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املُ َّ
لخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف م�ستوى معرفة وتطبيق طلبة
املاج�ستري بق�سم املناهج وطرق التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة
امللك �سعود مهارات البحث العلمي .وبلغت العينة ( )102من
الطالب والطالبات ،طُ ّبق عليهم اختبار لقيا�س جمموعة من مهارات
البحث العلمي ،و�أظهرت النتائج � َّأن م�ستوى املعرفة يف ( )% 35من
املهارات امل�ستهدفة كان مب�ستوى عالٍ  ،و( )% 41مب�ستوى متو�سط،
و( )% 24مب�ستوى منخف�ض� ،أي � َّأن م�ستوى املعرفة بـ( )% 65من
املهارات البحثية امل�ستهدفة كان مب�ستوى متو�سط فما دون ،ما
مر�ض .وجرى
ي�شري �إىل �أن م�ستوى معرفة املهارات البحثية غري
ٍ
حتليل ( )69خطة ماج�ستري با�ستخدام بطاقة حتليل ت�ضمنت ()28
مهار ًة ملعرفة م�ستوى تطبيق املهارات البحثية ،و�أظهرت النتائج
� َّأن ( )% 36من املهارات البحثية طبقت مب�ستوى عالٍ  ،و()% 61
طبقت مب�ستوى متو�سط ،بينما ( )% 3طبقت مب�ستوى منخف�ض،
�أي � َّأن ( )% 64من املهارات البحثية امل�ستهدفة طبقت مب�ستوى
متو�سط فما دون ،وهذا يعني � َّأن تطبيق الطلبة ملهارات البحث مل
بناء على نتائج
يكن مر�ض ًيا .و ُقدمت بع�ض التو�صيات واملقرتحات ً
الدرا�سة.
الكلمات املفتاحية :مهارات البحث العلمي ،حتليل اخلطط
البحثية ،طلبة الدرا�سات العليا.

Abstract
This study aimed at identifying the level of
knowledge and implementation of scientific research
skills among graduate students at the Curriculum and
Instruction Department at College of Education in King
Saud University. A sample consisting of 102 male and
female students responded to a scientific research skills
test. Test results indicated that the level of knowledge
on 35% of the research skills came high, knowledge
on 41% of them was average, and knowledge on 24%
of them was low. In general, students’ research skills
were described as not satisfactory. On the other hand,
analysis of 69 research proposals, using a 28-item tool,
revealed the implementation levels among the students
of the research skills. Only 36% of the research skills
were implemented at a high level, 61% at an average
level, and only 3% at a low level. Recommendations
and suggestions were provided based on the study
results.
’Keywords: Research Skills, Research Projects
Analysis, Graduate Students.

ِّ
املقدمة
ي�شري البحث العلمي �إىل درجة تقدم الأمم� ،إذ �إن املعارف
تتكون نتيجة للبحث والتق�صي؛ لذلك �أ�صبح البحث هو الأ�سا�س
و�س تقدمها ،وقد اهتمت به الدول املتقدمة والنامية
النطالق الدول رِ ّ

على ح ٍد �سواء؛ لدوره املحوري يف تقدم املجتمعات وح ّل امل�شكالت،
و�إنتاج املعرفة وتوظيفها وتطويرها .وقد �أ�شار اخلطيب واخلطيب،
(� )2008إىل �أن تعلُّم مهارات البحث العلمي وتعليمها �أ�صبح مطل ًبا
�رضور ًيا ،بل وزاد االهتمام به لتلبية طموحات املجتمعات املختلفة
يف النمو والتقدم .وجرى توظيف املنهج العلمي يف حتديد امل�شكالت
االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية ،وي�أتي ذلك ت�أكي ًدا لأهمية
البحث العلمي وتطبيقاته املختلفة.
