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مدى امتالك طلبة الدراسات العليا جبامعة امللك خالد
ملهارات البحث العلمي ومشكالته وسبل التغلب عليها
من وجهة نظرهم
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى امتالؾ طمبة

مف دور رئيس في تحديث المجتمعات وحؿ المشكالت وانتاج

الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد لميارات البحث العممي ومشكالتو

المعرفة وتطويرىا [ .]1ىذا التقدـ فرض عمى جميع مؤسسات

وسبؿ التغمب عمييا مف وجية نظرىـ .وقد استخدمت الدراسة المنيج

المجتمع سرعة في التخطيط والتطوير بما يواكب ىذا التسارع.

المختمط (الكمي-الكيفي) .وتكونت عينة الدراسة مف  465مف طمبة

كما يقوـ البحث العممي بدورة في حؿ المشكالت بكفاءة

الدراسات العميا ،و 60رسالة ماجستير ودكتوراه .وتوصمت الدراسة إلى

وموضوعية ،فالثورة العممية المعاصرة لـ تكف لتتحقؽ لوال المنيج

أف طمبة الدراسات العميا يمتمكوف ميارات متقدمة في البحث العممي،

العممي السميـ المتبع في التوصؿ إلى المعرفة اإلنسانية .ولذا

وتوجد لدييـ مشاكؿ في التطبيؽ .ووجد أف ىنالؾ فروقاً ذات داللة

تقوـ مؤسسات التعميـ عمى مختمؼ المستويات بتضميف مناىج

إحصائية تبعاً لمتخصص ،والمرحمة الدراسية ،ونوع الدراسة ،والجنس.

التعميـ في المدارس والجامعات موضوعات ومساقات في مناىج

ووجد أف أىـ الحموؿ لتمؾ المشكالت مف وجية نظرىـ ىي التركيز

البحث العممي [.[2

عمى الجانب التطبيقي .وتوصمت الدراسة إلى عدد مف التوصيات.

وبذلؾ أصبح اتقاف ميارات البحث العممي مطمباً ضرورياً

الكممات المفتاحية :البحث العممي ،طمبة الدراسات العميا.

تحتاج إليو الدوؿ وخاصة النامية منيا ،فكؿ أمة أو مجتمع

 .1المقدمة

يطمح لمرقي والمنافسة العالمية وتحقيؽ الريادة أو حتى التغمب

إف التقدـ المتسارع في المعرفة اإلنسانية وما يمر بو العالـ

عمى مشكالتو ،ال بد لو مف التسميـ بأىمية البحث العممي [.[3

في السنوات األخيرة مف تغيرات متسارعة ،أصبح التغيير ىو
الثابت الوحيد الذي نتعامؿ معو .ومف أبرز ما يمر بو العالـ

مف ىذا المنطمؽ أولت المممكة العربية السعودية اىتماماً

اليوـ مف تغير ىو المعرفة ،حيث غدت الوسيمة الكفيمة بتحقيؽ

خاصاً بالبحث العممي ،فمف أبرز سياسات خطة التنمية الثامنة

التنمية اإلنسانية في جميع ميادينيا .وما تمتاز بو المعرفة في

تعزيز قدرات البحث العممي والتطوير في جامعات المممكة

ىذا العصر ىو القفزة المعرفية التي أدت إلى بروز معطيات

العربية السعودية ومراكز البحوث ،وتشجيع أنشطة البحث

جديدة.

العممي [.[4

ويمثؿ البحث العممي بوابة المعرفة ،فالمعرفة ىي المحصمة

وتُعد مؤسسات التعميـ العالي مثؿ الجامعات والمعاىد

النيائية لمبحث العممي ،وأف التقدـ المعرفي كاف حصيمة جيد

ومراكز البحوث في الوطف العربي البؤر الرئيسة التي تصدر

ٍ
متناـ تراكـ عبر العصور ،وقد أصبحت أىمية الدوؿ
بحثي

عنيا البحوث العممية؛ ليذا خصصت ىذه الجامعات في

تقاس بمقدار إنتاجيتيا مف الدراسات ،والبحوث العممية ،ومقدار

تنظيماتيا اإلدارية ىيئات إدارية متخصصة تعنى بالبحث العممي

االىتماـ بالبحث العممي ومتطمباتو ،ومف ىنا أصبح البحث

ومتابعتو وتطويره ودعمو ،مف خالؿ إنشاء عمادتا البحث العممي

العممي ىو أساس انطالؽ الدوؿ وسر تقدميا ،وعميو اىتمت

ومراكز الدراسات والبحوث ويشكؿ البحث العممي العمود الفقري

الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء بالبحث العممي ،لما لو

ليذه الجامعات والمراكز وىو مف أىـ األنشطة [.[5
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لتحقيؽ تمؾ الميارات.

ويعد التعميـ العالي في المممكة العربية السعودية أحد أىـ
المجاالت التعميمية التي قفزت خطوات واسعة منذ نشأتو

ولمقياـ بأي دراسة ميدانية في مجاؿ العموـ بصفة عامة،

طورت ،فطورت بذلؾ
لمختمؼ البرامج والتخصصات التي ت ّ

والتربوية بخاصة يتطمب توافر العديد مف الميارات األساسية

الثروة اإلنسانية الحقيقية إلى مجاالت التأىؿ الذي كسب صفات

لصناعة البحث العممي ،واعداد الباحثيف القادريف عمى القياـ

اساسيو ساعدت عمى الوصوؿ إلى الخبرة المتطورة .وفي مجاؿ

بمثؿ ىذه المياـ ،وعمى الرغـ مف أف ىنالؾ تنوعاً كبي اًر في

البحث العممي تولى الو ازرة مف خالؿ اإلشراؼ والتنسيؽ مع

تصنيؼ ميارات البحث العممي ،فعمى سبيؿ المثاؿ يرى كؿ مف

الجامعات اىتماماً كبي اًر بالبحث العممي ،الذي يعتبر رافداً ميماً

كير لنجر ولي [ ]8أف الباحث يجب أف تتوفر فيو :ميارات

مف روافد التقدـ العممي والحضاري وجزًء مف وظائؼ وميمات

التفكير الناقد التي تتطمب ميارات أساسية مثؿ المنطؽ،

الجامعات .فوجود  32جامعة حكومية وأىمية ،وعشرات الكميات

والخياؿ ،واإلبداع والتفكير ،والتفكير التصوري ،والتغذية الراجعة،

المتنوعة ساىـ في فتح وتوسع مجاؿ الدراسات العميا ،لزيادة

وميارات حؿ المشكالت التي تتطمب القدرة عمى تحديد وتعريؼ

األعداد والتدريب مف أجؿ التأىؿ لإلنتاج العممي.

وتحميؿ المشكالت ،إليجاد حموؿ ليا ،والقدرة عمى التحميؿ

وتعد الدراسات العميا مف أبرز ما تقدمو الجامعات مف

العممي الذي يتطمب أساليب رياضية واحصائية لمعالجة

برامج تُعنى أساساً بدراسة وتطوير وتنمية المقدرات المختمفة

البيانات ،مثؿ الرسوـ واالختبارات اإلحصائية وتحميميا ،وميارات

لممجتمع ،فإذا كاف التعميـ الجامعي ىو المصنع الذي يمد

االتصاؿ التي تعني التواصؿ مع اآلخريف فيما يتعمؽ بأىداؼ

المجتمع بالقوى العاممة التي تمثؿ مواقع الخدمة واإلنتاج ،فإف

ونتائج البحوث .وىذا يتطمب القدرة عمى تمخيص المعمومات،

الدراسات العميا ىي المصنع الذي ينتج العمـ والفكر الذي يقوـ

وشرح األىداؼ والدوافع والنتائج واالستنتاجات التي توصؿ إلييا

عميو العمؿ بمعناه الواسع ،الذي يشمؿ كؿ ما مف شأنو أف يدفع

البحث.
بينما يرى مجالس البحوث في المممكة المتحدة (UK

المجتمع إلى التقدـ [.[6
وتعتبر الدراسات العميا في الجامعات عالمياً مرحمة يتميز

) ،Research Councilsوذلؾ في البياف المشترؾ الصادر

الممتحقوف بيا بتميزىـ الفكري في مجاؿ البحث العممي ،وتيدؼ

عنو الخاص بمتطمبات التدريب لمباحثيف ( )2001سبعة

برامج الدراسات العميا في الجامعات عمى مستوي العالـ تمكيف

مجاالت لمميارات االساسية لمبحث العممي وىي :ميارات البحث

الطمبة الممتحقيف بيذه البرامج مف ميارات البحث العممي نظرياً

العممي وأساليبو ، Research skills and techniquesمعرفة

وتطبيقياً ،وكاف الدافع ليذا القرار الحاجة الممحة لمواكبة ركب

البيئة البحثية وفيميا Knowledge and understanding of

التطور العالمي في النمو المعرفي والمفاىيمي في جميع

 ،research environmentإدارة البحث العممي Research

التخصصات ،باعتبار أف البحث العممي ىو نقطة االنطالقة

 ،Managementالفاعمية الشخصية لمباحث

الحقيقية لتحقيؽ ذلؾ [.[7

 ،Effectivenessميارات االتصاؿ

وي ُّ
عد اكتساب طالب الدراسات العميا لممعارؼ األساسية
ُ

Personal

Communication

 ،Skillsعمؿ الشبكات والعمؿ الجماعي Networking and
 ،Team workingإدارة المينة[9] Career Management

في ميارات البحث العممي ،وتدريبيـ عمى ميارتو أم اًر ال غنى
عنو ،وتيدؼ مقررات مناىج البحث ،وحمقة البحث ،باإلضافة

بينما اتفقت العديد مف المراجع األساسية في البحث العممي،

إلى حمقات السيمنار ،وحضور المناقشات العممية ،التي تقدميا

عمى تحديد أىـ ميارات البحث العممي الجيد ومف بينيـ،

كميػ ػات الجامع ػة ف ػي مختم ػؼ التخػصص ػات ىدؼ أساسي ورئيس

فاف داليف []10؛ العساؼ []11؛ قنديمجي []12؛ وعدس
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وآخروف []13؛ أبو عالـ []14؛ حمزة وآخروف [ ،]15ويمكف

 -مراجعة أدبيات البحث والدراسات السابقة.

إجماؿ تمؾ الميارات فيما يمي:

 -تصميـ البحث وتحديد خطواتو اإلجرائية ،أو إجراءات البحث.

 -العنواف الواضح الشامؿ لمبحث ،والداؿ عمى موضوعو بدقة.

 -تحميؿ المعمومات وتفسيرىا ،أو تفسير نتائج البحث.

 -تحديد خطوات البحث ،وأىدافو ،وحدوده المطموبة.

 -تمخيص البحث وعرض النتائج والتوصيات ،أو خالصة

 -اإللماـ الكافي بموضوع البحث والترابط بيف أجزاء البحث.

البحث والتوصيات والمقترحات.

 -التأصيؿ الفكري لمبحث ،واستعراض الدراسات السابقة.

 المراجع والتوثيؽ.وتزداد أىمية التمسؾ بالميارات البحثية لدى طمبة

 اإلسناد العممي في االقتباس. -وضوح أسموب كتابة تقرير البحث ،وعرضو بدقة.

الدراسات العميا باعتبارىـ راس مالنا االجتماعي ،إذ يقدموف

 -توفير المصادر والمراجع األساسية عف موضوع البحث؛

إنتاجاً ذو قوة تأثيرية مجتمعية ،ويتمثؿ ىذا اإلنتاج في رسائميـ

مطبوعة أو إلكترونية.

العممية .وتبرز في ىذا السياؽ ميارة كتابة البحث العممي كعقبة

 -توفر الوقت الكافي لدى الباحث إلنجاز البحث العممي.

كبيرة عند الكثير مف الباحثيف ،فبالرغـ مف أف العديد منيـ لديو

 -إعداد أدوات البحث العممي بمصداقية ،وتطبيقيا في جمع

جانب نظري متيف في ميارات البحث العممي ،إال إنيـ يفتقدوف

المعمومات والبيانات وتبويب تمؾ البياناف والمعمومات ،وتحميميا،

إلى ممارسة تمؾ الميارات في إخراج ىذه البحوث بالطريقة

وتفسيرىا ،ومناقشتيا.

السميمة ،والمتقنة.

 -تمخيص البحث العممي بالمغتيف العربية ،واإلنجميزية.

 .2الدراسات السابقة

 -عرض نتائج البحث العممي بموضوعية ،والخروج بتوصيات

أشارت دراسة  [16] Laureإلى أف ىناؾ أخطاء واضحة

ومقترحات واقعية وقابمة لمتحقؽ.

في تصميـ البحوث التربوية ،وقد أرجع ذلؾ إلى عدـ جدية

 -المساىمة العممية التي يضيفيا البحث العممي بنتائجو في

بعض الدراسات والبحوث التربوية ،الخطأ في بعض إجراءات

مجاؿ تخصص الباحث.

تنفيذىا ،التقميؿ مف أىمية البيانات الالزمة إلجراء المقارنات،

ورغـ ىذا التنوع في تمؾ الميارات ،إال أنو يجب اإلشارة إال

حيث يفقد العديد مف الباحثيف الكثير مف المعمومات إلجراء

أف ىنالؾ اتفاقاً بيف تمؾ التوجيات عمى معظـ الميارات

المقارنة عمى الرغـ مف توفر البيانات المعمومات الالزمة لذلؾ،

األساسية واليامة التي يجب عمى الباحثيف اإللماـ بيا واكتسابيا،

إذ يكوف التركيز األساسي عمى المشكمة المطروحة دوف األخذ

ويكمف ىذا االتفاؽ في أف لمبحث العممي في العموـ خطوات

باالعتبار ما يحيط بيذه المشكمة مف جوانب مختمفة.

محددة ،تكفؿ الموضوعية وعدـ التحيز ،وتعتمد عمى التجريب

بينما أشارت دراسة[17] Baumberger and Bangert,

والمالحظة المباشرة وغير المباشرة ،والبحث العممي سواء كاف

أف  %80مف البحوث التربوية التي عددىا  174بحثاً المدونة

أطروحة لمماجستير أو الدكتوراه يتطمب ميارات محددة ينبغي أف

في مجمة "  " Learning disabilitiesمف سنة 1989ـ -

تتوافر لدى الباحثيف؛ ليتمكنوا مف إنجاز بحوثيـ العممية بنجاح،

2004ـ كانت إجراءاتيا غير مالئمة ،وأف  %55مف األساليب

ويمكف حصرىا في النقاط التالية:

اإلحصائية المستخدمة كانت أولية %32 ،مف تمؾ األساليب

 -توضيح ماىية المشكمة او المدخؿ إلى مشكمة البحث وتشمؿ

كانت عادية ،و %14كانت مف اإلحصاء المتقدـ.

(مقدمة البحث ،وتحديد وصياغة المشكمة ،واألىداؼ ،واألىمية،

وتناولت دراسة جزيانوسيسيؿ [ ]18األخطاء الشائعة في

وتعريؼ مصطمحات البحث إجرائياً ،وحدود البحث).

