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برنامج تدريبي مقرتح لتنمية مهارات البحث العلمي 
 جبامعة امللك خالد لدى طالب الدراسات العليا

ىدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ أثر برنامج مقترح في تدريب _مخصمال
طالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد عمى تنمية بعض ميارات 
البحث العممي، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ استبانة عمى عينة مف 

( طالبًا وذلؾ 64طالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد بمغت )
ريبية مف ميارات البحث العممي، وبناًء عمى ذلؾ لتحديد احتياجاتيـ التد

تـ إعداد برنامج تدريبي. وتـ تطبيقو عمى عينة مف طالب الدراسات 
( طالبًا، وبعد االنتياء مف البرنامج التدريبي تـ تطبيؽ 24العميا بمغت )

استبانة لقياس مدى اإلفادة التي حققيا البرنامج عمى عينة البحث، 
التي أظيرت استفادة صائيًا تـ استخالص النتائج وبمعالجة النتائج إح

طالب الدراسات العميا بدرجة "كبيرة" مف البرنامج التدريبي في تنمية 
مياراتيـ في مجاؿ ميارات البحث العممي حيث كانت النسبة المئوية 

٪(، مما يؤكد فعالية البرنامج التدريبي 94لالستفادة مف البرنامج ككؿ )
 .لمنشودةفي تحقيؽ األىداؼ ا
طالب  ،برنامج تدريبي ،ميارات البحث العممي الكممات المفتاحية:

 الدراسات العميا.
 . المقدمة1

تضطمع الجامعات بدور وظيفي ميـ في مجاؿ البحث      
العممي، وبو تؤدي الجامعة دورًا بارزًا ومميزًا لما تتمتع بو مف مناخ 

الالزمة حيث وجود مؤسسي بحثي تتوافر فيو المعطيات العممية 
أعضاء ىيئة التدريس الباحثيف ومساعديف الباحثيف وطالب 
الدراسات العميا، إضافة إلى ما توفره مف مستمزمات بحثية مف 
مكتبات ودوريات ومعامؿ. ولذا تعد الجامعة المعمؿ العممي 

نتاجيـ العممي. عداد الباحثيف وا   لتدريب وا 
لباحثيف لميارتو المختمفة إف البحث العممي الجاد وامتالؾ ا     

يعد أحد أىـ المعايير العالمية كي تحتؿ أي جامعة مكانة مرموقة 
. ولذا فإف إعداد عناصر بشرية مؤىمة [1]بيف الجامعات العالمية 

ومدربة تدريبًا جيدًا إلحداث التغيير والتطوير في المجتمع بعامة 
عات في ومف مختمؼ جوانبو يعد مف أىـ وظائؼ ومسؤوليات الجام

مختمؼ الدوؿ، ولما كانت برامج الدراسات العميا في الجامعة ىي 
نواة البحث العممي، لما تشتمؿ عميو مف مقررات عممية تكسب 
دارسييا ميارات بحثية، لذا فإف وظيفة الجامعة تكوف منقوصة أو 
غير مكتممة ما لـ يتوفر فييا برامج فعالة لمدراسات العميا تمارس 

 البحث العممي في مجاالت المعرفة المختمفة.خالليا ميارات 
ويبدو جميًا اىتماـ قيادة جامعة الممؾ خالد بالبحث العممي في      

الجامعة عامة وفي كمية التربية خاصة، وذلؾ مف خالؿ العمؿ 
الحثيث عمى تنمية ميارات البحث العممي لدى طالب الدراسات 

فير القيادات التربوية العميا، لتوفير باحثيف أكفاء، إضافة إلى تو 
والتعميمية التي يحتاجيا سوؽ العمؿ، واقتناعًا مف إدارة كمية التربية 
بجامعة الممؾ خالد وىيئتيا التدريسية بأىمية الدراسات العميا كأداة 
عممية تساىـ في عممية التنمية الشاممة في المممكة ككؿ، وفي 

الت التعميـ، التنمية الفردية لمربيف باحثيف يقوموف برصد مشك
ومواجيتيا، ودعـ عممية تطوير التعميـ العاـ والعالي، وربطو 

 بالتنمية مف جية أخرى.
 دراسةمشكمة ال. 2

لما كانت مشكمة البحث العممي ال تكمف في الجوانب المالية،      
وال في ضعؼ الميزانيات المرصودة لو، ولكنيا تكمف بالدرجة 

 ،[2]األولى في غياب مياراتو، إضافة إلى السياسات الموجية لو 
فإف الباحثيف يروف أف ىذا يعد سببًا رئيسًا ينبثؽ عنو العديد مف 

 العممي في معظـ الدوؿ العربية. المشكالت المتعمقة بالبحث
عمى أنو قد صاحب االنتشار والكـ الكبير  [3]وتؤكد كوجؾ      

لمبحوث العممية إحساس بتدني المستوى العممي ليذه البحوث، مما 
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انعكس عمى الثقة فييا وفى نتائجيا، وأكبر دليؿ عمى ذلؾ ضعؼ 
 االىتماـ بنتائج ىذه البحوث عمى المستوى التطبيقي 

وتتعدد ميارات البحث العممي التي يجب عمى الباحثيف      
اإللماـ بيا، نذكر منيا: ميارات التفكير الناقد التي تتطمب ميارات 
أساسية مثؿ المنطؽ، والخياؿ واإلبداع والتفكير، والتفكير التصوري 
والتغذية الراجعة، وميارات حؿ المشكالت التي تتطمب القدرة عمى 

يؿ المشكالت، إليجاد حموؿ مبتكرة ليا، والقدرة تحديد وتعريؼ وتحم
عمى التحميؿ العممي الذي يتطمب أساليب رياضية لمعالجة 
البيانات، مثؿ الرسـو واالختبارات اإلحصائية لدراسة الفروؽ بيف 
مجموعات مف البيانات، وميارات االتصاؿ التي تعني التواصؿ مع 

ىذا يتطمب القدرة  اآلخريف فيما يتعمؽ بأىداؼ ونتائج البحوث.
عمى تمخيص المعمومات، وشرح األىداؼ والدوافع والنتائج 
واالستنتاجات التي توصؿ إلييا البحث، وتكييؼ االتصاالت مع 

 [4,5].احتياجات ومستوى المعرفة لجميور معيف 
وتشير أدبيات المجاؿ مف أطر نظرية وبحوث ودراسات      

سابقة خاصة تمؾ التي تناولت ميارات البحث العممي؛ أف الباحثيف 
الجدد يعتمدوف في إجراء بحوثيـ عمى ما تعمموه مف األدبيات ذات 

. ويصؼ البعض ما يقـو بو [6]الصمة بمجاؿ البحث العممي 
دريب منيجي منظـ بؿ الباحثوف الجدد عمى أنو ال يستند إلي ت

ومف ثـ فإف ىؤالء الباحثيف غالبا ما  ،يعتمد عمى المحاولة والخطأ
يجدوف أنفسيـ غير قادريف عمى التعامؿ مع التحديات التي 

 [7].تفرضيا أسئمة البحث ونتائجو 
أف كثيرًا مف طالب  [8]وأظيرت نتائج دراسة كنعاف      

يزية، وال تتوفر لدييـ المراجع الدراسات العميا ال يتقنوف المغة اإلنجم
العممية المالئمة، والمكتبات المتخصصة، وغياب روح الفريؽ في 

٪ مف 88أف  [9]البحث العممي. كما توصمت دراسة عجيز 
الباحثيف غير متمكنيف مف ميارة اإللماـ بالمنيج العممي في البحث 
ية أو معرفة خطواتو، وكذلؾ الميارات المتعمقة باالتجاىات العمم
 المتضمنة في التفكير العممي، والميارة اإلحصائية األساسية لمبحث

 العممي.  
٪ مف البحوث المنشورة 80أف  [10]كما أظيرت نتائج دراسة      

ارتكب فييا الباحثوف أخطاء منيجية حيث اعتمدوا عمى إجراءات 
 منيجية غير مالئمة.

أف درجة اكتساب طالب  [11]كذلؾ أظيرت دراسة الوذينانى      
وطالبات الدراسات العميا لمميارات البحثية كانت متوسطة، وضعؼ 
استخداـ شبكة اإلنترنت لمحصوؿ عمى المعمومات البحثية، 
وضعؼ تبادؿ الموضوعات البحثية بيف األقساـ العممية وبيف 
الجامعات وأقساميا في جامعات أخري مشابية، وندرة استخداـ 

 اإلحصائية إلدخاؿ البيانات ومعالجتيا.الطالب لمبرامج 
ىذا وقد الحظ فريؽ العمؿ بالبحث الحالي مف خالؿ تدريسيـ      

رشادىـ األكاديمي لمعديد منيـ، إضافة  لطالب الدراسات العميا، وا 
إلى اإلشراؼ العممي عمى الكثير منيـ أف ىؤالء الطالب يفتقدوف 

ميارات: اختيار لمعديد مف ميارات البحث العممي نذكر منيا 
مشكمة البحث وتحديدىا بدقة، ولذا فإف البحث الحالي يسعى إلى 
تنمية ميارات البحث العممي لدى طالب الدراسات العميا بكمية 
التربية جامعة الممؾ خالد مف خالؿ برنامج تدريبي مقترح يعد 
خصيصًا لتنمية ىذه الميارات التي يثبت البحث حاجة الطالب 

ىذا البرنامج يعد وفؽ معايير جودة البحث التربوي إلى تنميتيا، و 
 ويقـو عمى استخداـ التقنيات المتاحة بالجامعة.

 دراسةأسئمة الأ. 
 سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عف األسئمة التالية:

ما ميارات البحث العممي الالزمة لطالب الدراسات العميا  -
 بجامعة الممؾ خالد؟

رح لتنمية ميارات البحث العممي ما البرنامج التدريبي المقت -
 الالزمة لطالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد؟

ما فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميارات البحث  -
 العممي لدى طالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد؟

 دراسةفرض الب. 
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 سعى البحث الحالي إلى التحقؽ مف الفرض التالي:
رنامج التدريبي المقترح نموًا في ميارات البحث يحقؽ الب -

٪( عمى 80العممي لدى طالب الدراسات العميا بحد كفاية )
 األقؿ. 