وعرفت الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات
ّ
ال�سعودية البحث العلمي بالإجناز املعتمد على “الأ�س�س العلمية
املتعارف عليها ،ويتم نتيجة جهود فردية �أو جهود م�شرتكة �أو
وعرف عبيدات
الأمرين م ًعا” (جمل�س التعليم العايل� 1999 ،صّ .)3
وعد�س وعبد اخلالق ( )2015البحث العلمي بعملية تق�صي منظمة
تعتمد على اتباع �أ�ساليب ومناهج علمية حم ّددة ،يجري من خاللها
تعرب عن جوهر امل�شكلة قيد
طرح الت�سا�ؤالت �أو الفر�ضيات التي ّ
الفح�ص للتو�صل �إىل ح ّل لها� ،أو الت�أكد من �صحتها �أو تعديلها،
�أو �إ�ضافة اجلديد عليها .ويرتبط البحث العلمي بالطريقة العلمية
( ،)Scientific Methodويهدف �إىل ال�سيطرة على امل�شكالت البيئية
من خالل �إيجاد وتطوير حلولٍ لها ،ويطلق م�صطلح البحث على �أي
“جهد علمي [منظم] يهدف �إىل اكت�شاف احلقائق اجلديدة ،والت�أكد
من �صحتها ،وحتليل العالقات بني احلقائق املختلفة” وذلك
للو�صول �إىل معرفة جديدة (ال�سدراين والعايل والغامدي،2000 ،
�ص .)64وبرغم تعدد تعريفات البحث العلمي ف�إنها ت�شرتك يف:
اتباعها ملنهج �أو �أ�سلوب علمي حم ّدد؛ �إيجاد حلول مل�شكالت واقعية؛
�إنتاج معرفة جديدة؛ �شموليتها جلميع ميادين احلياة املعرفية
واالقت�صادية واالجتماعية والرتبوية.
وحت ّدد الدول �أهدافها البحثية يف �ضوء متطلبات التنمية
االقت�صادية واالجتماعية التي تعبرّ عنها خططها التنموية
وترتجمها �أهدافها اال�سرتاتيجية؛ لذلك ف�إن من بني �أهداف البحث
العلمي يف اململكة العربية ال�سعودية :ربط البحث العلمي ب�أهداف
اجلامعة وخطط التنمية ،والإفادة من الدرا�سات ال�سابقة ،بالإ�ضافة
�إىل تنمية جيل من الباحثني املتميزين ،وتدريبهم على �إجراء
البحوث الأ�صيلة ،واالرتقاء مب�ستوى التعليم اجلامعي والدرا�سات
العليا (الديك2009 ،؛ ال�سدراين و�آخرون ،2000 ،ال�صقر.)2012 ،
ولتحقيق ذلك ت�سعى اجلامعات لإعداد طلبة الدرا�سات العليا
كباحثني من خالل تنمية معارفهم ،وحت�سني قدراتهم ومهاراتهم،
و�إك�سابهم املهارات والكفايات البحثية التي ت�ؤهلهم ،ومتكنهم من
ممار�سة البحث العلمي ،و�إنتاج �أبحاث تت�سم بالدقة يف ممار�سة
املنهجية العلمية ،والطرق ال�سليمة يف �إعداد خطة البحث وتطبيق
الأدوات ،وحتليل النتائج وتف�سريها (عطوان والفليت.)2011 ،
ويقت�ضي هذا �أن ميتلك طالب الدرا�سات العليا مهارات بحثية ،تتجلى
يف قدرته على توظيف �أدوات الدرا�سة ملعرفة احلقيقة ،والقدرة على
النقد والتحليل واال�ستنتاج واتخاذ القرار ،وتوظيف املعلومات حل ّل
امل�شكالت (الديك.)2009 ،
وت�سعى وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل
التناف�سية للمملكة
حتقيق ر�ؤية  2030وذلك من خالل زيادة القدرة
ّ
أهمية دعم قطاع البحث والتطوير،
وت�صنيفات جامعاتها ،مما ُيظهر � ّ
وتطوير مهارات من�سوبيها من معلِّمات و�أع�ضاء .ومن �أهداف اململكة
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كما جاء يف ر�ؤية  2030هو �أن تكون من بني �أف�ضل  10دول يف
حم�سنة مرتبتها الـ25
التناف�سية
م�ؤ�رش
ّ
ّ
العاملية بحلول عام ّ ،2030
العاملية
التناف�سية
يف عام 2015؛ وهناك مكونان �أ�سا�سيان مل�ؤ�رش
ّ
ّ
العربية
يرتبطان ب�شكل مبا�رش بالأبحاث والتطوير وميكن للمملكة
ّ
التناف�سية يف
ال�سعودية �أن حت�سنهما فقط من خالل زيادة قدرتها
ّ
ّ
الأبحاث والتطوير� ،إ�ضافة �إىل ذلك هدف �آخر جاء يف ر�ؤية 2030
�سعودية �ضمن �أف�ضل
يتمثل يف وجود ما ال يقل عن خم�س جامعات
ّ
 200جامعة يف الت�صنيف العاملي ،ويتطلب حتقيق هذا الهدف
�إجراء �أبحاث عالية اجلودة يف جامعات اململكة ،وهذا لن يتحقق
ما مل ي�ؤكد �أع�ضاء هيئة التدري�س تنمية مهارات البحث العلمي
لدى طلبة الدرا�سات العليا الذين �سي�شكلون معلمي امل�ستقبل (وزارة
التعليم ،د.ت).