تصميـ البحوث العممية ،وقاـ الباحث بتحميؿ ( )34بحثاً وذلؾ
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بفحص العناصر األساسية التي يجب توافرىا في البحث العممي،

البحوث ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،حيث قاـ بتطبيؽ

وأسفرت النتائج عف وجود أخطاء كثيرة في جميع عناصر

اختبار تشخيصي عمى عينة بمغت ( 268طالباً وطالبة) مف

البحث العممي ،وتمثمت أكبر نسبة خطأ في الناحية التنظيمية،

طمبة الماجستير بكمية التربية بجامعة أـ القرى ،وأظيرت النتائج

وصياغة الفروض ،وكانت أقؿ نسبة خطأ في إجراءات البحث،

تدنياً واضحاً في مدى تمكف الطمبة مف الميارات الفرعية التي

والتصميـ التجريبي.

تضمنيا االختبار مثؿ :كتابة خطة البحوث التربوية ،وفي

كما أجممت كوثر كوجؾ [ ]19جممة مف األخطاء الشائعة

الصياغة الدقيقة لعنواف البحث ،وصياغة مشكمة البحث ،وتحديد

في البحوث التربوية ،والمتعمقة بكؿ مف :مشكمة البحث

أىدافو ،وفي األدبيات المتعمقة بموضوع البحث ،وفي صياغة

واختيارىا ،وكتابة خطة البحث وصياغة مشكمتو وأسئمتو

فروض البحث ،وفي إجراءات البحث وتصميمو ،وأيضاً في

وفرضياتو وحدوده وتحديد مصطمحاتو ،واختيار وتصميـ منيج

الدرجة الكمية لالختبار.

البحث ،وتجميع المعمومات واألدبيات والدراسات السابقة لإلطار

وىدفت دراسة طو [ ]22إلى معرفة درجة صعوبات كتابة

النظري ،واختيار عينة البحث ،وتصميـ أدواتو ،وتحميؿ البيانات

البحث العممي لدى طالب /طالبات الدراسات العميا بكمية التربية

واستنتاج النتائج ،وأخطاء في سموؾ وأخالقيات الباحث منيا:

بجامعة أـ القرى ودراسة الفروؽ بيف متوسطات درجات تمؾ

انعداـ الشفافية والصراحة والوضوح ،وعدـ احتراـ المشاركيف،

الصعوبات البحثية في ضوء بعض المتغيرات( ،النوع – المرحمة

وعدـ مراعاة تنوع واختالؼ الثقافات ،وأخطاء في كتابة الرسالة

الدراسية – القسـ – عدد المقررات الدراسية في مجاؿ اإلحصاء

(البحث العممي) أو إخراجو.

ومناىج البحث) ،وقسمت الصعوبات البحثية إلى ست مجاالت

وىدفت دراسة العسيري [ ]20إلى معرفة الكفايات األساسية

وىي صعوبات كتابة (المدخؿ إلى البحث – اإلطار النظري

في اإلحصاء التربوي لدى طالب وطالبات الدراسات العميا بكمية

والدراسات السابقة – إجراءات البحث – تفسير نتائج البحث –

التربية بجامعة أـ القرى في ضوء بعض المتغيرات (الجنس،

الخالصة – التوصيات) .وقد استخدـ المنيج الوصفي وكانت

المرحمة الدراسية ،التخصص) .مف خالؿ اختبار تحصيمي في

عينة الدراسة قصديو بمغت  176طالباً وطالبة والذيف درسوا

الكفايات األساسية في اإلحصاء التربوي تـ تطبيقو عمى ()271

عمى األقؿ مقرريف مف المقررات التي ليا عالقة باإلحصاء

طالباً وطالبة مف مرحمتي الماجستير والدكتوراه .أظيرت النتائج

ومناىج البحث .وأشارت النتائج إلى أف المتوسطات الحسابية

تدنيا في توافر الكفايات األساسية في اإلحصاء التربوي لدى

لدرجة صعوبات كتابة البحث كانت في (المدخؿ إلى

اء في نتائج
طالب وطالبات الدراسات العميا بكمية التربية سو ً

البحث)يساوي ( )2.87أي بدرجة متوسطة ،وفي (اإلطار
النظري والدراسات السابقة) يساوي ( )3.42أي بدرجة كبيرة،

االختبار الكمي أو نتائج االختبارات الفرعية .عدـ وجود فروؽ

ذات داللة إحصائية في الكفايات األساسية في اإلحصاء التربوي

وفي (إجراءات البحث) يساوي ( )3.45أي بدرجة كبيرة ،وفي

بشكؿ عاـ لدى عينة البحث تعزى الختالؼ المرحمة الدراسية،

(تفسير النتائج) يساوي ( )3.62أي بدرجة كبيرة ،المتوسط في

وأيضاً الختالؼ النوع ،وجود فروؽ ذات دالالت إحصائية في

(خالصة البحث والتوصيات والمقترحات) يساوي ( )3.17أي

الكفايات األساسية في اإلحصاء التربوي لدى عينة البحث تعزى

بدرجة متوسطة ،وفي (المراجع والتوثيؽ) يساوي ( )2.97أي

ألثر اختالؼ التخصص.

بدرجة متوسطة.

كما ىدفت دراسة الحارثي [ ]21قياس مدى تمكف طمبة

كما أجرى عطواف والفميت [ ]23حوؿ تحديد كفايات البحث

الدراسات العميا مف المعارؼ األساسية الالزمة إلعداد خطة

العممي لدى طمبة الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية بغزة
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واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،حيث تـ تحديد الكفايات

وىدفت دراسة أبو الدؼ ،والمشارفة [ ]25إلى تحديد درجة

الالزمة ،وتصنيفيا إلى كفايات شخصية ،وعممية ،وفنية إجرائية،

ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بالجامعة اإلسالمية

ولغوية ،وادراجيا في استبانة طبقت عمى عينة مكونة مف ()34

لدورىـ في إكساب الدراسات العميا ميارات إعداد خطة أطروحة

أستاذاً جامعياً ،و ( )64طالباً وطالبة مف طمبة الدراسات العميا

الماجستير ،كما استيدفت الكشؼ عف دالالت الفروؽ في

في كمية التربية بجامعتي األزىر واإلسالمية بغزة ،وأشارت

تقديرات أفراد العينة لتمؾ الممارسة ،استخدـ الباحثاف استبانة

النتائج إلى أف درجة توافر كفايات البحث العممي كانت متوسطة

قاما ببنائيا طبقت عمى عينة قواميا ( )129طالباً وطالبة.

بنسبة ( ،)%64.16وحصمت معظـ محاور الكفايات البحثية

اظيرت الدراسة ممارسة جيدة ألعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ

عمى نسب متقاربة بفروؽ بسيطة تراوحت بيف (-62.21

إكساب الطمبة ميارات إعداد خطة أطروحة الماجستير وبنسبة

 ،)65.71وجاءت عمى الترتيب :الكفايات المغوية ،فالشخصية،

( ،)%77.97كما كشفت عف فروؽ ذات داللة إحصائية في

ثـ الفنية اإلجرائية ،وأخير ا العممية ،وكشفت نتائج الدراسة عف

تقدير تمؾ الممارسة لصالح تخصص التربية اإلسالمية عمى

وجود فروؽ دالة إحصائيا في درجة توافر كفايات البحث العممي

حساب تخصصي اإلدارة التربوية وعمـ النفس ،وفروقاً فردية

لدى طمبة الدراسات العميا بيف تقديرات أساتذة الجامعة والطمبة

لصالح تخصص المناىج وطرؽ التدريس عمى حساب

أنفسيـ لصالح الطمبة ،ولـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية

تخصصي اإلدارة التربوية وعمـ النفس ،كما لـ تظير فروقاً فردية

في درجة توافر الكفايات تعزى لمتخصص التربوي.

في ذات الممارسة تبعاً لمتغير الجنس ،وأوصت الدراسةُ بضرورة

دراسة عفانة [ ]24والتي ىدفت إلى معرفة األخطاء

تبني أعضاء ىيئة التدريس استراتيجية فاعمة في تدريس مساؽ

الشائعة التي يقع فييا طمبة الدراسات العميا في تصاميـ البحوث

حمقة البحث تقوـ عمى أساس التطبيؽ العممي ومراعاة التدرج في

التربوية في الجامعات الثالث بقطاع غزة (الجامعة اإلسالمية،

بناء الخطة.

جامعة األزىر ،جامعة األقصى) ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ وضع

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

بطاقة المالحظة ؿ  53رسالة ماجستير مقدمة إلى كميات

مف خالؿ استعراض بعض الدراسات التي ليا صمة

التربية بتمؾ الجامعات في السنوات الثالث األخيرة ،حيث تـ

بموضوع ىذه الدراسة مف حيث المشكالت ومدى امتالؾ طمبة

االستعانة ببطاقة المالحظة لمشاىدة المناقشات لتمؾ الرسائؿ مف

الدراسات العميا لميارات البحث العممي يمكف استخالص ما

خالؿ أفرـ تـ عرضيا ومشاىدتيا وتحديد أىـ األخطاء الشائعة

يمي :أشارت العديد مف الدراسات السابقة إلى وجود مشكالت

في اليياكؿ األساسية لمبحث وىي ( )16ىيكالً أساسياً ،تبدأ

تتمثؿ في جوانب قصور متعددة في الرسائؿ العممية والخطط

بالعنواف وتنتيي باألخطاء المطبعية .وتوصمت الدراسة إلى ما

البحثية ،األمر الذي يستمزـ العمؿ عمى تطويرىا .وجود أخطاء

يمي :تضمنت رسائؿ الماجستير في الجامعة اإلسالمية ثالثة

كثيرة في تصميـ الرسائؿ العممية والخطط البحثية منيا :أخطاء

أخطاء متنوعة وىي تتعمؽ بتساؤالت البحث ،الدراسات السابقة،

متنوعة تتعمؽ بعنواف الرسالة ،المقدمة ،المشكمة ،التساؤالت،

عينة البحث .اشتممت رسائؿ الماجستير في جامعة األزىر بغزة

صياغة الفروض ،أىمية البحث وأىدافو ،تحديد مصطمحات

أربعة عشر خطأ رئيسا ،وىي تتعمؽ بعنواف الرسالة ،المقدمة،

الدراسة ،وتجميع المعمومات واألدبيات والدراسات السابقة لإلطار

المشكمة ،التساؤالت ،صياغة الفروض ،أىمية البحث وأىدافو،

النظري ،الدراسات السابقة ،منيجية البحث وأدواتو ،خطوات

الدراسات السابقة ،منيجية البحث وأدواتو ،خطوات البحث

البحث واألساليب اإلحصائية ،المراجع والطباعة ،عدـ جدية

واألساليب اإلحصائية ،المراجع والطباعة.

بعض الدراسات والبحوث التربوية ،الخطأ في بعض إجراءات
6

تنفيذىا ،التقميؿ مف أىمية البيانات الالزمة إلجراء المقارنات،

ىداىا ،فنحف لدينا الكثير مف الدراسات والبحوث التي أجريت

يكوف التركيز األساسي عمى المشكمة المطروحة دوف األخذ

في الجامعات مف قبؿ طمبة الدراسات العميا فييا ،إال أف ىذه

باالعتبار ما يحيط بيذه المشكمة مف جوانب مختمفة .وتمثمت

الدراسات بقيت وما زالت عمى الرفوؼ دوف االىتماـ بنتائجيا

أكبر نسبة خطأ في الناحية التنظيمية ،وأخطاء في سموؾ

وتطبيقيا لمعالجة الواقع وتحسينو .وأف الكثير مف ىذه البحوث

وأخالقيات الباحث منيا :انعداـ الشفافية والصراحة والوضوح،

وغيرىا التي تجرى قد يكوف ىدفيا الحصوؿ عمى شيادة عممية

وعدـ احتراـ المشاركيف ،وعدـ مراعاة تنوع واختالؼ الثقافات،

أو مكانة اجتماعية ،وليذا فإف بعض ىذه البحوث ال تكوف جدية

وأخطاء في كتابة الرسالة (البحث العممي) أو إخراجو .أما مف

في منطقيا واجراءاتيا ،فقد يكوف بعضيا يتناوؿ موضوع سبؽ

ناحية مدى امتالؾ طمبة الدراسات العميا لميارات البحث

دراستو أو معرفة أثره في الكثير مف المجتمعات أو أنو موضوع

العممي ،فقد تضاربت نتائج تمؾ الدراسات بيف متدنية ومتوسطة

ال يرتبط بمشكالت المجتمع .وبالتالي تكوف مشكمة البحث بعيدة

وكبيرة لمدى امتالكيـ لتمؾ الميارات.

عف الواقع المدروس .أو أف بعض البحوث تتناوؿ عينات

كما اتضح مف استعراض الدراسات السابقة أف ىناؾ

صغيرة الحجـ بغرض سيولة إجراءاتيا ،وتطبيقيا بسرعة دوف

بعض الجوانب التي لـ تتناوليا ىذه الدراسات حيث أنيا لـ

األخذ في االعتبار إمكانية تعميـ النتائج ووضع التوصيات ،أو

تتطرؽ إلى سبؿ حؿ ىذه المشكالت ،وجميع ىذه الدراسات

يكوف بعض تمؾ الدراسات خاطئة في إجراءاتيا وتصميـ

استخدمت المنيج الكمي ،بينما ىذه الدراسة ركزت عمى استخداـ

المجموعات التجريبية فييا ،مما يؤثر عمى نتائجيا وواقع

المنيج المختمط الكمي والكيفي ،وىذا ما يميز الدراسة الحالية

تطبيقيا .ومما سبؽ نالحظ أف ىنالؾ مشكالت في إعداد البحث

عف بقية الدراسات ،مما يؤكد عمى أف مشكمة الدراسة جديرة

والرسائؿ العممية عمى وجو التحديد .ومف ىنا يمكف تحديد

بالبحث.

مشكمة الدراسة الحالية في مدى امتالؾ طمبة الدراسات العميا
بجامعة الممؾ خالد لميارات البحث العممي ومشكالتو وسبؿ

وبالرغـ مف أىمية تييئة الطمبة ،واكسابيـ الميارات
البحثية التي تمكنيـ مف إعداد أطروحة الماجستير والدكتوراه،

التغمب عمييا مف وجية نظرىـ.

