب الزواج، 
اأبحاث  اأن يكون عدد  نتيجة الفقر والو�صع الأمني والقت�صادي والجتماعي، ولذا فمن الطبيعي 
املاج�صتري �صعف عدد اأبحاث الدكتوراه، كما قد يعزو ذلك اإىل �صعوبة املعامالت الروتينية اأثناء 
�صري اإجراءات الدرا�صة حيث يتطلب ذلك جهدا كبريًا، ووقتًا طوياًل، واأمواًل باهظة. وتتفق هذه 

النتيجة مع درا�صة )اجلا�صر، 1439(. 
• ر�صائلهم 	 يف  الباحثون  تناولها  التي  التعليمية  املرحلة  به  ويق�صد  التعليمية:  املرحلة  متغري 

ذوي  تعليم  مثل  اأخرى  املهني،  والتعليم  العايل،  والتعليم  العام،  )التعليم  وهي:  العلمية، 
وغري  الأ�صا�صي،  قبل  ما  التعليم  اأو  املبكرة،  والطفولة  الأمية،  وحمو  اخلا�صة،  الحتياجات 

ذلك(. 
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جدول)4(: توزيع الر�صائل العلمية وفقًا ملتغري املرحلة التعليمية

املرحلة التعليميةم
املجموعالدكتوراهاملاج�صتري

الن�صبةالتكرارالن�صبةالتكرارالن�صبةالتكرار
%13460%2712%10748التعليم العام1
%7735%3516%4219التعليم العايل2
%84%42%42التعليم املهني3
%31%0-%31اأخرى4

%222100%6630%15670املجموع

احتلت مرحلة التعليم العام اكرب قدر من اهتمام طلبة الدرا�صات العليا ب�صكل عام، فقد بلغ   
عدد اأبحاث طلبة املاج�صتري)107(، وبن�صبة )%48(، كما بلغ عدد اأبحاث طلبة الدكتوراه )27( 
ون�صبة )%12(، اأما مرحلة التعليم العايل، فبلغ عدد اأبحاث طلبة املاج�صتري)42(ون�صبة)19%( 
اأبحاث  عدد  بلغ  الفني  التعليم  جمال  ويف   ،)16%( ون�صبة   )35( الدكتوراه  طلبة  اأبحاث  وعدد 
طلبة املاج�صتري)4( ون�صبة )%2(، ومثلها يف الدكتوراه، كما اأن عدد الأبحاث يف بقية اأنواع التعليم 
الأخرى بلغ عددها )3( فقط لطلبة املاج�صتري اأي بن�صبة)%1(، ومل يتم اأي بحث يف الدكتوراه 
لهذه الأنواع الأخرى من التعليم واملتمثلة بـ )تعليم ذوي الحتياجات اخلا�صة، تعليم الكبار، ريا�س 

الأطفال(. 
ويعزو الباحثان هذه النتائج اإىل اأن اأغلب طلبة الدرا�صات العليا هم ممن يعملون يف جمال   
التعليم العام، حيث اأنه ي�صهل عليهم الإطالع على امل�صكالت الدرا�صية، وكذلك التعامل معها، ول�صهولة 
تطبيق اأدوات الدرا�صة يف مكان عملهم، كما قد يعود ذلك اإىل تو�صع التعليم العام وانت�صاره يف اأنحاء 
اجلمهورية اليمنية، وتعدد ميادينه يف الواقع التعليمي، ولذا تكرث م�صاكله، واأما التعليم العايل فال 
اإىل  ال�صبب  العام، كما قد يعود  التعليم  اأعداد خريجي  بن�صبة  اأعداده قليلة، مقارنة  ن�صبة  تزال 
تاأثري الأقران، وامل�صرفني، وغياب الإر�صاد الأكادميي املتخ�ص�س يف ق�صايا التعليم العايل، وق�صور 
الثقافة العلمية لدى الباحثني حول قطاع التعليم العايل، ونق�س الأدلة الإر�صادية، والإح�صائيات 
والبيانات الكافية للدرا�صة حول ق�صايا معينة، ورف�س بع�س املو�صوعات البحثية من قبل الق�صم 
ال�صيا�صة  �صناع  ولدى  ناحية،  من  الإدارة  لق�صم  البحثية  اخلارطة  غياب  وكذلك  اأحيانا،  العلمي 
التعليمية، وم�صئويل الدرا�صات العليا باجلامعات اليمنية، مما نتج عنه عدم توازن من حيث العدد 