 دراسةأهداف الج. 
ىدؼ البحث إلى تنمية ميارات طالب الدراسات العميا بكمية  -

التربية جامعة الممؾ خالد في مجاؿ البحث العممي وذلؾ 
لتنمية الميارات التي ُيثبت باستخداـ برنامج تدريبي مقترح 
 البحث حاجة الطالب إلى تنميتيا.

 دراسةأهمية الد. 
 تتمثؿ أىمية البحث الحالي فيما يمي:

إعداد استمارة لتحديد االحتياجات التدريبية يمكف االستفادة  -
منيا في تعرؼ نقاط القوة ونقاط الضعؼ المرتبطة بميارات 

العميا بجامعة الممؾ البحث العممي لدى طالب الدراسات 
 خالد.

إعداد برنامج تدريبي يمكف االستفادة منو في تنمية ميارات  -
البحث العممي لدى طالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ 

 خالد.
 دراسةحدود اله. 

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
عينة مف طالب الدراسات العميا في برنامجي الماجستير      

والدكتوراه جميع التخصصات بكمية التربية جامعة الممؾ خالد لمعاـ 
كما اقتصر عمى بعض ميارات  ىػ.1434_1433الجامعي 

البحث العممي التي ثبت حاجة عينة البحث ليا بناء عمى استمارة 
 تحديد االحتياجات.

 . االطار النظري والدراسات السابقة3
 مهارات البحث العممي:

المعرفة عمى قاعدتيف أساسيتيف ىما البحث  يبنى مجتمع     
العممي المبدع، والتطبيؽ التقني المبتكر، فبيما معًا يحصؿ 

المجتمع عمى عمـ حديث غير مسبوؽ، وبتوظيفيما معا تتوطف 
المعمومات وتستثمر في رفع القيمة المضافة مف خالؿ اختراعات 

المعرفة في مختمؼ مناشط الحياة في المجتمع، وبيما معا تتحوؿ 
إلى برامج وخدمات، وتصبح المعرفة جزءًا مف ثقافة المجتمع 

. وليذا فأنظمة التعميـ يجب [12]وعنصرا مف عناصر حضارتو 
أف تكوف حالة ديناميكية متغيرة نحو األفضؿ بصورة مستمرة، وال 
يكوف ىذا التغيير بصورة عشوائية، أو خاضعًا لمتجريب عف طريؽ 

نما يكوف التغيير مبنيا عمى أبحاث ودراسات  المحاولة والخطأ، وا 
عممية دقيقة، ال مجاؿ فييا لمعشوائية أو التكيف أو اتباع اليوى أو 

 .[13]التقميد األعمى 
أف موقؼ الجامعات والتي تريد أف  [1]وترى جماؿ الديف      

تحتؿ مكانة مرموقة في العصر الحالي بيف الجامعات، ال يكوف إال 
عف طريؽ البحث العممي الجاد، ومف خالؿ قياـ المؤسسات 
الجامعية عمى تدريب طالبيا عمى البحث العممي وميارتو والتي 

س مف بينيا العمؿ في فريؽ حيث أف البحوث المنفردة، والتي تعك
اجتيادات الباحث وقدرتو عمى اإلضافة واالبتكار وتحقيؽ السبؽ 
العممي، ونشره بيف زمالء التخصص، لـ تعد مف مالمح البحث 

 العممي األساسية في عصر العولمة وسيادة اقتصاد المعرفة.
ولقد زادت البحوث العممية في المجاالت المختمفة؛ وىى      

االرتقاء بجودة التعميـ والبحث ظاىرة إيجابية تسعد كؿ الميتميف ب
العممي وبمستوى العامميف بو، ولكف صاحب ىذا االنتشار والكـ 
الكبير لمبحوث العممية إحساس بتدني المستوى العممي ليذه 

وأكبر دليؿ عمى  البحوث، مما انعكس عمى الثقة فييا وفى نتائجيا،
ي ذلؾ ضعؼ االىتماـ بنتائج ىذه البحوث عمى المستوى التطبيق

[3]. 
وعمى الرغـ مف أف ىناؾ تنوعًا كبيرًا في تصنيؼ ميارات      

البحث العممي؛ إال أف ىناؾ اتفاقًا عمى معظـ الميارات اليامة 
 التي يجب عمى الباحثيف اإللماـ بيا مف أجؿ تنميتيـ المينية.

 أف الباحث يجب أف يتوفر لديو [4] ويرى كؿ مف كيرلنجر ولي 
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 الميارات اآلتية: 
ميارات التفكير الناقد التي تتطمب ميارات أساسية مثؿ  -1

المنطؽ، والخياؿ واإلبداع والتفكير، والتفكير التصوري والتغذية 
 الراجعة.

ميارات حؿ المشكالت التي تتطمب القدرة عمى تحديد وتعريؼ  -2
 وتحميؿ المشكالت، إليجاد حموؿ مبتكرة ليا.

يتطمب أساليب رياضية القدرة عمى التحميؿ العممي الذي  -3
لمعالجة البيانات، مثؿ الرسـو واالختبارات اإلحصائية لدراسة 

 الفروؽ بيف مجموعات مف البيانات.
ميارات االتصاؿ التي تعني التواصؿ مع اآلخريف فيما يتعمؽ  -4

بأىداؼ ونتائج البحوث. ىذا يتطمب القدرة عمى تمخيص 
ئج واالستنتاجات التي المعمومات، وشرح األىداؼ والدوافع والنتا

توصؿ إلييا البحث، وتكييؼ االتصاالت مع احتياجات 
 ومستوى المعرفة لجميور معيف. 

 UK)ولقد أدت مجالس البحوث في المممكة المتحدة     

Research Councils)  دورًا ميمًا في وضع المعايير وتحديد
الميارات التي ينبغي عمى الباحثيف اإللماـ بيا. وفي "البياف 
المشترؾ الصادر عف مجالس البحوث في المممكة المتحدة الخاص 

( تـ تحديد سبعة مجاالت 2001بمتطمبات التدريب لمباحثيف" )
 ىي كاآلتي:مميارات األساسية لمبحث العممي و ل
 ت البحث العممي وأساليبوميارا -1

Research skills and techniques  

 معرفة البيئة البحثية وفيميا -2
Knowledge and understanding of research 

environment  
   Research Managementإدارة البحث العممي -3
  Personal Effectivenessالفاعمية الشخصية لمباحث -4
   Communication Skillsميارات االتصاؿ -5
 الجماعيعمؿ الشبكات والعمؿ  -6

Networking and Team working   

        Career Managementإدارة المينة -7
وىناؾ بعض األدبيات التي تناولت ميارات البحث العممي؛      

إال أف األدبيات والدراسات التي اىتمت بالبرامج التدريبية لمباحثيف 
دد يذكر كؿ مف رولستف تكوف نادرة. وفي ىذا الصالجدد تكاد 
أف الباحثيف الجدد نادرا ما يتمقوف تدريبات [6] لويس وديماريس و 

عمى ميارات البحث العممي ولكنيـ يعتمدوف في إجراء بحوثيـ 
 عمى ما تعمموه مف األدبيات ذات الصمة بمجاؿ البحث العممي. 

إلى أبعد مف ذلؾ  [7]فرير ويذىب كؿ مف سارجانت وماف و      
حينما يصفوف ما يقـو بو الباحثوف الجدد عمى أنو ال يستند إلي 

ومف ثـ فإف  ،تدريب منيجي منظـ بؿ يعتمد عمى المحاولة والخطأ
ىؤالء الباحثيف غالبا ما يجدوف أنفسيـ غير قادريف عمى التعامؿ 
مع التحديات غير المتوقعة التي تفرضيا أحيانا أسئمة ونتائج 

 األبحاث.
 التدريب وتنمية ميارات البحث العممي:

تعد الدراسات العميا مف أىـ مجاالت عمؿ الجامعة، فميس في      
ة أقدر مف الجامعة عمى القياـ أي مجتمع مؤسسة اجتماعي

بالدراسات العميا، فالجامعات ودراساتيا العميا حصف العقالنية في 
أي مجتمع، ويعتمد تقدـ المجتمع أو تأخره عمى مدى توظيؼ 
الدراسات العميا لالبتكار التقني واإلبداع الفكري، لذا حظيت 

امعة الدراسات العميا الجامعية بمكانة مرموقة في فكر رجاؿ الج
والمسؤوليف عف التخطيط والتنمية االجتماعية باعتبارىا قمة ىذا 
التعميـ وعقمو الواعي وما تقـو بو دفع النظاـ الثقافي في المجتمع 

 . [14]باستمرار نحو المستقبؿ
ويمثؿ البحث العممي أحد المتطمبات األساسية لتقدـ األمـ      

اإلنساف تقدمًا  والشعوب، وبفضؿ جيود الباحثيف والعمماء حقؽ
ممموسًا في مجاالت متنوعة، وبالرغـ مف اىتماـ الجامعات في كؿ 
بمداف العالـ بتدريس مناىج البحث لما ليا مف أىمية في حؿ 
المشكالت األكاديمية والتربوية، إال أف الكثير مف طالب الدراسات 

 .[15]العميا لـ يتقنوا الميارات البحثية الالزمة لمبحوث العممية 
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والبحث العممي في المجاؿ التربوي ييدؼ إلى تطوير المعرفة      
التربوية، والتغمب عمى المشكالت التربوية، وكذا مساعدة صانعي 
السياسة التعميمية وتزويدىـ برؤية شاممة لمقضايا والمشكالت 
واألولويات والتحديات المطروحة، باإلضافة إلى تكويف نظرة 

ند وضع السياسة التعميمية، وعند مستقبمية تؤخذ في الحسباف ع
التخطيط ووضع البرامج التعميمية، وعمى ذلؾ ترتبط فعالية أي 
نظاـ تربوي بجودة البحث العممي فيو وتمكف الباحثيف مف 

  [16].مياراتو
ويوجد العديد مف المشكالت العامة في الدراسات العميا والتي      

ضعؼ الطالب في  تؤثر عمى كفاءتيا النوعية الداخمية، منيا:
التخطيط لمبحث، وجود صعوبات منيجية يواجييا الطالب في 
البحث، نقص الميارات األساسية في كتابة البحث، قمة ميارات 