بيد أف عدـ امتالؾ طمبة الدراسات العميا الميارات البحثية يمثؿ

أ .أسئمة الدراسة

ضعفاً في جودة العممية التعميمية ،ويشكؿ مصدر قمؽ ،ومف

يمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية:

مشاىدات الباحث اباف تدريسو وأشرافو ،ومناقشتو لطمبة الدراسة

س :1ما مدى امتالؾ طمبة الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد

العميا اتضح انيـ يواجيوف صعوبات في كتابة البحث ،حيث

لميارات البحث العممي؟

يغمب عمييا الطابع التنظيري إلى حد كبير عمى حساب الجانب

س :2ما أبرز المشكالت التي تواجو طمبة الدراسات العميا والتي

التطبيقي ،ومف ىنا تولدت الحاجة الماسة إلجراء ىذه الدراسة

تعوؽ مف تمكنيـ مف ميارات البحث العممي؟

لمنظر في حموؿ واقعية ألىـ المشكالت التي تعيؽ مف اكتساب

س :3ىؿ تختمؼ صعوبة تمؾ الميارات باختالؼ التخصص؟

تمؾ الميارات.

س :4ىؿ تختمؼ صعوبة تمؾ الميارات باختالؼ المرحمة
الدراسية (ماجستير -دكتوراه)؟

 .3مشكمة الدراسة

س :5ىؿ تختمؼ صعوبة تمؾ الميارات باختالؼ نوعية الدراسة

عمى الرغـ مف تعدد األدبيات التربوية التي أشارت إلى
خطوات البحث العممي وحددت مياراتو ،إال أف الواقع يشير إلى

(نظامي -موازي)؟

تذبذب واختالؼ مستويات الباحثيف في األخذ بيا والسير عمى

س :6ىؿ تختمؼ صعوبة تمؾ الميارات باختالؼ الجنس؟
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س :7ما ىي أبرز الحموؿ لتمؾ المشكالت والتي تعوؽ مف

 -1كونو يتناوؿ موضوعاً عمى قدر كبير مف األىمية ،فيو

تمكنيـ مف ميارات البحث العممي مف وجية نظرىـ؟

يتناوؿ ميارات البحث العممي لدى طالب الدراسات العميا مف

ب .فرضيات الدراسة

منظور كمي وكيفي ،وىو موضوع مرتبط بما يجب أف يمتمكو

 -1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في صعوبة الميارات

طمبة الدراسات العميا مف ميارات بحثية تمكنيـ مف القياـ

العممية لمبحث تبعاً لمتخصص.

بالبحث العممي الذي يسيـ في نموىـ الفكري ورقي مجتمعيـ

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في صعوبة الميارات

وتقدميـ األمر الذي يعكس صدؽ المسعى البحثي مف جية

العممية لمبحث تبعاً لممرحمة الدراسية.

ويعكس جودة البحث العممي مف جية ثانية.

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في صعوبة الميارات

 -2تقدـ ىذا الدراسة رؤى ومقترحات مف شأنيا المساىمة في

العممية لمبحث تبعاً لمنوعية الدراسة.

تطوير الميارات البحثية لدى الطمبة ،األمر الذي سيساعد عمى

 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في صعوبة الميارات

نيج طريقة التفكير العممي الصحي.

العممية لمبحث تبعاً لمجنس.

 -3تتعامؿ الدراسة مع مرحمة تعميمية مختارة وحساسة وىـ طمبة

ج .أهداف الدراسة

الدراسات العميا ،والتي قد تفيدىـ في تسميط الضوء عمى

 -1التعرؼ عمى مدى امتالؾ طمبة الدراسات العميا بجامعة

مشكالتيـ ،وتساعد في محاولة حميا ابتغاء الرقى بمستواىـ

الممؾ خالد لميارات البحث العممي.

األكاديمي.

 -2التعرؼ عمى ابرز المشكالت التي تواجو طمبة الدراسات

 -4كوف اكتساب الطمبة لميارات البحث العممي الخاصة بإعداد

العميا والتي تعوؽ مف تمكنيـ مف ميارات البحث العممي.

أطروحة الماجستير والدكتوراه مف األىداؼ األساسية لتدريس

 -3الكشؼ عف االختالؼ في ىذه الميارات تبعاً لمتخصص.

مقرر حمقة البحث ،ومناىج البحث في برنامج الدراسات يتوقع

 -4الكشؼ عف االختالؼ في ىذه الميارات تبعاً لممرحمة

أف يستفيد مف نتائج الدراسة طمبة الدراسات العميا في اكتساب

الدراسية (ماجستير -دكتوراه).

الميارات األساسية إلجراء البحث العممي -بشكؿ عاـ،

 -5الكشؼ عف االختالؼ في ىذه الميارات تبعاً لنوعية الدراسة

والميارات المتعمقة بإعداد أطروحة الماجستير والدكتوراه بشكؿ

(نظامي -موازي).

خاص .والقائموف عمى التخطيط لبرامج الدراسات العميا في

 -6الكشؼ عف االختالؼ في ىذه الميارات تبعاً لمجنس.

الجامعة؛ حيث يمكف أف يساعدىـ في •تطوير مواد :مناىج

 -7التعرؼ عمى أبرز الحموؿ لتمؾ المشكالت والتي تعوؽ مف

البحث ،وحمقة البحث.

تمكنيـ مف ميارات البحث العممي مف وجية نظرىـ.

 -5تفيد ىذه الدراسة كال مف عمادة الدراسات العميا،

ج .أهمية الدراسة

والمحاضريف بالكمية ،مف خالؿ تحديد أكثر المشكالت شيوعاً،
والتي يعاني منيا طمبة الدراسات العميا بالجامعة ،وتقديـ بعض

تتضح أىمية الدراسة مف خالؿ أىمية الموضوع الذي
تتناولو ،وىو ميارات البحث العممي خاصة في ىذه المرحمة التي

الحموؿ المناسبة ليا.

تسعى الجامعات في كافة أنحاء العالـ إلى االرتقاء بمستوى

د .التعريف اإلجرائي

البحوث العممية في ظؿ نظاـ االعتماد األكاديمي ،وتستمد

الدراسات العميا :ىي مرحمة ينتقؿ الطالب فييا ،مف دراسات

الدراسة أىميتيا مف خالؿ مجموعة مف االعتبارات النظرية

غير معمقة إلى التدريب عمى االستقصاء ،والتحميؿ ،واالستنتاج،

والتطبيقية لمنتائج المتوقعة لمدراسة التي يمكف إجماليا فيما يمي:

والقػ ػدرة عم ػى التعامػ ػؿ مػ ػع مػصػ ػادر الػمعػموم ػات وىػي تمي مرحمة
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البكالوريوس (عمادة الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد).

أ .منهج الدراسة

طمبة الدراسات العميا :ىـ الطمبة الممتحقوف ببرنامج الدراسات

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيجيف (الكمي -

العميا في جامعة الممؾ خالد ،والذيف انيوا المتطمبات التي تؤىميـ

الكيفي) ،وتمثؿ المنيج الكمي في المنيج الوصفي السببي

إلعداد أطروحة الماجستير والدكتوراه ،حيث تتوفر فييا العناصر

المقارف ،وتحميؿ المحتوى ،والمنيج الكيفي تمثؿ في تحميؿ

األولية ،وترشدىـ إلى الخطوات الالزـ تنفيذىا لموصوؿ إلى

السؤاؿ المفتوح.

نتائج معتمدة .ويقصد بيـ في ىذه الدراسة الطمبة المنتظموف

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

بالدراسة في برامج الدراسات العميا في كمية التربية ،سواء انتظاـ،

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الدراسات العميا

أو موازي أي مدفوع الثمف.

المنتظميف ببرامج الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد .وعددىـ

ميارات البحث العممي Scientific Research Skills

 2559طالباً وطالبة ،حسب إحصائية عمادة الدراسات العميا.

تعرؼ الميارة بأنيا أي شيء تعممو الفرد ليؤديو بسيولة

وجميع رسائؿ الماجستير والدكتوراه وعددىا  463رسالة.

ودقة ،أو القياـ بعممية معينة بدرجة مف السرعة واإلتقاف مع

وقد تـ اختيار كمية التربية كعينة ممثمة لمدراسة ،وذلؾ ألف

اقتصاد في الجيد المبذوؿ ،وتنمو نتيجة التعمـ والتدريب [.[26

كمية التربية أقدـ كميات الجامعة تقدـ برنامج الدراسة العميا .كما

وتعرؼ إجرائياً في ىذه الدراسة كؿ ما يحتاجو طالب

أف عدد الطمبة الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا يمثموف

الدراسات العميا مف معرفة نظرية وعممية ليعد رسالة كاممة

 %31.7بواقع  812طالباً وطالبة مف أصؿ ثماف كميات تمنح

وتتمثؿ :في توضيح ماىية المشكمة او المدخؿ إلى مشكمة

درجات الماجستير والدكتوراه .كما أف كمية التربية يوجد بيا

البحث وتشمؿ (مقدمة البحث ،وتحديد وصياغة المشكمة،

رسائؿ عممية عديدة منجزة مف قبؿ الطالب والطالبات .كما أف

واألىداؼ ،واألىمية ،وتعريؼ مصطمحات البحث إجرائياً ،وحدود

كمية التربية يوجد بيا برنامجي الماجستير والدكتوراه لمطالب

البحث) .مراجعة أدبيات البحث والدراسات السابقة .تصميـ

والطالبات ،بينما بقية الكميات ال يوجد بيا سوى برنامج

البحث وتحديد خطواتو اإلجرائية ،أو إجراءات البحث .تحميؿ

الماجستير فقط ،وبعضيا بو برنامج الدكتوراه لمطالب فقط دوف

المعمومات وتفسيرىا ،أو تفسير نتائج البحث .تمخيص البحث

الطالبات واألعداد قميمة جداً ،وبرنامج الدكتوراه حديث جداً في

وعرض النتائج والتوصيات ،أو خالصة البحث والتوصيات

ىذه الكميات ،ليذه األسباب تـ اختيار كمية التربية.

والمقترحات المراجع والتوثيؽ ،وتوظيؼ كؿ ذلؾ في حؿ

وقد تـ اختيار عينة بالطريقة العشوائية البسيطة قواميا

لمشكالت.

 540طالباً وطالبة ،يمثموف  %21مف المجتمع الكمي ،ممف

ه .حدود الدراسة

اجتازوا الرسالة ،أو سجموا الخطة ،أو انيوا دراسة مواد البحث

الحدود المكانية :جامعة الممؾ خالد.

واإلحصاء ،وتـ استبعاد  75استبانة لعدـ اكتماليا ،ليصبح

الحدود الزمانية :العاـ 1437ىػ2016-ـ.

المجموع الكمي  465طالباً وطالبة ،يمثموف  %18مف المجتمع
الكمي .والجدوؿ رقـ ( )1يوضح خصائص وأعداد العينة.

 .4الطريقة واإلجراءات

جدول 1

خصائص وأعداد العينة في كل تخصص
التخصص

طالب

طالبات

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس عامة.

30

17

دكتوراه إدارة واشراؼ تربوي.

30

15

دكتوراه توجيو وارشاد نفسي.

27

16

9

9

5

2016

ماجستير انتظاـ مناىج وطرؽ تدريس عامة.

30

30

ماجستير انتظاـ إدارة واشراؼ تربوي.

30

31

ماجستير انتظاـ توجيو وارشاد نفسي.

25

27

ماجستير موازي مناىج وطرؽ تدريس عامة.

30

30

ماجستير موازي إدارة واشراؼ تربوي.

30

30

ماجستير موازي توجيو وارشاد نفسي.

20

17

المجموع

252

213
465

المجموع الكمي

شكل 1

توزيع عينة الدراسة

وصعوبات خالصة البحث والتوصيات والمقترحات ،المحور

يتضح مف الشكؿ أف العينة متوزعة بشكؿ طبيعي ،وأف

السادس يمثؿ ميارات وصعوبات المراجع والتوثيؽ ،سؤاؿ مفتوح

توزيع أفراد العينة يتسـ باالعتدالية.
كما تـ اختيار  60رسالة عممية بطريقة عشوائية تمثؿ

يقيس سبؿ التغمب عمى المشكالت .وتشمؿ االستبانة عمى 55

 %13مف المجتمع الكمي ،وذلؾ إلجراء تحميؿ المحتوى عمييا

مفردة .وتشمؿ االستبانة عمى خمس فئات استجابة (كبيرة جداً –

ومعرفة المشاكؿ التي تتعمؽ بميارات البحث العممي.

كبيرة  -متوسطة – قميمة  -قميمة جداً) .فإذا اختار المفحوص

ج .أداة الدراسة

قميمة جداً ىذا يعني أف لديو مشكالت وصعوبات ،واذا اختار

أوالً :استبانة الكشؼ عف مدى امتالؾ طمبة الدراسات العميا

كبيرة جداً فيذا يدؿ عمى أنو يمتمؾ الميارة وىكذا.
بعد ذلؾ تـ عرض االستبانة عمى  10محكميف

لميارات البحث العممي والصعوبات.
تـ

مراجعة

الكتب

والمراجع،

والدراسات،

المتخصصيف والفنييف وذلؾ إلبداء وجيات نظرىـ حوؿ العبارات

والمقاييس

ومدى مالئمتيا لكؿ بعد ،وتصحيحيا لغوياً وامالئياً ،وقد اتفؽ

ومنيا ].[10,11,12,13,15,22,24,27,28,29,30

أغمب المحكميف بنسبة تطابؽ  96في المئة عمى مالئمة

في ضوء ما سبؽ تـ تصميـ االستبانة لتشمؿ عمى ستة

المفردات لإلبعاد ووضوحيا.