وت�سهم البحوث الرتبوية يف ح ّل امل�شكالت ،وتطوير املعرفة
الرتبوية ،فهي ت�ساعد �صانعي ال�سيا�سة التعليمية يف بلورة ر�ؤية
�شاملة للق�ضايا وامل�شكالت والتحديات التي تواجه العملية الرتبوية،
وبناء عليه ،ارتبطت فاعلية
ويف حتديد الأولويات البحثية امللحة،
ً
�أي نظام تربوي بجودة البحوث الرتبوية� ،إذ يتطلب تنفيذ البحث
الرتبوي اجليد توافر العديد من املهارات واخل�صائ�ص الأ�سا�سية
لدى الباحثني؛ ليتمكنوا من �إجناز بحوثهم العلمية بنجاح (ال�سدراين
و�آخرون2000 ،؛ ال�رشيع .)2000 ،ولكن الدرا�سات ت�شري �إىل تدين
مهارات الباحثني من طلبة الدرا�سات العليا ،وبخا�صة يف مرحلة
مبكرا يف اختيار مو�ضوع البحث (حمزاوي،
املاج�ستري ،الذي يتجلى ً
� ،)2011أو يف �ضعف قدرتهم على حتديد امل�شكلة (عطوان والفليت،
� ،)2011أو ت�صميم �أدوات البحث (احلاي�س2010 ،؛ املغربي،
� ،)2012أو توظيف مناهج البحث (الزيلعي� ،)2014 ،أو تف�سري
النتائج (ع�سريي� ،)2012 ،أو نق�ص مهارة الكتابة الأكادميية
ونقدها (� ،)Plakhotnik & Roceo, 2012أو �ضعف مهارات البحث
يف قواعد البيانات الإلكرتونية (اجلرف� ،)2010 ،إ�ضافة �إىل تدين
املعرفة بالأ�ساليب الإح�صائية  ،وتوا�ضع القدرة يف عر�ض النتائج
بعد حتليلها (الريا�شي وح�سن2014 ،؛ Naz, Khan, Khan, Daraz,
.)& Hussain, 2011
وقد �أ�شارت نتائج بع�ض الدرا�سات �إىل حاجة طلبة الدرا�سات
العليا املا�سة للتزود مبهارات البحث العلمي التي متكنهم من تنفيذ
و�إجناز ر�سائلهم العلمية وفق �أ�س�س و�ضوابط منهج البحث العلمي،
مبا يف ذلك االختيار ال�سليم للعناوين و�صياغة امل�شكالت البحثية
وحتديدها ،وحتديد م�صطلحات البحث وحم ّدداته ،وت�صميم البحث،
واختيار العينات ،و�إعداد االختبارات واملقايي�س و�صياغة الفرو�ض،
واختيار الو�سائل والأ�ساليب املنا�سبة لدرا�ستها ،والتعامل الناجح
مع البيانات وتنظيم نتائج الدرا�سات والبحوث ب�صورة دقيقة
و�صحيحة .ومن هذ الدرا�سات ،درا�سة احلاي�س ( ،)2010ودرا�سة
الديك ( ،)2009ودرا�سة ال�شمري ( ،)2009ودرا�سة بيفال والك
وهنرت (.)Pival, Lock, & Hunter, 2008
وبينت درا�سة الريا�شي وح�سن ( )2014مدى احلاجة املا�سة
لتنمية املهارات الإح�صائية ال�رضورية لتنفيذ البحوث الرتبوية
والعلمية لدى طلبة الدرا�سات العليا بجامعة امللك خالد باململكة،
مثل مهارة حتديد الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة لتحليل بيانات
البحث ،والقدرة على �إجراء التحليل الإح�صائي اال�ستداليل والو�صفي،
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والقدرة على �إجراء املعاجلات الإح�صائية� ،إ�ضافة �إىل حاجة الطلبة
�إىل امتالك املعرفة بعنا�رص خطة البحث ح�سب الرتتيب العلمي
املتفق عليه ،والقدرة على حتديد م�صطلحات البحث وتعريفها
�إجرائ ًيا ،وحتديد م�صادر املعلومات وجمعها وبناء �أدوات البحث،
واختبار �صحة الفرو�ض ،وكيفية حتديد و�ضبط املتغريات البحثية،
و�صياغة فر�ضيات البحث و�أ�سئلته �صياغة علمية ،وحتديد �أدوات
البحث حتدي ًدا دقي ًقا ،واال�ستخدام الأمثل للمراجع العربية والأجنبية
علميا وفق النظام املتبع يف اجلامعة.