    . [17]البحث العممي 
لذا فإف تنمية ميارات البحث العممي لدى طالب الدراسات      

تربوية لو العميا وزيادة كفاءتيـ وفعاليتيـ في توجيو الممارسات ال
عائده المباشر عمى المدى القصير في تجويد العمؿ بالمؤسسات 
التربوية نظريا وتطبيقيا، وعائده غير المباشر عمى المدى الطويؿ 
في تحقيؽ معدالت أفضؿ في مجاالت التنمية البشرية والمجتمعية 

 عمى المستوى الوطني.
سية ولما كاف الفرد يواجو بالعديد مف التغيرات السيا     

واالقتصادية واالجتماعية مصحوبة بتغيرات ثقافية ومعرفية وتقنية، 
فإف ىناؾ حاجة ماسة لمواصمة اإلعداد بالتدريب المستمر لتنمية 
أنفسيـ في ما يتعمؽ بمجاؿ عمميـ، وليتحاشوا وجود فجوة كبيرة 
بينيـ وبيف األجياؿ التالية، ولُيطوروا مف معرفتيـ ومياراتيـ 

 واتجاىاتيـ.
ويعتبر التدريب أحد أىـ آليات أو تقنيات إعداد الموارد      

البشرية القادرة عمى استيعاب وتطبيؽ تقنيات الجودة الشاممة مف 
أجؿ تحقيؽ مستويات أعمى مف الكفاءة والفعالية، والتدريب عنصر 
حيوي وىاـ مف عناصر الجودة الشاممة، والبد أف يرتبط التدريب 

 قيؽ الجودة الشاممة مثؿ: كمو، وتوقيتو،باستراتيجية تيدؼ إلى تح
 .[18]ونوعيتو، ومستوياتو 

أكثر االستراتيجيات المعترؼ بيا في  أحدكما ُيعد التدريب      
مجاؿ تنمية الموارد البشرية لتحسيف أدائيـ، والتدريب ال يتـ 
نما ُيبنى وُينفذ عمى أسس عممية، ويتـ تحديد مجاالتو  عشوائيًا، وا 
بناًء عمى ما ُيممس مف حاجات المتدربيف عف طريؽ تقدير 

تقدير الحاجات حاجاتيـ، واالستنارة بآرائيـ في ذلؾ، وتأتي أىمية 
التدريبية مف كونيا تشكؿ أساسًا لنجاح الجيد التدريبي بكاممو، ولو 
خطوات محددة ودقيقة تتمثؿ في: تحديد الحاجات، ثـ تحديد 
األىداؼ، ثـ وضع التصميـ المناسب، يمي ذلؾ التطبيؽ، ثـ 

 التقويـ.
 أىمية تحديد االحتياجات التدريبية:

ة أساسا ميما في العممية يعد تحديد االحتياجات التدريبي
التدريبية يساىـ بطريقة فاعمة في تصميـ البرنامج التدريبي وتنفيذه 
وتقييمو؛ كما يعد أيضا مؤشرا يوجو التدريب توجييا صحيحا 
لموصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ الموضوعة لو؛ ويرى كؿ مف بميؾ 

أف تحديد االحتياجات التدريبية مف أىـ التحديات [19] وموتف 
ي تواجو مف يقوموف بالتدريب في مجاؿ التنمية البشرية؛ إذ إنيـ الت

يريا أف غالبية تحديد االحتياجات تعتمد اعتمادا كبيرا عمى 
حديد الحاجات األحاسيس والمشاعر أكثر مف اعتمادىا عمى ت

 الفعمية لممتدربيف.
فيرى أف تحديد االحتياجات التدريبية يعد  [20]ماكونيؿ أما      

يساعد ىذا التحديد في وضع األىداؼ التدريبية  ما حيثأمرا مي
المحددة والتي تجعؿ المتدربيف يقبموف بحماس عمى حضور 

 الدورات التدريبية.
أف تحديد االحتياجات التدريبية   [21]ويرى روثيؿ كازاناس     

ييدؼ إلى سد الفجوة بيف الواقع والمأموؿ وذلؾ عف طريؽ تحديد 
في ترتيب حسب أىميتيا ومف ثـ يبنى ىذه الحاجات ووضعيا 
 عمييا البرنامج التدريبي.
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 التدريبية يمثؿ أساسا ومنطمقًا لتصميـ االحتياجاتوتحديد      
أىداؼ تدريبية تترجـ إلى برامج تدريبية في أي مجاؿ، وتحديد  

االحتياجات التدريبية أمر ضروري لتوفير آلية لتمبيتيا عمى كؿ 
ية تحديد االحتياجات التدريبية عدد مف المستويات، وتتضمف عمم

يشمميـ التدريب، وطبيعة عمميـ، واستخداـ األدوات الموضوعية 
والعممية والعممية لتحديد االحتياجات لدييـ، وعدـ المجوء إلى 

 .[18]األساليب العشوائية تمييدا لتصميـ البرامج التدريبية المناسبة 
وتتمثؿ أىمية تصميـ البرامج التدريبية في تحقيؽ أىداؼ      

التدريب، فيي النشاط الفعاؿ الذي عف طريقو تمبى االحتياجات 
التدريبية، كما أنيا المدخؿ الرئيسي لعممية بناء خطة التدريب التي 

 .[22]تصمـ بناء عمى ما تـ الكشؼ عنو مف احتياجات تدريبية 
التدريبي تحديد المواصفات المختمفة ويتضمف تصميـ البرنامج      

لمعمؿ التدريبي، حتى يمبي تنفيذه االحتياجات التدريبية لممتدربيف، 
وتتـ عممية التصميـ وفؽ منيج عممي تتابعي حيث تبدأ كؿ مرحمة 
بمدخالت ىي مخرجات المرحمة السابقة، ثـ تتـ عمييا أنشطة 

 الية.تنتيي بمخرجات جديدة تصبح ىي مدخالت المرحمة الت
مما سبؽ يتضح أف تحديد االحتياجات التدريبية مف قبؿ      

الفئات المستيدفة في التدريب أمرا ضروريا في نجاح البرنامج 
التدريبي؛ إذ إف ىناؾ بعض البرامج التدريبية تعتمد عمى مصادر 
أخرى غير المتدربيف في تحديد االحتياجات التدريبية ومف ثـ فاف 

صادقة وال تحقؽ النتائج المرجوة؛ باإلضافة إلى ىذه البرامج ال تعد 
أف المتدربيف ال يكونوف مقتنعيف بما تقدمو تمؾ البرامج. لذا فاف 
مشاركة المتدربيف في تحديد احتياجاتيـ التدريبية يؤدي إلى 
ترحيبيـ بحضور البرامج التدريبية ألنيـ يشعروف أف ىذه البرامج 

أف ىناؾ عدة أسس ينبغي أف سوؼ تمبي احتياجاتيـ الفعمية. كما 
تؤخذ في الحسباف عند تصميـ البرامج التدريبية، منيا: يجب أف 
تمبي البرامج التدريبية احتياجات المتدربيف، كما يجب أف تركز 
عمى المشكالت التي يمكف حميا عف طريؽ التدريب، ويجب أف 

 تركز عمى الميارات أكثر مف المعرفة.

 :ميارات البحث العممي
لقد أجمع عدد غير قميؿ مف الميتميف بدراسة ميارات البحث      

العممي عمى أف تحديد مشكمة البحث تعد أىـ التحديات التي تواجو 
أف تحديد  [5]الباحثيف الجدد. وفي ىذا الصدد يرى كيرلنجر ولي 

 أىـ عناصر البحث العممي.  مشكمة البحث تحديدا جيدا يعد مف
أف الصياغة الجيدة لمشكمة البحث    [24]جاكوبسويضيؼ      

يجب أف تسػػػػػتند إما عمى نظريات سابقة أو أنيا تسعى لتطوير 
نظريات جديدة؛ كما يجب أف توضح مدى االستفادة مف النتائج 

 المتوقعة مف البحث المزمع إجراؤه.
( 2001ولقد قامت مجالس البحوث في المممكة المتحدة )     

يارات البحثية التي ينبغي لطالب بتحديد سبعة مجاالت لمم
الدراسات العميا إتقانيا في تدريباتيـ البحثية؛ وىذه المجاالت ىي: 
دارة البحث، والفعالية  ميارات البحث، وفيـ بيئة البحث، وا 
الشخصية لمباحث والتي تظير في إبداء الباحث رغبتو في التعمـ 

ع أفقو، واكتساب المعرفة وقدرتو عمى اإلبداع ومرونتو واتسا
وميارات االتصاؿ، والعمؿ الجماعي والعمؿ الشبكي، واإلدارة 
المينية كأف يقدر حاجتو إلى التنمية المينية وأف يضع لنفسو 

 أىدافا مينية محددة.
ظروف إلى مشكمة فين  [26]وأوكونر [25]أما ليدي وأرمورد      

المحور الذي يدور حولو كؿ عناصر البحث؛ بؿ البحث عمى أنيا "
 إنيا تعد القمب لكؿ مشروع بحثي.