محاور ،المحور األوؿ يمثؿ ميارات وصعوبات المدخؿ إلى
مشكمة البحث ،المحور الثاني يمثؿ ميارات وصعوبات أدبيات

بعد ذلؾ تـ تطبيؽ القائمة عمى عينة قواميا  30طالب،

البحث والدراسات السابقة ،المحور الثالث يمثؿ ميارات

و 30طالبة مف طمبة الجامعة ،وذلؾ لمتأكد مف وضوح المفردات

وصعوبات إجراءات البحث ،المحور الرابع يمثؿ ميارات

وسيولتيا ،وقد كانت واضحة ومناسبة.
مجم ػوع درج ػات القػائم ػة كك ػؿ بي ػف  55إل ػى  ،275وكانت

وصعوبات تفسير نتائج البحث ،المحور الخامس يمثؿ ميارات
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درجات المحور األوؿ ،والرابع تتراوح بيف  9إلى  .45والمحور

مشكالت قميمة .المدى ( )5-4.2وتقابؿ الدرجة مف ( 37.9إلى

الثاني والسادس تتراوح درجاتيما بيف  10إلى  .50والمحور

 )45يمتمؾ الميارات بدرجة كبيرة جداً ،ويعاني مف مشكالت

الثالث مف  11إلى  .55بينما المحور الخامس مف  6إلى .30

قميمة جداً .بينما يصنؼ البعد الثاني والسادس عمى النحو التالي

وبحكـ أف األداة مرجعية الجماعة أو المعيار ،وأف القائمة أحادية

المدى ( )1.8-1.00وتقابؿ الدرجة مف ( 10إلى  )18يمتمؾ

االتجاه يقيس متغي اًر واحداً ،وىذا يعني أف يمكف تعييف أو تمثيؿ

الميارات بدرجة قميمة جداً ،ولديو مشكالت كبيرة جداً .المدى

درجة الفرد بنقطة عمى متصؿ االتجاه ،وأف االستبانة تقيس مدى

( )2.6-1.80وتقابؿ الدرجة مف ( 19إلى  )26يمتمؾ الميارات

امتالؾ الطمبة ليذه الميارات ،وليس ىنالؾ إجابة صحية أو

بدرجة قميمة ،ويعاني مف مشكالت كبيرة .المدى ()3.4-2.6

خاطئة ،ويمكف إيجاد ترتيب الفرد أو درجة الفرد بمقارنتو بأداء

وتقابؿ الدرجة مف ( 27إلى  )34يمتمؾ الميارات بدرجة

المجموعة التي ينتمي إلييا ،استخدـ في ذلؾ معايير تقيـ األداء

متوسطة ،ولديو مشكالت متوسطة .المدى ( )4.2-3.4وتقابؿ

ممثالً في حساب الفئات .فقد تـ تقسيـ مدى الدرجات إلى فترات

الدرجة مف ( 35إلى  )42يمتمؾ الميارات بدرجة كبيرة ،ولديو

متساوية وفقاً لمفئات االستجابة عمى النحو التالي :تـ استخراج

مشكالت قميمة .المدى ( )5-4.2وتقابؿ الدرجة مف ( 43إلى

مدى كؿ فقرة وذلؾ بطرح أدنى قيمة مف أعمى قيمة ثـ القسمة

 )50يمتمؾ الميارات بدرجة كبيرة جداً ،ويعاني مف مشكالت

عمى خمس مستويات ( ،)0.8=5÷4،4=1-5فأصبحت

قميمة جداً .بينما يصنؼ البعد الخامس عمى النحو التالي المدى

المستويات عمى النحو اآلتي :المدى ( )1.8-1.00وتقابؿ

( )1.8-1.00وتقابؿ الدرجة مف ( 6إلى  )10.8يمتمؾ

الدرجة مف ( 55إلى  )99يمتمؾ الميارات بدرجة قميمة جداً،

الميارات بدرجة قميمة جداً ،ولديو مشكالت كبيرة جدا .المدى

ولديو مشكالت كبيرة جداً .المدى ( )2.6-1.80وتقابؿ الدرجة

( )2.6-1.80وتقابؿ الدرجة مف ( 10.81إلى  )15.6يمتمؾ

مف ( 100إلى )143يمتمؾ الميارات بدرجة قميمة ،ويعاني مف

الميارات بدرجة قميمة ،ويعاني مف مشكالت كبيرة .المدى

مشكالت كبيرة .المدى ( )3.4-2.6وتقابؿ الدرجة مف (144

( )3.4-2.6وتقابؿ الدرجة مف (15.7إلى  )20.4يمتمؾ

إلى  )187يمتمؾ الميارات بدرجة متوسطة ،ولديو مشكالت

الميارات بدرجة متوسطة ،ولديو مشكالت متوسطة .المدى

متوسطة .المدى ( )4.2-3.4وتقابؿ الدرجة مف ( 188إلى

( )4.2-3.4وتقابؿ الدرجة مف ( 20.5إلى  )25.2يمتمؾ

 )231يمتمؾ الميارات بدرجة كبيرة ،ولديو مشكالت قميمة.

الميارات بدرجة كبيرة ،ولديو مشكالت قميمة .المدى ()5-4.2

المدى ( )5-4.2وتقابؿ الدرجة مف ( 232إلى  )275يمتمؾ

وتقابؿ الدرجة مف ( 25.3إلى  )30يمتمؾ الميارات بدرجة كبيرة

الميارات بدرجة كبيرة جداً ،ويعاني مف مشكالت قميمة جداً .بينما

جداً ،ويعاني مف مشكالت قميمة جداً .بينما يصنؼ البعد الثالث

يصنؼ البعد األوؿ والرابع عمى النحو التالي المدى (-1.00

عمى النحو التالي المدى ( )1.8-1.00وتقابؿ الدرجة مف (11

 )1.8وتقابؿ الدرجة مف ( 9إلى  )16.2يمتمؾ الميارات بدرجة

إلى  )19.8يمتمؾ الميارات بدرجة قميمة جداً ،ولديو مشكالت

قميمة جداً ،ولديو مشكالت كبيرة جدا .المدى ()2.6-1.80

كبيرة جدا .المدى ( )2.6-1.80وتقابؿ الدرجة مف ( 19.9إلى

وتقابؿ الدرجة مف ( 16.3إلى  )23.4يمتمؾ الميارات بدرجة

 )28.6يمتمؾ الميارات بدرجة قميمة ،ويعاني مف مشكالت

قميمة ،ويعاني مف مشكالت كبيرة .المدى ( )3.4-2.6وتقابؿ

كبيرة .المدى ( )3.4-2.6وتقابؿ الدرجة مف ( 28.7إلى

الدرجة مف ( 23.5إلى  )30.6يمتمؾ الميارات بدرجة متوسطة،

 )37.4يمتمؾ الميارات بدرجة متوسطة ،ولديو مشكالت

ولديو مشكالت متوسطة .المدى ( )4.2-3.4وتقابؿ الدرجة مف

متوسطة .المدى ( )4.2-3.4وتقابؿ الدرجة مف ( 37.4إلى

( 30.7إلى  )37.8يمتمؾ الميارات بدرجة كبيرة ،ولديو

 )46.2يمتمؾ الميارات بدرجة كبيرة ،ولديو مشكالت قميمة.
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المدى ( )5-4.2وتقابؿ الدرجة مف ( 46.3إلى  )55يمتمؾ

2016
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كما لجأ الباحث إلى استخداـ صدؽ البناء أو التكويف

الميارات بدرجة كبيرة جداً ،ويعاني مف مشكالت قميمة جداً.

الفرضي ،والذي ييدؼ إلى التأكد مف أف العناصر التي يتكوف

الخصائص السيكومترية لمقائمة:

منيا المفيوـ الذي تقيسو ،ىي نفسيا العناصر التي تقيسيا

الصدؽ:

القائمة .ومف األساليب المستخدمة لتحديد الصدؽ المرتبط

لقياس الصدؽ لجأ الباحث إلى استخداـ صدؽ المحتوى

بالتكويف التحميؿ العاممي والذي يسعى لدراسة االرتباط بيف

(الصدؽ الظاىري) ،وصدؽ البناء أو التكويف الفرضي ،وكانت

مجموعة مف درجات المقياس لتحديد عدد العوامؿ التي يمكف أف

النتائج عمى النحو التالي:

تفسر ىذه االرتباطات .وتـ استخداـ الصدؽ العاممي ممثالً في
التحميؿ

أوالً :صدؽ المحتوى عف طريؽ (المحكميف)
تـ عرض القائمة في صورتيا األولية سبعة محكميف مف

العاممي

االستكشاؼ

Factor

Exploratory

 Analysisوفؽ الخطوات التالية:

الفنييف والمتخصصيف ،وذلؾ لمراجعة االستبانة لغوياً وامالئياً،

التحقؽ مف االفتراضات التي يجب مراعاتيا عند استخداـ

ومدى مالئمة ومناسبة المفردات لقياس البعد الذي تقيسو .وبعد

التحميؿ العاممي ومنيا ،التوزيع الطبيعي لممتغيرات ،واالستقاللية،

األخذ بمالحظات المحكميف تـ استبعاد واضافة مفردات لتصبح

وقد تـ التأكد مف التوزيع الطبيعي واالستقاللية مف خالؿ الرسـ

القائمة تحتوي عمى  55مفردة (تقيس ستة أبعاد) .وكانت نسبة

البياني أعاله .ولمتأكد مف كفاية حجـ العينة ،تـ مف خالؿ إجراء

تطابؽ بيف المحكميف  ،%96وتعتبر نسبة عالية.

التحميؿ العامؿ بواسطة اختبار كيسر -ماير  -اولكف )(KMO

ثانياً :صدؽ التكويف الفرضي عف طريؽ (التحميؿ العاممي)

 ،Keiser-Meyer Olkenوالجدوؿ رقـ ( )2يوضح نتائج
التحميؿ
جدول 2

اختبار كيسر -ماير  -اولكن  (KMO) Keiser-Meyer Olkenلمتاكد من كفاية حجم العينة
.903

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square

23636.903
1485

df

.000

Sig.

يتضح مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ أف حجـ

مصفوفة االرتباط األصمية ،وتـ اختبار ىذه الفرضية عف طريؽ

عينة الدراسة كاف كافياً بما يسمح بإجراء التحميؿ العاممي ،حيث

حساب معامؿ اختبار "بارتميت  ،"Bartlett’s testفكاف مقداره

وصمت قيمة إحصائي اختبار  KMOإلى ( )0.903وىي بذلؾ

( )1485وىو داؿ بداللة ال تقؿ عف ( ،)،001ومف خالؿ قيمة

تجاوزت الحد المثالي الذي يتعدى ( ،)0.9وابعد مف الحد

االختبار ،والداللة اإلحصائية تشير إلى أف المصفوفة ليست

األدنى الذي يصؿ إلى ( .)0.5ثـ حسبت معامالت أخرى

متماثمة ،والى أف ىناؾ عالقة بيف المتغيرات .كما تـ التحقؽ مف

Measures of Sampling

قيمة محدد المصفوفة االرتباطية  Determinanفتبيف أف مقداره

 ،Adequacyوالتي يطمؽ عمييا ) ،(MSAوذلؾ لكؿ مفردة

( ).013والتي تظير أنيا كانت أعمى بكثير مف المحؾ الذي

مف مفردات األداة ،وأظيرت النتائج أف حجميا اقرب إلى الحد

تبمغ قيمتو ( ،).00001وبالتالي فإف ىذا تأكيد عمى عدـ وجود

المثالي (أعمى مف  0.9وابعد مف الحد األدنى  ،)0.5وىذا فيو

مشاكؿ في مستوى االرتباط بيف المتغيرات خاصة مشكمة

تأكيد لنتائج اختبار ) (KMOأيضاً عدـ تطابؽ أو تماثؿ

المستوى العالي مف االرتباط بيف المتغيرات ،أيضاً عدـ وجود

لمتحقؽ مف كفاءة المعاينة

12

مشكمة االزدواج الخطي بيف المتغيرات .وبالتالي تـ التحقيؽ مف

ليا جذر كامف (أكبر مف (أو) (يساوي) الواحد الصحيح مع

صالحية البيانات لمتحميؿ العاممي ،مف خالؿ تحقؽ االفتراضات

اعتبار تشبع األسموب بالعامؿ داالً إحصائياً إذا كانت قيمتو

الخاصة بالتحميؿ العاممي .ولوحظ مف خالؿ مصفوفة العالقة

( )0.3فأكثر .وتـ تدوير المحاور بطريقة

بيف المتغيرات أف ىناؾ ارتباطاً بيف المتغيرات بما يكفي إلجراء

 ،Rotationألف العوامؿ مستقمة غير مترابطة .يتضح مف

التحميؿ العاممي.

الجدوؿ رقـ ( .)3تشبعت المكونات الفرعية لقائمة مدى امتالؾ

تـ بعد ذلؾ استخداـ التحميؿ العاممي االستكشافي

طمبة الدراسات العميا لميارات البحث العممي والصعوبات عمى

المكونات

ستة عوامؿ .وكانت نسبة التبايف المفسرة الت اركمية ()%75.98

األساسية  ،Principal Componentوتـ التركيز عمى العوامؿ

وىي بالطبع قيمة عالية ،وعميو جاءت نتيجة ىذه الخطوة لتؤكد

التي تزيد قيمة الجذر  Eignvalueعف  ،1مع محؾ كايزر

أف األداة تتمتع بصدؽ تكويف فرضي عالي.

Exploratory Factor Analysis

بطريقة

Varimax

 Kaiser Criterionالستخالص العوامؿ ،وىي العوامؿ التي
جدول 3

قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة لمعوامل
العامل األول

العوامل

العامل الثاني

العامل الرابع

العامل الثالث

العامل السادس

العامل الخامس

التباين
الجذر الكامف

12.52

8

2.25

6.83

6

4.8

نسبة التبايف المفسر

%22.7

%14.48

%12.43

%10.96

%8.92

%6.49

نسبة التبايف المفسر التراكمي

%22.7

%37.18

%49.61

%60.57

%69.49

%75.98

%75.98

نسبة التبايف المفسر الكمي

الثبات :لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة ،قاـ الباحث باستخراج

الداخمي أو التجانس عف طريؽ تبايف الفقرات لألداة الكمية

معامؿ الثبات األداة بمعادلة الفا كرونباخ وذلؾ لقياس التناسؽ

وأبعادىا الفرعية ،وكانت عمى النحو اآلتي:

جدول 4

قيم معامالت االرتباط إلبعاد القائمة
البعد

عدد العبارات

قيمة ألفا كرونباخ

األوؿ

9

0.86

الثاني

10

0.85

الثالث

11

0.90

الرابع

9

0.90

الخامس

6

0.89

السادس

10

0.95

 -1تـ االطالع عمى األدب التربوي المتعمؽ بمناىج البحث

يتضح مف الجداوؿ أف معامالت الثبات لألبعاد الفرعية
تراوحت بيف ( ،)0.95 -0.85وكميا معامالت ثبات مرتفعة،

العممي.

وتعتبر كمؤشر جيد ومقبوؿ لثبات الدراسة الحالية .ومما سبؽ

 -2استفاد الباحث مف األدب التربوي ذي الصمة بمواضيع

توفر لألداة مؤشرات مرتفعة لمصدؽ والثبات.

التقويـ ،وطُرقو ومفاىيمو وخصائصو ،وكذلؾ أساليبو مطّمعاً

ثانياً :بطاقة تحميؿ لتقويـ الرسائؿ الجامعية

عمى الدراسات التي تناولت برامج التقويـ.
 -3استفاد الباحث مف آراء رجاؿ التربية أصحاب الخبرة في

قاـ الباحث ببناء بطاقة تحميؿ لبعض اإلجراءات المنيجية،

مجاؿ التربية وطرؽ التدريس ،وبالرجوع إلى الكتابات والمقاالت

كأداة تقييـ لمرسائؿ الجامعية ،وفؽ الخطوات التالية:
13
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نسبة عالية.

بطاقة التحميؿ المرجوة.

الثبات :وفيما يتعمؽ بالثبات أكدت الباحثتاف كيد ووادسورث

 -4تـ االستفادة مف خبرة الباحث ،مف خالؿ تدريسو لمادتي

[ ]31أف الثبات مف أىـ القضايا التي ال بد أف يتـ اختبارىا في

مناىج البحث العممي ،وحمقة البحث ،واإلشراؼ عمى عدد مف

دراسات تحميؿ المحتوى ،حيث يقصد بيا في دراسات تحميؿ

الرسائؿ ،ومناقشاتو.