وتوثيقها ًّ
وبالرغم من االهتمام املتزايد من قبل اجلامعات بالبحث
العلمي ،واهتمام مراكز البحوث وعمادات البحث العلمي بربامج
الدرا�سات العليا ،ف� ّإن حتليل عدد من امل�رشوعات البحثية ور�سائل
املاج�ستري لطالبات الدرا�سات العليا يف كلية الرتبية بجامعة �أم
القرى �أو�ضح �أن معظم ر�سائل املاج�ستري املُعدة للمناق�شة تت�ضمن
العديد من املالحظات والأخطاء� ،سواء يف تن�سيق الر�سالة و�إخراجها
�أو يف م�ضمونها ،مثل اختيار عنوان الدرا�سة ،وكتابة املقدمة،
وحتديد امل�شكلة ،وتو�ضيح م�صطلحات الدرا�سة وجمتمعها ،و�إبراز
احلدود ،وحتليل النتائج وغريها ،وقد اقرتحت الدرا�سة حتمية تعرف
مهارات البحث العلمي التي يتقنها الطلبة ،من خالل ا�ستخدام
مقايي�س واختبارات علمية تعك�س امل�ستوى الفعلي لإتقان تلك
املهارات (جان والنمري.)2010 ،
و�أو�ضح ري�س-جورجي (� )Reis-Jorge, 2007أن تطوير
فهم البحث يتحقق من خالل ثالثة طرق :القراءة ،الدرا�سة الر�سمية،
واالنغما�س ،و�أكّ د �أن طلبة الدرا�سات العليا يجب �أن يتعلموا كيفية
�إجراء البحوث لي�صبحوا باحثني مبدعني يف امل�ستقبل .وبحث وارن،
ودور وغرين ( )Warren, Door & Green, 2008فاعلية دورة بحثية
عليا لتعريف املعلِّمني ب�أهمية البحث يف مهنتهم التعليمية ،و�أظهرت
النتائج زيادة وعيهم ب�أهمية البحث ومهاراته بو�صفه عملية ن�شطة
وتق�صت درا�سات �أخرى م�ستوى املهارات البحثية
يف مهنة التدري�س.
ّ
لدى طلبة الدرا�سات العليا ،كدرا�سة مريه و�آخرين (Meerah, et al.,
 )2011يف ماليزيا التي �أبرزت امل�ستوى املتو�سط لقدرات الطلبة
ومعرفتهم ،و�أكّ دت احلاجة �إىل تدريبهم لتنمية مهاراتهم البحثية
ومعرفتهم وفق تخ�ص�صاتهم .و�أو�ضح حتليل عينة من خطط الطلبة
امللتحقني يف برنامج �ستيم كيفية تطور املهارات البحثية ،و�أظهرت
النتائج تطور مهارات الطلبة البحثية املرتبطة بقدرتهم على حتديد
م�شكلة البحث وربطها بالدرا�سات ال�سابقة ،وتطوير فرو�ض بحثية
قابلة للدرا�سة يف مرحلة كتابة اخلطة البحثية ،بينما مهارات
�أخرى ،مثل حتليل البيانات ال�ستخال�ص النتائج تتطور يف مرحلة
الحقة ملرحلة كتابة اخلطة البحثية(  (�Timmerman, Feldon, Ma
.)her, Strickland & Gilmore, 2013
كثريا ما تعرت�ض طلبة الدرا�سات العليا م�شكالت �أو عوائق
ً
حتول دون �إمتام درا�ساتهم �أو ر�سائلهم العلمية ،كت�صميم البحوث،
وجمع البيانات ومعاجلتها ،والنق�ص العام يف مهارات البحث،
والو�صول �إىل امل�صادر على �شبكة الإنرتنت ( .)Winicki, 2006كما
�أن غالبية طلبة الدرا�سات العليا لي�سوا معتادين على قراءة املجالت
املهنية (Duze, 2010; Winicki, 2006; Topping & Hoffman,
 .)2002ومن بني ( )15مهارة بحثية مت فح�صهاُ ،وجد � ّأن :معرفة
كيفية مقارنة وتف�سري الإح�صاءات ،و�إجراء درا�سة �أطروحة ر�سمية،

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )30نيسان 2020م

