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العوامل ذات العالقة باختيار طالب وطالبات 
الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة امللك  

 1سعود موضوعاتهم البحثية
 **** حسن القحطاني فهد     ***عبدهللا فهد الشبوي    **بدر بن عبدالعزيز آل داود   *عبد العزيز بن سالم الدوسري 

 

  

التربية  هدفت    _امللخص كلية  في  العليا  الدراسات  وطالبات  باختيار طالب  العالقة  ذات  اإلدارية  والعوامل  الذاتية،  العوامل  معرفة  إلى  راَسة  ِّ
الد 

راَسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وطبقت استبانة مكونة من) بجامعة امللك سعود موضوعاتهم البحثية. ِّ
( عبارة في  19ولتحقيق أهداف الد 

راَسة موزعة على محورين، وبعد التأكد من صدق وثبات األداة تم تطبيقها على عينة مكونة من)مجال  ِّ
( طالب وطالبات الدراسات العليا، 295ت الد 

وطالب طالب  اختيار  في  عالقة  ذات  )قوية(  بدرجة  ذاتية  عوامل  وجود  منها:  نتائج  عدة  إلى  راَسة  ِّ
الد  توصلت  وتحليلها،  البيانات  جمع  ات  وبعد 

الب وإمكاناتهم  قدراتهم  يناسب  ما  مراعاة  وأهمها:  بشكل عام،  البحثية  امللك سعود ملوضوعاتهم  بجامعة  التربية  كلية  في  العليا  في  الدراسات  حثية 

واختي امليدان،  في  للمشكلة  معايشتهم  على  بناء  أبحاثهم  موضوعات  واختيار  به،  يفتخرون  متميز  عنوان  واختيار  أبحاثهم،  موضوعات  ار اختيار 

ت  موضوع يتفق مع ميولهم واهتماماتهم، كما كشفت الدراسة عن وجود عوامل إدارية بدرجة )قوية( ذات عالقة في اختيار طالب وطالبات الدراسا

اللجنة امل البحثية بشكل عام، وأهمها: اختيار املوضوع بعد استشارة أحد أعضاء  التربية بجامعة امللك سعود ملوضوعاتهم  في كلية  تصة خ العليا 

 ل يتطلب إجراءات إدارية معقدة ول يتطلب أكثر من مشرف، ويتم اختيار املوضوع  
ً
وفق  بإقرار املوضوعات البحثية في القسم، واختيار موضوعا

 ملتغير )ال 
ً
راَسة عن وجود فروق ذات دللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة تجاه محاورها، وفقا ِّ

جنس( لصالح توجهات الكلية، وأشارت نتائج الد 

 ملتغير )املرحلة( لصالح )املاجيستير(، بينما وجدت فروق  
ً
ذات دللة  الذكور، كما تبين وجود فروق ذات دللة إحصائية تجاه العوامل الذاتية وفقا

( لصالح  اإلدارية  العوامل  العمل  الدكتوراه إحصائية  وورش  الدورات  عقد  منها:  التوصيات  من  تقديم عدد  تم  ذلك  وفي ضوء  وطالبات  (،  لطالب 

فادة من  الدراسات العليا يتم من خاللها مناقشة طرق إعداد الرسائل وصياغة موضوعاتها، وإعادة النظر في اإلجراءات اإلدارية في الكلية، والست

 الخبرات العاملية، وإعطاء األقسام مزيد من الصالحيات.

 لعليا.البحث العلمي، كلية التربية، الدراسات ا الكلمات املفتاحية:
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  التربية كلية في  العليا الدراسات وطالبات طالب باختيار  العالقة ذات العوامل

 البحثية  موضوعاتهم سعود امللك بجامعة
 املقدمة . 1

الخصوص        وجه  على  العالي  والتعليم  العموم،  وجه  على  التعليم  يحظى 

إلحداث  استثمار  أفضل  باعتباره  املجتمعات  مختلف  ورعاية  باهتمام 

البشرية   املوارد  تنمية  في  أهميته  وتزداد  فيها،  املستدامة  التنموية  التغيرات 

التنمية   محور  فهو  املجتمع  في  الحقيقة  الثروة  اإلنسان  كون  من   
ً
انطالقا

سبق  إلحراز  الدول  بين  التنافس  جوهر  ولعل  األساسية،  ووسيلتها  وغايتها 

التقدم ل يتوقف عند حد ما تملكه من ثروات مادية فحسب، بل على مدى 

ار، من أجل ذلك قدرتها على بناء اإلنسان القادر على التفكير واإلبداع والبتك

نتيجة   العشرين  القرن  أواسط  منذ  العالي  بالتعليم  الهتمام  ازدياد  كان 

القتصادي  واإلنماء  والرقي  التقدم  عمليات  في  املؤثر  إلسهامه  طبيعية 

التعليم  تعد مؤسسات  لم  لهذا  للمجتمعات،  والجتماعي والثقافي والسياس ي 

إلى األ  جيال، بل أصبحت أجهزة فاعلة  العالي مجرد أجهزة دورها نقل املعرفة 

في تطوير املعرفي وفي تنمية املجتمع وتطويره في مختلف ميادين الحياة سواء 

على  الطلب  أن  إذ  تكنولوجية،  أو  ثقافية  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية  أكانت 

البشرية،   القوى  إعداد  بهدف  العالم  دول  معظم  في  يزداد  العالي  التعليم 

 [. 1] ي املجتمعاتوإلحداث التطور والتنمية ف

لخريجيها        العليـا  الدراسـات  بـرامج  تـوفر  والتربويـة  التعليميـة  الناحيـة  ومـن 

سـواء  رياديـة  مواقـع  ألخـذ  تـؤهلهم  التي  العلميـة  البحثيـة  واألساليب  األسس 

التوجيهـات  صـياغة  في  الفاعلـة  املشـاركة  أو  الجامعات،  في  كمعلمـين  تـأهيلهم 

ال يعتمـد ورسـم  وتقدمـه  املجتمـع  تطـور  يجعل  الـذي  األمر  العامـة،  سياسـات 

الكفء  املعلم  يشكل  التي  والتربوية،  التعليمية  العملية  بنجاح  كبـيرة  بدرجـة 

 [.2أحد أهم أركانها ]

لهذا تعتبر مرحلة الدراسات العليا في الجامعات السعودية أحد مرتكزات       

أهم البرامج األكاديمية التي تقدمها الجامعات  منظومة التعليم الجامعي، ومن 

لها دور  في تطوير املعرفة وابتكارها وتجديدها، كما أن   
ً
بارزا  

ً
حيث تؤدي دورا

تأهيل  في  إسهامها  إلى  باإلضافة  وتطويره،  العلمي  البحث  إثراء  في  واضح 

الكوادر املهنية املتخصصة ملواجهة احتياجات التنمية وسوق العمل املتنامية  

 [. 3] باستمرار

وتتعدد وسائل الحصول على املعرفة من خبرات وتقاليد واتجاهات ويبقى      

البحث العلمي من أدق هذه الوسائل، ومع سرعة الوصول للمعرفة والتسارع 

الجامعات  يبرز دور  الحديثة،  والتقنيات  التواصل  نشاهده من وسائل  الذي 

من   املعلومات  من  والتحقق  وتنظيم  تسهيل  والبحوث في  الدراسات  خالل 

فإن   متكاملين،  محورين  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  وتعد  العلمية، 

مقياس تطور الشعوب واألمم يقاس من خالل تطورها التكنلوجي والتعليمي،  

 والذي يرتبط بإسهام البحوث العلمية في مجال التعليم وسائر العلوم اآلخر. 

لدراسات العليا العمل على امتالك خريجيها ثم إنه من أهم أهداف برامج ا     

البحثية   املوضوعات  اختيار  عملية  أن  كما  العلمي،  البحث  وأساليب  ألسس 

جميع جوانب             ليست باألمر اليسير باعتبار أن على الباحث أن يغطي  

 املوضوع وأن تكون لديه مهارات الكتابة والتعليق والتحليل 

 [. 2,4والربط ]

 مشكلة الدراسة . 2

البحث         كتابة  في  الرئيسية  العناصر  من  البحث  موضوع  اختيار  يعد 

تحديد  في  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  لدى  هاجس  تكون  والتي  العلمي 

العزاوي  أشار  فقد  البحثية،  بحثه  4]  عناوينهم  ملوضوع  الطالب  اختيار  أن   ]

 أهم مشكلة تواجه الطلبة.

العليا 5]  كما أكدت لويزة سعيدي بأن أول مشكلة تواجه طالب الدراسات   ]

مقاييس  معرفة  في  الخبرة  قلة  بسبب  وذلك  البحثية  موضوعاتهم  اختيار  هي 

اختيار املوضوعات البحثية والتي تعتبر أول مرحلة في تصميم البحث ملا يبنى  

 على ذلك من تحديد نوع املنهج واألداة املستخدمة.

ا وطالبات  طالب  يجعل  ما  دراسة  وهذا  إنهاء  في  يتأخرون  العليا  لدراسات 

 البرنامج بسبب عوامل إدارية وتنظيمية، وهذا ما أكدته نتائج دراسة السالم 

مدة 6] وبقاؤه  الرسالة،  إنجاز  بها  يمر  التي  اإلدارية  اإلجراءات  طول  بأن   ]

أبرز  من  تعد  الرسالة،  موضوع  وتغير  لرسالته،  موضوع  عن   
ً
باحثا طويلة 

والصع كما املشكالت  العليا،  الدراسات  وطالبات  طالب  تواجه  التي  وبات 

الرشود نوال  دراسة  نتائج  لطالب 7]  أكدت  اإلدارية  املعوقات  أهم  من  بأن   ]

وطالبات الدراسات العليا تأخر موافقة مجلس القسم على خطة البحث، في 

[ إلى أن هناك مشكالت متعلقة في 8]  حين أشارت نتائج دراسة أريج بن شيحة

بن اختيا محمد  اإلمام  بجامعة  العليا  الدراسات  لطالبات  البحث  موضوع  ر 

وجود   عدم  في  تتمثل  مادية،  وبعضها  إدارية،  بعضها  اإلسالمية،  سعود 

مكافآت وحوافز للبحوث املتميزة، وكذلك قلة الدراسات والدوريات في بعض 

 املوضوعات. 