فيرى ضرورة تدريب الباحثيف الجدد عمى  [5]أما جاؿ      
كما يرى  ميارات القراءة الناقدة وميارات كتابة التقرير البحثي،

أيضا ضرورة تدريب الباحثيف الجدد عمى كيفية تفسير النتائج 
يستند والدفاع عف آرائيـ المبنية عمى البيانات اإلحصائية التي 

 عمييا البحث.
 [27]في دراسة قاـ بيا كؿ مف لوفات ودافيس وبموتينكوؼ      

ىدفت إلى الكشؼ عف مستوى ميارات البحث العممي في برنامج 
إعداد المعمـ وكيفية االرتقاء بيا أظيرت نتائج الدراسة التي تكونت 
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( معمـ باحث مستوى منخفضا في ميارات البحث 151عينتيا مف )
جميعيا؛ غير أف ىذه الميارات تحسنت إلى درجة كبيرة العممي 

بعد تقديـ برنامج تدريبي متخصص في ميارات البحث العممي لمدة 
 عاـ.
بطبيعة البحث العممي في  [8]واىتمت دراسة كنعاف      

الجامعات العربية ووسائؿ تطويره، وىدفت إلى معرفة أىداؼ 
عضاء ىيئة التدريس البحث العممي ومعوقاتو وسبؿ تطويره لدى أ

وعمداء كميات التربية في الوطف العربي، وقد أظيرت النتائج أف 
كثير مف طالب الدراسات العميا ال يتقنوف المغة اإلنجميزية، وال 
تتوفر لدييـ المراجع العممية المالئمة، والمكتبات المتخصصة، 

 وغياب روح الفريؽ في البحث العممي.
د ىدفت إلى تعرؼ مدى تمكف طالب فق [9]أما دراسة عجيز      

الدراسات العميا مف الميارات األساسية الالزمة لمبحث العممي، 
كأداة لجمع البيانات والتي اشتممت عمى  استبانةحيت تـ استخداـ 

مجموعة مف الميارات البحثية األساسية الالزمة لمبحث العممي، 
مكف ٪ ىـ الذيف حصموا عمى درجة الت12وأظيرت النتائج أف 

لميارة اإللماـ بالمنيج العممي في البحث أو معرفة خطوات البحث 
العممي، وكذلؾ الميارة المتعمقة باالتجاىات العممية المتضمنة في 
التفكير العممي، ميارة بعض اإلحصائيات األساسية في البحث 
وتشير الدراسة إلى تفوؽ الطالب الذكور عمى أقرانيـ اإلناث في 

 ممي. ميارات البحث الع
أف بعض  [10] بوف وبانجرت وقد أظيرت نتائج دراسة     

األخطاء المرتكبة مف قبؿ الباحثيف في منيجية البحث في البحوث 
٪ منيا اعتمد عمى إجراءات منيجية 80المنشورة جاءت بنسبة 

٪ منيا استخداـ عمميات التحميؿ اإلحصائي 14غير مالئمة، وأف 
 المتقدـ.
 فقد اىتمت بالميارات البحثية لدى [11]الوذينانى أما دراسة      

طالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة أـ القرى، وقد توصمت  
ىذه الدراسة إلى نتائج عديدة أبرزىا أف درجة اكتساب طالب 

وطالبات الدراسات العميا كانت متوسطة، وضعؼ استخداـ شبكة 
ؼ تبادؿ اإلنترنت لمحصوؿ عمى المعمومات البحثية، وضع

الموضوعات البحثية بيف األقساـ العممية وبيف الجامعات وأقساميا 
في جامعات أخري مشابية، وندرة استخداـ الطالب لمبرامج 

 اإلحصائية إلدخاؿ البيانات ومعالجتيا.
أف مف بيف الطرؽ   [23]بنسمفانيا جامعةويرى فريؽ مف      

ـ عناصر البحث الفاعمة في تنمية ميارات البحث تتمخص في تقسي
زيع كؿ جزء عمى حدة عمى أو مشروع البحث إلى أجزائو وتو 

؛ ويرى الفريؽ أف ىذه الطريقة تمكف الباحثيف مف إتقاف الباحثيف
كؿ ميارة بحثية عمى حدة. فمثال يمكف إعطاء الباحث تكميؼ 

و في دورية معروفة عف األبحاث أ بالبحثيطمب منو أف يقـو 
؛ وييدؼ ىذا التكميؼ إلى وع بحثوالمقاالت المرتبطة بموض

مساعدة الباحث عمى أف يتعمـ كيؼ يقـو ويحدد المصادر التي 
 يمكف أف يستشيد بيا كدليؿ في بحثو.

أنو عمى الرغـ مف المعرفة الواسعة  [28] تشابمافيرى      
المتاحة عمى شبكة المعمومات إال أف الكثير مف الباحثيف تنقصيـ 
الميارات األساسية لمبحث عمى ما تتطمبو أبحاثيـ؛ ويضيؼ 

٪ مف طالب البحث العممي يروف أف كيفية البدء 84تشابماف أف 
 في البحث العممي تعد مف أكبر الصعوبات التي يواجيونيا.

 . الطريقة واالجراءات4
 دراسةمنهجية الأ. 

 وفقًا لطبيعة البحث وأىدافو، تـ استخداـ المنيجيف التالييف:
 ألدبياتالوصفي التحميمي: ويستخدـ لجمع وتحميؿ االمنيج 

 المتعمقة بما يمي:
 ميارات البحث العممي. -
 البرامج التدريبية. -
 الحاجات التدريبية.  -
 إعداد مواد البحث وأدواتو.  -

 المنيج التجريبي: ويستخدـ في البحث لتعرؼ أثر برنامج مقترح
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 في تدريب طالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد عمى تنمية 
 بعض ميارات البحث العممي. 

 ب. أداة الدراسة
 : إعداد قائمة ميارات البحث العممي:أوالً 

 ىذه اشتقت قاـ الباحثاف بإعداد قائمة بميارات البحث العممي؛ وقد
 : منيا عدة مصادر مف القائمة

المتصمة بالبحث العممي عامة والبحث التربوي  األدبيات -
 خاصة.

واألجنبية التي تناولت  العربية السابقة والبحوث الدراسات -
 ميارات البحث العممي والبحث التربوي.

أىداؼ برامج الدراسات العميا في الجامعات السعودية ومنيا  -
 جامعة الممؾ خالد. 

 البحث العممي الالزمة ميارات الباحثاف بحصر قاـ وقد     
 قائمة وضعيا في وتـ لطالب الدراسات العميا )مف وجية نظرىما(،

ميارة رئيسة  كؿ تحت ينضوي ميارات رئيسة، عمي تحتوي
 المرتبطة بيا. الفرعية الميارات مف مجموعة
وقد تـ عرض ىذه القائمة عمى مجموعة مف المحكميف       

لطالب  ميارة كؿ أىمية لمتأكد مف صدقيا المتمثؿ في مدى
كؿ ميارة  مع الفرعية الميارات اتساؽ ومدى ،الدراسات العميا

لطالب الدراسات  الميارات ىذه مف ميارة كؿ مناسبة ومدي ،رئيسة
    الميارات.  ليذه المغوية الصياغة العميا؛ والتأكد أيضا مف سالمة

التعديالت سواء بالحذؼ أو اإلضافة في ضوء ولقد تـ عمؿ      
مقترحات المحكميف، ومف ثـ أصبحت القائمة في صورتيا النيائية 

 (.1)الممحؽ 
تحديد االحتياجات التدريبية لطالب الدراسات العميا  استبانةثانيا: 

 في مجاؿ ميارات البحث العممي:
ميما في مثؿ أساسا لما كاف تحديد االحتياجات التدريبية ي     

تيدؼ  استبانة، كاف لزاما عمى الباحثيف أف يصمما عممية التدريب
إلى تعرؼ االحتياجات التدريبية لطالب الدراسات العميا المتمثمة 

في ميارات البحث العممي التي يشعروف أنيـ في حاجة إلى 
تحديد  استبانةالتدريب عمييا. ومف ىذا المنطمؽ تـ تصميـ 

االحتياجات التدريبية في مجاؿ ميارات البحث العممي لطالب 
الدراسات العميا في كمية التربية جامعة الممؾ خالد. وقد اتبع 

 الباحثاف الخطوات التالية في تصميـ االستبانة:
 بناء االستبانة:

تـ بناء اإلستبانة في ضوء قائمة ميارات البحث العممي التي      
ف عف طريؽ توظيؼ ما ذكر مف وسائؿ تحديد أعدىا الباحثا

( سبع وأربعوف 47االحتياجات التدريبية؛ وقد تضمنت االستبانة )
ميارة تمثؿ الميارات الضرورية لتصميـ وكتابة البحث العممي؛ 
وىي الميارات التي يجب أف يتصؼ بيا الباحث ليستطيع القياـ 

االعتماد  بما ىو مطموب منو في سبيؿ الوصوؿ إلى نتائج يمكف
عمييا في بحثو. وقد تـ بناء االستبانة لتأخذ شكؿ مقياس ليكارت 
 –الخماسي لتقيس االستجابات مدى اإللماـ بالميارة )كبيرة جدا 

 ضعيفة جدا(. –ضعيفة  –متوسطة  –كبيرة 
 صدؽ االستبانة:

عمى مجموعة مف المحكميف مف أعضاء  االستبانةتـ عرض      
التربية جامعة الممؾ خالد إلبداء الرأي في ىيئة التدريس في كمية 

مدى مناسبة الحاجات التدريبية التي تضمنتيا أداة الدراسة لطالب 
الدراسات العميا ومدى مناسبة كؿ حاجة لممجاؿ الذي اندرجت 
تحتو، ومدى صحة صياغة تمؾ الحاجات التدريبية، واقتراح ما 

وبعد األخذ  يروف حذفو أو إضافتو مف احتياجات تدريبية أخرى
بآراء السادة المحكميف تـ عمؿ بعض التعديالت عمى االستبانة 

 اإلضافة. سواء بالحذؼ أو التعديؿ أو
 ثبات االستبانة:

؛ باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ؛ إذ بمغ االستبانةتـ حساب ثبات    
معامؿ الثبات )  (، ومف ثـ أصبحت االستبانة في صورتيا 

 (.2النيائية )ممحؽ 
 ثالثًا: إعداد البرنامج التدريبي.
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 نص السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث عمى: ما التصور المقترح
لبرنامج تدريبي لطالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد في  

 ضوء احتياجاتيـ التدريبية؟
التدريبية، وبناًء عمى تحديد  البرامجفي ضوء أسس بناء      

( مف طالب 1ستجابات عينة البحث )االحتياجات التدريبية وفؽ ا
 الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد، تـ وضع تصور مقترح 

 لمبرنامج التدريبي. 
عند بناء البرنامج التدريبي المعني بتنمية  والتـز البحث الحالي     

ميارات البحث العممي لدى طالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ 
لمعدؿ بواسطة الباحثيف، والموضح خالد بنموذج "جيرالش ويمي" ا

 ( التالي:1بالشكؿ )

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

  4شكل 
 المتبع في البرنامج التدريبينموذج التصميم 

 ىذا وقد مر إعداد البرنامج التدريبي بالخطوات التالية:
 .تحديد مبررات البرنامج التدريبي -1
 .تحديد ميارات البحث العممي المتضمنة في البرنامج -2
 تحديد أىداؼ البرنامج التدريبي. -3
 تحديد الفئة المستيدفة. -4
 محتوى البرنامج وتنظيمو.اختيار  -5
 تحديد أساليب تنفيذ البرنامج. -6
  .اختيار الوسائؿ التعميمية المساعدة في تنفيذ البرنامج -7
 اختيار المدربيف. -8

 مكاف التدريب وزمانو. -9
 تحديد أساليب التقويـ. -10

 وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
الدوافع تحديد مبررات البرنامج التدريبي: وىي تعني تحديد  -1