والقدرة على ن�رش نتائج البحوث كانت من بني املهارات الأقل
ت�صنيفًا (.)Ravid, 1997; Ravid & Leon, 1995
و�أجرى العاجز ( )2000درا�سة عن وجهات نظر طلبة املاج�ستري
يف كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية حول امل�شكالت التي
أنواعا خمتلفة
واجهوها خالل درا�ستهم ،وك�شف الطلبة �أنهم واجهوا � ً
من امل�شاكل ،كت�سجيل مو�ضوع بحثهم ،واحل�صول على وثائق تتعلق
مبو�ضوعات البحوث اخلا�صة بهم ،وقلة تفاعل امل�رشفني معهم
خالل مدة كتابة �أبحاثهم ،بالإ�ضافة �إىل � ّأن امل�رشفني يفر�ضون
عليهم بع�ض املو�ضوعات البحثية.
و�أجرى ال�شمري ( )2009درا�سة حول مهارات البحث لدى
طالب املرحلة اجلامعية يف اململكة العربية ال�سعودية يف �ضوء
جتارب بع�ض اجلامعات العاملية بهدف تنمية مهارات البحث
العلمي لدى الطالب ،من خالل ا�ستهداف عدد من املهارات ،منها:
مهارات الو�صول �إىل املعلومات ،ومهارات �إجراء البحوث ،ومهارات
كتابة البحوث ،واقرتح ال�شمري ا�ستحداث دورات بحثية يف كيفية
�إجراء البحوث وكتابتها ،و�أو�صى �أن يقوم �أع�ضاء هيئة التدري�س
مبتابعة الطالب للوقوف على نقاط القوة وال�ضعف يف الكتابة
البحثية.
وتق�صت درا�سة القحطاين ( )2013ال�ضعف والق�صور يف
ّ
مهارات طالبات الدرا�سات العليا بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود
و�سبل التغلب عليها وذلك من وجهة نظر الطالبات �أنف�سهن ،وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أن مهارة معاجلة وحتليل البيانات �إح�صائ ًيا ،ومهارة
التحليل النقدي �إ�ضافة ل�ضعف م�ستوى اللغة الإجنليزية كانت من
�أعلى املهارات �ضعفًا لدى الطالبات ،تالها مهارة ت�صميم �أدوات
جمع البيانات ،وحتديد م�شكلة البحث واختيار الت�صميم املنا�سب
للبحث ،ثم مهارة تف�سري النتائج وربطها بنتائج البحوث والدرا�سات
ال�سابقة ،وجاءت مهارة البحث يف قواعد املعلومات وتوثيق البحوث
ك�أقل املهارات �ضعفًا لدى الطالبات ،وقد �أرجعت الطالبات �أ�سباب
هذا التدين يف تلك املهارات �إىل �ضعف املهارات البحثية التي
مقرر ُيعنى بالإح�صاء
ت�ؤكدها برامج البكالوريو�س ،وعدم وجود ّ
املقررات التي ت�ستهدف تنمية
الرتبوي وا�ستخداماته� ،إ�ضافة �إىل قلة ّ
مناهج ومهارات البحث يف برامج الدرا�سات العليا ،كما جاء من بني
الأ�سباب يف املرتبة الأخرية �ضعف الكفايات البحثية لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س.
وتناولت درا�سة ال�سليم وعو�ض ( )2016مهارات كتابة
خطة البحث لدى طلبة الدكتوراه يف تخ�ص�ص املناهج وطرق
التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض وذلك
با�ستخدام املنهج التحليلي� ،إذ جرى حتليل عينة من خطط الدكتوراه
بلغت ( )20خطة ،و�أكدت الدرا�سة وجود �ضعف يف اخلطط املقدمة،
ومتت التو�صية بتقدمي برامج تدريبية لتنمية مهارات كتابة اخلطط
البحثية ورفع م�ستوى املهارات البحثية لدى الطلبة.
