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املخلَّ _ هذف البدث بلى حعُحن معخىي دكت اخخُاس مىغىعاث سظاثل الذهخىساه جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن وفم معاًحر مدذدة؛
ُ
ُّ
والخإهذ ْمً َمذي جىافم اإلاىهجُت العلمُت مع عىاوًٍ سظاثل الذهخىساه جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن؛ وجدذًذ اإلاجاالث التي ؤشبعذ
ً
بدثا وألاخشي التي جدخاج بلى مضٍذ دساظت ُ
وجىاوٌ للعىىاث الللُلت اللادمتَّ .
وجيىهذ ّعُىت الذساظت مً حمُع سظاثل الذهخىساه
جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن وعذدها ( )27سظالت اخخلف في مىغىعاتها وحيغ ؾلبتها والجيعُت الخلُجُت ألصخابها ،والتي ّجمذ
العلُا ْ
بحاصتها مً كبل مجلغ ولُت الذساظاث ُ
ومً َّزم مىذ دسحت الذهخىساه جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن في الفترة مً  2011بلى
ُ
ّ
ومىهجُت وجىصَع مىغىعاث سظاثل الذهخىساه اإلاجاصة بلعم
2015م ،واعخمذ البدث على اإلاىهج الىضفي الخدلُلي لعىاوًٍ
الذساظاث التربىٍت جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن ْ
عً ؾشٍم حمع اإلاعلىماث والبُاهاث لإلحابت عً ؤظئلت البدث ،وجدذدث ؤظئلت في :هل
ُ
مىغىعاث سظاثل الذهخىساه اإلاجاصة "جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن" جخفم ومعاًحر اخخُاسها واإلاىافلت عليها؟ ما مذي جىافم عىاوًٍ
اإلاخبعت فيها؟ وؤًً َّ
سظاثل الذهخىساه ُاإلاجاصة "جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن" مع اإلاىهجُت العلمُت َّ
جخىصع مىغىعاث سظاثل الذهخىساه
ُ
اإلاجاصة "جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن" وفم مجاالث مُذان اإلاىهبت وؤلابذاع؟ وؤشاسث هخاثج البدث بلى ؤن  %40.7مً مىغىعاث
ً
الذهخىساه الخاضت بمجاٌ جشبُت اإلاىهىبحن جخمخع بمعخىي (حُذ حذا) في ؤضالت العىىان وحذجه ،وكذسجه على خل مشيلت جخعلم
ً
بمُذان جشبُت اإلاىهىبحن ،وبإن  %51.9مً اإلاىغىعاث جخمخع بمعخىي (حُذ حذا) في معالجت مشىالث بدثُت راث ؤهمُت إلاجخمع
ُّ
الذساظت ،وجشهضها في شبه الخجشٍبُت بىاكع خمغ عششة دساظت ،في خحن الذساظاث الخجشٍبُت لم ًُخم العمل وفلها ،وكذ حاءث
ُ
ُّ
الذساظاث الىضفُت (ظبع) والاسجباؾُت (الخمغ)ُّ ،
جىصع مجاالث الشظاثل اإلاعتهذفت بالبدث وعذم جشهضها في مجاٌ مً دون ِظىاه
َُ
ُ
عالجخه ُ
ظبع سظاثل .وخلظ البدث بلى عذد مً الخىضُاث في غىء الىخاثج.
باظخثىاء مجاٌ ؤلابذاع الزي
الكلماث املفتاخيت :سظالت الذهخىساه ،حامعت الخلُج العشبي ،اإلاىهجُت العلمُت ،مجاالث اإلاىهبت ،مملىت البدشًٍ.

*حامعت اململكت _ مزكش رعاًت الطلبت املىىىبين
**مملكت البدزين
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ُ
جلييم رسائل الدكتىراو املجاسة بجامعت الَّليج العزبي جخص جزبيت
ُ
املىىىبين في مملكت البدزين من خيث مىضىعاتها ومىهجيتها العلميت
واملجاالث التي جىدرج جدتها في الفترة من 3126-3122م

مخخلف دوٌ الخلُج العشبُت عبر ُم ّ
لُمحن خاسحُحن وآخشًٍ ماهلحن مً
ِ
ً
الذاخل ،وكذ َّ
جخشج مً البرهامج خىالي ( )300ؾالبا وؾالبت مً مخخلف
دوٌ مجلغ الخعاون لذوٌ الخلُج العشبُت وحضء هبحر منهم هالىا مىاضب
ومعاولُاث مهمت في مجخمعاتهم [.[8
وفي الخلُُم ال ّبذ بإن ًيىن هىان ؤدواث جدعم باإلاىغىعُت
ّ
مخىىعت ًُمىً ألاخز بها
والخطاثظ العُيىمترًت ،وهىان ؤدواث
ِ
لخلُُم سظاثل الذهخىساه جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن هاهًُ عً الاظخماسة
التي ُح ُّ
عذ لخدلُل مدخىي الشظالت بعذ جدذًذ ألاهذاف وؤظئلت
الذساظت؛ فهىان اإلالابالث الشخطُت للؿلبت وألاظاجزة؛ وحلعاث
ُ
اإلاىاكشت مع ؤصخاب اللشاس وواغعي العُاظاث في ماظعاث الخعلُم
العالي؛ والاعخماد على مشاحعاث هُئاث غمان الجىدة الذاخلُت
والخاسحُت؛ هخاثج الؿلبت في اخخباساث ملشساث مىاهج البدث العلمي
وؤلاخطاء بإهىاعها هما عىذ هُذ [.[5
وهزا ما ًاهذه مان وىحش [ ]9في ؤهه لذساظت البدىر اإلاخعللت
بمُذان اإلاىهبت وؤلابذاع بشيل ؤفػل البذ مً جىظُف الذساظاث
الىُفُت التي حعخمذ على جدلُل اإلادخىي واإلاىهج الزي وظفه الباخث
ؤزىاء معالجخه للمشيلت ،هما ًشي ؤن اظخخذام ملاًِغ الجزعت اإلاشهضٍت
في جلُُم فعالُت البرامج الخاضت باإلاىهىبحن في الذساظاث شبه
الخجشٍبُت ٌعؿي الباخث جطىس واضح لؿبُعت وفعالُت جلً البرامج .
في دساظت ظلُمان [ ]10بلغذ وعبت ؤبدار خطاثظ اإلاىهىبحن
ً
ّ
مىهجُت اظخخذاما في ألابدار
وظماتهم ( ،)%48.2فُما واهذ ألاهثر
اإلاىهج الىضفي خُث بلغذ وعبتها ( )%67مً بحمالي الذساظاث.
وجىاولذ حىلي ّ
وهخلحر [ ]11هما خلطذ هزه الذساظت بلى ؤن معظم
جلً البدىر سهضث على اإلاىهج الىضفي (اإلالاسن والاسجباؾي) في ؤلاحابت
على ؤظئلت وفشغُاث جلً الذساظاث واعخمذث هزه الؿشٍلت همىهجُت
علمُت جدعم بها جلً البدىر.
وفي دساظت داي ،ظىاوعىن وحُىً [ ]12هذفذ بلى الخعشف على
ؾبُعت البدىر اإلاخعللت باإلاىهبت وجشبُت اإلاىهىبحن مً خالٌ مسح
 1234دساظت مُذاهُت مخعللت باإلاىهبت وؤلابذاع خالٌ الفترة مً -1998
 ،2010وكذ جىضلذ هزه الذساظت بلى ؤن هزه الذساظاث سهضث على
مىاغُع سثِعُت ،وهي والخالي :ؤلابذاع واإلاىهبت ،والخدطُل اإلاخذوي
للؿلبت اإلاىهىبحن ،والخعشف على الؿلبت اإلاىهىبحن ،وهمى الخفىق.
في دساظت الخذابي والجاجي [ ]13بلغذ وعبت ؤبدار الىشف
َّ
ُّ
والخعشف على اإلاىهىبحن ( )%66.5مً بحمالي الذساظاث ،فُما شيلذ
ً
ّ
ّ
مىهجُت
الىمُت ( )%96.8وألاظلىب ألاهثر اظخخذاما وان
وعبت ألابدار
البدث الىضفي بيعبت (.)%70.7
 .3مشكلت الدراست
ّ
ُ
جىمً مشيلت البدث في ؤه ُه وبعذ مض ي ؤهثر مً خمغ ظىىاث على