المحتوى مدى توافؽ نتائج تحميؿ محتوى ما لعدد مف المحكميف

 -5بعد ذلؾ تـ بناء قائمة مف ميارات البحث العممي الواجب

باستخداـ أداة قياس واحدة.
وفي ىذا الصدد يشير كريبندورؼ [ ]32إلى أف ىنالؾ ثالث

توافرىا في الرسائؿ العممية .تكونت القائمة ( )14ميارة رئيسة
يندرج تحتيـ العديد مف الميارات الفرعية.

أنواع لمثبات ،والذي ييمنا في ىذه الدراسة ىو فعالية المحمؿ

 -6بعد ذلؾ تـ عرض القائمة عمى  12محكماً ممف يقوموف

 Intercoderويقصد بو قدرة محمميف أو أكثر عمى ترميز نفس

بتدريس مواد البحث العممي ،ويشرفوف عمى الرسائؿ العممية،

المحتوى بحيث أف كؿ محمؿ يعمؿ مستقالً عف األخر باستخداـ

وذلؾ إلبداء وجيات نظرىـ حوؿ العبارات ومدى مالئمتيا لكؿ

معايير واحدة .نتيجة لذلؾ ظير العديد مف المعادالت الرياضية

بعد ،وتصحيحيا لغوياً وامالئي ًا.

التي يمكف استخداميا لحساب ثبات عممية التحميؿ ،ومف أشير

 -7بعد ذلؾ تـ تطبيؽ القائمة عمى عدد مف الرسائؿ (10

ىذه المعادالت معادلة ىولستي Hollsti
ونظ اًر ألف أداة الدراسة بطاقة تحميؿ ،تـ حساب ثباتيا مف

رسائؿ ماجستير ،و 10رسائؿ دكتوراه) ،كعينة استطالعية ،وتـ
االستفادة مف ىذا التطبيؽ ببعض التعديالت.

خالؿ معادلة ىولستي:

الخصائص السيكومترية لمقائمة:

GR = 2M / n1 + n2

الصدؽ :لقياس الصدؽ لجأ الباحث إلى استخداـ صدؽ المحتوى

حيث = ) (Mعدد الفقرات التي يتفؽ عمييا المحمالف.

(الصدؽ الظاىري وكانت النتائج عمى النحو التالي :تـ عرض

و = ) (n1+n2مجموع الفقرات التي حممت أو توصؿ ليا

القائمة في صورتيا األولية عمى  12محكماً ممف يقوموف

المحمالف.

بتدريس مواد البحث العممي ،ويشرفوف عمى الرسائؿ العممية،

حيث قاـ الباحث بتحميؿ ( )10رسائؿ ،منيا  ٥رسائؿ

وذلؾ إلبداء وجيات نظرىـ حوؿ العبارات ومدى مالئمتيا لكؿ

ماجستير ،و ٥رسائؿ دكتوراه ،وقاـ الزميؿ األستاذ الدكتور السيد

بعد ،وتصحيحيا لغوياً وامالئياً ،وبعد األخذ بمالحظات

عبد الدايـ بتحمييا مرة أخرى ،ثـ تـ حساب نسبة االتفاؽ

المحكميػ ػف ك ػان ػت نسبػ ػة تطاب ػؽ بي ػف المػحكمي ػ ػف  ،%96وتػعػتػبػر

واالختالؼ بيف المحمميف .والجدوؿ رقـ ( )5يوضح النتائج
جدول 5

معامالت الثبات بين المحممين وفقاً لمعادلة هولستي
المحور

االتفاق

االختالف

النسبة المئوية لالتفاق

صفحة الغالؼ

10

0

0.100

العنواف

10

0

0.100

المقدمة

9

1

0.90

تحديد وصياغة المشكمة

9

1

0.90

أىداؼ البحث

10

0

0.100

أىمية البحث

8

2

0.80

مصطمحات البحث

10

0

0.100

حدود البحث

10

0

0.100

14

اإلطار النظري

10

0

0.100

الدراسات السابقة

10

0

0.100

الفروض

10

0

0.100

منيج واجراءات الدراسة

10

0

0.100

تحميؿ النتائج

8

2

0.80

التوثيؽ والمراجع واخراج الدراسة

10

0

0.100
0.95

اجمالي نسبة االتفاؽ عمى جميع المحاور

نص السؤاؿ عمى ما يمي :ما مدى امتالؾ طمبة الدراسات العميا

وىي نسبة عالية تدؿ عمى ثبات التحميؿ ،وتؤكد الوثوؽ

بجامعة الممؾ خالد لميارات البحث العممي؟ ولإلجابة عمى

في تحميؿ المحتوى ،مما يطمئف لالعتماد عمى نتائج التقويـ.

السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

 .5نتائج الدراسة

ويوضح الجدوؿ رقـ ()6

 -1النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:

جدول 6

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل بعد والمجموع الكمي
المتوسط

االنحراف

درجة التمكن

درجة الصعوبة

المحور
ميارات وصعوبات المدخؿ إلى مشكمة البحث

31.59

5.89

كبيرة

قميمة

ميارات وصعوبات أدبيات البحث والدراسات السابقة

35.57

5.66

كبيرة

قميمة

ميارات وصعوبات إجراءات البحث

38.95

7.11

كبيرة

قميمة

ميارات وصعوبات تفسير نتائج البحث

33.50

5.88

كبيرة

قميمة

ميارات وصعوبات خالصة البحث والتوصيات والمقترحات

20.84

4.76

كبيرة

قميمة

ميارات وصعوبات المراجع والتوثيؽ

33.63

9.42

متوسطة

متوسطة

194.12

29.95

كبيرة

قميمة

المجموع ككؿ

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )6أف درجة التمكف مف ميارات

المعياري

الصعوبات التي تواجو طمبة الدراسات العميا قاـ الباحث بترتبيا
تصاعدياً والجدوؿ رقـ ( )7يوضح ذلؾ.

البحث درجة كبيرة ،ماعدا في ميارات وصعوبات المراجع
والتوثيؽ متوسطة ،ودرجات الصعوبة قميمة .ولمعرفة أكثر

جدول 7

درجات الصعوبة في مهارات البحث العممي
تكرارها

النسبة المئوية

المهارة
كتابة مقدمة البحث

88

%18.9

تحديد أىمية البحث

79

%17

التعريؼ االجرائي لممصطمحات البحث

79

%17

توفر المصادر األساسية لمدراسات السابقة

77

%16.6

حداثة الدراسات السابقة

76

%16.3

تحديد مجتمع البحث

75

%16.1

تحديد الحجـ األمثؿ لعينة البحث

75

%16.1

تفسير نتائج البحث

74

%15.9

القدرة عمى ربط التوصيات بنتائج البحث

74

%15.9

كتابة المراجع بطريقة صحيحة

73

%15.6

15
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يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )7أف ىنالؾ صعوبات تواجو طمبة

األساسية لمدراسات السابقة حداثة الدراسات السابقة ،تحديد

الدراسات العميا ،وتـ التركيز عمى أىميا وأعالىا تك ار اًر ،وكانت

مجتمع البحث ،تحديد الحجـ األمثؿ لعينة البحث تفسير نتائج

عمى النحو التالي( :كتابة مقدمة البحث ،تحديد أىمية البحث

البحث ،القدرة عمى ربط التوصيات بنتائج البحث ،كتابة المراجع

التعريؼ االجرائي لممصطمحات البحث ،توفر المصادر

بطريقة صحيحة).

شكل 2

توزيع المتغيرات عمى أفراد العينة

نص السؤاؿ عمى ما يمي :ما أبرز المشكالت التي تواجو طمبة

يتضح مف الشكؿ أف المتغيرات متوزعة بشكؿ طبيعي ،وأف
التوزيع يتسـ باالعتدالية.

الدراسات العميا والتي تعوؽ مف تمكنيـ مف ميارات البحث

 -2النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

العممي؟ ولإلجابة عمى السؤاؿ استخدـ الباحث أسموب تحميؿ
16

المحتوى أو المضموف  ،Content Analysisوقد اتبع الباحثة

أىداؼ البحث ،مصطمحات البحث ،حدود البحث ،اإلطار

الخطوات التالية في عممية التحميؿ:

النظري ،الدراسات السابقة ،الفروض ،منيج واجراءات الدراسة،

أ – تـ اختيار  30رسالة عممة لمماجستير ،و 30رسالة

معايير تحميؿ النتائج ،التوثيؽ والمراجع واخراج الدراسة) .أما

لمدكتوراه.

وحدات التحميؿ فقد فيي انطباؽ أو عدـ انطباؽ ىذه المعايير

ب – تـ تحديد فئات المحتوى ووحداتو :تـ اختيار أربع عشرة

عمى الرسائؿ العممية .وتـ التحميؿ باستخداـ التك اررات والنسب

فئة لمتحميؿ فئات لتحميؿ المحتوى وىي( :صفحة الغالؼ،

المئوية ،وتـ التركيز عمى المشكالت التي تجاوز نسبت تكرارىا

العنواف ،المقدمة ،تحديد وصياغة المشكمة ،أىمية البحث،

 .%50والجدوؿ رقـ ( )8يوضح نتائج التحميؿ.

جدول 8

نتائج تحميل المحتوى
المجال الفرعي لممعيار التقويم

المجال الرئيسي

ال تنطبق

التكرار

النسبة المئوية

لممعيار
العنواف
المقدمة

تحديد وصياغة
المشكمة
أىمية البحث

ىؿ طوؿ العنواف ال يزيد عف15كممة؟

√

47

%78

ىؿ اشتمؿ عمى متغيرات البحث ،والعينة؟

√

33

%55

ىؿ تصؼ مجاؿ موضوع البحث؟

√

50

%83

ىؿ تشير ألىمية البحث؟

√

54

%90

ىؿ ذكر الجيود السابقة في مجاؿ البحث؟

√

43

%71

ىؿ تبيف النقص في الجيود السابقة والذي يكممو البحث؟

√

50

%83

ىؿ تظير مبررات البحث؟

√

41

%68

ىؿ ذكر أرقاـ واحصاءات تدعـ سبب معالجتو لممشكمة؟

√

51

%85

ىؿ ذكر أسباب اختياره لمشكمة البحث؟

√

42

%70

ىؿ ذكر الجيات التي تستفيد منيا ىذه الدراسة؟

√

53

%88

ىؿ تمت كتابة المقدمة بشكؿ ىرمي سميـ؟

√

55

%91

ىؿ ىنالؾ إحساس بوجود مشكمة يستوجب بحثيا؟

√

49

%81

ىؿ تـ ربط عناصر المقدمة ببعضيا؟

√

50

%83

ىؿ تعالج المشكمة موضوعاً حديث ًا أـ مكر اًر؟

√

52

%86

√

54

%90

ىؿ تـ اإلشارة إلى اإلحصاءات ذات العالقة المباشرة بموضوع البحث؟

√

55

%91

ىؿ تمت اإلشارة إلى التوصيات التي وردت في بحوث سابقة التي تنص عمى

√

57

%95

ىؿ األىداؼ قابمة لمتحقؽ في ضوء الوقت والجيد المخصص لمبحث؟

√

49

%81

ىؿ تـ تعريؼ المصطمحات لغوياً واصطالحياً ونظرياً؟

√

43

%71

√

55

%91

ىؿ ذكر الدراسات السابقة ،وىؿ ليا عالقة مباشرة بالدراسة؟

√

34

%56

ىؿ ىنالؾ تعميؽ عمى الدراسات السابقة وضح مف خاللو أوجو االتفاؽ

√

49

%81

ىؿ عرضت الدراسات مف األقدـ إلى األحدث؟ وىؿ ىي حديثة؟

√

39

%65

ىؿ حدد في صياغة الفروض عالقة وفرؽ بيف متغيريف؟

√

32

%53

ىؿ تـ صياغة الفروض عمى أساس منطقي مستندة إلى نظرية أو بحوث

√

58

%96

ىؿ تـ تحديد مشكمة البحث بدقة؟

أىمية دراسة مثؿ ىذا الموضوع؟
مصطمحات البحث

ىؿ التعريؼ اإلجرائي ينطبؽ مع األداة؟

الدراسات السابقة

واالختالؼ ،وما يميز دراستو الحالية ،ومدى استفادتو مف الدراسات السابقة؟

سابقة؟
منيج واجراءات

ىؿ تـ تحديد مجتمع البحث؟

√

17

50

%83

5
البحث

معايير تحميؿ وتفسير
النتائج

التوثيؽ والمراجع
واخراج البحث

2016

9

ىؿ تـ تحديد طرؽ اختيار العينة؟

√

55

%91

ىؿ العينة ممثمة؟

√

57

%95

ىؿ تـ ضبط العوامؿ الدخيمة التي قد تؤثر عمى المتغير التابع؟

√

57

%95

ىؿ تـ التحقؽ مف شروط األساليب اإلحصائية؟

√

100

%100

ىؿ اعتمد عمى أدلة كافية لموصوؿ إلى النتائج؟

√

49

%81

ىؿ استفاد مف اإلطار النظري والدراسات السابقة في تحميؿ وتفسير النتائج.

√

58

%96

ىؿ استخدـ لغة البحث العممي في تحميؿ النتائج؟

√

55

%91

ىؿ برزت شخصية الباحث في تحميمو لمنتائج؟

√

58

%96

ىؿ اقترحت الدراسة القياـ بأبحاث أخرى؟

√

55

%91

ىؿ تـ استخداـ مراجع ومصادر حديثة؟

√

53

%88

ىؿ تخمو الدراسة مف األخطاء اإلمالئية ،وىؿ استخدمت الدراسة لغة عربية

√

50

%83

واضحة وبسيطة؟

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىنالؾ مشكالت تواجو طمبة

ذكر أرقاـ واحصاءات تدعـ سبب معالجتو لممشكمة ،عدـ وصؼ

الدراسات العميا تعوؽ مف تمكنيـ مف ميارات البحث العممي،

مجاؿ موضوع البحث ،عدـ ذكر النقص في الجيود السابقة

وجاء ترتيبيا عمى النحو التالي :مشكال تتعمؽ بمنيج واجراءات

والذي يكممو البحث ،عدـ ربط عناصر المقدمة ببعضيا ،عدـ

البحث وأبرزىا جاء (عدـ التحقؽ مف شروط األساليب

اإلحساس بوجود مشكمة يستوجب بحثيا ،عدـ ذكر الجيود

اإلحصائية ،عدـ تمثيؿ العينة ،عدـ ضبط العوامؿ الدخيمة التي

السابقة في مجاؿ البحث ،عدـ ذكر أسباب اختياره لمشكمة

قد تؤثر عمى المتغير التابع ،عدـ تحديد طرؽ اختيار العينة،

البحث ،عدـ ذكره لمبررات البحث) .مشكالت تتعمؽ

عدـ تحديد مجتمع البحث) .مشكالت تتعمؽ بتحميؿ وتفسير

بمصطمحات البحث وأبرزىا (عدـ تطابؽ التعريؼ اإلجرائي مع

نتائج وجاء أبرزىا (عدـ االستفادة مف اإلطار النظري والدراسات

األداة ،عدـ تعريؼ المصطمحات لغوياً واصطالحياً ونظرياً).