للر�صائل العلمية، يف تناول املو�صوعات البحثية. 
واأما التعليم املهني فال يزال جماله حمدود، لذا يالحظ قلة ن�صبة اأعداد الدرا�صات يف هذا   
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وتعليم  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  )تعليم  الأخرى:  التعليم  جمالت  بقية  اأي�صا  وكذلك  املجال، 
العليا،  الدرا�صات  طلبة  لهتمام  بحاجة  لتزال  املجالت  فهذه  الأطفال...الخ(،  وريا�س  الكبار، 
وتناولها يف مو�صوعاتهم البحثية، وحل م�صاكلها، ويعتقد الباحثان اأن قطاع ريا�س الأطفال ل يزال 
يف طور النمو والتطوير بكلية الرتبية بجامعة �صنعاء، حيث كانت هذه املرحلة غائبة وغري متوفرة 
يف التعليم احلكومي، وتعمل به كثري من املدار�س يف القطاع اخلا�س، واأما تعليم ذوي الحتياجات 
اخلا�صة، وتعليم حمو الأمية، فقد تقل�صت اأن�صطتها نظرا للظروف ال�صيا�صية والقت�صادية احلالية 
ال�صعبة، و�صحة املوارد واملتخ�ص�صني، ونق�س الهتمام الر�صمي بهذه املجالت، وتتفق هذه النتائج 

مع نتائج درا�صتي )اجلا�صر، 1439(، و)الدجني واآخرون، 2017(. 
• والدكتوراه 	 املاج�صتري  طلبة  بها  قام  التي  الأبحاث  عدد  به  ويق�صد  التعليمي:  القطاع  متغري 

القطاع  على  تطبيقها  مت  التي  الأبحاث  اأو  احلكومي،  التعليم  قطاع  على  تطبيقها  مت  والتي 
اخلا�س، اأو خمتلط وقد مت تو�صيح ذلك يف اجلدول التايل:

جدول)5(: توزيع الر�صائل العلمية وفقًا ملتغري القطاع التعليمي

القطاع التعليميم
املجموعالدكتوراهاملاج�صتري

مهني + عايلعام
مهني + عايلعاماأخرى

الن�صبةالتكراراأخرى

%1044272432421396التعليم احلكومي1
%73-32--2التعليم اخلا�س2
%21-1--1خمتلط3

%10742727354222100املجموع

يالحظ من اجلدول )5( اأن عدد الأبحاث التي قام بها طلبة الدرا�صات العليا بق�صم الإدارة   
الرتبوية يف القطاع اخلا�س واملختلط )7( وبن�صبة)%3( وهي ن�صبة �صئيلة جدًا مقارنة بالتعليم 
احلكومي والذي حظي باهتمام الباحثني، حيث اأن ن�صبة عدد الأبحاث التي قام بها طلبة املاج�صتري 
والدكتوراه حول القطاع احلكومي بلغت)%96(، ويف الفرتة الأخرية يالحظ تو�صع التعليم اخلا�س 
والوهن  ال�صعف  احلكومي  التعليم  اأ�صاب  اأن  بعد  وخا�صة  وغريها،  �صنعاء  الكربى  املدن  يف  خا�صة 
ب�صبب انقطاع مرتبات املعلمني، والظروف القا�صية التي متر بها البالد يف الع�صر ال�صنوات الأخرية، 
ويرى الباحثان اأن يهتم الطلبة باملتغريات الأخرية، واأن يتم الهتمام بتنفيذ درا�صات جدية خا�صة 
بالتعليم اخلا�س، لتتم ال�صتفادة منه يف اأح�صن �صورة، فال �صك اأن هناك م�صكالت و�صعوبات يعاين 
منها قطاع التعليم اخلا�س تختلف م�صكالتها و�صعوباتها عن م�صكالت و�صعوبات التعليم احلكومي. 
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من  اأن)86.5%(  اإىل  اأ�صارت  والتي   ،)2015 )العبيدات،  درا�صة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
الأطروحات التي تناولتها الدرا�صة ركزت على التعليم احلكومي.