التي دعت إلى تصميـ البرنامج التدريبي لسد الفجوة بيف ما ىو 
قائـ، وما ينبغي أف يكوف، وتمثؿ ذلؾ في ىذا البحث باالحتياجات 
التدريبية لطالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد في ضوء 

 ميارات البحث العممي الالزمة ليـ.
 البرنامج. تحديد ميارات البحث العممي المتضمنة في -2

تحديد 
االحتياجات 

التدريبية 
لطالب 

الدراسات 
العليا 
بجامعة 

 الملك خالد

تحديد 
األهداف 

 العامة

تحديد 
األهداف 
 السلوكية

تحديد 
 المحتوى

تقويم 
قبلي 
 مبدئي

 تحديد استراتيجيات التدريب

 تنظيم مجموعات العمل

 إعدادهو  تخصيص المكان

 اختيار مصادر التعليم

تقويم 
نهائي 
 بعدي

 تحديد الزمن الالزم

 تغذية راجعة
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بناًء عمى ما تـ التوصؿ إليو في ىذا البحث مف قائمة      
باالحتياجات التدريبية الالزمة طالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ 
خالد مرتبة تنازليا وفؽ درجة احتياج الطالب إلى التدريب عمييا، 

( ميارة تتصدر تمؾ القائمة ليتـ بناء البرنامج 22اختار الباحثاف )
 تدريبي في ضوئيا. وىي مرتبة وفقا لدرجة االحتياج كما يمي:ال
 .التحميؿ اإلحصائي االستداللي -
 .تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لتحميؿ بيانات البحث -
 .التحميؿ اإلحصائي الوصفي -
 .إجراء المعالجات اإلحصائية -
 .بناء أدوات البحث وضبطيا عممياً  -
 .صحة الفروضتصميـ خطة الختبار  -
 .كيفية ضبط المتغيرات البحثية -
 .صياغة فروض البحث صياغة عممية -
 .جمع البيانات: الوصفية، االرتباطية، السببية المقارنة، التجريبية -
 .تفسير نتائج البحث -
تعرؼ تقنيات كتابة التقرير وعرض الجداوؿ واألشكاؿ المتضمنة  -

 .في البحث
 .مة لممشكمة موضع الدراسةصياغة الفروض كحموؿ محتم -
 .كتابة عنواف البحث بطريقة عممية صحيحة -
 .اختبار صحة الفروض البحثية -
 .المقارنة بيف األنواع المختمفة مف األبحاث -
 .طرؽ اختيار المصادر وثيقة الصمة بمتغيرات البحث -
 .االستخداـ الجيد لممراجع العربية واألجنبية -
 .لممشكمةتحديد المصادر المدعمة  -
 .البحث في مصادر المعمومات اإللكترونية -
 .المقارنة بيف المتغيرات البحثية -
 .صياغة أسئمة البحث صياغة عممية -
 .تحديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة البحث -
 تحديد أىداؼ البرنامج: وتنقسـ إلى قسميف: -3

 طالباليدؼ العاـ مف البرنامج التدريبي، وىو: أف يتقف  ( أ
 الدراسات العميا ميارات البحث العممي التي أثبت البحث حاجتيـ

 ٪(.80إلى التدريب عمييا بمستوى تمكف ال يقؿ عف ) 
األىداؼ الفرعية لمبرنامج: استنادًا إلى ما توصؿ إليو البحث  ( ب

مف قائمة باالحتياجات التدريبية الالزمة لطالب الدراسات العميا، 
جة االحتياج، فقد تـ صياغة األىداؼ مرتبة تنازليا وفؽ در 

السموكية التي تصؼ السموؾ المتوقع ليـ بنياية الجمسة التدريبية، 
 وىي:

 تعرؼ مفيـو البحث التربوي.  -
 إدراؾ أىمية البحث التربوي.  -
 تحديد خصائص البحث التربوي ومعايير تقييمو. -
 المقارنة بيف أنواع البحوث التربوية. -
 مشكمة البحث. إدراؾ مفيـو  -
 ة البحث. مكتعرؼ مصادر تحديد مش -
 صوغ مشكمة البحث صياغة عممية. -
 صوغ أسئمة البحث بدقة. -
 تحديد خطوات البحث التربوي.  -
 إدراؾ العالقة بيف كؿ خطوة وسابقتيا والتي تمييا. -
 عمؿ رسـ تخطيطي لحؿ مشكمة بحثية محددة. -
 لحؿ مشكمة بحثية محددة. تحديد األداة أو األدوات المناسبة -
 تحديد مزايا وعيوب كؿ أداة مف أدوات البحث التربوي.  -
 تحديد الخطوات الالزمة لبناء أدوات البحث التربوي. -
 تحديد األساليب المناسبة لضبط أداة البحث. -
 تعرؼ مصادر المعمومات التربوية الرقمية وكيفية البحث فييا. -
 ، ومناقشة النتائج وتفسيرىاتحميؿ البيانات اإلحصائية -
 صوغ فروض البحث صياغة عممية دقيقة. -
 .اختيار األسموب اإلحصائي المناسب لتحميؿ البيانات -
 .المقارنة بيف اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي -
 .التفريؽ بيف اإلحصاء البارامتري واإلحصاء الالبارامتري -
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 اإلحصائية.إدراؾ مفيـو مستويات الداللة  -
 تفسير مدلوؿ درجات الحرية. -
 تعرؼ ماىية التقرير النيائي لمبحث. -
 تحديد عناصر التقرير النيائي لمبحث. -
 تعرؼ الخصائص الجيدة لتقرير البحث. -
 تعرؼ لغة البحث الصحيحة. -
 تعرؼ سمات كؿ مكوف مف مكونات التقرير النيائي. -

 التقرير النيائي.تعرؼ كتابة كؿ مكوف مف مكونات  -
 الفئة المستيدفة: طالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد. -4
 اختيار محتوى البرنامج التدريبي وتنظيمو: -5

تضمف البرنامج ستة موضوعات رئيسة، كما اشتمؿ كؿ موضوع 
رئيس عمى عدد مف الموضوعات الفرعية، والجدوؿ التالي يبيف 

متضمنة في البرنامج، وعدد الموضوعات الرئيسة والفرعية ال
 الساعات المقترحة لكؿ موضوع:

 1جدول 
 الموضوعات الرئيسة والفرعية لمحتوى البرنامج التدريبي

 الموضوعات الفرعية الموضوع الرئيس
 والمقارنة بيف البحوث التربوية. مفيـو البحث التربوي، وأىميتو، وخصائصو، ومعايير تقييمو، - الموضوع األولى: البحوث وأنواعيا

 الموضوع الثاني: مشكمة البحث وأسئمتو
 مشكمة البحث، وشروط اختيارىا، وأبعادىا، وصياغتيا، ومعايير اختيارىا، ومصادرىا. -

 أسئمة البحث، وأنواعيا، ومعايير صياغتيا. -

 الموضوع الثالث: خطوات البحث
 خطوات البحث التربوي. -

 اختيارىا، ومميزات كؿ منيا، وعيوبيا،(: 1أدوات البحث ) -

 الموضوع الرابع: أدوات البحث
 (: خطوات بنائيا. 2أدوات البحث ) -
 البحث في قواعد المعمومات الرقمية. -

 الموضوع الخامس: المعالجات اإلحصائية
حصاء المفاىيـ األساسية في اإلحصاء، اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي، اإلحصاء البارامتري واإل -

 الالبارامتري، القياس ومستوياتو، والفروض واختبارىا، ومستويات الداللة اإلحصائي، ودرجات الحرية.
 ماىية التقرير النيائي لمبحث، وعناصره، وخصائص التقرير الجيد، ومكوناتو، وسمات كؿ مكوف منيا. - الموضوع السادس: تقرير البحث

 التدريبية المتبعة في البرنامج التدريبيتحديد األساليب  -6
 ،سموب في تقديـ البرنامج التدريبيتـ االعتماد عمى أكثر مف أ     

روعي فييا التكامؿ واإلثارة والتشويؽ وكذلؾ مناسبتيا لألىداؼ 
والمحتوى، ومف األساليب التي تـ اعتمادىا في البرنامج: 

ذىني، والتعمـ المحاضرة، والمناقشة، وورش العمؿ، والعصؼ ال
 الذاتي، والتعمـ التعاوني، والعروض العممية.

 اختيار الوسائؿ التعميمية المساعدة في تنفيذ البرنامج وىي:  -7
 جياز حاسوب.  -
 جياز عرض البيانات.  -
 أقراص مدمجة.  -
 .فالش ميموري 
 .الموحات الورقية 

 اختيار المدربيف:  -8
البحث العممي، عدا قاـ الباحثاف بالتدريب عمى ميارات      

الميارات المرتبطة باألساليب اإلحصائية فقد تـ االستعانة 
 .بمتخصص في القياس والتقويـ واإلحصاء

 مكاف التدريب وزمانو: -9
تـ عقد جمسات التدريب في قاعات التدريب المخصصة بعمادة      

التطوير والجودة بجامعة الممؾ خالد؛ ووزعت جمسات البرنامج 
 ىػ17/6/1434عمى أربعة أياـ خالؿ الفترة مف السبت التدريبي 

 ىػ. 20/6/1434حتى الثالثاء 
 أساليب التقويـ: -10
لقياس مدى تمكف المتدربيف مف الميارات المنشودة وفقًا      

لمستوى اإلتقاف المحدد لمبرنامج التدريبي، والذي يوضح الحد 
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األدنى الذي يجب عمى المتدرب تحقيقو، أعد الباحثاف استمارة 
لتقييـ مدى استفادة عينة البحث مف البرنامج التدريبي المقترح تـ 

(، ىذا باإلضافة إلى 4تطبيقيا بنياية الجمسات التدريبية )ممحؽ 
االحتياجات التدريبية،  استمارةفي  متمثالاستخداـ التقويـ القبمي 

ئي لتعرؼ مدى تحقؽ األىداؼ السموكية أواًل بأوؿ ثـ والتقويـ البنا
 التقويـ في نياية كؿ جمسة تدريبية.