السابقة في تحميؿ وتفسير النتائج ،عدـ بروز شخصية الباحث

مشكالت تتعمؽ بالدراسات السابقة وأبرزىا (عدـ صياغة

في التحميؿ والتفسير ،عدـ استخدـ لغة البحث العممي في

الفروض عمى أساس منطقي مستندة إلى نظرية أو بحوث

التحميؿ ،عدـ اقتراح القياـ بدراسات أخرى ،عدـ كفاية األدلة

سابقة ،عدـ عرض الدراسات السابقة مف األقدـ إلى األحدث،

لموصوؿ إلى النتائج) .مشكالت تتعمؽ باألىمية وأبرزىا (عدـ

عدـ تحديد في صياغة الفروض عالقة وفرؽ بيف متغيريف).

اإلشارة إلى التوصيات التي وردت في بحوث سابقة التي تنص

مشكالت تتعمؽ بالعنواف وجاءت أبرزىا (طوؿ العنواف ،وعدـ

عمى أىمية دراسة مثؿ ىذا الموضوع ،عدـ اإلشارة إلى

اشتمالو عمى متغيرات البحث والعينة).

اإلحصاءات ذات العالقة المباشرة بموضوع البحث) .مشكالت

 -3النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

تتعمؽ بتحديد وصياغة مشكمة البحث وأبرزىا (عدـ تحديد مشكمة

نص السؤاؿ عمى ما يمي :ىؿ تختمؼ صعوبة تمؾ

البحث بدقة ،عدـ معالجة مشكمة حديثة) .مشكالت تتعمؽ

الميارات باختالؼ التخصص؟ ولإلجابة عمى السؤاؿ تـ

بالتوثيؽ والمراجع واخراج البحث وجاءت أبرزىا (عدـ استخداـ

استخداـ ،اختبار تحميؿ التبايف األحادي ،والجدوؿ رقـ ()10

مراجع ومصادر حديثة ،وجود أخطاء إمالئية ،وعدـ استخداـ

يوضح ذلؾ ،مع العمـ أنو تـ التأكد مسبقاً مف افتراضات وشروط

لغة عربية واضحة وبسيطة) .مشكالت تتعمؽ بالمقدمة وأبرزىا

استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي (التوزيع الطبيعي،

(عدـ كتابة المقدمة بشكؿ ىرمي سميـ ،عدـ اإلشارة ألىمية

االستقاللية) ،أما بالنسبة لمتجانس التبايف فيوضح الجدوؿ رقـ

البحث ،عدـ ذكر الجيات التي تستفيد منيا ىذه الدراسة ،عدـ

( )9التجانس.
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جدول 9
اختبار تجانس الفروق
Sig.
.428

df2
462

df1
2

Levene Statistic
1.593

المدخؿ إلى البحث

.278

462

2

1.284

أدبيات البحث والدراسات السابقة

.903

462

2

1.992

إجراءات البحث

.958

462

2

.043

تفسير نتائج البحث

.118

462

2

2.147

خالصة البحث والتوصيات

.068

462

2

2.699

المراجع والتوثيؽ

.306

462

2

1.130

المجموع الكمي

يتضح مف الجدوؿ ( )9أف الفروؽ بيف المجموعات الثالث

تبايناتيا لـ يكف كبي اًر لدرجة أف مستوى الداللة اإلحصائية كاف

مف حيث االنحراؼ المعياري لـ تكف كبيرة ،وتـ الكشؼ عف ذلؾ

أكبر مف  .0.05وىذا في حد ذاتو يحقؽ أحد االشتراطات

مف خالؿ اختبار ليفيف لتجانس التبايف ،والذي يؤكد عمى أف

الميمة (التجانس) التي يتطمبيا تحميؿ التبايف األحادي.

المجموعات كانت متجانسة ،ولـ تكف متباينة .وأف مستويات
جدول 11

نتائج تحميل التباين األحادي لممقارنة بين طمبة الدراسات العميا في صعوبة مهارات البحث العممي تبعاً لتخصص (مناهج-إدارة-توجيه وارشاد)
مصدر التباين

المدخؿ إلى

درجات الحرية

مجموع المربعات
بين المجموعات

داخل المجموعات

بين

160.479

15991.319

داخل

متوسط المربعات
بين

قيمة ف

داخل

المجموعات

المجموعات

المجموعات

المجموعات

2

462

80.239

34.613

مستوى
الداللة

2.13

0.100

البحث
أدبيات البحث

221.445

14678.245

462

2

110.722

31.771

3.48

0.031

والدراسات السابقة
إجراءات البحث

474.490

22997.734

2

462

237.245

49.779

4.76

0.009

تفسير نتائج

278.549

15801.657

2

462

139.275

34.302

4.07

0.018

البحث
خالصة البحث

78.623

10439.536

462

2

39.311

22.596

1.74

0.177

والتوصيات
المراجع

425.095

40772.484

462

2

212.547

88.252

2.4

0.091

والتوثيؽ
المجموع الكمي

7460.448

408798.318

462

2

3730.244

884.845

4.21

0.015

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )10أف ىناؾ فروقاً ذات داللة

النفسي لصالح اإلدارة واإلشراؼ التربوي ،بينما لـ توجد فروؽ

إحصائية في الصعوبات في كؿ مف أدبيات البحث والدراسات

ذات داللة إحصائية بيف تخصص المناىج واإلدارة واإلشراؼ

السابقة ،واجراءات البحث ،وتفسير نتائج البحث ،والمجموع

التربوي والتوجيو واإلرشاد النفسي في ىذه األبعاد .وكما اتضح

الكمي تبعاً لتخصص ،ولمعرفة مصادر الفروؽ تـ استخداـ

وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف المدخؿ إلى

اختبار شيفيو  Seffaheلممقارنات البعدية ،واتضح أف ىذه

البحث ،وخالصة البحث والتوصيات ،والمراجع والتوثيؽ تعزى

الفروؽ بيف تخصص اإلدارة واإلشراؼ التربوي والتوجيو واإلرشاد

لتخصص.
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جدول 11

قيمة ف لمفروق في صعوبات البحث لمطمبة الدراسات العميا باستخدام اختبار شيفيه
أدبيات البحث والدراسات السابقة
التخصص

متوسط الفروؽ

مستوى الداللة

إدارة واشراؼ ـ= 36.20

*1.68

0.038

توجيو وارشاد ـ=34.21
إجراءات البحث
التخصص

متوسط الفروؽ

مستوى الداللة

إدارة واشراؼ ـ= 40.12

*2.57

0.009

توجيو وارشاد ـ=37.58
تفسير نتائج البحث
التخصص

متوسط الفروؽ

مستوى الداللة

إدارة واشراؼ ـ= 34.27

*1.92

0.019

توجيو وارشاد ـ=32.34
المجموع الكمي
التخصص

متوسط الفروؽ

مستوى الداللة

إدارة واشراؼ ـ= 198.75

*1.22

0.016

توجيو وارشاد ـ=188.75

مع العمـ أف تـ التأكد مسبقاً مف افتراضات وشروط استخداـ

 -4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:

اختبار(  T.testالتوزيع الطبيعي ،االستقاللية) ،أما بالنسبة

نص السؤاؿ عمى ما يمي :ىؿ تختمؼ صعوبة تمؾ

لمتجانس التبايف فيوضح الجدوؿ رقـ ( )12التجانس.

الميارات باختالؼ المرحمة الدراسية (ماجستير -دكتوراه)؟
ولإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ تـ استخداـ ،اختبار،T.test

جدول 12
اختبار تجانس الفروق
Sig.
.057

Levene's Test for Equality of Variances
F
3.636

المدخؿ إلى البحث

.260

1.272

أدبيات البحث والدراسات السابقة

.117

2.471

إجراءات البحث

.160

1.981

تفسير نتائج البحث

.734

.116

خالصة البحث والتوصيات

.987

.000

المراجع والتوثيؽ

.178

1.821

المجموع الكمي

يتضح مف الجدوؿ ( )12أف الفروؽ بيف المجموعتيف مف

تبايناتيا لـ يكف كبي اًر لدرجة أف مستوى الداللة اإلحصائية كاف

حيث االنحراؼ المعياري لـ تكف كبيرة ،وتـ الكشؼ عف ذلؾ مف

أكبر مف  .0.05وىذا في حد ذاتو يحقؽ أحد االشتراطات

خالؿ اختبار ليفيف لتجانس التبايف ،والذي يؤكد عمى أف

الميمة (التجانس) التي يتطمبيا اختبار  t.test.والجدوؿ رقـ

المجموعات كانت متجانسة ،ولـ تكف متباينة .وأف مستويات

( )13يوضح نتيجة المقارنة.

20

جدول 13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وقيمة  T.testلممقارنة بين طمبة الجامعة في صعوبات البحث العممي تبعاً لممرحمة الدراسية
االنحراف المعياري

المرحمة الدراسية

العدد

المتوسط الحسابي

دكتوراه

135

30.68

6.48

ماجستير

330

31.97

5.61

دكتوراه

135

33.51

6.05

ماجستير

330

36.41

5.28

دكتوراه

135

38.11

7.78

ماجستير

330

39.30

6.80

دكتوراه

135

32.22

5.94

ماجستير

330

34.03

5.79

دكتوراه

135

19.76

4.96

ماجستير

330

21.29

4.61

دكتوراه

135

32.77

9.56

ماجستير

330

33.99

9.35

دكتوراه

135

187.06

33.83

ماجستير

330

197.01

27.75

مستوى الداللة

قيمة ت

البحث إلى المدخؿ
0.03

2.15-

السابقة والدراسات البحث أدبيات
0.00

5.15-

البحث إجراءات
0.12

1.63-

البحث نتائج تفسير
0.02

3.04-

والتوصيات البحث خالصة
0.02

3.17-

والتوثيؽ المراجع
0.20

1.26-

المجموع الكمي
0.01

3.28-

ويتضح مف الجدوؿ ( )13أف ىنالؾ فروؽ ذات داللة

نص السؤاؿ عمى ما يمي :ىؿ تختمؼ صعوبة تمؾ

إحصائية في صعوبات ميارات البحث العممي تبعاً لممرحمة

الميارات باختالؼ نوعية الدراسة (نظامي -موازي)؟ ولإلجابة

الدراسية لصالح مرحمة الماجستير ،فيما عدا ميارة إجراءات

عمى السؤاؿ تـ استخداـ ،اختبار تحميؿ التبايف األحادي،

البحث والمراجع والتوثيؽ لـ يكف ىنالؾ فروقاً ذات داللة

والجدوؿ رقـ ( )15يوضح ذلؾ ،مع العمـ أنو تـ التأكد مسبقاً

إحصائية.

مف افتراضات وشروط استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي

 -5النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس:

(التوزيع الطبيعي ،االستقاللية) ،أما بالنسبة لمتجانس التبايف
فيوضح الجدوؿ رقـ ( )14التجانس.
جدول  . 14اختبار تجانس الفروق

Sig.
.103

df2
462

df1
2

Levene Statistic
2.281

المدخؿ إلى البحث

.916

462

2

2.167

أدبيات البحث والدراسات السابقة

.255

462

2

1.369

إجراءات البحث

.526

462

2

.644

تفسير نتائج البحث

.390

462

2

.944

خالصة البحث والتوصيات

.816

462

2

.203

المراجع والتوثيؽ

.361

462

2

1.020

المجموع الكمي
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يتضح مف الجدوؿ ( )14أف الفروؽ بيف المجموعات

مستويات تبايناتيا لـ يكف كبي اًر لدرجة أف مستوى الداللة

الثالث مف حيث االنحراؼ المعياري لـ تكف كبيرة ،وتـ الكشؼ

اإلحصائية كاف أكبر مف  .0.05وىذا في حد ذاتو يحقؽ أحد

عف ذلؾ مف خالؿ اختبار ليفيف لتجانس التبايف ،والذي يؤكد

االشتراطات الميمة (التجانس) التي يتطمبيا تحميؿ التبايف

عمى أف المجموعات كانت متجانسة ،ولـ تكف متباينة .وأف

األحادي.

جدول 15
نتائج تحميل التباين األحادي لممقارنة بين طمبة الدراسات العميا في صعوبة مهارات البحث العممي تبعاً لنوعية الدراسة (موازي  -نظامي)
مصدر التباين

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات الحرية

بين

داخل

بين

داخل

بين

داخل

المجموعات

المجموعات

المجموعات

المجموعات

المجموعات

المجموعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

المدخؿ إلى البحث

162.218

15989.58

2

462

81.109

34.609

2.3

0.097

أدبيات البحث

1153.993

13745.7

2

462

576.996

19.393

19.393

0

والدراسات السابقة
إجراءات البحث

177.546

23294.68

2

462

88.773

50.421

1.76

0.173

تفسير نتائج البحث

675.965

15404.24

2

462

337.983

33.343

10.13

0

خالصة البحث

341.966

101176.2

2

462

170.983

22.026

7.76

0

والتوصيات
المراجع والتوثيؽ

193.384

41004.19

2

462

96.692

88.754

1.08

0.337

المجوع الكمي

9688.423

406570.3

2

462

4844.211

880.022

5.5

0.004

جدول 16
قيمة ف لمفروق في صعوبات البحث لمطمبة الدراسات العميا باستخدام اختبار شيفيه
أدبيات البحث والدراسات السابقة
التخصص
دكتوراه نظامي ـ= 33.51

ماجستير نظامي ـ= 35.44

مستوى الداللة

ماجستير موازي ـ=37.49

*1.93

0.00

*3.93
*2.04

ماجستير نظامي ـ= 35.44

0.03

تفسير نتائج البحث
التخصص

ماجستير موازي ـ=35.13

مستوى الداللة

دكتوراه نظامي ـ= 32.22

*2.91

0.00

ماجستير نظامي ـ= 33.04

*2.09

0.05

خالصة البحث والتوصيات
التخصص

ماجستير نظامي ـ= 21.86

مستوى الداللة

دكتوراه نظامي ـ= 19.76

*2.09

0.01

المجموع الكمي

مستوى الداللة

التخصص
دكتوراه نظامي ـ= 187.06

ماجستير موازي ـ=197.85

ماجستير نظامي ـ= 196.24
*9.18

0.00

*10.7

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )15أف ىناؾ فروقاً ذات داللة

ىذه الفروؽ بيف الدكتوراه والماجستير نظامي لصالح الماجستير

إحصائية في الصعوبات في كؿ مف أدبيات البحث والدراسات

نظامي ،وبيف الدكتوراه والماجستير الموازي لصالح الماجستير

السابقة ،وتفسير نتائج البحث ،وخالصة البحث والتوصيات،

موازي ،وبيف الماجستير نظامي وبيف الماجستير موازي لصالح

والمجموع الكمي تبعاً لممرحمة الدراسية ،ولمعرفة مصادر الفروؽ

الموازي في أدبيات البحث والدراسات السابقة .بينما وجدت فروؽ

تـ استخداـ اختبار شيفيو  Seffahلممقارنات البعدية ،واتضح أف

ذات داللة إحصائية في تفسير نتائج البحث بيف الماجستير
22

نظامي والماجستير موازي لصالح الموازي ،ولـ توجد فروؽ مع

إلى البحث ،واجراءات البحث ،والمراجع والتوثيؽ تعزى لممرحمة

الدكتوراه .كما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في خالصة

الدراسية.