اإجابة ال�صوؤال الثاين:
ما حتليل اجتاهات الر�صائل العلمية بق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء   

وفقًا ملو�صوعاتها البحثية؟
الدكتوراه  واأطاريح  املاج�صتري  ر�صائل  تكرارات  عدد  احت�صاب  مت  ال�صوؤال  على  لالإجابة   
اأن قام  التي مت اإجازتها بق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي بكلية الرتبية يف جامعة �صنعاء، بعد 
ثم  ومن  الرتبوية،  الإدارة  بق�صم  العليا  الدرا�صات  طلبة  اأبحاث  بعناوين  قائمة  باإعداد  الباحثان 
ربط تلك العناوين باملجالت التي مت حتديدها وحتكيمها م�صبقًا، والتي بلغت )20( جماًل رئي�صيًا 

ميكن اأن تندرج حتتها جميع مو�صوعات البحث يف الإدارة الرتبوية، واجلدول )6( يو�صح ذلك.

جدول)6(: توزيع الر�صائل العلمية وفقًا للمجالت البحثية.

الرتتيبالن�صبةالتكراراتاملجــــــالت البحثيــــةم

1%9228القيادة والإدارة واحلوكمة.1  
2%7422الجتاهات واملداخل الإدارية.2
3%4313الثقافة والهياكل التنظيمية وبيئة العمل3
4%155الربامج التعليمية والتدريبية وال�صت�صارية4
5%144التمويل وال�صتثمار وال�صراكة يف التعليم5
5%144اجلودة والعتماد الأكادميي6
6%134تقييم الأنظمة التعليمية7
7%124الفل�صفة وال�صيا�صات والت�صريعات وال�صرتاتيجيات التعليمية8
8%103التوجيه والإ�صراف الرتبوي9

9%93اخلدمات وامل�صوؤوليات املجتمعية10
9%93البحث العلمي والإبداع والبتكار11
9%93املوارد الب�صرية12
10%62التكنولوجيا الإدارية ونظم وتقنية املعلومات13
11%41خماطر ال�صراع والنزاعات وطرق معاجلتها14
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12%31م�صروعات التطوير والتعاون الدويل15
12%31البنية التحتية والتجهيزات املادية والتقنية16
0.313%  1النوع الجتماعي وق�صايا املراأة وتعليم الفتاة17
0.313%  1اخلريجني ومتطلبات التنمية و�صوق العمل18
0%00الإعالم العلمي والرتبوي وت�صويق اخلدمات التعليمية19
0%00التاأليف والرتجمة والن�صر20

332100%

يت�صح من اجلدول ) 6(اأن جمموع تكرارات املجالت البحثية )332( تكرارًا، بينما عدد   
العلمية مت فيها درا�صة  الر�صائل  باأن كثري من هذه  العلمية )222( درا�صة، ويف�صر ذلك  الر�صائل 
متغريين اأو اأكرث حيث كانت ت�صم اأكرث من جمال بحثي من جمالت الإدارة الرتبوية، ولذا ظهر عدد 