 .2امللدمت
سظاثل الذهخىساه بدعب ُ
العشف ألاوادًمي لها مىاضفاتها وششوؽ
ً
ُ
ؤهمُت
بعذادها وهخابتها َّؤًا وان مجالها ومىهجها العلمي ،وما ه ِخب عً
ِ
ُ
العىاًت بها والخذكُم في بحاصتها مً خُث اإلابذؤ كبل الاهؿالق إلعذاد
خؿت البدث  proposalدلُل على ؤهمُتها ،وللذ جىاوٌ ول ْ
مً حىسدن؛
ُ
ٌعدىحر بها ؤظاجزة
هالًذ؛ ودًخماس []1؛ ودان [ 2بعؼ اإلاعاًحر التي
ُ
َّ
الذساظاث ُ
العلُا للبىٌ ؤو سفؼ ؤو حعذًل عىاوًٍ الشظاثل اإلالذمت،
وشذدوا على غشوسة الالتزام بها مً كبل ألاظاجزة في ولُاث الذساظاث
ُ
ُ ّ
جمذ اإلاشوهت اإلاعؿاة
العلُا مً دون الذخىٌ في جفاضُل كذ ج ِ
للمىغىعاث مع ألاخز بعحن الاعخباس الشضاهت العلمُت هما عىذ هجُل
وساي [ ،]3بر اإلاعاًحر الخاضت بجىدة الشظاثل العلمُت ؤزبدذ حذواها
غبـ معخىي مىهج البدث العلمي وهخاحاجه على مخخلف
وكذسها على
ِ
ُّ
الط ُعذ الشخطُت منها واإلااظعُت واإلاجخمعُت هما هي ماششاث لألداء
ُ
ٌ
ظىاء واهذ وزاثم ؤو ؾلبت داسظحن وكذ رهشها مُلي
وحىدة اإلاخشحاث
[.[4
ُّ
ُ
َّ
ُ
حعذ الذهخىساه بما ًخإمل منها غاًاث ومشامي على معخىي الفشد
ُ
واإلاجخمع ،رهش بعػها هُذ [ ]5بغافت هىعُت بلى مجاٌ اإلاعشفت التي
جدىاوله حىاهب مػِئت لم ٌعبم الخىع فيهاُ ،وحعهم في بًجاد خلىٌ
ّ ُ
ُ ّ
همىه ،وحعؿي
لبعؼ مشىالث اإلاجخمع وجدذ مً العبلاث التي حعترع ِ
ً
للمجاٌ الزي جدىاوله ُبعذا غحر جللُذي خش ّي العىاًت به في الفترة
ً
اللادمت مً ألابدار ألاوادًمُت؛ وجفخذ للذاسظحن ُ
الج ُذد آفاكا واظعت
ً
ُ
كبل ،وهي ْ
ّ
غامػت مً ُ
وجؿىسه؛ بر
مً دالثل سقي اإلاجخمع
كذ واهذ
ِ
َّ
ّ
اإلاشىالث والخدذًاث ال ًخغلب عليها بال مً خالٌ الذساظاث الجادة
والبدىر العلمُت.
وهزلً ّ
فةن مجاٌ جشبُت اإلاىهىبحن ال ًخخلف عً اإلاجاالث ألاخشي
وىهه مشجبـ بالخؿىٍش والخدعحن على معخىي اإلاجخمع بماظعاجه
اإلاخخلفت ومشوهخه على ججاوص العلباث ومعخىي ألافشاد بىفاءتها وكذستها
على خلم الخىافعُت هما رهش واسوٌ [َّ ،]6
وؤن مجاٌ اإلاىهبت ٌ
سخب ٌعع
الىثحر مً اللػاًا وٍخطل ّ
بيل ؤؾشاف ؤلاهخاج في اإلاجخمع الزي ٌَعجي به
ختى غذث الجامعاث جيش ئ البرامج وألاكعام اإلااهلت إلاعلمحن وكُاداث
جشبىٍت جذًش فعالُاث ومششوعاث اإلاىهىبحن في اإلاذاسط وسٍاع ألاؾفاٌ
هما وسد عىذ حاسلغ؛ ظدُفً؛ وحُل [ ]7ومنها حامعت الخلُج العشبي،
والزي بذؤ بشهامجها في جشبُت اإلاىهىبحن (الخفىق العللي واإلاىهبت) ظىت
1994م لؿلبت الذبلىم العالي واإلااحعخحر ،وفي عام 2008م بذؤث بؿشح
بشهامج الذهخىساه الفلعفت في التربُت الخاضت جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن،
ّ
وما هزه الخؿىاث الخؿىٍشٍت اإلاىخظمت بال دلُل على اإلاياهت اإلاشمىكت
التي هالتها ولُت الذساظاث ُ
العلُا كعم الذساظاث التربىٍت بعذ مشاحعاث
معخمشة لعُاظاتها الخعلُمُت وملشساتها ومعخىي ُمخشحاث ؾلبتها مً
168