البحث والتوصيات بيف الدكتوراه والماجستير نظامي لصالح
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الماجستير نظامي ،ولـ توجد فروؽ مع الموازي .كما وجدت

نص السؤاؿ عمى ما يمي :ىؿ تختمؼ صعوبة تمؾ الميارات

فروؽ ذات داللة إحصائية في المجموع الكمي لصعوبة الميا ارت

باختالؼ الجنس؟ ولإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ تـ استخداـ،

بيف الدكتوراه والماجستير نظامي لصالح الماجستير نظامي،

اختبار  ،T.testمع العمـ أف تـ التأكد مسبقاً مف افتراضات

وبيف الدكتوراه نظامي ،والماجستير موازي لصالح الماجستير

وشروط استخداـ اختبار  T.testالتوزيع الطبيعي ،االستقاللية،

موزاي .بينما لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية كؿ مف المدخؿ

أما بالنسبة لمتجانس التبايف فيوضح الجدوؿ رقـ ( )17التجانس.

جدول 17

اختبار تجانس الفروق
Levene's Test for Equality of Variances
F

.Sig
.524

.407

المدخؿ إلى البحث

.176

1.836

أدبيات البحث والدراسات السابقة

.071

3.269

إجراءات البحث

.605

.267

تفسير نتائج البحث

.450

.572

خالصة البحث والتوصيات

.059

3.060

المراجع والتوثيؽ

.058

3.612

المجموع الكمي

يتضح مف الجدوؿ ( )17أف الفروؽ بيف المجموعتيف مف

تبايناتيا لـ يكف كبي اًر لدرجة أف مستوى الداللة اإلحصائية كاف

حيث االنحراؼ المعياري لـ تكف كبيرة ،وتـ الكشؼ عف ذلؾ مف

أكبر مف  .0.05وىذا في حد ذاتو يحقؽ أحد االشتراطات

خالؿ اختبار ليفيف لتجانس التبايف ،والذي يؤكد عمى أف

الميمة (التجانس) التي يتطمبيا اختبار  t.test.والجدوؿ رقـ

المجموعات كانت متجانسة ،ولـ تكف متباينة .وأف مستويات

( )18يوضح نتيجة المقارنة.

جدول 18
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وقيمة  T.testلممقارنة بين طمبة الجامعة في صعوبات البحث العممي تبعاً لمجنس
الجنس

االنحراف المعياري

العدد

المتوسط الحسابي

ذكور

252

30.92

5.67

إناث

213

32.38

6.07

ذكور

252

35.49

5.51

إناث

213

35.67

5.85

ذكور

252

38.28

7.45

إناث

213

39.75

6.61

ذكور

252

33.46

5.93

إناث

213

33.55

5.83

قيمة ت

مستوى الداللة

المدخؿ إلى البحث
2.67-

0.08

أدبيات البحث والدراسات السابقة
0.34-

0.734

إجراءات البحث
2.25-

0.02

تفسير نتائج البحث

23

1.65-

0.869
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خالصة البحث والتوصيات
ذكور

252

20.76

4.61

إناث

213

20.94

4.93

ذكور

252

32.94

9.86

إناث

213

34.45

8.82

ذكور

252

191.88

30.97

إناث

213

196.77

28.53

0.401-

0.689

المراجع والتوثيؽ
1.72-

0.085

المجموع الكمي

يتضح مف الجدوؿ ( )18أف ىنالؾ فروؽ ذات داللة

1.75-

0.079
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إحصائية في صعوبات ميارات البحث العممي تبعاً لمجنس في

نص السؤاؿ عمى ما يمي :ماىي ابرز الحموؿ لتمؾ المشكالت

المدخؿ إلى البحث ،واجراءات البحث لصالح اإلناث ،وبقية

والتي تعوؽ مف تمكنيـ مف ميارات البحث العممي مف وجية

الميارات لـ يوجد بيا فروؽ ذات داللة إحصائية.

نظرىـ؟ ولإلجابة عمى السؤاؿ استخدـ الباحث المنيج الكيفي في
تحميؿ السؤاؿ المفتوح ،ويوضح الجدوؿ رقـ ( )19نتائج التحميؿ
جدول 19

يوضح نتائج التحميل الكيفي ال ابرز الحمول من وجهة نظر الطمبة
م

الحل

النسبة المئوية

1

التدريب العممي وال تطبيؽ لمطالب /ػة والتركيز عميو أكثر مف التدريس النظري ليا .ففي مادة مناىج البحث يكوف ىناؾ

%100

تطبيؽ عممي (واجب منزلي -ورش عمؿ) بعد كؿ جزء نظري مف بداية أخالؽ الباحث العممي واستشعار المشكمة وكيفية
الحصوؿ عمييا إلى نياية كيفية ترتيب المالحؽ .وفي مادة اإلحصاء يطمب مف الطالب في كؿ أسموب إحصائي تـ
االنتياء مف تدريسو أف يأتي بمشكمة بحثية ويوظؼ األسموب اإلحصائي فييا .وعندما يصؿ الطالب لمادة مشروع أو
حمقة البحث حينيا يكوف بمثابة تطبيؽ لما تعممو بشكؿ نظري وعممي بشكؿ معقوؿ حيث يعزز ما لديو مف فيـ أو يعدؿ
بعض المفاىيـ الخاطئة لديو.
2

استحداث دليؿ شامؿ ومتفؽ عميو مف قبؿ الجميع لكؿ اإلجراءات وخطوات كتابة البحث.

%99

2

تقسيـ مادة مناىج البحث إلى جزئيف تدرس عمى فصميف مستقميف .الجزء األوؿ يركز عمى الجانب النظري ،والجزء الثاني

%97

عمى إجراءات البحث .ويتـ مف خالليا تدريب الطمبة عف طريؽ تكميفيـ بمشاريع عممية تنمي مياراتيـ البحثية بدالً مف

االختبارات التي تقيس الحفظ.
3

ضرورة التقارب الزمني بيف مادتي مناىج البحث وحمقة البحث ،لكي يستطيع الطالب تذكر معمومات الجانب النظري

%95

المعرفي ،مما يسيؿ عممية الربط بينيما.
3

التركيز في الواجبات والمياـ عمى التطبيؽ العممي ،فمثالً يعطي عضو ىيئة التدريس الطالب نصاً ،ويطمب مف الطالب

4

أيضاً مف المفيد أف يكمؼ الطالب بالذىاب إلى المكتبة ويبحث عف الدراسات السابقة ويقوـ بتقييميا ،ويمخص النقاط

فرداً فرداً توثيقو وفؽ ( ،)APAوفي نياية كؿ محاضرة يتـ المراجعة والتصحيح.

%95
%94

األساسية المفيدة في الدراسات السابقة عندما يريد إدراجيا في بحث والمقارنة معيا ،حيث يكتب الطالب في بطاقة خاصة
بالدراسات السابقة ،كيفية قيامو بذلؾ مف بداية دخوؿ المكتبة إلى نياية صياغة معموماتو في البطاقة ،ومف خالليا يتدرب

عمى كيفية التغمب عمى المشكالت التي تعيقو عند كتابة رسالتو.
5

عمؿ ورش عمؿ لتدريب الطمبة عمى ميارات البحث العممي .ومنح الطمبة فرص لمتعمـ أكثر واالستفادة مف بعضيـ

%94

البعض ومف أساتذتيـ بصورة عممية؛ مف خالؿ انشاء ورش عمؿ يشترؾ فييا طالب وطالبات األقساـ ومجموعة مشتركة
مف االساتذة لتنويع الخبرات وتمكيف الطمبة مف ميارات البحث العممي.
6

العناية والدقة عند اختيار عضو ىيئة التدريس المتمكف لتدريس مادة مناىج البحث ،وحمقة البحث.

%93

7

تخصيص مقرر مستقؿ لمتدريب عمى كيفية بناء وتصميـ أدوات البحث.

%92

8

اشتراؾ الطالب في عمؿ بحثي مع أساتذة القسـ ،منيا يتعمـ ومنيا يتدرب ومنيا ينجز مهمة لحؿ المشكالت التي يعاني

%91

24

منيا في البحث.
9

وجود لجنة استشارية في األقساـ لمبحث العممي لمساعدة الطمبة فيما يتعمؽ بالموضوعات ،واختيار األساليب اإلحصائية

%91

المناسبة ،وادخاؿ البيانات .أو يكوف لدى الطالب مرشد إحصائي مع األكاديمي.
10

التركيز في مادة حمقة البحث عمى التدريب عمى موضوع الرسالة المختار مف قبؿ الطمبة .والتركيز عمى كتابة خطة بحث

%90

بشكؿ متدرج وتفصيمي أكثر.
11

الربط بيف مادة مناىج البحث واإلحصاء ،والتركيز عمى الجانب العممي .والتركيز في مقررات االحصاء عمى األساليب

%90

االحصائية األكثر استخداما في البحوث وكيفية تطبيقيا.
12

توفير المراجع وبخاصة االلكترونية منيا وتسييؿ الحصوؿ عمييا ،وتوفير الرسائؿ العممية حديثة بالنص الكامؿ.

%89

13

يمكف تقسيـ المقدمة إلى عدة نقاط ،أو تأخير كتابة المقدمة إلى ما بعد كتابة اإلطار النظري حتى يمـ الباحث بالموضوع

%88

أكثر.
14

تفعيؿ دور المرشد األكاديمي بشكؿ أكبر في اختيار العنواف ومشكمة البحث.

%88

15

االىتماـ بالتطوير األكاديمي لألساتذة المدرسيف لمبحث العممي واإلحصاء في الجامعات.

%87

16

إعداد دبموـ عالي تأىيمي في البحث العممي واإلحصاء لمطالب والطالبات ولمباحثيف والباحثات الممارسيف قبؿ االلتحاؽ

%86

ببرامج الدراسات العميا.

(عدـ االستفادة مف اإلطار النظري والدراسات السابقة في تحميؿ

 .6تفسير النتائج ومناقشتها
اتضح أف درجة التمكف لدى طمبة الدراسات العميا مف

وتفسير النتائج ،عدـ بروز شخصية الباحث في التحميؿ

ميارات البحث درجة كبيرة ،ماعدا في ميارات وصعوبات

والتفسير ،عدـ استخدـ لغة البحث العممي في التحميؿ ،عدـ

المراجع والتوثيؽ متوسطة ،ودرجات الصعوبة قميمة .ويعزو

اقتراح القياـ بدراسات أخرى ،عدـ كفاية األدلة لموصوؿ إلى

الباحث ىذه النتيجة إلى أف أعضاء ىيئة التدريس يركزوف في

النتائج) .مشكالت تتعمؽ باألىمية وأبرزىا (عدـ اإلشارة إلى

تدريس مناىج البحث وحمقة البحث عمى إكساب جميع الطمبة

التوصيات التي وردت في بحوث سابقة التي تنص عمى أىمية

الميارات األساسية إلعداد خطة أطروحة الماجستير والدكتوراه؛

دراسة مثؿ ىذا الموضوع ،عدـ اإلشارة إلى اإلحصاءات ذات

عمى اعتبار أف ذلؾ يعد ىدفاً أساساً في تدريس ىاتيف المادتيف؛

العالقة المباشرة بموضوع البحث) .مشكالت تتعمؽ بتحديد

حتى يتمكف كؿ طالب بغض النظر عف تخصصو مف إعداد

وصياغة مشكمة البحث وأبرزىا (عدـ تحديد مشكمة البحث بدقة،

خطة مقترحة يقدميا لمقسـ حتى تتـ مناقشتيا والموافقة عمييا.

عدـ معالجة مشكمة حديثة) .مشكالت تتعمؽ بالتوثيؽ والمراجع

مما يعني أنيـ يمتمكوف المعارؼ النظرية بشكؿ متقف ،وىذا

واخراج البحث وجاءت أبرزىا (عدـ استخداـ مراجع ومصادر

يفسر سبب تفوقيـ في تمؾ الميارات .ومما يؤكد ذلؾ عند

حديثة ،وجود أخطاء إمالئية ،وعدـ استخداـ لغة عربية واضحة

عرض نتائج السؤاؿ الثاني والذي يركز عمى الجانب التطبيقي

وبسيطة) .مشكالت تتعمؽ بالمقدمة وأبرزىا (عدـ كتابة المقدمة

لتوظيؼ تمؾ الميارات مف خالؿ تحميؿ بعض الرسائؿ العممية

بشكؿ ىرمي سميـ ،عدـ اإلشارة ألىمية البحث ،عدـ ذكر

حيث اتضح أف ىنالؾ مشكالت تواجو طمبة الدراسات العميا

الجيات التي تستفيد منيا ىذه الدراسة ،عدـ ذكر أرقاـ

تعوؽ مف تمكنيـ مف ميارات البحث العممي ،وجاء ترتيبيا عمى

واحصاءات تدعـ سبب معالجتو لممشكمة ،عدـ وصؼ مجاؿ

النحو التالي :مشكال تتعمؽ بمنيج واجراءات البحث وأبرزىا جاء

موضوع البحث ،عدـ ذكر النقص في الجيود السابقة والذي

(عدـ التحقؽ مف شروط األساليب اإلحصائية ،عدـ تمثيؿ

يكممو البحث ،عدـ ربط عناصر المقدمة ببعضيا ،عدـ

العينة ،عدـ ضبط العوامؿ الدخيمة التي قد تؤثر عمى المتغير

االحساس بوجود مشكمة يستوجب بحثيا ،عدـ ذكر الجيود

التابع ،عدـ تحديد طرؽ اختيار العينة ،عدـ تحديد مجتمع

السابقة في مجاؿ البحث ،عدـ ذكر أسباب اختياره لمشكمة

البحث) .مشكالت تتعمؽ بتحميؿ وتفسير نتائج وجاء أبرزىا

البحث ،عدـ ذكره لمبررات البحث) .مشكالت تتعمؽ
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بمصطمحات البحث وأبرزىا (عدـ تطابؽ التعريؼ اإلجرائي مع

توظيؼ تمؾ الميارات تطبيقياً مف خالؿ الرسالة .كما وجد أف

األداة ،عدـ تعريؼ المصطمحات لغوياً واصطالحياً ونظرياً).

ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية في الصعوبات في كؿ مف

مشكالت تتعمؽ بالدراسات السابقة وأبرزىا (عدـ صياغة

أدبيات البحث والدراسات السابقة ،واجراءات البحث ،وتفسير

الفروض عمى أساس منطقي مستندة إلى نظرية أو بحوث

نتائج البحث ،والمجموع الكمي تبعاً لتخصص وكانت الفروؽ في

سابقة ،عدـ عرض الدراسات السابقة مف األقدـ إلى األحدث،

تمؾ الصعوبات لدى طمبة تخصص اإلدارة واإلشراؼ التربوي،

عدـ تحديد في صياغة الفروض عالقة وفرؽ بيف متغيريف).