التكرارات اأكرب من عدد الر�صائل العلمية.
كما يالحظ من اجلدول ال�صابق ح�صول جمال )القيادة والإدارة واحلوكمة(، على املرتبة   
الأوىل من بني ع�صرون جماًل بحثيًا، بواقع 92 تكرار، وبن�صبة )%28(، ويعزى ذلك اإىل اأن معظم 
هم  �صنعاء،  بجامعة  الرتبية  بكلية  الرتبوي  والتخطيط  الإدارة  بربنامج  العليا  الدرا�صات  طلبة 
التعليم الثالث: )العام والعايل واملهني(، وبع�صهم  واإدارية يف وزارات  ممن ي�صغلون مواقع قيادية 
مناطق  ومدراء  عموم،  ومدراء  وم�صت�صارون،  وزارات،  وكالء  فمنهم  الرتبوية،  الإدارة  ميار�صون 
والبع�س  واإداريني،  ماليني  وموجهني  كم�صرفني  يعملون  وبع�صهم  مدرا�س،  ووكالء  ومدراء  تعليمية، 
الإدارية،  بامل�صكالت  الإح�صا�س  على  القدرة  فلديهم  وبالتايل  التعليم،  قطاع  يف  كمعلمني  يعملون 
ا�صتنادا اإىل طبيعة اأعمالهم، مما ي�صهل عليهم اختيار امل�صكالت البحثية يف جمال القيادة والإدارة 
واحلوكمة، ومن ثم اختيارهم ملو�صوعاتهم البحثية يف هذا املجال، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى 
ومدعاة  البحثية،  الت�صاوؤلت  من  لكثري  ومثريا  وا�صعًا،  يعد  واحلوكمة  والإدارة  القيادة  جمال  فاإن 

للبحث والدرا�صة ب�صورة م�صتمرة.
تكرار،   74 بواقع  الثانية،  املرتبة  على  الإدارية(،  واملداخل  )الجتاهات  جمال  وح�صل   
طلبة  على  غريبا  لي�س  وهذا  املجال،  مو�صوعات  وتنوع  ات�صاع  اإىل  ذلك  ويعزى   ،)22%( وبن�صبة 
الدرا�صات العليا يف ق�صم الإدارة والتخطيط والرتبوي، حيث مييل الباحثون عادة اإىل املو�صوعات 
املثال: )اإدارة املعرفة، الإدارة الإ�صرتاتيجية،  اجلديدة، والجتاهات احلديثة، ومنها على �صبيل 
الإدارة الإبداعية، الإدارة بالنتائج، اإدارة اجلودة، اإدارة التميز، بطاقة الأداء املتوازن، وغريها(. 
وجاء يف املرتبة الثالثة جمال )الثقافة والهياكل التنظيمية وبيئة العمل(، وح�صل على 43 تكرار، 
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وبن�صبة )%13(، وكانت هذه الثالثة املجالت هي الأكرث درا�صًة وبحثًا من قبل طلبة الدرا�صات 
العليا بربنامج ق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي بجامعة �صنعاء، حيث مت تناولها يف 209 تكرار، من 
جمموع  332 تكرار، وبن�صبة )%63(، وهذا موؤ�صر وا�صح اإىل قلة املو�صوعات البحثية يف املجالت 
الأخرى، وانعدامها يف بع�س املجالت، حيث تدرجت بقية املجالت البحثية بني )%5 - %1(، ومل 
يتم تنفيذ اأي درا�صة يف جمايل: )التاأليف والرتجمة والن�صر-  والإعالم العلمي والرتبوي وت�صويق 

اخلدمات التعليمية(. 
ومن خالل ما �صبق من النتائج يالحظ اأن طلبة الدرا�صات العليا )املاج�صتري والدكتوراه(   
التنظيم  من  التعليمية  العملية  �صري  وكيفية  والإدارة،  القيادة  حول  الأكرب  اهتمامهم  حمل  كان 
كاجلودة  ومداخلها  احلديثة  الإدارة  مبو�صوعات  الطلبة  اهتم  بعدها  ومن  التعليمي،  والهيكل 
والعتماد الأكادميي، ومن ثم بقية الجتاهات واملداخل الإدارية احلديثة، ويعزو ذلك لهتمام 
الأ�صاتذة امل�صرفني باملو�صوعات القيادية والإدارية، وكذلك الجتاهات واملداخل الإدارية احلديثة 
مبختلف اأبعادها، ملحاولة تطبيقها على الواقع التعليمي، وكذلك قد يرغب بع�س طلبة الدرا�صات 
العليا باختيار جمال يرى فيه �صهولة احل�صول على املراجع والكتب املتعلقة مبو�صوعه، كما قد يعود 
اأنواع التعليم وجمالته وم�صتوياته  اأي�صا اإىل اأن الطالب ي�صهل عليه تطبيق مو�صوع درا�صته على 
درا�صة  مت  حيث   ،)2017 واآخرون،  )الدجني  درا�صة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  التعليمية. 