ُ
ددداث الدراست
د .م ِّ
للذ اظت ُم ّ
دذداث ّ
جم حعُُنها فُما ًلي:
س
ِ
اإلاُ ّ
ّ
دذداث الضماهُت :جم بحشاء البدث في الفترة مً فبراًش بلى ماًى
ِ
2016م.
ُ
اإلاُ ّ
دذداث اإلاياهُت :اكخطش البدث على سظاثل الذهخىساه اإلاجاصة
ِ
ُ
جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن بجامعت الخلُج العشبي ولُت الذساظاث العلُا
بشهامج جشبُت اإلاىهىبحن في الفترة مً 2015-2011م.
ُم ّ
دذداث ألاداةّ :
جم بىاء ؤداة واخذة إلاعالجت عىاوًٍ سظاثل الذهخىساه
ِ
وحمع البُاهاث ألاخشي ،وكذ َّ
جفشعذ بلى زالزت مداوس ،وهي :جلُُم
العىاوًٍ؛ سضذ اإلاىهجُت العلمُت؛ جطيُف اإلاجاالث التي جىذسج جدتها
بشيل ُمباشش بمجاٌ اإلاىهبت وؤلابذاع .
العىاوًٍ واإلاشجبؿت
ٍ
ه .التعزيف باملصطخلحاث
َّ
للبدث مطؿلخاث ؤظاظُت وبدعب العىىان جخدذد فُما ًلي:
سظالت الذهخىساه :هي شهادة حامعُت جمىدها الجامعاث اإلاعترف بها،
ً
ُ
ّ
الخخطظ في مجاٌ ما ،وغالبا ما حعبم بمشخلت
وهي ؤعلى شهاداث
ّ
اإلااحعخحر وجليها مشخلت ألاظخارًت ،التي جمثل الاخخطاص الذكُم .جخىٌ
هزه الشهادة خاملها للخذسَغ ،وفم اخخطاضه ،في حمُع حامعاث
ُ
العالم ومماسظت البدث العلمي .جمىذ الذهخىساه بعذ جلذًم ؤؾشوخت
مؿبىعت ومىاكشتها ؤمام لجىت مً ألاظاجزة اإلاخخططحن في هفغ
اإلاجاٌ ،وعادة ما جيىن جلً اإلاىاكشت علىُتً ،خم بزشها مىذ الذسحت ؤو
حجبها ؤو اإلاؿالبت باللُام ببعؼ الخىلُداث [.[18
حامعت الخلُج العشبي :هي حامعت خيىمُت خلُجُت ،جلع في مذًىت
اإلاىامت في مملىت البدشًٍ ،معخمذة مً وصاسة الخعلُم العالي وجذاس مً
كبل دوٌ مجلغ الخعاون الخلُجي وهي عػى في اجداد حامعاث العالم
ؤلاظالمي .حعىد فىشة بوشاء الجامعت بعذ ؤن ؤؾلم اإلااجمش العام إلاىخب
التربُت العشبي لذوٌ الخلُج في دوسجه الشابعت اإلاعلىدة في  4-3ؤبشٍل
 1979كشاس بةوشاء حامعت الخلُج العشبي [.[8
اإلاىهجُت العلمُت :هي مجمىعت مً الخلىُاث والؿشق اإلاطممت لفدظ
ً
الظىاهش واإلاعاسف اإلاىدشفت ؤو اإلاشاكبت خذًثا ،ؤو لخصخُذ وجىمُل
معلىماث ؤو هظشٍاث كذًمت .حعدىذ هزه الؿشق ؤظاظا على ججمُع
جإهُذاث سضذًت وججشٍبي وملِغ (كابل لللُاط) جخػع إلابادت
الاظخيخاج [.[19
ّ
جيىن مُذان اإلاىهبت وجبرص
مجاالث اإلاىهبت وؤلابذاع :هي اإلاجاالث التي ِ
عىاضشه للذساظت والبدث الىظشي واإلاماسظت الخؿبُلُت ،ومً هزه
ُّ
والخعشف؛ ا ِإلانهاج؛ البرهامج؛ الاسشاد؛
اإلاجاالث :الخىعُت؛ الىشف
الخلىٍم؛ الخؿىٍش اإلانهي؛ وغحرها [.[20
 .5الطزيلت وإلاحزاءاث
أ .املجتمع والعيىت
َّ
ُ
ّ
فُما ًخعلم بمجخمع الذساظت فلذ جم خطش حمُع الشظاثل اإلاجاصة
في ولُت الذساظاث ُ
العلُا كعم الذساظاث التربىٍت بجامعت الخلُج العشبي
(اإلااحعخحر والذهخىساه) ومً مخخلف البرامجُ ،وٍ ِّبحن الجذوٌ ()1
جفاضُلها وعذدها هما وسدث في حامعت الخلُج العشبي [.[8