وقد يعود السبب في تمؾ الصعوبات إلى طبيعة التخصص حيث

مشكالت تتعمؽ بالعنواف وجاءت أبرزىا (طوؿ العنواف ،وعدـ

أنو يركز في أغمب بحوثو عمى الجانب اإلداري والجودة

اشتمالو عمى متغيرات البحث والعينة) .ويعزو الباحث تمؾ

واالعتماد األكاديمي ويعتمد في نتائجو عمى المناىج المسحية،

المشكالت إلى عدـ تمكف طمبة الدراسات العميا مف الميارات

واإلحصاءات الوصفية البسيطة ممثمة في النسب المئوية

التطبيقية لممارستيا في رسائميـ ،والسبب في ذلؾ قد يعود إلى

والتك اررات ،ومقاييس النزعة المركزية ،بينما في قسـ عمـ النفس

عدـ تمكف عضو ىيئة التدريس مف تمؾ الميارات ،أيضاً طريقتو

التربوي والمناىج العامة ىنالؾ تعمؽ في المناىج المستخدمة

في التدريس قد يكوف يعتمد عمى طريقة التمقيف والحفظ دوف

واإلحصاءات .كما قد يكوف مف األسباب أف أغمب أعضاء ىيئة

التنوع في األساليب التعميمية استخداـ نماذج مف الرسائؿ

التدريس بقسمي المناىج وعمـ النفس حاصموف عمى درجة أستاذ

والبحوث والربط بيف الجانب النظري والتطبيقي .كما أف مف

مشارؾ فما فوؽ ،مما أكسبيـ خبرة طويمة في تدريس مناىج

األسباب الميمة عدـ كفاءة المشرؼ عمى تمؾ الرسائؿ،

البحث وحمقة البحث لطمبة الدراسات العميا ،واإلشراؼ في حيف

فاإلشراؼ يحتاج إلى مشرؼ أكاديمي مقتدر ،واإلشراؼ عمى

ال يتوافر ذلؾ لدى أعضاء ىيئة التدريس بقسـ اإلدارة واإلشراؼ.

بحوث ورسائؿ الدراسات العميا ،ليس مجرد عمؿ روتيني يزاولو

كما اتضح أف ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في صعوبات

أي مشرؼ أو عضو ىيئة تدريس جامعي ،بؿ ىو عمؿ فني

ميارات البحث العممي تبعاً لممرحمة الدراسية لصالح مرحمة

تعميمي تنسيقي استشاري ،يقوـ بو مشرؼ ممارس لمبحث العممي

الماجستير ،فيما عدا ميارة إجراءات البحث والمراجع والتوثيؽ لـ

مف أجؿ مساعدة الطمبة الباحثيف عمى امتالؾ ميارات البحث،

يكف ىنالؾ فروقاً ذات داللة إحصائية .ويعزو الباحث ذلؾ إلى

واإلشراؼ ومتابعة البحوث والرسائؿ ىو ما يقوـ بموجبو المشرؼ

أف طمبة الدكتوراه سبؽ وأف عمموا رسائؿ عممية في مرحمة

األكاديمي مف توجيو الطالب الباحث وارشاده في موضوع

الماجستير وتكونت لدييـ خبرة في اكتساب ميارات البحث

البحث ،بناء عمى تكميؼ مف القسـ المختص لمحصوؿ عمى

مقارنة بطمبة الماجستير مما سيؿ عمييـ تمؾ الصعوبات مقارنة

درجة عممية في تخصص معيف ،وتبدأ مع بداية التسجيؿ ليذا

بمرحمة الماجستير .كما تبيف أف ىنالؾ فرقاً في تمؾ الصعوبات

المقرر والتكميؼ ،وتنتيي بانتياء الطالب الباحث مف إعداد

تبعاً لنوعية الدراسة وكانت الصعوبات لدى نظاـ التعميـ الموازي

تقرير مشروعو وتجييزه لممناقشة .ويتضح أف اإلشراؼ عمى
البحوث والرسائؿ ليس أم اًر سيالً ،وانما يتطمب مف المشرؼ

اء ماجستير أو دكتوراه ،كما وجد فرقاً بيف
مقارنة بالنظامي سو ً
الماجستير نظامي والدكتوراه نظامي في تمؾ الصعوبات

ضرورة توافر عدد مف الكفاءات والمقومات فيو مف أىميا

لمصمحة الماجستير نظامي ،وىذا امر طبيعي أف الماجستير

الكفاءة العممية ،التمكف مف ميا ارت البحث العممي ،التفرغ

موزاي أكثر الفئات تعاني مف صعوبات حيث ال يوجد في خطة

لممارسة اإلشراؼ .فإذا كاف اليدؼ مف مادة مناىج البحث

اء
دراستيـ مشروع رسالة عممية ،بينما يوجد في النظامي سو ً

ماجستير أو دكتوراه ،فطالب الدراسات العميا ال بد مف توافر قدر

اكساب الطمبة الميارات المعرفية النظرية ،فالمشرؼ عميو
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كافي مف الميارات البحثية األساسية واعتقد أف نظاـ الموازي ال

اإلجراءات وخطوات كتابة البحث.

تتوفر فيو تمؾ الميارات ،وقرار الغائو كاف صائباً .كما وجد أف

 -5دعـ المكتبات المركزية في الجامعات ،وتزويدىا بالكتب

ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في صعوبات ميارات البحث

والدوريات والمجالت العممية المتخصصة مثؿ ممخصات الرسائؿ

العممي تبعاً لمجنس في المدخؿ إلى البحث ،واجراءات البحث

العالمية.

لصالح اإلناث ،وبقية الميارات لـ يوجد بيا فروؽ ذات داللة

 -6عمؿ ورش عمؿ لتدريب الطمبة عمى ميارات البحث

إحصائية .ويمكف إرجاع ىذه النتيجة ،إلى أف أعضاء ىيئة

العممي.

التدريس ال يميزوف في تدريسيـ بيف الذكور واإلناث ،ويقدموف

 -7إلزاـ طمبة الدراسات العميا بحضور حمقة السيمنار،

ليـ المعمومات والخبرات كي ترتقي مياراتيـ البحثية ،في

والمناقشات وتوضع مادة اليدؼ منيا تفعيؿ حضور الطمبة ليذه

مجاليـ .أما فيما يتعمؽ بصعوبة البحث لدى اإلناث في المدخؿ

الحمقات والمناقشات.

إلى البحث ،واجراءات البحث ،فقد يعود لصعوبة تواصؿ الطالبة

 -8االىتماـ بإنشاء وتطوير قواعد معمومات محمية وعالمية

مع المشرؼ باستمرار خاصة إذا كاف المشرؼ ذكر ،بينما

تُمبي حاجة الباحثيف في كؿ المجاالت.

الطالب يمتقيو في أي وقت وأي مكاف .كما أف عدـ توفر

 -9تشجيع الباحثيف المتميزيف بنشر اسمائيـ في لوحات شرؼ

يعيؽ البحث العممي
الرسائؿ العممية المختمفة داخؿ المكتبات ُ

خاصة بالجامعات ،كأحسف باحث وباحثة لكؿ عاـ واالحتفاء
بيـ في الحفؿ السنوي لمجامعات وتقدـ ليـ جوائز تقديرية

بشكؿ كبير .إلى جانب توفير األجيزة المتطورة التي تساعد عمى

ومكافآت مادية.

إجراء البحوث ،وضعؼ الربط المعرفي واإللكتروني بيف الجامعة
والمؤسسات الحكومية فال بد مف توظيؼ التقنية واألجيزة الحديثة

المراجع

لمحصوؿ عمى المعمومات الصحيحة لمباحثيف والمختصيف مف

أ .المراجع العربية

أي جامعة في وقت قصير وأف يكوف ىناؾ تعاوف مثمر بيف

] [1الشايع ،عمي بف صالح ( .)2010البحث ومجتمع المعرفة

الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير األجيزة العممية

في المممكة العربية السعودية .ورقة عمؿ مقدمة في مؤتمر

الحديثة لخدمة طمبة الدراسات العميا وغيرىـ .وأخي اًر نجد أف

مستقبؿ اصالح التعميـ العربي لمجتمع المعرفة تجارب

الحموؿ المقترحة مف قبؿ طمبة الدراسات العميا تركز عمى تفعيؿ

ومعايير ورؤى ،المركز العربي لمتعميـ والتنمية ،ص ص:

الجزء التطبيقي إلكساب ميارات البحث العممي ،وتفعيؿ الدور

.1616-1598

العممي ،واختيار عضو ىيئة التدريس المناسب والمتمكف

] [2الحمداني ،موفؽ ( :)2006مناىج البحث العممي – الكتاب

لمتدريس واإلشراؼ .وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع العديد مف

األوؿ أساسيات البحث العممي .األردف :مؤسسة الوراؽ

الدراسات كدراسة ].[16,17,18,19,21,22,23,25

لمنشر والتوزيع.

 .7التوصيات

] [3الخطيب ،أحمد ،الخطيب ،رداح ( .)2008اتجاىات حديثة

 -1التركيز عمى الجانب التطبيقي.

في التدريب .األردف :عالـ الكتاب الحديث.

 -2اختيار أعضاء ىيئة تدريس متمكنيف مف ميارات البحث
العممي واإلشراؼ.

] [4و ازرة االقتصاد والتخطيط ( .)2005خطة التنمية الثامنة

 -3اشراؾ الطمبة في أعماؿ بحثية مع أساتذة القسـ.

.2009-2005

 -4استح ػداث دلي ػؿ شامػ ػؿ ومتف ػ ػؽ عمي ػ ػو مػ ػف قبػ ػؿ الجميػ ػع لكػؿ
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] [5الزعبي ،طالؿ ( )2002أولويات البحث العممي في الوطف

] [13عدس ،عبد الرحمف ،وعبيدات ،ذوقاف ،وعبد الحؽ ،كايد

العربي .الندوة الثانية آلفاؽ البحث العممي والتطوير

( .)2015البحث العممي مفيوـ أدواتو وأساليبو ،ط.17

التكنولوجي في العالـ العربي.11-1 ،

عماف :دار الفكر لمنشر والتوزيع.

] [6العاجز ،فؤاد ( .)2011المشكالت الدراسية لدى طالب

] [14أبو عالـ ،رجاء محمود ( .)2004مناىج البحث في

الدراسات العميا في كميات التربية بمحافظة غزة .مجمة

العموـ النفسية والتربوية ،دار النشر لمجامعات .مصر .ط

التقويـ والقياس النفسي والتربوي ،العدد الثاني عشر.

.4

] [7جاف ،خديجة ،النمري ،حناف ( .)2010الميارات الالزمة

] [15حمزة ،حميد محمد ،السمطاني ،نسريف حمزة ،الخفاجي،

إلعداد البحوث العممية لمماجستير والدكتوراه في قسـ

ابتساـ جعفر جواد ،السمطاني ،نسريف حمزة (.)2016

المناىج وطرؽ التدريس التابع لكمية التربية بجامعة أـ

مناىج البحث في التربية وعمـ النفس .الرياض :الممؾ فيد.

القرى بمكة .بحث مقدـ لمؤتمر البحث العممي في العالـ

] [19كوجؾ ،كوثر ( .)2007أخطاء شائعة في البحوث

اإلسالمي الواقع واآلفاؽ الجامعة اإلسالمية بماليزيا في

التربوية .القاىرة :عالـ الكتب.

الفترة مف  8-7يوليو .2010

] [20العسيري ،أحمد ( .)2008مدى تمكف طالب الدراسات

] [9الرياشي حمزة ،حسف ،عمي الصغير ( .)2014برنامج

العميا بكمية التربية بجامعة أـ القرى مف المعرؼ األساسية

تدريبي مقترح لتنمية ميارات البحث العممي لدى طمبة

في أعداد خطة البحوث التربوية .رسالة ماجستير غير

الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد .المجمة الدولية التربوية

منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى :مكة المكرمة.

المتخصصة ،المجمد ( ،)3العدد ( ،)1كانوف الثاني،

] [21الحارثي ،فيصؿ ( .)2008الكفايات األساسية في

 :2014ص .ص .141-119

اإلحصاء التربوي ومدى التمكف منيا لدى طالب وطالبات

] [10فاف داليف ،ديوبولدب ( .)2007مناىج البحث في التربية

الدراسات العميا بجامعة أـ القرى .رسالة ماجستير غير

وعمـ النفس .ترجمة محمد نبيؿ نوفؿ وآخروف ،الطبعة

منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى :مكة المكرمة.

الرابعة .القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

] [22طو ،ربيع ( .)2010صعوبات كتابة البحث العممي لدى

] [11العساؼ ،صالح بف حمد ( .)2012المدخؿ إلى البحث

طالب وطالبات الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة أـ

في العموـ السموكية ،الطبعة الثانية .الرياض :دار الزىراء

القرى .مجمة عمـ النفس العدد  ،56ص .ص .76-52

لمنشر والتوزيع.

] [23عطواف ،أسعد ،الفميت ،جماؿ ( .)2011كفايات البحث

] [12قنديمجي ،عامر ( .)2015البحث العممي واستخداـ

العممي لدى طمبة الدراسات العميا في كميات التربية

مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية :أسسو ،أساليبو،

بالجامعات الفمسطينية .ورقة بحثية في مؤتمر (البحث

مفاىيمو ،أدواتو ،الطبعة السادسة .عماف :دار المسيرة

العممي مفاىيمو وأخالقياتو توظيفو بالجامعة اإلسالمية).

لمنشر والتوزيع.

المنعقد في الفترة مف1إلى  10مايو  ،2011ص.ص
.253-281
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THE EXTENT POSSESS TO THE SKILLS OF
IN SCIENTIFIC RESEARCH FOR
GRADUATE STUDENTS AT KING KHALID
UNIVERSITY AND PROBLEMS AND WAYS
TO OVERCOME THEM FROM THEIR
PERSPECTIVE
YAHYA ABDULLAH ALRAFEI
King Khalid University
ABSTRACT _The study aimed to reveal The extent possess to the skills of in scientific research
for graduate students at King Khalid University and problems And ways to overcome them from
their perspective. The instruments has been built for the detection of these skills. The mixed
methods approach (Quantitative and qualitative) are used as methodology for this research. The
study sample consisted of 465 students from the graduate students. And 60 Master and Ph.D. In
the findings, the study found Graduate students have advanced skills in scientific research, and
they have problems in the application. There were significant differences in the difficulty Search
by specialization, study phase, the quality of the study and the sex. They believe that the most
important solutions is to focus on the practical part, and there were a good number of the
recommendations.
KEY WORDS: scientific research, graduate students.

30