جمالت الإدارة الرتبوية بجامعات غزة، وجاء جمال )الإدارة والقيادة(، يف املرتبة الأوىل.
تلك  حددتها  التي  املجالت  لختالف  وذلك  الدرا�صات  بع�س  مع  النتائج  هذه  وتختلف   
الدرا�صات بناء على طبيعة اأهدافها، كدرا�صة )اجلا�صر، 1439هـ ( فكان ترتيب جمالت الدرا�صة 
على  الب�صرية(  املوارد  واإدارة  التعليمية،  والإدارة  احلديثة،  الإدارية  )الجتاهات  جمال  بها 
على  الرتبوي(،  التخطيط  الرتبوية،  القيادة  التنظيمي،  )ال�صلوك  املجالت:  وح�صلت  التوايل، 
الرتبوي،  الإ�صراف  التعليم،  املجالت )اقت�صاديات  املراتب الأخرية جاءت  الو�صطى، ويف  املرتبات 

الإدارة اجلامعية، الفكر الرتبوي(.
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ال�صتنتاجات والتو�صيات واملقرتحات:
ال�صتنتاجات: 

يف �صوء نتائج الأدب النظري ال�صابق، ونتائج حتليل الدرا�صة احلالية، مت ا�صتخال�س ما يلي:
وجود اجنازات جيدة وملمو�صة يف جمال الدرا�صات العليا، والبحث العلمي يف جامعة �صنعاء، - 

اأن هناك ق�صور وا�صح، ويتمثل  اإل  امللتحقني فيها،  التو�صع يف عدد الربامج، ون�صبة  من حيث 
وعلى  والكليات،  العلمية،  الأق�صام  م�صتوى  على  البحثية  وال�صرتاتيجيات  اخلطط  غياب  يف 

م�صتوى اجلامعة.
اأن عدد الباحثني الذكور، ل يزال �صعف عدد الإناث، مما يدل على قلة الفر�س املتاحة لالإناث، - 

واأن هناك حاجة خللق فر�س اأكرث اأمام الفتاة اليمنية ملوا�صلة الدرا�صات العليا اأ�صوة بالرجل.
للخدمات -  والرتويج  الت�صويق  �صيا�صة  وغياب  البلد،  يف  ال�صتقرار  وعدم  الأمن،  �صعف  اأن 

اجلامعية اليمنية من اأبرز الأ�صباب التي اأدت اإىل قلة اأعداد الطلبة الوافدين بجامعة �صنعاء.
والإدارة -  القيادة  جمال  يف  تقت�صر  العليا  الدرا�صات  لطلبة  املو�صوعية  التوجهات  اغلب  اأن 

واحلوكمة، وجمال الجتاهات واملداخل احلديثة، والثقافة والهياكل التنظيمية وبيئة العمل.
تهدف -  ودرا�صات  اأبحاث  لتنفيذ  بحاجة  تعليمية،  وقطاعات  بحثية،  جمالت  هناك  يزال  ل 

احلديثة  التعليم  واأنظمة  اللكرتونية،  كالإدارة  والبحثية،  التعليمية  العملية  تطوير  اإىل 
القائمة على التكنولوجيا، كالتعليم املفتوح، والتعليم عن بعد، واجلامعات الفرتا�صية، واإدارة 
امل�صتودعات الرقمية، وماأ�ص�صة البحث العلمي، واإدارة املخرجات البحثية، والرتجمة والتاأليف 
التناف�صية،  وامليزة  املوؤ�ص�صية  القدرة  وتطوير  البحثية،  امل�صروعات  وت�صويق  العلمي،  والن�صر 

وغريها.
ول -  �صخ�صية،  بطريقة  تتم  البحثية  ملو�صوعاتهم  العليا  الدرا�صات  طلبة  اختيار  عملية  اأن   

اآلية معينة لتنظيم عملية  اأو  توجد خارطة بحثية لدى ق�صم الدارة والتخطيط الرتبوي، 
اختيار املو�صوعات البحثية. 