تفعيل       في  السعودية  الجامعات  دور  مؤتمر  أوص ى  وأقد    2030رؤية    هذا 

القصيم جامعة  في  رؤية  9]  املنعقد  ملضامين  انعكاس  إيجاد  ضرورة  على   ]

في التنظيم اإلداري للجامعات السعودية بما في ذلك الهياكل التنظيمية   2030

والبحثية   التعليمية  املجالت  في  األداء  ومؤشرات  واملهام  والصالحيات 

 واإلدارية، وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف. 

      
ً
مهما  

ً
 ومنعطفا

ً
البحث يشكل هاجسا اختيار موضوع  بأن  يتضح  ومن هنا 

على  الوقوف  الضروري  من  كان  لذا  العليا؛  الدراسات  وطالبات  لطالب 

ملوضوعاتهم  العليا  الدارسات  وطالبات  طالب  باختيار  املتعلقة  العوامل 

ذا  العوامل  ما  الرئيس:  السؤال  في  الدراسة  مشكلة  وتحددت  ت البحثية، 

العالقة باختيار طالب وطالبات الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة امللك 

 سعود موضوعاتهم البحثية؟ 

 أسئلة الدراسة أ. 

طالب 1س   اختيار  في  تؤثر  التي  بالطالب(  )املتعلقة  الذاتية  العوامل  ما   :

ملوضوعاتهم  سعود  امللك  بجامعة  التربية  كلية  في  العليا  الدراسات  وطالبات 

 بحثية؟ ال

: ما العوامل اإلدارية التي تؤثر في اختيار طالب وطالبات الدراسات العليا  2س

 في كلية التربية بجامعة امللك سعود ملوضوعاتهم البحثية؟  

 ة بين متوسط استجابة أفراد  ــة إحصائيـــروق ذات دللــــد فــ : هل توج3س

 عينة الدراسة تعزى إلى )الجنس، املرحلة، التخصص(؟  
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 أهداف الدراسة: 

الوقوف على العوامل املتعلقة بالطالب التي تؤثر في اختيار طالب الدراسات   -

 العليا ملوضوعتهم البحثية في كلية التربية بجامعة امللك سعود. 

طالب    - اختيار  في  تؤثر  التي  اإلدارية  العوامل  العليا  معرفة  الدراسات 

 ملوضوعاتهم البحثية في كلية التربية بجامعة امللك سعود. 

  حدود الدراسة: 

الحدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول من العام  

 هـ. 1440-1439الدراس ي 

بجامعة  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  الدراسة  شملت  املكانية:  الحدود 

 التربية. امللك سعود كلية 

الحدود املوضوعية: تقتصر الدراسة على العوامل الذاتية، العوامل اإلدارية  

ذات العالقة باختيار طالب وطالبات الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة 

 امللك سعود ملوضوعاتهم البحثية. 

 أهمية الدراسة: 

 األهمية النظرية:   

لذي تتناوله، خاصة في ظل سعي ترجع أهمية الدراسة إلى طبيعة املوضوع ا  -

الجامعات نحو الرتقاء بمستوى البحث العلمي، كما تستمد أهميتها من كونها  

باحثين   كوادر  تقدم  التي  العليا، وبرامجها  الدراسات  تتناول مرحلة مهمة هي 

 ملعالجة قضايا املجتمع، ودفع عجلة التنمية. 

تزويد املكتبات باملعلومات واألدب النظري، وتقديم معلومات جديدة تتعلق   -

 بأهمية البحث العلمي.  

 األهمية التطبيقية:   

قد تسهم نتائج هذه الدراسة في تزويد أصحاب القرار، والقائمين على برامج   -

شأنها   من  بمعلومات  سعود؛  امللك  بجامعة  التربية  كلية  في  العليا  الدراسات 

يتعلق   تطوير فيما  العليا  الدراسات  لبرامج  والتنظيمية  اإلدارية  اإلجراءات 

 بالبحث العلمي.

هيئة    - ألعضاء  تصور  تقديم  في  الدراسة  هذه  نتائج  تسهم  أن  املمكن  من 

في  مهمة  بجوانب  التربية  كلية  في  العلمية  الرسائل  على  واملشرفين  التدريس 

يت فيما  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  موضوعاتهم توجهات  باختيار  علق 

البحثية؛ وبالتالي معالجة القصور وذلك من خالل تحديد اآلليات والوسائل 

 العلمية والعملية املناسبة للتعامل مع ذلك. 

 مصطلحات الدراسة: 

الوجيز املعجم  في  اللغة كما  في  أو  10]  العوامل:  الباعث  [: "جمع عامل، وهو 

 املؤثر في الش يء".

ذك فقد  الصطالح  املالحيوفي  فعل 11]  ر  على  البواعث  أو  املؤثرات،  بأنها:"   ]

 الش يء، وما أوجب الش يء".  

 العوامل الذاتية:  

والقدرات  الشخصية  األسباب  الدراسة:  هذه  في   
ً
إجرائيا تعريفها  يمكن 

البحثية والهتمامات العلمية لطالب وطالبات الدراسات العليا بكلية التربية  

 ثر عليهم عند اختيارهم موضوعاتهم البحثية. بجامعة امللك سعود والتي تؤ 

 العوامل اإلدارية: 

: هي البواعث واألسباب واملواقف املتعلقة بالشؤون  
ً
 يمكن تعريفها إجرائيا

الدراسات  وطالبات  طالب  تجعل  أن  شأنها  من  التي  التنظيمية،  أو  اإلدارية، 

 لبحثية. العليا بكلية التربية بجامعة امللك سعود يختارون موضوعاتهم ا

 الدراسات السابقة . 3

[ إلى التعرف على املشكالت التي تواجه طالب 12]  هدفت دراسة شنطاوي      

وطالبات الدراسات العليا في جامعة اليرموك في مجال الشراف على رسائلهم 

الجامعية كما يراها الطالب والطالبات أنفسهم، وكان مجتمع الدراسة مكون 

التي  طالبا    150من   املشكالت  من  عدد  وجود  نتائجها:  أبرز  وكانت  وطالبة، 

أبحاثهم  على  الشراف  مجال  في  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  منها  يعاني 

تركزت حول اختيار املشرف وصعوبة اختيار املشرف املناسب للموضوع لقلة  

يار عدد املشرفين وكثرة أعبائهم، وأشارت النتائج أيضا إلى تعقد اجراءات اخت

الكافي  الوقت  املشرف  اعطاء  وعدم  البحث،  عنوان  على  واملوافقة  املشرف 

 للطالب والتأخر في قراءة ما يقدمه له.

      [ شيحة  بن  أريج  دراسة  الدارية 9وهدفت  املشكالت  على  التعرف  إلى   ]

موضوعات  اختيار  ومشكالت  العلمي،  الشراف  ومشكالت  والتنظيمية، 

مشكال  على  والتعرف  العلمية،  البحوث،  املادة  عن  والبحث  الطالع  ت 

العلمية، واستخدمت  الرسائل  بمناقشة  تتعلق  التي  املشكالت  والتعرف على 

عينة   وتكونت  للدراسة،  كأداة  والستبانة  التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحثة 

من   يتعلق   32البحث  فيما  نتائجها:  أبرز  وكانت  عليا،  دراسات  طالبة 

وال الدارية  قلة  باملشكالت  من  العليا  الدراسات  طالبات  تعاني  تنظيمية: 

هناك  أن  إلى  نتائجها  في  الدراسة  أشارت  كما  لهن،  الكاديمي  الرشاد  فعالية 

خريطة   وجود  عدم  منها:  البحوث  موضوعات  باختيار  تتعلق  مشكالت 

توفر  قلة  العربي،  الوطن  أو  اململكة  مستوى  على  سواء  التربوية  لألبحاث 

املرا أو  املطروحة  الدوريات  البحثية  باملوضوعات  الصلة  ذات  الوثائق  أو  جع 

كل  من  النتهاء  لحين  الرسالة  موضوع  اختيار  وتأخير  الجامعية،  باملكتبات 

األبحاث  لتشجيع  املعنوية  أو  مادية  مكافاة  وجود  وعدم  الدراسية،  املقررات 

 املميزة. 

دراسة       هدفت  طال Vehvilainen20 [كما  تصورات  عن  الكشف  إلى  ب [ 

على  والحصول  البحث،  مشكلة  بصياغة  املرتبطة  املشاكل  حول  املاجستير 

التغذية الراجعة من املشرف على رسالة املاجستير، واستخدم الباحث املنهج 

الدراسة   عينة  وكانت  املسحي،  في   ٣٦الوصفي  املاجستير  طلبة  من  طالبا 

لجمع   كأداة  املقابلة  أسلوب  الباحث  واستخدم  النرويج،  املعلومات جامعات 

هذه  في  املشاركين  الطالب  معظم  أن  الدراسة:  نتائج  أهم  وكانت  العينة،  من 

رسالة  في  دراستها  يمكن  بحثية  مشكلة  إيجاد  مشكلة  من  يعانون  الدراسة 

الضرورية   الراجعة  التغذية  املشرفين  تقديم  عدم  جانب  إلى  املاجستير، 

 والناقدة من أجل مساعدتهم في كتابة رسائلهم.