بذء بشهامج الذهخىساه جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن في حامعت الخلُج العشبي
ّ
ً
ْ
لم ّ
الباخثحن ،خاضت فُما ًخعلم
ًخم جلُُم الخجشبت هيل بدعب علم
ُ
بمعاًحر اخخُاس ومعخىي اإلاىغىعاث اإلاشاد مً الؿلبت الباخثحن معالجتها
ًّ
ً
ً
ومىهجُا؛ هما ّؤن اخخالف ِوحهاث هظش بعؼ ؤظاجزة
بدثا ؤوادًمُا
البرهامج في كبىٌ ؤو سفؼ ؤو ؾلب حعذًل اإلاىغىعاث اإلالترخت مً كبل
ْ
الباخثحن ًخدععان هزه اإلاشيلت؛ باإلغافت بلى واخخمالُت
الؿلبت حعل
ِ
َّ
اخخالف جلً اإلاىغىعاث باإلاىهجُت العلمُت اإلاخبعت ؤو عذم مىاظبتها
للعُىت وحجمها ؤو هىع الفشوع وؤظئلتها؛ بغافت بلى غُاب الشئٍت
اليلُت لخىصَعها بحن مجاالث مُذان اإلاىهبت وؤلابذاع ،ألامش الزي خذي
ْ
َ
ُّ
الؿلبت
بعؼ
الخؿشق بلى هزه الجضثُت مً الخلُُم؛ هما َّؤن
بالباخثحن
ِ
بداحت بلى جىحيهاث واضخت ومخفم عليها بحن حمُع ؤظاجزة ولُاث
الذساظاث ُ
العلُا ًدعاوي فيها وال ًُخخلف على بىىدها هما وسد عىذ
دوٍذسي [[14؛ هاهُىم ْ
عً بًجاد ماششاث معخمذة ُج ّ
ىخذ الىظش بلى
ِ
ً
خاضت في مُذان اإلاىهبتُ ،وجللل الفاسق
مىغىعاث سظاثل الذهخىساه
ّ
بحن اإلاعخىٍاث على بؾاس دولىا العشبُت هما عىذ العضاوي [.[15
أ .أسئلت الدراست
ّ
جم ؾشح زالر ؤظئلت في هزا البدث ،وهي:
ُ
 .1هل مىغىعاث سظاثل الذهخىساه اإلاجاصة "جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن"
جخفم ومعاًحر اخخُاسها واإلاىافلت عليها؟
ُ
 .2ما مذي جىافم عىاوًٍ سظاثل الذهخىساه اإلاجاصة "جخطظ جشبُت
اإلاىهىبحن" مع اإلاىهجُت العلمُت َّ
اإلاخبعت فيها؟
ُ
 .3ؤًً َّ
جخىصع مىغىعاث سظاثل الذهخىساه اإلاجاصة "جخطظ جشبُت
اإلاىهىبحن" وفم مجاالث مُذان اإلاىهبت وؤلابذاع؟
ب .أىميت الدراست
ُ
جىمً ؤهمُت البدث وىهه ًدىاوٌ سظاثل الذهخىساه في مجاٌ جشبُت
اإلاىهىبحن واإلاامل منها جؿىٍش اإلاجخمع في هزا الشإن ؤو ؤلاغافت على ما
ً
ؤهخجه اإلاخخطىن لِغ على اإلاعخىي ؤلاكلُمي (الخلُجي والعشبي مثال)
فلـ َّ
وبهما جخجاوص خذود البلذان واللاساث بلى فػاء مجاٌ اإلاىهبت
َ ُ
هيل (هُيىالط وغاسي [ 16؛ بغافت بلى ُمعاهمتها في بًجاد معاًحر
ُ
واضخت ودكُلت حعحن ؤظاجزة الجامعت للبىٌ ؤو سفؼ ؤو ؾلب حعذًل
بعؼ اإلاىغىعاث التي ُجؿشح في خللاث البدث َّ
ُ
جدعم
ألاولُت؛ هما ّؤجها
إلاعإلت جلُُم ماظعت حعلُمُت في ملام
بالجذة وألاضالت في جىاولها
ِ
ِ
ّ
حامعت الخلُج العشبي وجخىف البعؼ مً جبُان مىاؾً اللىة
ُ
َّ
والػعف لذحها هما رهش بمشي؛ هىهياي؛ ومىساث []17؛ وحعؿي ماششاث
ُ
الجفاق اإلاىغىعاث واإلاىهجُت العلمُت التي حعخبر حىهش الشظاثل
وؤظاظها.
ج .أىداف الدراست
ظعذ الذساظت الخالُت بلى جدلُم عذد مً ألاهذاف ،وهي:
 .1حعُحن معخىي دكت اخخُاس مىغىعاث سظاثل الذهخىساه جخطظ
جشبُت اإلاىهىبحن وفم معاًحر واضخت.
ُّ
الخإهذ ْ
مً َمذي جىافم اإلاىهجُت العلمُت مع عىاوًٍ سظاثل الذهخىساه
.2
جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن.
َّ
 .3جدذًذ اإلاجاالث التي سهضث عليها عُىت الذساظت والخشي التي جدخاج
مضٍذ مً الذساظت والبدث ُ
وجىاوٌ للعىىاث الللُلت اللادمت.
بلى ٍ
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حدول 2
ً
ُ
جىسيع رسائل كليت الدراساث ُ
العليا كسم الدراساث التربىيت املجاسة بجامعت الَّليج العزبي وفلا للبرهامج وأعدادىا
بزهامج الدراساث التربىيت
ُّ
والتىخد
إلاعاكت الذىىيت
صعىباث التعلم
126
140

البرامج
جزبيت املىىىبين
292

العذد

ُ
ّؤما بخطىص ّ
عُىت البدث فلذ اخخحرث حمُع سظاثل الذهخىساه
جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن مً غحر اظخثىاء وعذدها ( )27سظالت اخخلف
في مىغىعاتها وحيغ ؾلبتها والجيعُت الخلُجُت ألصخابها ،والتي ّجمذ
العلُا ْ
بحاصتها مً كبل مجلغ ولُت الذساظاث ُ
ومً َّ
زم مىذ دسحت
الذهخىساه جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن في الفترة مً  2011بلى 2015م هما

التعليم والتدريب عن ُبعد
120

وسدث في بشهامج جشبُت اإلاىهىبحن )(Gifted Education Program, 2015
وهي ُعمش بشهامج الذهخىساه في حامعت الخلُج العشبي اخخلفذ في
مىغىعاتها َّ
وجىىعذ بحن ؾلبت مجلغ الخعاون العشبُت (البدشًٍ؛
ّ
وٍىضح الجذوٌ ()2
الععىدًت؛ اليىٍذ؛ ُعمان؛ كؿش؛ وؤلاماساث)،
ِ
جىصَعها على العىىاث الخمغ في الفترة مً 2015-2011م.

حدول 2
جىسيع رسائل الدكتىراو املُجاسة بكليت الدراساث ُ
العليا كسم الدراساث التربىيت في الفترة من 3126-3122م
3122
3

السىت
العذد

3124
8

3123
5

3126
4

3125
7

املجمىع
27

التي ًدخىي عليها اإلالُاط ألهذاف الذساظت ،ووغىح جلً اإلاعاًحر،
ووغىح اللغت اإلاعخخذمت في ضُاغت اإلاعاًحر ،ومىاظبت العباسة للبعذ
الزي جيخمي بلُه ،وكذ ؤشاسث هخاثج الخدىُم بلى ضالخُت معظم فلشاث
اإلالُاط ومالءمتها للُاط ما ضممذ مً ؤحله  ،في غىء معُاس مىافلت
 %80ؤو ؤهثر مً اإلادىمحن ،وكذ ؤبذي اإلادىمحن ملترخاتهم فُما له
عالكت باهخماء الفلشة بلى اإلاعُاس اإلاىاظب؛ وكذ جم بحشاء الخعذًالث
اإلاىاظبت في غىء ما ؤبذوه مً حعذًالث وملترخاث وجىحيهاث ،فلذ جم
جلعُم العباسة ألاولى مً اإلاعُاس ألاوٌ بلى عباسجحن لخطبذ والخالي :هل
ً
ًمثل العىىان مىغىعا إلاشيلت بدثُت لم ًخم الخؿشق بليها؟ والعباسة
الثاهُت هل ًمثل عىىان الذساظت راث ؤهمُت هظشٍت ؤو جؿبُلُت إلاجخمع
الذساظت؟ هما جم خزف اإلاعُاس الثاوي مً اإلالُاط ألهه ًخؿابم مع
اإلاعُاس ألاوٌ ،هما جم حعذًل اإلاعُاس الخامغ بلى هل جم اخخُاس العُىت
بالؿشٍلت اإلاىاظبت واإلاعُاس العابع بلى هل العىىان ضُغ بلغت ظلُمت.
هما جىافش للملُاط ضذق اإلادخىي ؤزىاء بحشاءاث بىاثه ،ورلً مً
خالٌ مشاحعت ألادب العابم وألاؾش الىظشٍت لعذد مً اإلالاًِغ التي
ؾىسث في مجاٌ جلُُم الذساظاث العلمُت ،خُث جمذ ؤلافادة مً بعؼ
العباساث الىاسدة غمً هزه اإلالاًِغ واظدُالهى ومازُىط []21
زىمبعىن وظبىجىً [ ،]22ووزاثم ماظعاث ؤوادًمُت مثل اإلااظعت
ّ
وٍىضح الجذوٌ ( )3هخاثج الخدىُم فُما ًخظ
الىؾىُت للعلىم [.[23
ِ
ضذق ألاداة.