تواجه -  التي  وامل�صكالت  الق�صايا  اأهم  اإىل  العليا  الدرا�صات  طلبة  اأنظار  توجيه  اإهمال  اإن 
العملية التعليمية يف الواقع املجتمعي، يوؤدي اإىل عدم تفعيل البحث الرتبوي يف و�صع احللول 
واملقرتحات املنا�صبة من خالل حتديد املجالت البحثية لهم وفق احتياجات املجتمع، وربطها 

مبوؤ�ص�صات التعليم املختلفة .
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التو�صيات:
تو�صلت الدرا�صة اإىل جملة من التو�صيات، اأبرزها ما ياأتي:

املو�صوعات -  يف  والزدواجية  التكرار  وتفادي  التقومي،  وطرق  التعليمية،  ال�صيا�صة  تطوير 
البحثية، بحيث تتكامل هذه البحوث وت�صكل امتدادا لبع�صها وتكون �صاملة جلميع امل�صكالت 

والق�صايا الرتبوية.
والتنوع -  التكامل  حتقيق  بهدف  الرتبوي،  والتخطيط  الإدارة  ق�صم  ور�صالة  روؤية  تطوير 

والرتابط بني جمالت البحث الرتبوي، والهتمام بجميع الق�صايا وامل�صكالت الرتبوية دون 
اإهمال لبع�صها.

الهتمام بالدرا�صات التقوميية ب�صورة م�صتمرة وبا�صتخدام مناهج بحثية متنوعة.- 
درا�صة الجتاهات واملو�صوعات البحثية للر�صائل العلمية كل خم�س �صنوات بهدف تقوميها - 

وتطويرها. 
تراعي -  البحثية  واملو�صوعات  املجالت  لختيار  ومعلنة  وحمددة  وا�صحة  معايري  حتديد 

�صبق  ملا  تكرار  دون  والبتكار،  والأ�صالة  واحلداثة  بالتميز  تت�صم  بحيث  البحوث،  اأولوية 
درا�صته.

الهتمام بجودة الربامج الدرا�صية، واللغات الأجنبية، وتقنية املعلومات.- 
اللقاءات -  امل�صاركة يف  الطلبة على  العلمي، وت�صجيع  البحث  تطوير حمتوى مقررات مناهج 

العلمية التي تعقد داخل البالد لال�صتفادة من الأفكار والروؤى العلمية املتوفرة.
�صرورة تنوع الأبحاث املوجهة نحو املراحل التعليمية املختلفة، ل�صمان �صمولية القطاعات: - 

الطفولة  مهني،  عايل،  )عام،  التعليمية:  املراحل  وكافة  خمتلط(،   - خا�س   – )حكومي 
املبكرة، تعليم الكبار، التعليم امل�صتمر، وغريه(.

ا�صتحداث وحدات لت�صويق اخلدمات اجلامعية وامل�صروعات البحثية والتعريف بها.- 
تناول جمالت بحثية جديدة، كالإدارة اللكرتونية، واأنظمة التعليم احلديثة القائمة على - 

الرقمي،  والتعليم  بعد،  عن  والتعليم  املفتوح،  والتعليم  اللكرتوين،  كالتعليم  التكنولوجيا، 
واإدارة  العلمي،  البحث  وماأ�ص�صة  الرقمية،  امل�صتودعات  واإدارة  الفرتا�صية،  واجلامعات 
البحثية،  امل�صروعات  وت�صويق  العلمي،  والن�صر  والتاأليف  والرتجمة  البحثية،  املخرجات 

وتطوير القدرة املوؤ�ص�صية وامليزة التناف�صية، وتوطني العلوم واملعرفة والتقنية، وغريها.
تنظيم موؤمترات ولقاءات وور�س عمل للباحثني اجلدد لتعريفهم باملجالت البحثية، وبناء - 