]ف       الرشود  نوال  العليا  8ي حين هدفت دراسة  الدراسات  إلى معرفة واقع   ]

التربية بصفة خاصة، والتعرف على  بجامعة امللك سعود بصفة عامة وكلية 

التربية   بكلية  العليا  الدراسات  طالبات  تواجه  التي  البحث  اعداد  معوقات 

الباحثة املنهج الوصفي، والستبان ة كأداة بجامعة امللك سعود، واستخدمت 

( من  البحث  عينة  وتكونت  التي 83للدراسة،  النتائج  أبرز  وكانت  طالبة،   )

وتعدد   البحث،  خطة  على  القسم  مجلس  موافقة  تأخر  هي:  اليها  توصلت 

يطيل  البحث  خطة  على  املوافقة  على  للحصول  املتبعة  الدارية  الجراءات 

الدار  بين  التواصل  وعدم  الدرجة،  على  للحصول  الزمنية  الرجالية  املدة  ة 

والنسائية في القسم يزيد من تعقيدات املعامالت اإلدارية، وأن لجان مناقشة 

كثرة  أن  إلى  وأشارت  الرأي،  على  والتفاق  باملوضوعية  تتميز  ل  البحث  خطة 
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في  البحث  انجاز  يؤخر  املشرف  امللقاة على عاتق  التدريسية والدارية  األعباء 

 الوقت املحدد.

التي 13]  دراسة نورة القحطانيوهدفت        البحثة  إلى الكشف عن املهارات   ]

التربية بجامعة امللك سعود الضعف  في كلية  العليا  تعاني طالبات الدراسات 

الضعف والكشف  تطبيقها من وجهة نظرهن، والكشف عن أسباب هذا  في 

عن سبل تنمية وتطوير املهارات البحثية لدى الطالبات، واستخدمت الباحثة  

الدراسات ا طالبات  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  التحليلي،  الوصفي  ملنهج 

عددهم  البالغ  سعود  امللك  بجامعة  التربية  كلية  في  الدكتوراه  بمرحلة  العليا 

بكلية    ١٧٨ العليا  الدراسات  طالبات  أن  الدراسة:  نتائج  أهم  وكانت  طالبة، 

هناك   وأن  متوسطة،  بدرجة  البحثية  املهارات  يمتلكن  في التربية  ضعف 

في  ضعف  لديهن  وكذلك  احصائيا،  البحث  بيانات  وتحليل  معالجة  مهارات 

من  بأن  الدراسة  نتائج  وبينت  ودقيق،  واضح  بشكل  البحث  مشكلة  تحديد 

في  للطالبات  البحثي  البحثية هو ضعف العداد  أهم أسباب ضعف املهارات 

 املرحلة الجامعية الولى )البكالوريوس(.  

الحسي      دراسة  العالقة 14]  ن أما  ذات  العوامل  تحديد  إلى  هدفت  فقد   ]

األقسام   في  البحثية  ملوضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار 

في  الباحث  واستخدم  السالمية،  سعود  بن  محمد  المام  بجامعة  التربوية 

وطالبات  الدراسة طالب  مجتمع  وقد شمل  املسحي،  الوصفي  املنهج  دراسته 

املاجستي وطالبات مرحلة  طالب  وجميع  فوق  فما  الخامس  املستوى  من  ر 

الدكتوراه وعددهم   الباحث الستبانة   252مرحلة  طالب وطالبة، واستخدم 

في  الول  املعيار  أن  الدراسة:  نتاج  أهم  وكانت  لدراسته،  أداة  اللكترونية 

اختيار  هو  بالطالب  يتعلق  فيما  البحثية  ملوضوعاتهم  الدراسة  عينة  اختيار 

يتفق مع ميولهم واهتماماتهم العلمية، وأن املعيار الول فيما يتعلق موضوع  

بالجانب الداري واملجتمعي هو خدمته للمؤسسات التربوية في املجتمع وإبراز 

دورها، وكشفت الدراسة أن استفادة عينة الدراسة من الخارطات البحثية في 

 موضوعاتهم البحثية ضعيف جدا. 

ال      وفاء  دراسة  العالقة  15]   فريحوهدفت  ذات  العوامل  على  التعرف  إلى   ]

جامعة   في  التربية  أصول  قسم  في  املكمل  البحث  مرحلة  في  األكاديمي  بالتعثر 

العوامل  عن  الكشف  خالل  من  وذلك  السالمية،  سعود  بن  محمد  المام 

العلمي،   باملشرف  املتعلقة  األكاديمية  العوامل  على  والتعرف  الذاتية، 

العو  على  واستخدمت والتعرف  العلمي،  بالبحث  املتعلقة  األكاديمية  امل 

الستبانة   الباحثة  واستخدمت  املسحي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  في  الباحثة 

واملقابلة كأدوات للدراسة، وكانت أبرز نتائجها: أن من أسباب التعثر األكاديمي  

من  الكاديمي  والرشاد  التوجيه  ضعف  وأهمها  العلمي  باملشرف  املتعلقة 

الباحث  لتزويد  املشرف  يقضيها  التي  الزمنية  الفترة  وطول  املشرف، 

 بمالحظاته.

التي 16]  أما دراسة الزومان، والعريف       إلى تحديد املشكالت  [ فقد هدفت 

التربية بجامعة امللك سعود، إضافة  في كلية  العليا  تواجه طالبات الدراسات 

تسه  قد  والتي  املقترحة  الحلول  على  التعرف  املشكالت إلى  من  الحد  في  م 

األكاديمية التي تواجه طالبات الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة امللك 

وتكون   كأداة،  والستبانة  الوصفي،  املنهج  الباحثتان  واستخدمت  سعود، 

طالبة، وتوصلت نتائج أهمها: موافقة أفراد العينة    ١٤٨مجتمع الدراسة من  

األ املشكالت  على  متوسطة  الدراسات بدرجة  طالبات  تواجه  التي  كاديمية 

دللة  ذات  فروق  توجد  ل  وأنه  سعود،  امللك  بجامعة  التربية  كلية  في  العليا 

املشكالت  نحو  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  بين  إحصائية 

األكاديمية التي تواجههن باختالف متغير البرنامج الدراس ي باستثناء املشكالت 

 بة التدريس والبرنامج الدراس ي.املتعلقة بأعضاء هي

 اإلجراءات الطريقة و . 4

 منهج الدراسة أ. 

ة هو       راَسة وتساؤلتها فإن املنهج املالئم للدراسة الحاليَّ ِّ
بناًء على مشكلة الد 

املنهج الوصفي املسحي؛ حيث يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع  

  ،
ً
دقيقا  

ً
وصفا بوصفها  افويهتم  العسَّ بأنه:  17]  ويعر ف  الوصفي  البحث   ]

مجتمع  أفراد  جميع  استجواب  بواسطة  يتم  الذي  البحوث  من  النوع  "ذلك 

البحث، أو عينة كبيرة منهم؛ وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث 

 طبيعتها، ودرجة وجودها". 

 مجتمع الدراسة ب. 

راَسة كما أشار عبيدات وآخرون  ِّ
عبارة: "جميع األفراد أو [ هو  18]  مجتمع الد 

راَسة".  ِّ
 األشخاص الذين يكونون موضوع مشكلة الد 

من       املستهدف  املجتمع  تحدد  فقد  وأهدافها  الدراسة  مشكلة  على  وبناًء 

سعود   امللك  بجامعة  التربية  كلية  في  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  جميع 

للد برامج  تقدم  التي  األقسام  اختيار  تم  وقد  واملاجستير  بالرياض،  كتوراة 

 ( والبالغ عددهم   وطالبة، حسب إحصائية  1219للطالب والطالبات، 
ً
( طالبا

للفصل  سعود  امللك  بجامعة  التربية  بكلية  العليا  للدراسات  الكلية  وكالة 

 هـ. 1439/1440الدراس ي األول عام 

 عينة الدراسةج. 

راَسة،      ِّ
الد  مجتمع  من  لجزء  ممثلة  راَسة  ِّ

الد  عينة  عرفها    تعتبر  حيث 

[ وآخرون  يختارها 19عبيدات  األصلي،  البحث  مجتمع  من  "جزء  بأنها:   ]

 الباحث بأساليب مختلفة، وتضم عدًدا من األفراد من املجتمع األصلي". 

 
ً
وفقا الدراسة  عينة  حجم  لتحديد  األمريكية  الرابطة  أسلوب  اتباع  تم 

 للمعادلة التالية: 

𝑺 =
𝑿𝑵𝑷(𝟏 − 𝑷)

𝑑2(𝑵 − 𝟏) + 𝑿(𝒑(𝟏 − 𝑷)
 

 = حجم العينة S حيث

N حجم مجتمع الدراسة = 

P( ألن ذلك سوف يعطي أكبر حجم عينة ممكن.0.5= نسبة املجتمع تساوي ) 

d  درجة الدقة كما يعكسها الخطأ املسموح به، واقترح كيرجس ي ومورجان أن =

 (.0.05يساوي )

X( وهي 0.95= قيمة اختيار مربع كاي عند درجة حرية واحدة ومستوى ثقة )

 (. 3.841تساوي )

راَسة   ِّ
وقد تم ة  بعد التعويض في املعادلة السابقثم تم تحديد حجم عينة الد 

( عدد  على  الحصول  تم  حتى  الدراسة  عينة  على  الستبانات  ( 295توزيع 

 خصائص أفراد عينة الدراسة: استبانة صالحة للتحليل، وفيما يلي 

 الجنس:   -
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 1جدول 

راَسة وفق متغير املؤهل الجنس  ِّ
 توزيع أفراد الد 

 النسبة التكرار  الجنس 

 60.7 179 ذكر 

 39.3 116 أنثى

 100.0 295 املجموع

راَسة  عينة  أفراد  من%(  60.7)  أن   السابق  الجدول   من  يتبين  ِّ
 الذكور،  من  الد 

راَسة،  عينة  في  األكبر  الفئة  وهم ِّ
  عينة   أفراد  من(  39.3)  أن   حين   في  الد 

راَسة ِّ
راَسة،  عينة  في األقل  الفئة  وهم  اإلناث،  من  الد  ِّ

 التالي  البياني  والشكل  الد 

 : ذلك  يوضح

 :  الدراسية املرحلة -

 2 جدول 

راَسة أفراد توزيع ِّ
 الدراسية  املرحلة متغير  وفق الد 

 النسبة التكرار  املرحلة الدراسية

 75.6 223 ماجيستير 

 24.4 72 دكتوراه 

 100.0 295 املجموع

 طالب  من   الدراسة  عينة   أفراد  من%(  75.6)  أن   السابق  الجدول   من  يتبين 

راَسة  عينة  أفراد  من  األكبر  الفئة  وفي  املاجيستير،  وطالبات ِّ
  أن   حين   في  الد 