ب .أداة الدراست
ّ
عذد مً الذساظاث مثل واظدُالهى
جم بىاء ألاداة بعذ الاؾالع على ٍ
ومازُىط [ ]21زىمبعىن وظبىجىً [ ،]22ووزاثم ماظعاث ؤوادًمُت
ً
مثل اإلااظعت الىؾىُت للعلىم [ ]23؛ وكىفا على اإلاعاًحر ألاظاظُت
اإلاخفم عليها في ألاغلب ،وكذ ّ
جم جلعُم ألاداة بلى زالزت مداوس ،ألاوٌ
ُ
عخعان بها للخىم مىغىعاث سظاثل الذهخىساه مدل
ٌُعجى باإلاعاًحر التي ٌُ
ُ
ّ
الذساظت؛ ؤما اإلادىس الثاوي ُ
باإلاىهجُت العلمُت التي جبجى عليها
فُعجى
ّ
الجامعُت ،وهي :الىضفُت؛ الاسجباؾُت؛ شبه الخجشٍبُت؛
الذساظاث
ً
ُ
ُ
والخجشٍبُت .وؤخحرا اإلادىس الثالث فُعجى باإلاجاالث التي جىذسج مىغىعاث
عىاوًٍ الشظاثل راتها جدتها ،وهي :ؤلابذاع؛ الزواء؛ الىشف عً
اإلاىهىبحن؛ البرامج ؤلازشاثُت؛ اإلاىاهج اإلاىاصٍت؛ الاسشاد والخىحُه؛ الخلُُم
والخلىٍم.
ُ ّ
ّ
دىمحن مً مخخلف
وبعذ رلً جم عشع ألاداة على ظخت م ِ
الخخططاث (جشبُت اإلاىهىبحن؛ اللُاط والخلىٍم؛ علم الىفغ؛ ؤلاداسة
ُّ
وبدىىع الذسحاث
التربىٍت)؛ ومً داخل وخاسج مملىت البدشًٍ؛
ألاوادًمُت ً
بذء بإظخار ُمشاسن وؤظخار دهخىس .
صدق ألاداة;
ّ
جم الخدلم مً ضذق اإلالُاط مً خالٌ ضذق اإلادخىي اإلاخمثل في
ضذق اإلادىمحن ،خُث جم عشع اإلالُاط في ضىسجه ألاولُت على ظخت
مدىمحن مً ألاظاجزة اإلاخخططحن في مُذان التربُت الخاضت مً
حامعاث مدلُت وخاسحُت؛ للخإهذ مً ضذق اإلالُاط ومالثمت اإلاعاًحر

حدول 4
وسبت اجفاق املدكمين على معاًير جلييم عىاوين رسائل الدكتىراو
بىىد التدكيم
مالءمت اإلاعاًحر ألهذاف
الذساظت
وغىح اإلاعاًحر
دكت اللغت اإلاعخخذمت في
ضُاغت اإلاعاًحر

  

وسبت
الاجفاق
%83

2

3

    
     

%83
%100

 

4

5

6

7
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املالخظاث أو التعدًل
جلعُم العباسة اإلاذسحت غمً اإلاعُاس ألاوٌ بلى عباسجحن؛ وخزف اإلاعُاس الثاوي
مً اإلالُاط لخؿابله مع اإلاعُاس ألاوٌ.
ً
جم حعذًل اإلاعُاس العابع مً اإلالُاط بدُث ًطبذ ؤهثر وغىخا.
-

جظهش الىخاثج في الجذوٌ ؤعاله ؤن كُمت الثباث جشاوخذ بحن %67.9
بلى  ،%100وؤن الذسحت اليلُت للثباث بلغذ  %85.4وهي ماششاث
ملبىلت لخدلُم ؤهذاف الذساظت الخالُت .
ً
ّ
ُ
خخاما ّ
دىمىن (مشفم
جم بحشاء الخعذًالث وؤلاغافاث التي اكترخها اإلا ِ
ألاداة في ضىستها النهاثُت) ،وبعذ هزه الخؿىة ّ
جم جؿبُم ألاداة
ُ ّ
بمداوسها الثالزت على ّ
خمثلت بـ( )27عىىان سظالت
عُىت الذساظت واإلا ِ
دهخىساه بيلُت الذساظاث ُ
العلُا كعم الذساظاث التربىٍت جخطظ جشبُت
اإلاىهىبحن.
ألاساليب إلاخصائيت
ّ
اعخمذ البدث على اإلاىهج الىضفي الخدلُلي لعىاوًٍ ومىهجُت وجىصَع
ُ
مىغىعاث سظاثل الذهخىساه اإلاجاصة بلعم الذساظاث التربىٍت جخطظ
جشبُت اإلاىهىبحن ،ورلً ْ
عً ؾشٍم حمع اإلاعلىماث والبُاهاث لإلحابت عً
َ َ
ؤظئلت البدث .وكذ ّ
بعذ ْؤن ج َّم
جم اظخخذام ألاظالُب ؤلاخطاثُت الخالُت
عُىت البدث وحمع اإلاعلىماث َّ
جؿبُم ألاداة واملت على ّ
مطىفت بدعب
ِ
ّ
الجىاهب اإلاُ َّ
اإلاخىظؿاث؛ واليعب اإلائىٍت،
خىضل بليها ،وهي :الخىشاساث؛
ِ
لإلحابت على ألاظئلت الثالزت للبدث.
 .6الىتائج
الىخاثج اإلاخعللت بالعااٌ ألاوٌ:
ُ
ًىظ العااٌ َّ
ُّ
ألاوٌ على :هل مىغىعاث سظاثل الذهخىساه اإلاجاصة
"جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن" جخفم ومعاًحر اخخُاسها واإلاىافلت عليها؟
وبعذ جؿبُم الجضثُت اإلاشجبؿت بهزا العااٌ مً ألاداة على عىاوًٍ
الشظاثل واهذ الىخاثج على الىدى آلاحي بعذ جفشَغها في الجذوٌ (.)5