رابعًا: إعداد استبانة تقييـ ورشة العمؿ التدريبية في مجاؿ تنمية 
 ميارات البحث العممي:

 ىدؼ االستبانة: -أ
ليذه االستبانة في تقويـ ورشة العمؿ  الرئيستمخص اليدؼ      

 التدريبية في مجاؿ تنمية ميارات البحث العممي لدى طالب 
 الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد.

 الصورة األولية لالستبانة: -ب

 ( خمس وعشروف عبارة 25تضمنت االستبانة في صورتيا األولية )
 موزعة عمى محوريف ىما:

التنظيمي لمورشة التدريبية: وتضمف المحور األوؿ الجانب  -1
 ثالث عشرة عبارة. 

 المحور الثاني: الجانب التدريبي: وتضمف اثنتا عشرة عبارة. -2
 صدؽ االستبانة: -ج

لحساب صدؽ االستبانة تـ عرضيا عمى ثمانية أعضاء ىيئة      
تدريس متخصصيف ولدييـ خبرة في مجاؿ تصميـ البرامج التدريبية 

تـ تعديؿ االستبانة وصياغتيا في صورتيا النيائية ، وقد وتقويميا
 بناء عمى مقترحاتيـ.

 ثبات االستبانة: -د 
لحساب ثبات االستبانة تـ استخداـ معامؿ الفا كرونباخ في برنامج 

 ، والجدوؿ التالي يبيف ثبات األداة.SPSSالمعالجات اإلحصائية 
 2 جدول
 الورشة التدريبية ثبات استبانة تقويم

 معامل الثبات  البند
 0.87 الجانب التنظيمي

 0.96 الجانب التدريبي )التطبيقي(
 0.96 االستبانة ككؿ

 الصورة النيائية لالستبانة: -د
بعد التحقؽ مف صدؽ وثبات األداة وبعد إجراء التعديالت      

لتصبح االستبانة مكونة مف المقترحة تـ حذؼ أربع عبارات فقط 
( إحدى وعشروف عبارة فقط موزعة عمى المحوريف السابؽ 21)

اإلشارة إلييما وبذلؾ تصبح االستبانة جاىزة لمتطبيؽ في صورتيا 
 النيائية.

جراءات التجربة:  خامسا: التصميـ التجريبي وا 
لمتحقؽ مف فروض البحث الحالي، ومف ثـ فاعمية البرنامج 

في تنمية ميارات البحث العممي لدى عينة البحث  التدريبي وأثره
بة عف سؤاؿ مف طالب الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد، واإلجا

 اتبعت اإلجراءات اآلتية: ،البحث الرابع واألخير

 تحديد متغيرات البحث:
تمثؿ المتغير المستقؿ في البرنامج التدريبي المقترح في ىذا 

 البحث.
في ميارات البحث العممي لدى طالب  وتمثؿ المتغير التابع

 الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد.
 ج. مجتمع الدراسة

 لعميا بجامعةتمثؿ مجتمع البحث الحالي في طالب الدراسات ا
 الممؾ خالد جميعيـ. 

 تحديد عينة البحث:
اختيرت عينة البحث مف بيف طالب الدراسات العميا بكمية      

ىػ(، نظرًا ألف كمية التربية 1434-1433التربية لمعاـ الجامعي )
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بجامعة الممؾ خالد تعد مف أولى الكميات التي بدأت بتطبيؽ برامج 
الدراسات العميا بالجامعة، كما تخرج فييا عدد كبير مف الحاصميف 

التخصصات التربوية المختمفة، إضافة عمى درجة الماجستير في 
إلى أنو قد بدأ بالفعؿ برنامج الدكتوراه في التربية بتخصصاتو 
المختمفة منذ عاميف، بخالؼ غيرىا مف كميات الجامعة التي لـ 
 تبدأ فييا الدراسات العميا بعد وبعضيا مازاؿ في بداياتو، وتضمف 

 البحث الحالي عمى عينتيف، كالتالي:
ولى: عينة تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لطالب العينة األ

الدراسات العميا في مجاؿ ميارات البحث العممي، وتكونت مف 
ا بكمية التربية، ( طالبًا وطالبة مف بيف طالب الدراسات العمي64)

ستير والدكتوراه، ومف الجنسيف طالب وطالبات، جافي برنامجي الم
 ليذه العينة. ( يوضح وصفًا موجزاً 3والجدوؿ )

  3جدول 
 تصنيف عينة البحث األولى وفق النوع والدرجة العممية

 المجموع البرنامج النوع
 دكتوراه ماجستير

 52 16 36 طالب
 12 7 5 طالبات
 64 23 41 المجموع

 المقترح في تنميةرنامج التدريبي العينة الثانية: لتعرؼ أثر الب
( طالبًا مف طالب مف 24ميارات البحث العممي، وتكونت مف )

برنامج الدكتوراه جميع التخصصات في كمية التربية، وتـ  طالب

 دراسة برنامج الماجستير بنظاـ اختيارىـ ىكذا لكونيـ انتيوا مف
 يوضح وصفًا موجزًا ليذه العينة. (2الرسالة، والجدوؿ )

 4جدول 
 تصنيف عينة البحث الثانية وفق التخصص

 العدد التخصص
 8 المناىج وطرؽ التدريس العامة
 11 المناىج وطرؽ تدريس العموـ
 2 اإلرشاد والتوجيو النفسي
 3 اإلدارة واإلشراؼ التربوي

 24 المجموع
 تطبيؽ البرنامج التدريبي:

 خطوات تنفيذ البرنامج التدريبي:
( طالبًا 24تـ تنفيذ البرنامج عمى عينة البحث الثانية، المكونة مف )

مف طالب الدراسات العميا والمسجميف في برنامج الدكتوراه بكمية 
( 12التربية في التخصصات المختمفة، وقد استغرؽ تنفيذ البرنامج )

عات يوميا؛ وفيما يمي ساعة موزعة عمى أربعة أياـ بواقع ثالث سا
 شرح مفصؿ لمخطوات التي تـ إتباعيا في تنفيذ البرنامج: 

تـ تسجيؿ أفراد العينة الذيف يرغبوف في التدريب والبالغ عددىـ  -
 ( أربعة وعشروف طالبًا.24)

تـ إعالـ جميع الطالب المسجميف بموعد الورشة التدريبية،  -
 الجامعة. واإلعالف عف البرنامج التدريبي عمى موقع

باح يـو السبت الموافؽ بدأ اليـو األوؿ لمبرنامج التدريبي ص -
ىػ الساعة التاسعة بإجراءات التسجيؿ، وأعقبيا تسميـ 17/6/1434

 المتدربيف الحقيبة التدريبية، والتي اشتممت عمى موضوعات
 البرنامج، وممخص الجمسات وورش العمؿ.

دربيف، ىدفت إلي أعقب إجراءات التسجيؿ جمسة تييئة لممت -
جراءات تنظيمو  تعريؼ المتدربيف بالبرنامج التدريبي، وأىدافو، وا 
وتوضيح بعض االستفسارات المطروحة مف المتدربيف، ورصد 
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توقعات المتدربيف عف البرنامج التدريبي مف حيث أىدافو 
 وموضوعاتو قبؿ بدء البرنامج.

ات تدريبية استغرؽ تنفيذ البرنامج أربعة أياـ أشتمؿ عمى جمس -
الثالثاء الموافؽ  ىإل ىػ17/6/1434بدءًا مف السبت الموافؽ 

الساعة الثانية ىػ مف الساعة التاسعة صباحا وحتى 20/6/1434
، وقد بمغت عدد ساعات الجمسات التدريبية عشرة والنصؼ ظيرا

 ( اثنتا عشرة ساعة بواقع ثالث ساعات يوميا. 12المنفذة )
ريبي تـ تطبيؽ استمارة مدي استفادة في نياية البرنامج التد -

 المتدربيف مف الورشة التدريبية. 
 ختاـ ورشة العمؿ وتوزيع الشيادات. -

 ( توزيع الموضوعات عمى الجمسات التدريبية. 4ويوضح الممحؽ )
 سادسًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 التكرارات والنسب المئوية لوصؼ عينة الدراسة. -1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب وذلؾ  -2

 لتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة.
 معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب االتساؽ الداخمي. -3
 معامؿ ألفا كرونباخ لحساب ثبات أدوات البحث. -4

 ٪.80حد الكفاية وىو  -5
 . النتائج ومناقشتها5

أواًل: النتائج المتعمقة باالحتياجات التدريبية لطالب الدراسات العميا 
 في مجاؿ ميارات البحث العممي: 

لتعرؼ االحتياجات التدريبية لطالب الدراسات العميا في مجاؿ      
ميارات البحث العممي، تـ تطبيؽ االستبانة المعدة ليذا الغرض 

( طالبا 64ونة مف )( عمى عينة البحث األولى، وىي مك1)ممحؽ 
وطالبة مف طالب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الممؾ خالد، 
وباستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة في تحميؿ البيانات 
الناتجة عف تطبيؽ استبانة االحتياجات التدريبية، حيث تـ إعطاء 
درجة لكؿ استجابة مف االستجابات الخمس وفقًا لمقياس ليكرت 

( واالستجابة 5ماسي؛ فاالستجابة )كبيرة جدا( تعطى الدرجة )الخ
( 3( واالستجابة )متوسطة( تعطى درجة )4)كبيرة( تعطى درجة )

( واالستجابة )ال احتاج إلييا( 2واالستجابة )ضعيفة( تعطى )
( وىو الفرؽ بيف 4(، وىكذا يصبح مقدار المدى = )1تعطى )

أمكف تحديد مستوى  (. ومف ثـ1( وأقؿ درجة )5أعمى درجة )
 الموافقة، والجدوؿ التالي يوضح نتائج ذلؾ:

 5جدول 
 مدى ومستوى الموافقة الستجابات أداة الدراسة

 المدى درجة االحتياج
 1.8>  ال احتاج إلييا

  2.6، > 1.8 ≤ ضعيفة
  3.4، > 2.6 ≤ متوسطة
  4.2، > 3.4 ≤ كبيرة

  5، > 4.2 ≤ كبيرة جدا
 وتـ ترتيب الميارات المتضمنة في االستبانة تنازليًا وفؽ متوسط 

 
 
 
 

 ( يوضح 6درجات احتياج أفراد العينة لكؿ ميارة، والجدوؿ التالي )
 ذلؾ:
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 6جدول 
 العينةترتيب مهارات البحث العممي تنازليًا وفق درجة احتياج أفراد 