راَسة  عينة%(  24.4) ِّ
 وهي  الدكتوراه،  وطالبات  طالب  من  نسبته  ما  يمثلون   الد 

 : ذلك يوضح التالي والجدول  الدراسة،  عينة في القل الفئة

 التخصص -

 3 جدول 

راَسة أفراد توزيع ِّ
 التخصص متغير  وفق الد 

 النسبة التكرار  التخصص 

 24.4 72 السياسات التربوية

 22.4 66 الدراسات اإلسالمية

 4.1 12 التربية الفنية

 22.7 67 املناهج وطرق التدريس

 18.6 55 التربية الخاصة 

 7.8 23 التربويةاإلدارة 

 100.0 295 املجموع

راَسة  عينة  أفراد  من(  72)  أن   السابق  الجدول   من  يتبين  ِّ
  نسبته  ما  يمثلون   الد 

 الدراسة،  عينة  في   األكبر  الفئة  وهم   التربوية،  السياسات  تخصصهم%(  24.4)

راَسة  عينة  أفراد  من  فقط(  12)  أن   حين   في ِّ
%( 4.1)  نسبته  ما   يمثلون   الد 

 والشكل   الدراسة،  عينة   في  األقل  الفئة  وهم   ،( الفنية  التربية )  تخصصهم

 :  ذلك  يوضح التالي البياني

 : الدراسة  أداة بناء

  السابقة   والدراسات  األدبيات  مراجعة  خالل  من  الستبانة  تصميم  تم 

 تم   التي   الستبانة  وتكونت  إليه،  املؤدية  والعوامل  الدراسة،  بموضوع  املتعلقة

راَسة في استخدامها ِّ
 :التالي النحو على جزأين من الحالي الد 

راَسة   ملجتمع  األولية  البيانات  وهي:  األول   الجزء ِّ
 من   عدد   على  احتوت  التي   الد 

راَسة املرتبطة املتغيرات ِّ
 (. التخصص الدراسية، املرحلة  الجنس،) بالد 

  الدراسة،   بموضوع  املتعلقة  الستبانة  محاور   على  ويحتوي :  الثاني  الجزء

 : التالي النحو على محورين إلى تقسيمها وتم فقرة،( 19) وتتضمن

 وطالبات  طالب باختيار العالقة ذات  الذاتية العوامل ويقيس: األول  املحور 

 . فقرة( 11) ويتضمن البحثية، موضوعاتهم العليا الدراسات 

 وطالبات   طالب  باختيار  العالقة  ذات  اإلدارية  العوامل  ويقيس:  الثاني  املحور 

 . فقرات( 8) ويتضمن  البحثة موضوعاتهم العليا الدراسات

 :  األداة صدق

 : لألداة الظاهري  الصدق

  املحكمين،   من  مجموعة  على  عرضها  خالل  من  األداة  صدق  من  التأكد  تم  

 عبارات   وضوح  مدى  في  رأيهم  إلبداء  وذلك  التدريس؛  هيئة  أعضاء  من

  العامة  املالحظات  بعض  إلى  باإلضافة  وانتمائها؛   مناسبتها،   ومدى  الستبانة

 .الستبانة حول 

 : الداخلي التساق صدق

 لفقرات  الداخلي  التساق  حساب  طريق  عن  الستبانة  صدق  من  التأكد  تم

راَسة  أداة ِّ
  والدرجة  فقرة  كل  بين   بيرسون   ارتباط  معامالت   بحساب  وذلك  الد 

 :التالي الجدول  يوضحه ما وهو له، التابعة للمحور  الكلية
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 4 جدول 

 للمحور  الكلية بالدرجة فقرات ارتباط معامالت

 معامل االرتباط باملحور  محــاور الدراســـة:  م 

 باختيار طالب وطالبات الدراسات العليا موضوعاتهم البحثية املحور األول: العوامل الذاتية ذات العالقة              

 *0.149 اختار موضوع يتفق مع ميولي واهتماماتي  1

 **0.449 أراعي ما يتناسب مع قدراتي امكانات لبحثية 2

 أفخر به 3
ً
 **0.281 اختار عنوانا متميزا

 **0.481 التربوي اختار موضوع بحثي بناء على معايشتي للمشكلة في امليدان  4

 **0.363 ما يقدمه موضوعي البحثي من أثر معرفي ومنهي لي في عملي املكلف به  5

 لبحثي يتناغم مع عناوين األبحاث والرسائل العلمية التي أعجبتني موضوعاتها  6
ً
 **0.686 أصيغ عنوانا

 سهل التطبيق  7
ً
 بحثيا

ً
 **0.599 اختيار املوضوع الذي يتطلب منهجا

8  
ً
 **0.708 دور موضوعي البحثي املأمول في اإلسهام في ترقيتي وظيفيا

 **0.662 ارتباط موضوعي البحثي بالعمل التطوعي الذي أمارسه في امليدان  9

 طبق في بيئة مختلفة ألعيد تطبيقه بعد تغيير مجتمع البحث وعينته 10
ً
 بحثيا

ً
 **0.708 أختار عنوانا

 ل  11
ً
 **0.492 يتطلب أكثر من أداة أختار موضوعا

 املحور الثاني: العوامل اإلدارية ذات العالقة في اختيار طالب وطالبات الدراسات العليا موضوعاتهم البحثية             

 ل يتطلب إجراءات إدارية معقدة  1
ً
 **0.674 أختار موضوعا

 بعد استشارة أحد أعضاء اللجنة املختصة  2
ً
 **0.600 بإقرار املوضوعات البحثية في القسمأختار موضوعا

 **0.806 توقع موافقة القسم السريعة عليه ولو ولم يكن من ضمن اهتماماتي ورغبتي 3

 لبحثي يالئم خلفية املشرف ورغبته 4
ً
 **0.701 أختار موضوعا

 **0.735 أختار موضوعي من موضوعات الخارطة البحثية التي اقترحها القسم 5

 ل يتطلب أكثر من مشرف  6
ً
 **0.603 أختار موضوعا

 **0.533 محاكاة ملوضوعات بحثية أقرها القسم لبعض زمالئي  7

 **0.614 أختار موضوعي وفق توجهات الكلية 8

 .فأقل 0.01 مستوى  عند دالة  عبارات** 

 فأقل  0.05 مستوى  عند دالة  عبارات*

 ،(0.01)  مستوى   عند  دالة  العبارات  جميع  أن  يتضح   السابق  الجدول   من        

 رات ــــالفق  جميع  أن   يوضح  ما  وهو  ، (0.05)  مستوى   عند  دالة  وبعضها

راَسةــــ ال ةــان ـــلستب ةــــمكون ــال ِّ
   تجعلها عالية، صدق بدرجة تتمتع د 

 . امليداني للتطبيق  صالحة

 :الدراسة أداة ثبات

راَسة  محاور   ملفردات  الثبات  من  للتحقق ِّ
 ألفا   معامل  استخدام  تم  الد 

 : التالي الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت كرونباخ 

 5 جدول 

راَسة ملحاور  كرونباخ ألفا ثبات معامالت ِّ
 الد 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود  املحور 

 0.727 11 األول: العوامل الذاتية ذات العالقة باختيار طالب وطالبات الدراسات العليا موضوعاتهم البحثية املحور 

 0.807 8 املحور الثاني: العوامل اإلدارية ذات العالقة في اختيار طالب وطالبات الدراسات العليا موضوعاتهم البحثية 

 0.845 19 معامل الثبات الكلي لجميع محاور الدراسة

راَسة  محاور   جميع  ثبات  أن   يتضح  أعاله   املوضحة  النتائج   خالل  من      ِّ
  الد 

 ،(0.669)  األول   للمحور   الثبات  معامالت  بلغت  حيث  مرتفع،  وأبعادها

  مرتفعة  ثبات  معامالت  وهي  ،(0.843)  الكلي  الثبات  معامل  بلغ  كما  ،(0.861)

راَسة أداة صالحية توضح ِّ
 .امليداني للتطبيق  الد 

 : الدراسة أداة تصحيح

 وى ــمست لتحديد التالي األسلوب استخدام تم النتائج تفسير لتسهيل      

 مستويات  خمسة  إلى  اإلجابات  تلك  تصنيف  وتم  األداة،  بنود  على    اإلجابة 

 : التالية املعادلة خالل من املدى متساوية

 األداة بدائل عدد( ÷ قيمة أقل – قيمة أكبر = ) الفئة طول 

 :التالي التصنيف على لنحصل 0.80= 5( ÷ 5-4= ) 

 6 جدول 

 الدراسة  أداة في  املستخدم التدرج وفق للفئات توزيع

 مدى املتوسطات الوصف 

 
ً
 5.00- 4.21 قوي جدا

 4.20 - 3.41 قوي 

 3.40 – 2.61 متوسط 
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 2.60 – 1.80 ضعيف 

 
ً
 1.80 – 1.00 ضعيف جدا

 : اإلحصائية املعالجة أساليب

راَسة  أهداف  لتحقيق      ِّ
 تم  فقد  تجميعها،  تم  التي   البيانات  وتحليل  الد 

 الحزم  باستخدام  املناسبة  اإلحصائية  األساليب  من  العديد  استخدام

   لها  يرمز  والتي   الجتماعية  للعلوم  اإلحصائية
ً
 وتم   ،(SPSS)  بالرمز  اختصارا