ثباث ألاداة;
ّ
جم اظخخذام معامل زباث اإلاصدخحن لخلُُم زباث اإلالُاط جم
جؿبُم معادلت هىلعتي الظخخشاج وعبت الاجفاق بحن اإلادللحن ،خُث جم
عشع  6ؤؾشوخاث دهخىساه مً عُىت الذساظت على مخخطحن في مجاٌ
جشبُت اإلاىهىبحن ،ومً زم جم جؿبُم اإلاعادلت الخالُت:
وعبت الاجفاق= عذد الىلاؽ اإلاخفم عليها بحن اإلادللحن( /عذد الىلاؽ
ّ
وٍىضح الجذوٌ ()4
اإلاخفم عليها  +عذد الىلاؽ اإلاخخلف فيها) × ِ ،100
ُ
هخاثج معامل زباث اإلاصدخحن.
حدول 4
حدول معامل ثباث املصححين باستخدام معادلت ىىلستي
ركم السؤال
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
Total

ُ
البعد
ممتاس
ً
حيد حدا
حيد
متىسط
ضعيف

كيمت الثباث
72.0%
67.9%
74.1%
88.5%
89.3%
82.8%
96.2%
100.0%
100.0%
85.4%

حدول 6
ُ
اجفاق ومىافلت عىاوين رسائل الدكتىراو املجاسة جخص
2
%29.6
%40.7
%18.5
%18.5
%0

3
%37
%51.9
%3.7
%3.7
%0

5
%40.7
%55.6
%3.7
%3.7
%0

4
%66.7
%18.5
%11.1
%11.1
%0

جزبيت املىىىبين مع املعاًير
7
%63
%29.6
%3.7
%3.7
%0

6
%55.6
%33.3
%11.1
%7.4
%0

9
%48.1
%37
%7.4
%7.4
%0

8
%51.9
%33.3
%11.1
%11.1
%0

80
70
ممتاز

60

جيد جدا

50

جيد

40
30

متوسط

20

ضعيف

10
0
9

8

7

6

5

شكل 2
ُ
اجفاق ومىافلت عىاوين رسائل الدكتىراو املجاسة جخص
171

4

3

2

جزبيت املىىىبين مع املعاًير

1

:
%66.7
%22.2
%7.4
%7.4
%0

6

مً خالٌ الجذوٌ والشيل ؤعاله ًخطح بإن  %40.7مً
ؤؾشوخاث الذهخىساه الخاضت بمجاٌ جشبُت اإلاىهىبحن والبالغ عذدها
ً
( )27ؤؾشوخت جخمخع بمعخىي (حُذ حذا) في ؤضالت العىىان وحذجه،
وكذسجه على خل مشيلت جخعلم بمُذان جشبُت اإلاىهىبحن ،وبإن %51.9
ً
مً ألاؾشوخاث جخمخع بمعخىي (حُذ حذا) في معالجت مشىالث بدثُت
راث ؤهمُت إلاجخمع الذساظت ،هما ؤن  %66.7مً عُىت الذساظت
واإلاخمثلت في ؤؾشوخاث الذهخىساه بجامعت الخلُج العشبي جخمخع بمعخىي
(ممخاص) مً خُث جػمنها عىاوًٍ مخعللت بلػاًا ومشىالث حذًذة
خاضت بتربُت اإلاىهىبحن ،و %55.6مً عُىت الذساظت جخمخع بمعخىي
ً
(حُذ حذا) مً خُث ؤن عىاوٍنها واهذ مخالثمت مع اإلاىهجُت اإلاخبعت،
وواهذ  %55.6مً عُىت الذساظت جخمخع بمعخىي (ممخاص) في اخخُاس
مىاظب للعُىت التي جالثم مع مخغحراث الذساظت ،وؤن  %66.3مً عُىت
الذساظت جخمخع بمعخىي (ممخاص) في وغىح مخغحراث الذساظت الشثِعت في

1

الذساظت ،وؤن  %51.9مً الذساظاث البدثُت جخمخع بمعخىي (ممخاص) في
دكت العىىان وظالمت ضُاغخه اللغىٍت ،وؤن  %48.1مً الذساظاث
البدثُت جخمخع بمعخىي (ممخاص) في ؤن اليلماث اإلافخاخُت في عىىان
ً
الذساظت حعبر عً اإلاشيلت اإلاعالجت ،وؤخحرا  %66.7مً الذساظاث
البدثُت جخمخع بمعخىي (ممخاص) في اظخخذام ولماث ؤظاظُت ودكُلت
للعباساث في عىىن الذساظت.
الىخاثج اإلاخعللت بالعااٌ الثاوي:
ُّ
ًىظ العااٌ الثاوي على :ما مذي جىافم عىاوًٍ سظاثل الذهخىساه
اإلاُجاصة "جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن" مع اإلاىهجُت العلمُت َّ
اإلاخبعت فيها؟
وبعذ جؿبُم الجضثُت اإلاشجبؿت بهزا العااٌ مً ألاداة على عىاوًٍ
الشظاثل والشحىع بلى مخنها الشثِغ واهذ الىخاثج على الىدى آلاحي بعذ
جفشَغها في الجذوٌ (.)6

حدول 7
ُص
املىهجيت املتبعت في رسائل الدكتىراو "جخص
املىهجيت العلميت
ُ
شبه ججزيبيت
ارجباطيت
15
5

وصفيت
7
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ججزيبيت
0

27

التجريبية
شبه التجريبية
العدد

االرتباطية
الوصفية
0

10
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شكل 3
مجال عىاوين رسائل الدكتىراو "جخص

ُ
ً
بىاء على الىخاثج اإلا َّبِىت في الجذوٌ ( )5وما ؤوضخه الشيل ( )2مً
ُ
ُ
ُّ
ُّ
َّ
جىصع اإلاىهجُت العلمُت اإلاخبعت في الشظاثل اإلاعتهذفت بالبدث ،وجشهضها
في شبه الخجشٍبُت بىاكع خمغ عششة دساظت ،في خحن الذساظاث
الخجشٍبُت لم ًُخم العمل وفلها ،وكذ حاءث الذساظاث الىضفُت (ظبع)
ُ
َّ
ّ
والاسجباؾُت (الخمغ) ،وهزا ُّ
اإلاىهجُت ماهذ هما
الخىىع غحر اإلاخىاصن في
في الشيل (.)2

إلابداع
7

الذكاء
3

الكشف
2

15
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الىخاثج اإلاخعللت بالعااٌ الثالث:
َّ
ُّ
ًىظ العااٌ الثالث على :ؤًً جخىصع مىغىعاث سظاثل الذهخىساه
ُ
اإلاجاصة "جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن" وفم مجاالث مُذان اإلاىهبت
وؤلابذاع؟
وبعذ جؿبُم الجضثُت اإلاشجبؿت بهزا العااٌ مً ألاداة على عىاوًٍ
الشظاثل والشحىع بلى مخنها الشثِغ واهذ الىخاثج على الىدى آلاحي بعذ
جفشَغها في الجذوٌ (.)7