الإدارة  لربنامج  العلمية  بالر�صائل  اإر�صادية  وك�صافات  واأدلة  ببليوغرافية  بيانات  قاعدة 
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والتخطيط الرتبوي وغريه 
العلمية املميزة، -  الر�صائل  تفعيل دور دار جامعة �صنعاء للطباعة والن�صر، وتي�صري طباعة 

والتي ح�صلت على تو�صيات بالطباعة على نفقة اجلامعة، ون�صرها ورقيا والكرتونيا. 
ال�صتفادة من نتائج هذه الدرا�صة يف و�صع خطة بحثية لق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي - 

للبحوث  امل�صتقبلية  التوجهات  حتديد  يف  ت�صهم  متوازنة  علمية  روؤية  على  تعتمد  بحيث 
الرتبوية، وت�صمل خمتلف املجالت البحثية الواردة يف الدرا�صة وغريها، وتوجيه الطلبة 

نحوها.
تاأ�صي�س كرا�صي علمية لطلبة الدرا�صات العليا بكلية الرتبية وباقي الكليات باجلامعة، على - 

اأن متول تلك الكرا�صي من قبل القطاع اخلا�س، ورجال الأعمال، واملنظمات الداعمة، وحتمل 
اأ�صماء مموليها.

مراكز -  مثل:  وخارجها،  اجلامعات  داخل  جديدة،  بحثية  ومراكز  علمية  اأق�صام  ا�صتحداث 
اأق�صام  الدكتوراه من خريجي  البحثي - ل�صتيعاب حملة  التميز  الرتبوية، مراكز  القيادة 

الإدارة الرتبوية اجلامعية.
اإيجاد كيان موؤ�ص�صي ي�صم حملة املوؤهالت العليا من ق�صم الإدارة والتخطيط الرتبوي بجامعة - 

�صنعاء منذ تاأ�صي�س الق�صم وحتى اإعداد الدرا�صة، لتعزيز العالقات بينهم وبينهم اأقرانهم 
يف اجلامعات املماثلة، ولتبادل املعارف واخلربات البحثية، ون�صر الثقافة العلمية والبحثية، 
وتبادل الدرا�صات، واإجراء بحوث جماعية، وتنفيذ الندوات وور�س العمل وحلقات النقا�س 
واملوؤمترات العلمية، وقد يتطلب الأمر تاأ�صي�س جمعية علمية لالإدارة الرتبوية على امل�صتوى 

الوطني، واإ�صدار جملة علمية حمكمة تابعة لها.

املقرتحات:
اإجراء درا�صة ل�صت�صراف م�صتقبل بحوث الإدارة الرتبوية بجامعة �صنعاء يف �صوء اأولويات - 

التنمية ومتطلبات القرن احلادي والع�صرين.
اإجراء درا�صة لتحليل املنهجية واملحتوى املعريف للر�صائل العلمية بق�صم الإدارة والتخطيط - 

الرتبوي.
بكلية -  الرتبوي  والتخطيط  الإدارة  لق�صم  بحثية  خارطة  لت�صميم  علمية  درا�صة  اإجراء 

اأخرى لت�صميم خارطة بحثية لالإدارة الرتبوية  الرتبية بجامعة �صنعاء خا�صة، ودرا�صة 
باجلامعات اليمنية ككل.
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قبل -  من  الرتبوية،  الإدارة  يف  املطلوبة  البحثية  املو�صوعات  ملعرفة  �صاملة  درا�صة  اإجراء 
بالكلية،  الق�صم  واإدارة  والباحثني،  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف  امل�صتفيدين:  جميع 
واملراكز  العايل،  التعليم  بوزارة  العلمي  البحث  وقطاع  باجلامعة،  العليا  الدرا�صات  ونيابة 

البحثية الرتبوية، واملنظمات الداعمة، واجلهات ذات العالقة.
اإجراء درا�صة لتقومي برامج الدرا�صات العليا بجامعة �صنعاء ومتطلبات تطويرها يف �صوء - 

اإدارة املعرفة، وتقنية املعلومات، والتحول الرقمي.
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