 :التالية  اإلحصائية املقاييس استخدام

  والوظيفية  الشخصية  الخصائص   على  للتعرف  املئوية  والنسب   التكرارات  .1

 املحاور   عبارات  تجاه  أفرادها  استجابات  وتحديد  الدراسة،  مجتمع  ألفراد

 . الدراسة أداة تتضمنها التي  الرئيسة

 انخفاض  أو  ارتفاع  مدى  ملعرفة  وذلك"  Mean"  الحسابي  املتوسط  .2

راَسة   أفراد  استجابات ِّ
راَسة  متغيرات  عبارات  من  عبارة  كل  على  الد  ِّ

  الد 

  متوسط   أعلى  حسب  العبارات  ترتيب  في  يفيد  بأنه  العلم  مع  األساسية،

 .  موزون  حسابي

 مدى على للتعرف" Standard Deviation" املعياري  النحراف  استخدام تم .3

راَسة  أفراد   استجابات  انحراف ِّ
  الدراسة،  متغيرات  عبارات  من  عبارة  لكل  الد 

  أن   ويالحظ  الحسابي،  متوسطها  عن  الرئيسة  املحاور   من  محور   ولكل

راَسة  مجتمع   أفراد  استجابات  في  التشتت  يوضح  املعياري   النحراف ِّ
 لكل   الد 

 اقتربت  فكلما  الرئيسة،  املحاور   جانب  إلى  الدراسة،  متغيرات  عبارات  من  عبارة

 .املقياس بين  تشتتها وانخفض الستجابات تركزت الصفر من قيمته

 وقياس  الدراسة، أداة صدق لقياس بيرسون، الرتباط معامل استخدام تم .4

 . الدراسة متغيرات بين  العالقة

 . الدراسة  أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل استخدام تم .5

 دللة  لتوضيح (  One Way ANOVA)  األحادي  التباين   تحليل  استخدام   تم  .6

راَسة   عينة  استجابات  في  الفروق ِّ
 التي   متغيراتهم  باختالف  محاورها  نحو  الد 

 . فئتين  من أكثر إلى تنقسم

  بين  الفروق  لحساب(  T-Test)  املستقلة  للعينات(  ت)  اختبار  استخدام  تم  .7

راَسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسطي ِّ
 متغيري   باختالف  محاورها  نحو  الد 

 .  الدراسية املرحلة الجنس،

 الدراسة  نتائج وتفسير وتحليل عرض

 طالب   باختيار  العالقة  ذات  الذاتية  العوامل  ما:  األول   السؤال  على  لإلجابة

 البحثية؟  موضوعاتهم التربية كلية في العليا الدراسات وطالبات

 والنحرافات  الحسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم

 : التالية  الجداول  توضحها كما النتائج وجاءت والرتب، املعيارية

راَسة عينة أفراد استجابات. 7 جدول  ِّ
  مرتبة الذاتية العوامل محور  على الد 

 
افقة  متوسطات حسب تنازليا  املو

املتوسط   درجة تأثير العام  ك  العبارة م 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة  

تأثير  

 العام 

 الترتيب

ضعيف   %

 جدا 

قوي  قوي  متوسط  ضعيف 

 
 
 جدا

  0.686 4.57 197 71 24 3 0 ك أراعي ما يتناسب مع قدراتي وامكاناتي البحثية 2
ً
 1 قوي جدا

% 0.0 1.0 8.1 24.1 66.8 

 أفخر به 3
ً
 2 قوي  0.943 4.15 140 74 67 13 1 ك اختار عنوانا متميزا

% 0.3 4.4 22.7 25.1 47.5 

اختار موضوع بحثي بناء على معايشتي للمشكلة في  4

 امليدان التربوي 

 3 قوي  0.951 4.14 139 76 64 15 1 ك

% 0.3 5.1 21.7 25.8 47.1 

 4 قوي  1.024 4.07 130 92 39 33 1 ك موضوع يتفق مع ميولي واهتماماتي اختار  1

% 0.3 11.2 13.2 31.2 44.1 

 لبحثي يتناغم مع عناوين األبحاث   6
ً
أصيغ عنوانا

 والرسائل العلمية التي أعجبتني موضوعاتها

 5 قوي  1.086 3.88 118 64 73 40 0 ك

% 0.0 13.6 24.7 21.7 40.0 

 طبق في بيئة مختلفة ألعيد  10
ً
 بحثيا

ً
أختار عنوانا

 تطبيقه بعد تغيير مجتمع البحث وعينته 

 6 قوي  1.302 3.86 144 41 50 46 14 ك

% 4.7 15.6 16.9 13.9 48.8 

دور موضوعي البحثي املأمول في اإلسهام في ترقيتي   8

 
ً
 وظيفيا

 7 قوي  1.250 3.84 129 59 50 45 12 ك

% 4.1 15.3 16.9 20.0 43.7 

 سهل   7
ً
 بحثيا

ً
اختيار املوضوع الذي يتطلب منهجا

 التطبيق

 8 قوي  1.111 3.81 108 70 76 36 5 ك

% 1.7 12.2 25.8 23.7 36.6 

ما يقدمه موضوعي البحثي من أثر معرفي ومنهي لي في   5

 عملي املكلف به

 9 قوي  0.966 3.80 91 76 109 17 2 ك

% 0.7 5.8 36.9 25.8 30.8 

 ل يتطلب أكثر من أداة  11
ً
 10 قوي  1.239 3.75 121 43 80 38 13 ك أختار موضوعا

% 4.4 12.9 27.1 14.6 41.0 

ارتباط موضوعي البحثي بالعمل التطوعي الذي  9

 أمارسه في امليدان

 11 قوي  1.340 3.64 120 42 57 59 17 ك

% 5.8 20.0 19.3 14.2 40.7 

 قوي  0.568 3.96 املتوسط العام 
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 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح

 
ً
راَسة  عينة  أفراد:  أول ِّ

 امللك  بجامعة  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  من  الد 

 ملوضوعاتهم  اختيارهم  في(  قوية)  عالقة  الذاتية  للعوامل  أن   يرون   سعود

 العوامل )  محور   على  ملوافقتهم  العام  املتوسط  بلغ  حيث  عام،  بشكل  البحثية

 موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار  العالقة  ذات  الذاتية

 فئات   من   الرابعة  الفئة   في  يقع  الذي  املتوسط  وهو (  5.00  من  3.96( )البحثية

  أن   يوضح  مما   الدراسة،  أداة  في(  قوي )  خيار  إلى  تشير  والتي   الخماس ي   املقياس

  العليا   الدراسات  وطالبات   طالب  اختيار  في  كبير  دور   الذاتية  للعوامل

 . البحثية موضوعاتهم

 
ً
راَسة  عينة   أفراد   آراء   في  تباين   هناك  :ثانيا ِّ

  الذاتية  العوامل  عالقة  على   الد 

 تراوحت  حيث  البحثية  موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار

راَسة  عينة  أفراد  موافقة  متوسطات ِّ
 ذات   الذاتية  العوامل  محور   على  الد 

  بين  ما  البحثية  موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  لختيار  العالقة

 من(  والخامسة  الرابعة)  الفئة  في  تقع  التي   املتوسطات  وهي(  4.57  إلى3.64)

  قوي  /قوي )  خياري   إلى  تشير  والتي   الخماس ي   املقياس  فئات
ً
 في  التولي  على(  جدا

راَسة  عينة أفراد آراء في التباين يوضح مما  الدراسة، أداة ِّ
 . الد 

 
ً
راَسة  عينة  أفراد  أن   تبين :  ثالثا ِّ

  قوية)  عالقة  لها  الذاتية  العوامل  أن   يرون   الد 

 
ً
 من   واحدة  في  البحثة   موضوعاتهم   العليا  الدراسات  طالب  باختيار(  جدا

 وامكاناتي   قدراتي  مع  يتناسب  ما  أراعي"  وهي(  2)  رقم  العبارة  واملتمثلة   العبارات

 العوامل   تقيس  التي   العبارات  بين   من  األولى  املرتبة  في  جاءت  والتي "  البحثية

 موضوعاتهم  العليا   الدراسات  وطالبات  طالب  لختيار  العالقة  ذات  الذاتية

راَسة  عينة   أفراد  ملوافقة  الحسابي  املتوسط  وبلغ  البحثية  ِّ
 من   4.57)  عليها  الد 

 من)  الخماس ي   املقياس   من  الخامسة  الفئة   في  الواقع  املتوسط  وهو(  5.00

  قوي )خيار إلى تشير والتي ( 5.00 إلى 4.21
ً
 . الدراسة أداة في( جدا

 
ً
راَسة  عينة  أفراد:  رابعا ِّ

 باختيارهم(  قوية)  عالقة  الذاتية  للعوامل  أن   يرون   الد 

 ترتيب  يلي  وفيما.  عبارة(  11)  أصل  من  عبارات(  10)  في  البحثية  املوضوعات

  أفراد  قبل  من  عليها  املوافقة  متوسطات  حسب  الذاتية  العوامل  تلك  أبرز 

راَسة عينة ِّ
 :  الد 

   عنوانا   اختار"  وهي(  3)  رقم  العبارة  جاءت  -1
ً
  املرتبة)  في "  به  أفخر  متميزا

 من  4.15)  عليها  الدراسة  عينة   أفراد  ملوافقة  الحسابي  املتوسط   وبلغ(  الثانية

5.00 .) 