حدول 8
مجال عىاوين رسائل الدكتىراو "جخص
مجال عىىان الزسالت
املىاهج
البرامج
2
5

20
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3
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0
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الكشف

البرامج
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شكل 4
ُص
املىهجيت املتبعت في رسائل الدكتىراو "جخص

ُ
ً
بىاء على الىخاثج اإلا َّبِىت في الجذوٌ ( )7وما ؤوضخه الشيل ( )3مً
ُ
ُّ
ُّ
جىصع مجاالث الشظاثل اإلاعتهذفت بالبدث وعذم جشهضها في مجاٌ مً
ُ
ظبع سظاثل ،ولم َّ
عالجخه ُ
ًخعحن
دون ِظىاه باظخثىاء مجاٌ ؤلابذاع الزي
وحىد مجاالث حذًذة باظخثىاء دساظت "هىعُت الخُاة وعالكتها
بالػغىؽ لذي اإلاخترعحن باإلاملىت العشبُت الععىدًت (دساظت فاسكت)"
التي جىاولذ جاسٍخ وظحر عذد مً الؿلبت اإلاىهىبحن في اإلاجاٌ العلمي/
ً
الاختراع والابخياس .بر حاءث اإلاجاالث هىعا ما ُمدعاوٍت ،فالبرامج
(خمغ)؛ الاسشاد (ؤسبع)؛ الزواء (زالر)؛ الخلىٍم (زالر)؛ الىشف
ُ ّ
ُّ
ُ ّ
لي للشظاثل
(ازيخان)؛ واإلاىاهج (ازيخان) .وٍ ِبحن الشيل ( )3الخطىس الى ِ
َّ ً
مىصعت بدعب اإلاجاالث.
 .8مىاكشت الىتائج
بخطىص هخاثج العااٌ ألاوٌَّ ،
فةن سظاثل الذهخىساه اإلاجاصة "
جخطظ جشبُت اإلاىهىبحن" مً حامعت الخلُج العشبي جىؿبم عليها اإلاعاًحر
اإلاخفم عليها واإلاشاس بليها في ؤداة الذساظت (مً بعذاد الباخثحن) ،خُث
جفاوجذ وعبت اهؿباق اإلاعاًحر على عُىت الذساظت ( 27دساظت) مً ممخاص
ً
بلى حُذ حذا ،فىجذ ؤن ما ًلاسب  %70مً عُىت الذساظت جخمخع
بإضالت العىىان وحذجه وكذسجه على ّ
خل مشيلت بدثُت لم ًخم الخؿشق
لها ،بِىما جشاوخذ وعبت اهؿباق اإلاعاًحر ألاخشي التي جػمىتها ؤداة
الذساظت على عُىت الذساظت مً ( ،%)95 -80وهزه الىدُجت جذلل على
ؤن الذساظاث البدثُت جخمخع بمعخىي مشجفع مً خُث اهؿباكها
وجىافلها باإلاعاًحر الخاضت بجىدة الشظاثل ،وهزه الىدُجت جخخلف مع
دساظت اللهُبي [ 24الزي جىضل بلى ؤن ( %)48.2مً مجمىع
الذساظاث (  172دساظت في  14دولت عشبُت في الفترة مً )2005-1980
والتي جىاولذ مىغىع اإلاىهبت وؤلابذاع واهذ مىاغُعها جترهض على
الخطاثظ الشخطُت للمىهىبحن .
ً
بخطىص العااٌ الثاوي ،هظشا لطعىبت جؿبُم اإلاىهجُت الخجشٍبُت
في الذساظاث التربىٍت والىفعُت؛ وؾىٌ ؤلاحشاءاث في اخخُاس ّ
عُىت
ُ
الذساظت؛ وبلى ؤهمُت الذساظاث شبه الخجشٍبُت في دساظاث الذهخىساه
ً
ُ
والعاثذ مشدودها على اإلاجخمع؛ بغافت بلى خُىٍت مجاٌ اإلاىهبت وكابلُخه
للخجشٍب وغبـ ُم ّ
خغحراجه وكُاط بعػها .وكذ هالذ الذساظاث شبه
ُ
الخجشٍبُت على وعبخه  %55.5مً بحمالي الذساظاث اإلاجاصة ،وهزا ًَّخفم

االرشاد

التقويم

أخرى
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مع دساظت اللاظم [ ]25التي رهشث َّ
بإن الذساظاث شبه الخجشٍبُت مً
ً
ؤهثرها اظخخذاما همىهجُت في بلذاهىا العشبُت ،في خحن دساظت Greene
]َّ [26ؤه ْ
ذث على َّؤن الذساظاث الىضفُت الخدلُلُت لها هطِب ال ًلل
ً
هثحرا عً الذساظاث الخجشٍبُت؛ فلها ُم ّ ِبرساث اظخخذامها؛ بر سظاثل
الذهخىساه ٌُ ُ
عخمذ عليها لذساظت ألاوغاع اللاثمت وجدلُلها واكتراح آلُاث
الخؿىٍش ومعاساث العمل الجذًذة في مجاالث اإلاىهبت وغحرها هما وسد في
ً
دساظت ] Robin [27ؤًػا.
ً
ُ
ّؤما في بالدها العشبُت فاألمش ًخخلف هىعا ما ،فشظاثل الذهخىساه
للباخث فلـ ًىاٌ على بزشها على دسحت الذهخىساه مً دون ْؤن حعخفُذ
منها الجامعت اإلاُ َّ
خخشج منها و/ؤو اإلاجخمع الزي ٌعِش فُه وهزه الىدُجت
جخفم مع ما حاءث به دساظت الخؿُب [ ]28مً جىضُاث .وهزا ألامش
ًجعلىا هدعاءٌ عً مطذاكُت عىىان الشظالت وؤهذافها التي مً
اإلاُفترع ْؤن جخجاوص ّ
عُىت الذساظت بلى مجخمعها ومدُؿها الىبحر .
ِ
ُ ّ
ّ
ذلل على الىعي لذي
ؤما بخطىص العااٌ الثالث ،فهزه الىدُجت ج ِ
ّ
وامياهُاث الؿلبت
فهم كذساث
كُادَي بشهامج جشبُت اإلاىهىبحن في ِ
ُ
بشيل مشن ًُشاعى فُه مجاالث اإلاىهبت واظخعذاداتهم للعمل
وجىحيههم
ٍ
ً
هىعا ما ملبىٌ َّ
البدثي .هزا الدعاوي
وٍخفم مع ما حاء في دساظت
َّ
] Subotnik [29بر ؤعلى مجاٌ ّ
جم جىاوله ًخ ُ
طل باإلبذاع (ظبع) دساظاث
ْ
اليلُت ،ووعخلذ َّ
بما ٌُعاوي  %26مً اليعبت ّ
بإن الفترة التي ؤحضٍذ فيها
َ
وان بشهامج جشبُت اإلاىهىبحن في حامعت الخلُج العشبي كذ ُخ ِب َي بإظاجزة
ٌغلب عليهم الاهخمام باإلبذاع وهظشٍاجه ومىؿللاجه ،في خحن ّ
بلُت
ّ
ّ
مخىىعت مً ألاظاجزة
اإلاجاالث كذ جم جىاولها عىذما وان البرهامج باكت ِ
ّ
مخعذدي الخخططاث ما بحن الاسشاد والبرامج والىشف وغحرها .وهزا ال
ِ
شً له جإزحر هبحر على اخخُاساث الؿلبت للمىغىعاث واججاهاتهم
اإلاعخلبلُت في الخخطظ الهُتي [ ،]30هما َّؤن بًجاد ُّ
الخىىع في الاخخُاس
للمجاالث ًىفش معاخت ؤهبر للبدث عً مىغىع حذًذ وحذًش بالبدث
والذساظت ألاوادًمُت  ،[31] Chitiyoبغافت بلى َّؤن اإلاجاالث كذ ًُدذدها
ً
ُ
اإلاجخمع بخؿلعاجه واخخُاحاجه اإلاعخلبلُت وفلا لشئٍخه.
 .9التىصياث
ً
بعذ بحشاء البدث وجىفُز بحشاءاجه وضىال بلى هخاثجه وجفعحرها،
ًىص ي الباخثان باألمىس الخالُت:
173