 درجة االحتياج الترتيب المتوسط المهارة م
 كبيرة جدا 1 4227 التحميؿ اإلحصائي االستداللي 35
 كبيرة جدا 2 4225 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لتحميؿ بيانات البحث 36
 كبيرة جدا 3 4220 التحميؿ اإلحصائي الوصفي 34
 كبيرة 4 4211 إجراء المعالجات اإلحصائية 37
 كبيرة 5 4208 بناء أدوات البحث وضبطيا عممياً  19
 كبيرة 6 4206 تصميـ خطة الختبار صحة الفروض 10
 كبيرة 7 4200 كيفية ضبط المتغيرات البحثية 32
 كبيرة 8 3297 صياغة فروض البحث صياغة عممية 12
 كبيرة 9 3294 التجريبيةجمع البيانات: الوصفية، االرتباطية، السببية المقارنة،  33
 كبيرة 10 3294 تفسير نتائج البحث 38
 كبيرة 11 3.94 تعرؼ تقنيات كتابة التقرير وعرض الجداوؿ واألشكاؿ المتضمنة في البحث 40
 كبيرة 12 3288 صياغة الفروض كحموؿ محتممة لممشكمة موضع الدراسة 11
 كبيرة 13 3286 كتابة عنواف البحث بطريقة عممية صحيحة 6
 كبيرة 14 3283 اختبار صحة الفروض البحثية 16
 كبيرة 15 3281 المقارنة بيف األنواع المختمفة مف األبحاث 4
 كبيرة 16 3277 طرؽ اختيار المصادر وثيقة الصمة بمتغيرات البحث 20
 كبيرة 17 3277 االستخداـ الجيد لممراجع العربية واألجنبية 23
 كبيرة 18 3275 لممشكمة تحديد المصادر المدعمة 9
 كبيرة 19 3275 البحث في مصادر المعمومات اإللكترونية 22
 كبيرة 20 3275 المقارنة بيف المتغيرات البحثية 33
 كبيرة 21 3270 صياغة أسئمة البحث صياغة عممية 10
 كبيرة 22 3270 تحديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة البحث 15
 كبيرة 23 3269 والحقائؽ مف مصادرىا األصميةجمع المعمومات  27
 كبيرة 24 3275 قراءة الرسـو والتكوينات الخطية 29
 كبيرة 25 3275 تعرؼ العناصر التي يشتمؿ عمييا تقرير البحث 39
 كبيرة 26 3267 تعريؼ المشكمة البحثية 8
 كبيرة 27 3267 تعرؼ عينات البحث وأنواعيا المختمفة 31
 كبيرة 28 3266 أىداؼ البحث تحديدا دقيقاتحديد  7
 كبيرة 29 3266 توظيؼ الدراسات السابقة وربطيا بعضيا بعضا 25
 كبيرة 30 3266 تحديد شروط اختيار عينة البحث 32
 كبيرة 31 3264 تحديد أدوات القياس المناسبة لدراسة المشكمة 18
 كبيرة 32 3263 البحثتصنيؼ الدراسات السابقة بما يتناسب مع موضوع  24
 كبيرة 33 3261 كتابة محددات البحث بطريقة عممية صحيحة 14
 كبيرة 34 3255 توثيؽ المراجع بشكؿ عممي وفؽ النظاـ المتبع في الجامعة 30
 كبيرة 35 3253 تحديد مصادر المعمومات وجمعيا 28
 كبيرة 36 3252 تحديد متغيرات البحث 31
 كبيرة 37 3247 البياناتتعرؼ أدوات جمع  17
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 كبيرة 38 3245 تعرؼ عناصر خطة البحث حسب الترتيب العممي المتفؽ عميو 5
 كبيرة 39 3245 تحديد مصطمحات البحث وتعريفيا إجرائيا 20
 متوسطة 40 3230 البحث في المكتبات 21

 كبيرة  3777 المتوسط العام
احتياجات عينة البحث مف طالب ( يتضح أف 6مف الجدوؿ )

الدراسات العميا مرتبة تنازليًا حسب درجة االحتياج، جاءت كما 
 يمي:
احتياج عينة البحث بدرجة كبيرة جدا إلى تنمية مياراتيـ التالية:  -

التحميؿ اإلحصائي االستداللي، وتحديد األساليب اإلحصائية 
 ئي الوصفي. المناسبة لتحميؿ بيانات البحث، والتحميؿ اإلحصا

احتياج عينة البحث بدرجة كبيرة إلى تنمية الميارات التالية:      
إجراء المعالجات اإلحصائية، وبناء أدوات البحث وضبطيا عمميًا، 
وتصميـ خطة الختبار صحة الفروض، وكيفية ضبط المتغيرات 
البحثية، وصياغة فروض البحث صياغة عممية، وجمع البيانات: 

باطية، السببية المقارنة، التجريبية، وتفسير نتائج الوصفية، االرت
البحث، وتعرؼ تقنيات كتابة التقرير وعرض الجداوؿ واألشكاؿ 
المتضمنة في البحث، وصياغة الفروض كحموؿ محتممة لممشكمة 
موضع الدراسة، وكتابة عنواف البحث بطريقة عممية صحيحة، 

نواع المختمفة مف واختبار صحة الفروض البحثية، والمقارنة بيف األ
األبحاث، وطرؽ اختيار المصادر وثيقة الصمة بمتغيرات البحث، 
واالستخداـ الجيد لممراجع العربية واألجنبية، وتحديد المصادر 
المدعمة لممشكمة، والبحث في مصادر المعمومات اإللكترونية، 
والمقارنة بيف المتغيرات البحثية، وصياغة أسئمة البحث صياغة 

تحديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة البحث، وجمع عممية، و 
المعمومات والحقائؽ مف مصادرىا األصمية، وقراءة الرسـو 
والتكوينات الخطية، وتعرؼ العناصر التي يشتمؿ عمييا تقرير 
البحث، تعريؼ المشكمة البحثية، وتعرؼ عينات البحث وأنواعيا 

وتوظيؼ الدراسات المختمفة، وتحديد أىداؼ البحث تحديدا دقيقا، 

السابقة وربطيا بعضيا بعضا، وتحديد شروط اختيار عينة البحث، 
وتحديد أدوات القياس المناسبة لدراسة المشكمة، وتصنيؼ الدراسات 
السابقة بما يتناسب مع موضوع البحث، وكتابة محددات البحث 
بطريقة عممية صحيحة، وتوثيؽ المراجع بشكؿ عممي وفؽ النظاـ 

الجامعة، وتحديد مصادر المعمومات وجمعيا، وتحديد المتبع في 
متغيرات البحث، وتعرؼ أدوات جمع البيانات، وتعرؼ عناصر 
خطة البحث حسب الترتيب العممي المتفؽ عميو، وتحديد 

 مصطمحات البحث وتعريفيا إجرائيا. 
احتياج عينة البحث بدرجة متوسطة إلى تنمية مياراتيـ في  -

 البحث في المكتبات.
ومف ثـ، استخمص الباحثاف أف عينة البحث يحتاجوف بدرجة  -

 كبيرة إلى تنمية مياراتيـ في ميارات البحث العممي بوجو عاـ.
 ثالثًا: تقييـ البرنامج التدريبي:

تـ تطبيؽ استمارة تقييـ البرنامج التدريبي عمى طالب      
ة الدراسات العميا المشاركيف في البرنامج التدريبي، في الجمس

النيائية؛ لرصد انطباعاتيـ عف بعض النقاط، وذلؾ لتقييـ الواقع 
الذي طبؽ فيو البرنامج، والتعرؼ عمى أىـ نقاط القوة ونقاط 
الضعؼ، كما ُطمب مف العينة )المتدربيف( في نياية االستمارة 
أيضًا تحديد نقاط القوة ومقترحاتيـ لتطوير البرنامج في المرات 

 اقع الذي الحظوه أثناء تنفيذ البرنامج. القادمة بناًء عمى الو 
وبتحميؿ البيانات إحصائيًا أشارت النتائج إلى أف درجة الرضا 
ودرجة االستفادة مف جوانب البرنامج كانت كما ىو موضح 

 (:8، 7بالجدوليف التالييف )
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 7جدول 
 ٪(88لمبرنامج التدريبي )حد الكفاية تقييم الجانب التنظيمي والعالقات االجتماعية 

 درجة الرضا ٪ المتوسط المهارة م
 كبيرة جداً  98 9280 االستقباؿ والترحيب 1
 كبيرة جداً  98 9280 سيولة التسجيؿ 2
 كبيرة جداً  97 9270 جودة مكاف انعقاد الورشة 3
 كبيرة جداً  98 9280 وضوح الصوت والصورة 4
 كبيرة جداً  99 9290 االلتزاـ بالمواعيد 5
 كبيرة جداً  98 9280 جودة الحقيبة التدريبية 6
 كبيرة جداً  97 9270 مدى تنوع طرؽ العرض 7
 كبيرة جداً  98 9280 كفاءة المدربيف 8
 كبيرة جداً  99 9290 العالقة مع المدربيف 9
 كبيرة جداً  96 9260 مناسبة وقت الدورة  10
 كبيرة جداً  92 9220 العمميةمناسبة زمف الدورة لممادة  11
 كبيرة جداً  92 9220 مناسبة اإلعالف عف الدورة 12
 كبيرة جداً  99 9290 وضوح أىداؼ الدورة 13
 كبيرة جداً  98 9280 درجة اىتمامؾ بالدورة 14

 كبيرة جداً  97 9270 المتوسط العاـ
 8جدول 

 ٪(88التدريبي )حد الكفاية درجة االستفادة من الجانب العممي التطبيقي لمبرنامج 
 درجة االستفادة ٪ المتوسط المهارة م
 كبيرة جداً  95 9250 ارتباط الجانبيف النظري والعممي 1
 كبيرة جداً  97 9270 كفاية المادة العممية ألىداؼ الدورة 2
 كبيرة جداً  95 9250 اختيار موضوع البحث  3
 كبيرة جداً  96 9260 صياغة عنواف البحث 4
 كبيرة جداً  95 9250 تحديد مشكمة البحث 5
 كبيرة جداً  96 9260 صياغة تساؤالت البحث 6
 كبيرة جداً  95 9250 تحديد خطوات البحث 7
 كبيرة جداً  93 9230 بناء أدوات البحث وضبطيا عممياً  8
 كبيرة جداً  97 9270 البحث في مصادر المعمومات اإللكترونية 9
 كبيرة جداً  93 9230 محتممة لممشكمةصياغة فروض كحموؿ  10
 كبيرة جداً  94 9240 اختيار المنيج المالئـ لمبحث 11
 كبيرة جداً  93 9230 ضبط المتغيرات البحثية 12
 كبيرة جداً  98 9280 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 13
 كبيرة جداً  95 9250 التحميؿ اإلحصائي  14
 كبيرة جداً  93 9230 تفسير نتائج البحث 15
 كبيرة جداً  95 9250 كتابة تقرير البحث 16
 كبيرة جداً  95 9250 مدى تمبية احتياجاتؾ في مجاؿ تنمية ميارات البحث التربوي 17

 كبيرة جداً  94 9240 المتوسط العاـ
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 ( اآلتي:8، 7يتبيف مف الجدوليف )
التنظيمي والعالقات االجتماعية أف المتوسط العاـ لتقييـ الجانب  -

(، مما يشير إلى أف درجة رضا 9.70في البرنامج التدريبي بمغ )
 العينة كانت )كبيرة جدًا( في ىذا الجانب.

تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة عمى  -
مفردات محور "الجانب التنظيمي والعالقات االجتماعية" في 

(، وكميا تقع في مدى 9220(، )9290يف )البرنامج التدريبي ب
 درجة الرضا )كبيرة جدًا(.

أف المتوسط العاـ لتقييـ الجانب العممي التطبيقي في البرنامج  -
(، مما يشير إلى أف درجة استفادة العينة كانت 9240التدريبي بمغ )

 )كبيرة جدًا( في ىذا الجانب.
العينة عمى تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  -

مفردات محور "الجانب العممي التطبيقي" في البرنامج التدريبي بيف 
(، وكميا تقع في مدى درجة االستفادة )كبيرة 9230(، )9280)

 جدًا(.
ومف ثـ، يتضح وجود درجة عالية مف الرضا واالستفادة لدى 
المتدربيف مف البرنامج المعد لتنمية ميارات البحث العممي بشقيو 

ي والعممي، حيث لـ يقؿ أي متوسط عف حد الكفاية التنظيم
٪(، مما يؤكد فعالية البرنامج التدريبي في تحقيؽ األىداؼ 80)

 المنشودة.
 ومف نقاط القوة التي ذكرىا أفراد العينة مف طالب الدراسات العميا: 

الحرص مف المدربيف والمتدربيف عمى تحقيؽ التفاعؿ اإليجابي  -
 في بناء الميارات.

تقاف  - كاف المدربوف عمى درجة عالية مف العمـ والمعرفة وا 
 الموضوعات الخاصة بالدورة التدريبية.

 اقتراف التطبيؽ العممي بالجانب النظري. -
 وضوح أىداؼ الحقيبة التدريبية وسيولة التطبيؽ العممي عمييا. -
تميزت الدورة بإتاحة الفرص لمعصؼ الذىني وتبادؿ الخبرات  -

 يف.بيف المشارك

 اعتمدت الدورة عمى التفاعؿ واستماع وجيات النظر. -
تناولت الدورة موضوعًا في غاية األىمية وىو ميارات البحث  -

 العممي.
حرص المدربيف عمى تقديـ المادة العممية إلى المتدربيف والتأكيد  -

 عمى تنويع طرؽ العرض.
 الدورة متميزة والجيد المبذوؿ في تنظيميا مشكورًا. -
توافر لمدورة كؿ عوامؿ النجاح مف التجييزات واإلمكانات المادية  -

 والكفاءات التدريبية.
لبت الدورة الكثير مف احتياجات طالب الدراسات العميا في  -

 مجاؿ تنمية ميارات البحث العممي.
تنوع المدربيف وتعددىـ ساىـ في تغطية حاجات المتدربيف بشكؿ  -

 كبير.
ميا طالب الدراسات العميا لتطوير البرنامج ومف المقترحات التي قد

 في المرات القادمة: 
زيادة زمف الدورة التدريبية إلى الضعؼ عمى األقؿ لتحقيؽ المزيد  -

 مف الفائدة.
 انعقاد الدورة في موعد بعيد عف االختبارات الفصمية. -
االستمرار في عقد ىذه الدورات لتحقيؽ الفائدة لطالب الدراسات  -

 العميا.
االىتماـ بالجانب العممي وزيادة الزمف المخصص لمتطبيقات  -

 العممية.
تكرار الدورة التدريبية لمتأكيد عمى الميارات وسد الثغرات لدى  -

 طالب الدراسات العميا.
 خامسًا: مناقشة النتائج وتفسيرىا.

 يمكف إيجاز نتائج الدراسة الميدانية فيما يمي:
تاجوف بدرجة كبيرة جدًا إلى تنمية أف طالب الدراسات العميا يح -

مياراتيـ في مجاؿ البحث العممي بصفة عامة، حيث كاف المتوسط 
(. وىذه النتائج تتفؽ 3277العاـ لدرجات االحتياج لالستبانة ككؿ )

 في جانب منيا مع ما توصمت إليو بعض البحوث والدراسات
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 .[28,11,15,7,17,8] السابقة مثؿ: 
العميا استفادوا بدرجة "كبيرة جدًا" مف أف طالب الدراسات  -

البرنامج التدريبي في تنمية ميارات البحث العممي التي أظير 
البحث حاجتيـ لمتدريب عمييا، حيث كانت النسبة المئوية 

 ٪(.94لالستفادة مف البرنامج ككؿ )
أف طالب الدراسات العميا أظيروا درجة عالية مف الرضا عف  -

مجاؿ تنمية ميارات البحث العممي بشقيو  البرنامج التدريبي في
التنظيمي والعممي، حيث تجاوزت النسبة المئوية لالستجابات 

٪(، مما يؤكد فعالية البرنامج 80جميعيا الحد األدنى لمكفاية وىو )
التدريبي في تحقيؽ األىداؼ المنشودة. وىذه النتائج تتفؽ في 

اسات السابقة جانب منيا مع ما توصمت إليو بعض البحوث والدر 
 ويمكف تفسير ىذه النتائج في ضوء:  [18222223] مثؿ:
أف تحديد االحتياجات التدريبية مثؿ أساسًا ومنطمقًا لتصميـ  -

أىداؼ تدريبية، تـ ترجمتيا إلى برنامج تدريبي، كما ساىـ في 
 توفير آليات متنوعة لتمبية ىذه االحتياجات. 

ة لتحديد االحتياجات استخداـ أداة عممية تـ تصميميا بدق -
التدريبية لطالب الدراسات العميا في مجاؿ ميارات البحث العممي  

 كأساس لبناء البرنامج التدريبي.
أف تحديد االحتياجات التدريبية بدقة ساىـ بطريقة فاعمة في  -

تصميـ البرنامج التدريبي وتنفيذه وتقييمو؛ مما ساىـ في توجيو 
 األىداؼ الموضوعة لو.  التدريب بشكؿ دائـ نحو تحقيؽ

أف مشاركة المتدربيف في تحديد احتياجاتيـ التدريبية ساعدت في  -
ترحيبيـ بحضور البرنامج التدريبي، لشعورىـ أف البرنامج سوؼ 

 يمبي احتياجاتيـ الفعمية. 
تركيز البرنامج التدريبي عمى تمبية احتياجات المتدربيف الفعمية،  -

عرفة، والمشكالت التي يمكف حميا عف وعمى الميارات أكثر مف الم
 طريؽ التدريب.

أتاح البرنامج التدريبي الفرصة لممتدربيف لممشاركة والتفاعؿ مف  -
 خالؿ القياـ بأنشطة متنوعة فردية وجماعية متعمقة بميارات البحث

 العممي. 
 . التوصيات6

 في ضوء ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج يوصي الباحثاف بما يمي:
تقييـ طالب الدراسات العميا مف الجنسيف بصفة دورية لتعرؼ  -

 احتياجاتيـ التدريبية في مجاؿ ميارات البحث العممي.
التوسع في برامج تنمية ميارات طالب الدراسات العميا في مجاؿ  -

 البحث العممي التي تنطمؽ مف رصد االحتياجات الفعمية ليـ.
ا، تيدؼ إلى تنمية ميارات تصميـ برامج تدريبية مختمفة وتنفيذى -

 البحث العممي لدى طالب الدراسات العميا.
تقديـ المعززات المادية والمعنوية التي ترّغب طالب الدراسات  -

العميا في حضور البرامج الخاصة ببناء المقررات اإللكترونية، 
ومنيا شيادات حضور البرنامج معتمدة مف الجية الراعية )وزارة 

 التعميـ العالي(.
تصميـ برامج تدريبية مختمفة وتنفيذىا، تيدؼ إلى تنمية ميارات  -

البحث العممي لدى طالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة الممؾ 
 خالد.

 مقترحات البحث:
في ضوء ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج يقترح الباحثاف إجراء 

 البحوث التالية:
 عة الممؾ خالد.دراسة تقويمية لبرامج الدراسات العميا بجام -
فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات البحث العممي لدى  -

طالبات الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الممؾ خالد )حيث 
ُطبؽ البرنامج التدريبي في البحث الحالي عمى عينة مف الطالب 

 فقط(.
فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات البحث العممي لدى  -

طالب الدراسات العميا في كميات أخرى غير كمية التربية بجامعة 
 الممؾ خالد.

دراسة مقارنة لتعرؼ االحتياجات التدريبية في ميارات البحث  -
 المممكةالعممي لدى طالب الدراسات العميا بالجامعات المختمفة في 
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Abstract_ This research aimed at identifying the impact of a proposed training program for 

graduate students at King Khalid University on developing some research skills. To  achieve this 

aim  a questionnaire to determine the research skills the graduate students at the University of King 

Khalid need was administered to a sample of 64 students; and accordingly  a training program was 

constructed . The proposed training program was administered to a sample of 24 students selected 

from among graduate students. At the end the program training sessions, a questionnaire that 

measures the trainees progress and benefits was administered as a post test. Results revealed that 

the percentage of trainees progress and benefits was 94% ; which confirms the effectiveness of the 

training program in achieving the desired objectives . Recommendations and suggestions were also 

presented. 
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