  معايشتي   على  بناء  بحثي   موضوع  اختار"  وهي(  4)  رقم  العبارة  جاءت  -2

 الحسابي  املتوسط  وبلغ(  الثالثة  املرتبة)  في"  التربوي   امليدان   في  للمشكلة

 (. 5.00من 4.14) عليها الدراسة عينة  أفراد ملوافقة

 في"    واهتماماتي  ميولي  مع  يتفق  موضوع  اختار"    وهي(  1)  رقم  العبارة  جاءت  -3

 عليها  الدراسة  عينة  أفراد   ملوافقة  الحسابي  املتوسط   وبلغ(  الرابعة  املرتبة)

 (. 5.00 من 4.07)

 
ً
راَسة  عينة  أفراد  بين   موافقة  العبارات  أقل:  خامسا ِّ

 رقم  العبارة  في  تتمثل  الد 

" امليدان   في  أمارسه  الذي  التطوعي  بالعمل  البحثي   موضوعي  ارتباط"    وهي(  9)

  الذاتية  العوامل  تقيس  التي   العبارات  بين   من(  األخيرة  املرتبة)  في  جاءت  والتي 

  البحثية  موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  لختيار  العالقة  ذات

 السهولة  من  ليس  ألنه  وذلك   ،(5.00  من  3.64)  عليها  املوافقة  متوسط   وبلغ

 في  والدؤوبين  املشاركين  الباحثين  بين  من  الكبيرة   النسبة  تتواجد  أن  بمكان 

 مع   يتطابق  لبحثه   عنوان  الباحث  يجد  أن   ذلك   من  واألصعب  التطوعي  العمل

 تلك   أن   من  بالرغم  انه  كما  الواقع،  أرض  على  يؤديه  الذي  التطوعي  العمل

راَسة   عينة   أفراد   بين   موافقة  العبارات  أقل  هي  العبارة ِّ
 متوافرة  أنها   إل   الد 

 .مقبولة بدرجة

 طالب   باختيار   العالقة  ذات  اإلدارية  العوامل  ما:  الثاني  السؤال  على  ولإلجابة

 البحثية؟  موضوعاتهم التربية كلية في العليا الدراسات وطالبات

 الدراسات   وطالبات   طالب  باختيار  العالقة  ذات  اإلدارية  العوامل  على  للتعرف

  املئوية   والنسب  التكرارات  حساب  تم  البحثية   موضوعاتهم  العليا

  يوضحها  كما  النتائج  وجاءت  والرتب،  املعياري   والنحراف  واملتوسطات

 : التالي الجدول 

 8 جدول 

راَسة عينة أفراد استجابات ِّ
  مرتبة اإلدارية العوامل محور  على الد 

 
افقة  متوسطات  حسب تنازليا  املو

املتوسط   درجة تأثير العام  ك  العبارة م 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة تأثير 

 العام 

 الترتيب

ضعيف   %

 جدا 

قوي  قوي  متوسط  ضعيف 

 
 
 جدا

 بعد استشارة أحد أعضاء اللجنة   2
ً
أختار موضوعا

 املختصة بإقرار املوضوعات البحثية في القسم 

  0.972 4.30 174 56 45 19 1 ك
ً
 1 قوي جدا

% 0.3 6.4 15.3 19.0 59.0 

 ل يتطلب إجراءات إدارية معقدة  1
ً
 2 قوي  1.065 4.14 161 38 77 14 5 ك أختار موضوعا

% 1.7 4.7 26.1 12.9 54.6 

 3 قوي  1.101 4.04 139 68 58 22 8 ك اختار موضوعي وفق توجهات الكلية 8

% 2.7 7.5 19.7 23.1 47.1 

 ل يتطلب أكثر من مشرف  6
ً
 4 قوي  1.238 3.92 138 59 44 43 11 ك اختار موضوعا

% 3.7 14.6 14.9 20.0 46.8 

 لبحثي يالئم خلفية املشرف ورغبته 4
ً
 5 قوي  1.262 3.85 134 51 53 45 12 ك أختار موضوعا

% 4.1 15.3 18.0 17.3 45.4 

موضوعي من موضوعات الخارطة البحثية اختار  5

 التي اقترحها القسم

 6 قوي  1.348 3.70 127 35 76 31 26 ك

% 8.8 10.5 25.8 11.9 43.1 

 7 قوي  1.338 3.69 128 33 70 44 20 كتوقع موافقة القسم السريعة عليه ولم يكن من   3
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 43.4 11.2 23.7 14.9 6.8 % ضمن اهتماماتي ورغبتي 

محاكاة ملوضوعات بحثية أقرها القسم لبعض   7

 زمالئي 

 8 متوسط  1.561 2.93 76 39 48 51 81 ك

% 27.5 17.3 16.3 13.2 25.8 

 قوي  0.813 3.82 املتوسط العام 

 (.5.00) من الحسابي املتوسط درجة* 

 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح 

 
ً
راَسة  عينة  أفراد:  أول ِّ

 امللك  بجامعة  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  من  الد 

 ملوضوعاتهم  اختيارهم  في(  قوية)  عالقة  اإلدارية  للعوامل  أن   يرون   سعود

 العوامل )  محور   على  ملوافقتهم  العام  املتوسط  بلغ  حيث  عام،  بشكل  البحثية

 موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار  العالقة  ذات  اإلدارية

 فئات   من   الرابعة  الفئة   في  يقع  الذي  املتوسط  وهو (  5.00  من  3.82( )البحثية

  أن   يوضح  مما   الدراسة،  أداة  في(  قوي )  خيار  إلى  تشير  والتي   الخماس ي   املقياس

  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  اختيار  في  كبير  دور   اإلدارية  للعوامل

 . البحثية موضوعاتهم

 
ً
راَسة   عينة   أفراد   آراء   في  تباين   هناك:  ثانيا ِّ

  اإلدارية  العوامل  عالقة  على  الد 

 تراوحت  حيث  البحثية  موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار

راَسة  عينة  أفراد  موافقة  متوسطات ِّ
 ذات   اإلدارية  العوامل  محور   على  الد 

  بين   ما  البحثية  موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار  العالقة

  والرابعة  الثالثة)  الفئة  في  تقع   التي   املتوسطات  وهي(  4.30  إلى2.93)

 خياري   إلى  تشير  والتي   الخماس ي   املقياس   فئات  من(  والخامسة

   قوي   /قوي /متوسط)
ً
 في   التباين  يوضح  مما  الدراسة،  أداة  في  التولي   على(  جدا

راَسة عينة أفراد آراء ِّ
 . الد 

 
ً
راَسة  عينة  أفراد:  ثالثا ِّ

( جدا  قوية)  عالقة  لها  اإلدارية  العوامل  أن   يرون   الد 

 العبارات  من  واحدة  في  البحثة  موضوعاتهم  العليا  الدراسات  طالب  باختيار

   أختار"  وهي(  2)  رقم  العبارة  واملتمثلة
ً
 أعضاء  أحد  استشارة  بعد  موضوعا

 في  جاءت  والتي "  القسم  في  البحثية  املوضوعات  بإقرار  املختصة  اللجنة

  العالقة  ذات  اإلدارية  العوامل  تقيس  التي  العبارات  بين  من(  األولى  املرتبة)

  املتوسط  وبلغ  البحثية  موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار

  املتوسط  وهو(  5.00  من  4.30)  عليها  الدراسة  عينة   أفراد  ملوافقة  الحسابي

 والتي (  5.00  إلى  4.21  من)  الخماس ي   املقياس  من  الخامسة  الفئة  في  الواقع

   قوي )خيار  إلى  تشير
ً
  رغبة   على   تدل  النتيجة  وهذه  الدراسة،  أداة  في(  جدا

 هذه  وتتفق  البحث،  موضوع  إقرار  بسرعة  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب

  اإلدارية  العوامل  أهم  من   أن   أشارت  التي (  2015)الحسين   دراسة  مع  النتيجة

 . القسم في اللجنة أعضاء استشارة

 
ً
 باختيارهم(  قوية)  عالقة  اإلدارة  للعوامل  أن   يرون   الدراسة  عينة  أفراد:  رابعا

 ، 6  ،8  ،1)  رقم  العبارات  في  املتمثلة  العبارات  من(  5)  في  البحثية  املوضوعات

 . التوالي على( 5 ،4

 قبل   من  عليها  املوافقة  متوسطات  حسب  العوامل   تلك  أبرز   ترتيب  يلي  وفيما

راَسة عينة أفراد ِّ
 :  الد 

   أختار"  وهي(  1)   رقم  العبارة  جاءت  -1
ً
 إدارية  إجراءات  يتطلب  ل  موضوعا

 العوامل   تقيس  التي   العبارات  بين   من(  الثانية  املرتبة)  في  جاءت  والتي "  معقدة

 موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار  العالقة  ذات  اإلدارية

  دراسةــــ ال ةـــعين أفراد ملوافقة الحسابي املتوسط وبلغ  البحثية

 (. 5.00 من 4.14) عليها

 والتي "  الكلية  توجهات  وفق  موضوعي  اختار"  وهي(  8)  رقم   العبارة  جاءت   -2

 ذات   اإلدارية  العوامل  تقيس  التي   العبارات  بين   من(  الثالثة   املرتبة)  في  جاءت

 وبلغ   البحثية  موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار  العالقة

 (. 5.00 من 4.04) عليها الدراسة عينة  أفراد ملوافقة الحسابي املتوسط

   اختار"  وهي(  6)   رقم  العبارة  جاءت   -3
ً
" مشرف  من  أكثر  يتطلب  ل  موضوعا

 اإلدارية  العوامل   تقيس   التي   العبارات  بين   من(  الرابعة  املرتبة)  في  جاءت  والتي 

  البحثية  موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار  العالقة  ذات

 (. 5.00 من 3.94) عليها الدراسة عينة  أفراد ملوافقة الحسابي املتوسط وبلغ

 
ً
 رقم  العبارة  في  تتمثل  الدراسة  عينة  أفراد  بين   موافقة  العبارات  أقل:  خامسا

 جاءت  والتي "  زمالئي  لبعض  القسم  أقرها  بحثية  ملوضوعات  محاكاة"  وهي(  7)

 في  العالقة  ذات  اإلدارية  العوامل   تقيس  التي   العبارات  بين   من  األخيرة  املرتبة  في

 بلغ   حيث  البحثية  موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  اختيار

 وهو(  5.00  من2.93)  عليها  الدراسة  عينة  أفراد  ملوفقة  الحسابي  املتوسط 

 إلى   2.61  من)  الخماس ي   املقياس  فئات  من  الثالثة  الفئة  في  الواقع  املتوسط

 . الدراسة أداة في( متوسط) خيار إلى تشير والتي ( 3.40

  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  من  الدراسة  عينة  أفراد  أن  تبين :  الخالصة