6

1
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]ّ [15
العضاوي ،سخُم .)2008( .ملذمت في مىهج البدث العلمي .داس دحلت.
ّ
عمان.

 .1اإلاشاحعت الذاثمت إلادخىي اإلالشساث الذساظُت وؤوشؿتها ّ
اإلاىحهت لؿلبت
الذساظاث ُ
العلُا.
ْ .2ؤن ًيىن ؤظاجزة بشهامج جشبُت اإلاىهىبحن في كعم الذساظاث التربىٍت
بيلُت الذساظاث ُ
العلُا مخخلفي الخخططاث في مُذان اإلاىهبت.
ُ ً
َّ
 .3بًالء ملشس خؿت البدث ) (seminarحهذا ؤهبر مً الاهخمام؛ بدُث
ٌُعخفاد مىه وجطذس ألافياس عىه.
ُ
 .4غشوسة سحىع الؿلبت اإلاسجلحن في بشهامج الذهخىساه بلى كىاعذ
ً
البُاهاث اإلاشجبؿت بأخش البدىر في مجاٌ اإلاىهبت وؤلابذاع؛ اهؿالكا مً
ً
ً
ً
خُث اهخهى بلُه آلاخشون؛ وجلمعا للجىاهب اإلاهم معالجتها بدثا ودساظت.
ً
ً
ُ
ًفُذ مىه الؿلبت
 .5بًجاد مشهضا خلُجُا لبدىر اإلاىهبت وؤلابذاع؛
ّ
وٍضودوهه ببدىثهم وؤفياسهم اإلاعخلبلُت في الذساظاث ألاوادًمُت العلمُت
ِ
ً
ً
ّ
مشحعا للمهخمحن واإلاخخططحن؛ وبِخا للخبرة حعخعحن
الشضِىت؛
ِ
وَشيل ِ
ْ
به الذوٌ الخلُجُت في ّ
ول ما مً شإهه جؿىٍش ِخذماث الشعاًت اإلالذمت
ِ
للؿلبت اإلاىهىبحن.
ّ
 .6الاظخفادة مً ألاداة التي وغعها الباخثان –خاضت الجضء ألاوٌ منها-
في جلُُم اإلاىغىعاث كبل بحاصتها ،وحعلها في مخىاوٌ حمُع ؤظاجزة
بشهامج جشبُت اإلاىهىبحن.
 .7الترهحز على الذساظاث الخدلُلُت والىُفُت لذساظت الظىاهش الخاضت
بمُذان اإلاىهبت وؤلابذاع.
البدىر التربىٍت
ُ
 .1دساظت معخىي الخىضُاث الطادسة عً الشظاثل اإلاجاصة في سظاثل
الذهخىساه ببرهامج جشبُت اإلاىهىبحن والبدىر اإلالترخت ،ومذي الاظخفادة
منها على معخىي الفشد والجامعت واإلاجخمع.
 .2خطش اخخُاحاث دوٌ الخلُج العشبُت في مجاٌ اإلاىهبت وؤلابذاع مً
مىظىس اللُاداث ُ
العلُا ومعاولي مشاهض وماظعاث سعاًت اإلاىهىبحن.
 .3دساظت للخعشف على آلُاث الخعشف والىشف عً اإلاىهىبحن
اإلاعخخذمت في البدىر والذساظاث اإلاخعللت بمُذان جشبُت اإلاىهىبحن.
 .4دساظت جدلُلُت إلاذي اظخفادة وصاساث التربُت في دوٌ الخلُج العشبي
مً الذساظاث والبدىر اإلاخعللت باإلاىهىبحن.
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ABSTRACT_ The research aims to set the level of accuracy selecting topics for doctoral
dissertations in gifted education according to precise criteria; ascertain the extent of methodology
agree with these thesis's addresses; and identify the area that focused on by these dissertations.
Study sample consisted of all doctoral theses (27) in gifted education, which has been validated by
the Council of Graduate School and then was awarded his doctorate degree in the period from
2011 to 2015. This study is based on descriptive and analytical approach of the topics and
methodology of the dissertations, by answering the following question: Do the dissertations of
gifted education in the Arabian Gulf University consistent with the criteria for their selection and
approval? What is the extent of these dissertations with the scientific methodology used in? In
addition, where are the topics of these distractions distributed according to the areas of talent and
creativity field? The search results that 40.7% of the study sample has a standard (very good) in
the originality of the title, and his ability to solve the problem related to the field of giftedness, and
that 51.9% of theses has a standard (very good) in addressing research problems the importance
of community study. Most of these studies have focused on the quasi-experimental approach by
(15) study; while experimental studies are not applying accordingly, and the descriptive studies
came (seven) while correlation (five). The field of the dissertations in giftedness was varied fields
of research, however the field of creativity was to focus on more than other areas, where (7)
dissertations addressed this area. The research found a number of recommendations from the
results.
KEYWORDS: PhD theses, Arabian Gulf University, methodology, the areas Giftedness, the
kingdom of Bahrain.
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