 اختيارهم  في (  قوية)  عالقة  اإلدارية  للعوامل  أن   يرون   سعود  امللك  بجامعة

 في   املتبعة  اإلجراءات  إن   إلى   ذلك  ويرجع  عام،  بشكل  البحثية  ملوضوعاتهم

  والنظام  بالصرامة  تتسم  إجراءات  هي  العلمي   والبحث  العلمية  الرسائل  إعداد

 بسبب  ذلك؛  يكون   فقد  إطارها،  عن  الخروج  يجب  ل  محددة  إجراءات  وفق

 ورقي لتقدم  أساس هو الذي العلمي، البحث مخرجات من عالية  جودة ضمان

 العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  من  البعض  يراه  قد   الذي   األمر  ذلك  األمم،

 
ً
  العليا  الدراسات   وطالبات  طالب  إتمام  في  التأخر  يفسر  ما   وهذا  معقدة،  أمورا

 .  البحثية موضوعاتهم إقرار في التأخر بسبب دراستهم،

 طالب  أن   أكدت  والتي [  12]  شنطاوي   دراسة  مع  النتيجة  تلك  وتتفق     

  وصعوبة  املشرف  اختيار  حول   مشكالتهم  تتمثل  العليا   الدراسات  وطالبات

 أعبائهم،  وكثرة  املشرفين   عدد  لقلة  للموضوع   املناسب  املشرف  اختيار

  عنوان  على  واملوافقة  املشرف  اختيار  اجراءات  تعقد  الى  أيضا  النتائج  وأشارت

        تتفق  كما  البحث،
ً
  وجود  إلى  أشارت  التي [  9]  شيحة  بن  أريج  دراسة  مع  أيضا

 . العليا الدراسات وطالبات طالب بأبحاث تتعلق إدارية ومشكالت عوامل

 إلى توصلت والتي [ 15] الفريح وفاء  دراسة مع أيضا  الحالية  الدراسة تتفق كما

  البحثية  املشكالت  اختيار  في  الباحثين   تواجه  عدة  إدارية  مشكالت  هناك  أن 

 .منها

 وطالبات  طالب  أن  إلى  توصلت  والتي [  20]  فيهفليلينن   دراسة   مع  تتفق   كما

 . اإلجراءات بعض بسبب بحثية مشكالت إيجاد من يعانون  العليا الدراسات

  فالدراسة [  16]   والعريفي  الزومان،  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  وتختلف     

 وطالبات   طالب  اختيار  على  اإلدارية  للعوامل   قوي   تأثير  أثبتت  الحالية

[  16]  والعريفي  الزومان   دراسة  بينما  البحثية  موضوعاتهم  العليا  الدراسات

  كلية   في  العليا  الدراسات  طالبات  تواجه  أكاديمية  مشكالت  وجود  أثبتت

 . متوسطة بدرجة سعود امللك بجامعة التربية
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  في إحصائية  دللة ذات فروق توجد هل: الثالث السؤال على ولإلجابة      

  الجنس،) ملتغير  تعزو  والتي  محاورها تجاه الدراسة عينة أفراد استجابات

 ؟ (التخصص الدراسية، املرحلة

 
ً
 :الجنس متغير باختالف الفروق: أول

  متوسط   بين  إحصائية  دللة  ذات  فروق  هنالك  كان   إذا   ما  على  للتعرف     

( ت)   اختبار   استخدام  تم(  الجنس)  ملتغير  تعزى   الدراسة   عينة  أفراد  إجابات

 :التالي الجدول  في كما النتائج وجاءت( T test) املستقلة للعينات

 9 جدول 

 محاورها  تجاه الدراسة عينة أفراد استجابات متوسط بين الفروق داللة لبيان( T test) املستقلة للعينات( ت) اختبار 

االنحراف  املتوسط  العدد  الجنس  محاور الدراسة

 املعياري 

قيمة 

 )ت( 

درجات  

 الحرية

مستوى 

 الداللة 

املحور األول: العوامل الذاتية ذات العالقة باختيار طالب وطالبات الدراسات 

 العليا موضوعاتهم البحثية 

 **0.001 293 3.404 0.528 4.05 179 ذكر 

 0.602 3.82 116 أنثى دالة

املحور الثاني: العوامل اإلدارية ذات العالقة في اختيار طالب وطالبات الدراسات  

 العليا موضوعاتهم البحثية 

 **0.000 293 5.434 0.693 4.02 179 ذكر 

 0.891 3.52 116 أنثى دالة

 (0.1) الدللة مستوى  عند دالة ** 

  أفراد آراء بين  إحصائية دللة   ذات فروق وجود يتضح  السابق الجدول  من      

 (  اإلدارية  والعوامل  الذاتية،  العوامل)  محاورها  تجاه  الدراسة  عينة
ً
  ملتغير  وفقا

  العام  املتوسط  بلغ   حيث  ،(الذكور )  لصالح  الفروق  هذه  وكانت(  الجنس)

  العالقة   ذات  الذاتية  العوامل  محور   على  الدراسة  عينة  أفراد  لستجابات

 من  4.05)  البحثية  موضوعاتهم   العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار

  ملوافقة  العام  املتوسط  بلغ  كما  لإلناث،( 5.00  من  3.82)  مقابل  للذكور (  5.00

 اختيار  في  العالقة  ذات  اإلدارية  العوامل)  محور   على  الدراسة  عينة  أفراد

)البحثية  موضوعاتهم   العليا  الدراسات  وطالبات   طالب ( 5.00  من  4.02( 

 .لإلناث ( 5.00 من 3.52) مقابل للذكور 

 تجاه  الدراسة  عينة  أفراد  آراء  بين   إحصائية  دللة  ذات  فروق  وجود  تبين     

 موضوعاتهم  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار  العالقة  ذات  العوامل

 مشاغل  لديهم  الذكور   أن   ذلك  الذكور؛  لصالح  الفروق  هذه  وكانت  البحثية،

 إجراءات   متابعة   من   تمنعهم  قد  أخرى،  ومسؤوليات  والتزامات  وأعمال

 بسبب   أبحاثهن   متابعة   على  تركيزهن   ينصب  الالتي  اإلناث  بخالف  أبحاثهم،

  والتي[  12]  شنطاوي   دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتختلف  املسؤوليات،  قلة

 . الجنس متغير الى تعزى  احصائية دللة ذات فروق وجود عدم إلى توصلت

 
ً
 : الدراسية املرحلة باختالف الفروق: ثانيا

  متوسط  بين   إحصائية  دللة  ذات  فروق  هنالك  كان  إذا  ما  على  للتعرف

  استخدام   تم(  الدراسية  املرحلة)  ملتغير  تعزي   الدراسة  عينة  أفراد  إجابات

 الجدول   يوضحها  كما  النتائج  وجاءت(  Ttest)  املستقلة  للعينات(  ت)  اختبار

 :التالي

 10 جدول 

  الدراسة محاور  تجاه الدراسة عينة أفراد استجابات متوسط بين الفروق  داللة لبيان( T test) املستقلة للعينات( ت) اختبار  نتائج
 
 الدراسية املرحلة ملتغير  وفقا

املرحلة  محاور الدراسة

 الدراسية

االنحراف  املتوسط  العدد 

 املعياري 

قيمة 

 )ت( 

درجات  

 الحرية

مستوى 

 الداللة 

املحور األول: العوامل الذاتية ذات العالقة باختيار طالب وطالبات 

 الدراسات العليا موضوعاتهم البحثية 

 5.432 0.518 4.05 223 ماجيستير 

 

293 

 

0.000** 

 0.613 3.66 72 دكتوراه  دالة

املحور الثاني: العوامل اإلدارية ذات العالقة في اختيار طالب وطالبات 

 الدراسات العليا موضوعاتهم البحثية 

 **0.000 293 5.206 0.701 3.95 223 ماجيستير 

 0.986 3.40 72 دكتوراه  دالة

 (0.1) الدللة مستوى  عند دالة ** 

  أفراد  آراء  بين   إحصائية  دللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  السابق  الجدول   من    

 (  الذاتية  العوامل)  تجاه  الدراسة  عينة
ً
 وكانت   الدراسية  املرحلة  ملتغير  وفقا

  العام  املتوسط  بلغ   حيث  ،(املاجيستير)  وطالبات  طالب  لصالح  الفروق  هذه

)الذاتية  العوامل)  محور   على  الدراسة  عينة  أفراد  لستجابات  من  4.05( 

 وطالبات   لطالب(  5.00  من  3.66)  مقابل  املاجيستير   وطالبات  لطالب(  5.00

 . الدكتوراه

  أفراد  استجابات  متوسط  بين   إحصائية  دللة  ذات  فروق  وجود  تبين   كما     

 طالب  لصالح  الفروق  وكانت(  اإلدارية  العوامل)  محور   تجاه  الدراسة  عينة

  الدراسة   عينة  أفراد  ملوافقة  العام  املتوسط  بلغ  حيث  ،(الدكتوراه)  وطالبات

)اإلدارية  العوامل)  محور   على  وطالبات  طالب  لصالح(  5.00  من  4.05( 

 وهذا   الدكتوراه،   وطالبات  طالب  لصالح(  5.00  من  3.66)  مقابل  املاجيستير

  مرحلة  في   البحث  تجربة  خاضوا  قد  الدكتوراه  وطالبات  طالب  أن   إلى  يرجع

 في  وسبب  معقدة  أنها  يرون   إدارية  إجراءات  من  ذلك  صاحب  وما  املاجستير

 توصلت   والتي [  12]  شنطاوي   دراسة   مع  النتيجة   هذه  وتختلف   أبحاثهم،   تأخير

 . العلمية الدرجة إلى تعزى  احصائية دللة ذات فروق وجود عدم إلى

 :التخصص متغير باختالف الفروق ثالثا

 اجابات متوسط  بين  إحصائية  دللة  ذات فروق  هناك  كان  إذا ما على للتعرف

 التباين  تحليل"  استخدام  تم(  التخصص)  ملتغير  تعزى   الدراسة  عينة  أفراد

  عينة   أفراد   إجابات  في   الفروق  دللة   لتوضيح (  One Way ANOVA" )األحادي

 : التالي الجدول   يوضحها  كما النتائج وجاءت الدراسة

 
 

 10 جدول 

   الدراسة عينة أفراد إجابات في  للفروق( One Way ANOVA" ) األحادي التباين تحليل"   نتائج
 
 العلمي  املؤهل متغير  الختالف طبقا
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مجموع   مصدر التباين  املحور 

 مربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

قيمة 

 ف

الداللة  

 اإلحصائية

املحور األول: العوامل الذاتية ذات العالقة باختيار طالب وطالبات 

 الدراسات العليا موضوعاتهم البحثية 

  0.204 1.456 0.466 5 2.331 بين املجموعات

داخل  

 املجموعات 

92.541 289 0.320 

  - 294 94.872 املجموع

اختيار طالب وطالبات املحور الثاني: العوامل اإلدارية ذات العالقة في 

 الدراسات العليا موضوعاتهم البحثية 

 0.947 0.234 0.157 5 0.786 بين املجموعات

داخل   

 املجموعات 

193.754 289 0.670 

 -  294 194.540 املجموع

 :يلي ما يتضح أعاله املوضحة النتائج خالل من

  بين   فأقل  0.05  مستوى   عند  إحصائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم     

 جميع   نحو  التخصص  متغير  بحسب  الدراسة   عينة  استجابات  متوسطات

 هذه   كل  بأن   ذلك  تفسير  ويمكن  التخصص،  متغير  باختالف  الدراسة  محاور 

 وفي  سعود،  امللك  بجامعة  التربية  كلية  هي  واحدة  كلية  إلى  تنتمي   التخصصات

 العليا  الدراسات   وطالبات  طالب  باختيار  العالقة  ذات  العوامل  فإن   النهاية

   تختلف  ل  واحدة  عوامل  هي  البحثية  ملوضوعاتهم
ً
   اختالفا

ً
  بين   واضحا

   ذلك  ويدل  تخصصاتهم، 
ً
  األنظمة   بمركزية  اإلدارية  بالعوامل  يتعلق  فيما  أيضا

 .لألقسام وصالحيات مرونة  إعطاء وعدم واإلجراءات،

 وتوصياتها  ونتائجها الدراسة ملخص

 التي   ومقترحاتها  وتوصياتها  نتائجها  وأهم  الدراسة،  خالصة  الفصل  هذا  يتناول 

ل  . وأهدافها الدراسة تساؤلت ضوء في إليها ُتوص 

 
ً
 : الدراسة أسئلة  نتائج  أهم: أول

 وطالبات  طالب  اختيار  في  قوية  بدرجة  تؤثر  الذاتية  العوامل  أن   تبين 

  البحثية  ملوضوعاتهم  سعود  امللك  بجامعة  التربية  كلية  في  العليا  الدراسات

 من  3.96)  البحث  عينة  أفراد  ملوافقة  العام  املتوسط  بلغ  حيث  عام  بشكل 

 الخماس ي   املقياس  فئات   من  الرابعة   الفئة  في  يقع  الذي  املتوسط   وهو  ،(5.00

 :هي العوامل هذه وأبرز  الدراسة، أداة في( قوي ) خيار إلى تشير والتي 

 موضوعات  اختيار  في  البحثية  وإمكاناتهم  قدراتهم  يناسب  ما  مراعاة  -1

 .  أبحاثهم

 . البحثية ملوضوعاتهم به يفتخرون  متميز عنوان  اختيار -2

  امليدان  في  للمشكلة  معايشتهم  على  بناء  أبحاثهم  موضوعات  يختارون   -3

 .التربوي 

 . واهتماماتهم  ميولهم مع يتفق موضوع يختارون  -4

 التي   العلمية   والرسائل  األبحاث  عناوين   مع   تتناغم  أبحاثهم  عناوين  صياغة   -5

 . موضوعاتها  أعجبتهم

 وطالبات  طالب  اختيار  في(  قوية)  بدرجة  تؤثر  اإلدارية  العوامل  أن   وتبين

  البحثية  ملوضوعاتهم  سعود  امللك  بجامعة  التربية  كلية  في  العليا  الدراسات

 من  3.82)  الدراسة   عينة  أفراد  ملوافقة  العام  املتوسط  بلغ  حيث  عام  بشكل

 الخماس ي   املقياس  فئات   من  الرابعة   الفئة  في  يقع  الذي  املتوسط   وهو  ،(5.00

 :العوامل هذه وأبرز  الدراسة، أداة في( قوي ) خيار إلى تشير والتي 

 بإقرار  املختصة  اللجنة  أعضاء  أحد  استشارة  بعد  املوضوع  اختيار  -1

 .القسم في البحثية املوضوعات

  اختيار -2
ً
 .معقدة إدارية إجراءات يتطلب ل موضوعا

 . الكلية توجهات وفق  املوضوع اختيار -3

 .مشرف  من أكثر يتطلب ل  موضوع اختيار -4

 . ورغبته املشرف خلفية يالئم موضوع اختيار -5

  الدراسة  عينة  أفراد   آراء   بين   إحصائية  دللة   ذات   فروق  وجود   تبين   كما     

   العليا،  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار  العالقة  ذات  العوامل  تجاه
ً
 وفقا

 .الذكور  لصالح الفروق هذه وكانت( الجنس) ملتغير

 تجاه  الدراسة  عينة  أفراد  آراء  بين   إحصائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وتبين 

   الذاتية  العوامل
ً
 لصالح  الفروق  هذه  وكانت(  الدراسية  املرحلة )  ملتغير   وفقا

  بين   إحصائية  دللة  ذات  فروق  وجدت  بينما  ،( املاجيستير  وطالبات  طالب)

 وكانت  اإلدارية   العوامل  محور   تجاه  البحث  عينة   أفراد  استجابات  متوسط 

 (. الدكتوراه وطالبات طالب) لصالح الفروق

 فأقل (  0.05)  مستوى   عند   إحصائية  دللة  ذات  فروق   وجود   عدم  تبين  كما

 باختالف  الدراسة  محاور   جميع  نحو  الدراسة  عينة  استجابات  متوسطات  بين 

 (. التخصص) متغير

 التوصيات. 5

 :يلي ما التوصيات أبرز  تكون  نتائج  من عرضه تم ما ضوء في

 أو  الدولة  داخل  سواء  املجالت  مختلف  في  الساتذة  خبرات  من  الستفادة  -

 .العليا الدراسات برامج تقويم في منها لالستفادة خارجها

  خاللها   من  يتم  العليا  الدراسات  وطالبات  لطالب  العمل  وورش  الدورات  عقد  -

 . موضوعاتها وصياغة  الرسائل إعداد طرق  مناقشة

 الخبرات  من   والستفادة  الكلية،   في  اإلدارية  اإلجراءات  في  النظر   إعادة  -

 . العاملية

 من  مزيد  األقسام  وإعطاء  املعقدة،  اإلدارية  اإلجراءات  من  التقليل  ضرورة   -

 .الصالحيات

 اإلصرار وعدم  واملختلطة، والكمية النوعية بأنواعها البحوث إقرار في املرونة -

 . فقط واحد نوع على

 الستشارات   وتوفير  واملعنوي،   املادي  أشكاله  بجميع  الدعم  توفير  ضرورة  -

 . للباحثين املساعدات جميع وتقديم البحثية، 

 

 : املقترحات -

  تواجه  التي   الصعوبات  ملعرفة  العليـا  الدراسـات  لبرامج  تقويمية  دراسة  جراءإ  -

 .التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة مـن البـرامج هذه

  العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  باختيار  العالقة  ذات  للعوامل  دراسة  جراءإ  -

 .أبحاثهم على للمشرفين 
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  الجامعية   الرسائل  تخص  التي  اإلدارية  اإلجراءات  على  تقويمية   دراسة   إجراء  -

 . التربية كلية في

 املراجع 
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ABSTRACT_This study aimed to recognize the subjective and administrative elements concerned to post-

graduate students' selections of their studies subjects at Faculty of Education in King Saud University. To 

achieve this study's goals, the descriptive survey approach was used, as a questionnaire consisted of (19) phrase 

of study fields was applied and divided into two axes, then after ensuring the correctness and stability of the tool, 

it is applied on the sample which was consisted of (295) post-graduate students (males and females), with 

collecting the data and analyzing it, the study reached to many important results, the most important results are 

the following: - There are "very effective" subjective elements concerned to post-graduate students' selections of 

their studies subjects at Faculty of Education in King Saud University in general, the most important subjective 

elements are: considering their researching abilities and capabilities in selecting their researches subjects, 

selecting special title to be proud, selecting their researches subjects based on experiencing the problem at the 

field and selecting a subject which consisted with their interests and tendencies . - There are "very effective" 

administrative elements concerned to post-graduate students' selections of their studies subjects at Faculty of 

Education in King Saud University in general, the most important administrative elements are: selecting the 

subject after advising one member of concerned committee to approve the research subjects at the department, 

selecting a subject which does not need complicated administrative procedures and no more one supervisor and 

the subject is selected based on faculty directions. - The study shows differences with statistic indication among 

the sample members concerned to its axes, based on the sex variable in favor of the males, as there are 

differences with statistic indication towards subjective elements based on the variable of (grade) in favor of 

(Master Degree), while there are differences with statistic indications are found of the administrative elements in 

favor for (Doctorate Degree) . Based on the mentioned above, there are some presented recommendations, such 

as: holding seminars and workshops for post-graduate students, to discuss the means of researches preparing, 

forming its subjects and reconsideration of the administrative procedures at the Faculty, using the international 

experiences, with awarding the department more powers. 

KEYWORDS:  Post-Graduate Students', Study Subject, Faculty Of Education, King Saud University. 

 

 