كما ا�ستهدفت درا�سة ح�سونة واللوح ( )2018تقومي مهارات
التوثيق واالقتبا�س العلمي لدى طلبة الدرا�سات العليا يف جامعات
قطاع غزة وذلك يف �ضوء امل�ستجدات التكنولوجية ،وذلك باتباع
املنهج الو�صفي التحليلي ،بتطبيق ا�ستبانة على عينة بلغت ()106
من طلبة الدرا�سات العليا ،و�أظهرت النتائج وجود م�ستوى مرتفع من
�صفات الباحث العلمي ،ومهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي لدى

طلبة الدرا�سات العليا بن�سب مئوية بلغت ( )% 84و( )% 81على
الرتتيب.
و�أكدت درا�سة �أكوجيو ونوي-يو (Akuegwu & Nwi-ue,
 )2018تدين مهارات البحث العلمي لدى طلبة الدرا�سات العليا
بجامعة والية و�ست ريفر بكينيا� ،إذ �أ�شارت النتائج �إىل تدين م�ستوى
مهارات التحليل والتفكري الناقد ،و�ضعف مهارة كتابة التقارير
البحثية ،ومهارة حتديد امل�شكلة وترتيب الأفكار� ،إ�ضافة ل�ضعف
املعرفة مبنهجيات البحث ،ويف املقابل �أظهرت النتائج وجود
م�ستويات عليا لدى الطلبة يف مهارات القراءة وجمع املعلومات
و�إعداد العرو�ض البحثية ،مع وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف مهارات
البحث بني البنني والبنات ول�صالح البنني.
وحاولت درا�سة �أبو املجد والعرفج ( )2017ا�ست�رشاف
امل�ستقبل يف �ضوء م�ستجدات الع�رص بو�ضع ت�صور م�ستقبلي
للمهارات البحثية الالزمة لطلبة الدرا�سات العليا بكلية الرتبية
يف جامعة امللك الفي�صل باململكة العربية ال�سعودية ،وذلك
من وجهة نظر اخلرباء باتباع �أ�سلوب دلفاي ،ومت اقرتاح خم�س
جماالت رئي�سة ت�ضم حتتها جمموعة من املهارات البحثية ويجب
�أن ميتلكها طلبة الدرا�سات العليا ،وتتلخ�ص يف :مهارات �أكادميية
ومعرفية (مثل :مهارات كتابة املقرتح البحثي ،ومهارات القراءة
االبتكارية) ،مهارات التفكري (مثل :مهارة التفكري الإبداعي والتفكري
الإ�سرتاتيجي) ،مهارات تكنولوجية (مثل :مهارة ا�ستخدام احلا�سب
ومهارة التعامل مع �شبكة املعلومات الدولية) ،مهارات حياتية
(مثل :مهارات التوا�صل والعالقات بني الأ�شخا�ص ،ومهارات �صنع
القرار ،ومهارات التعامل مع �ضغوط العمل ،ومهارات �إدارة الوقت)،
ومهارات حتديد م�صادر املعلومات.
ومما �سبق ميكن �إجمالاً حتديد �أهم جوانب �ضعف مهارات
البحث العلمي لدى طلبة الدرا�سات العليا يف الآتي:
● ●مهارة البحث يف قواعد املعلومات.
● ●مهارة حتديد الفكرة البحثية وحتديد امل�شكلة و�صياغة
العنوان.
● ●مهارة �صياغة الأ�سئلة البحثية �أو الفرو�ض.
● ●مهارة حتديد نوع البحث واملنهجية املنا�سبة.
● ●مهارة حتديد الأدوات املنا�سبة للأ�سئلة واملنهجية
والت�أكد من �صدقها وثباتها.
● ●مهارة التحليل الإح�صائي.
● ●مهارة حتليل وتف�سري البيانات الإح�صائية.
● ●مهارة التوثيق.
وقد اهتمت الدرا�سات احلديثة بالك�شف عن �أثر تطبيق
الربامج التدريبية يف تنمية مهارات البحث .فقد تق�صت درا�سة
العرقان واجلريوي ( )2018فاعلية برنامج تدريبي قائم على
الف�صل االفرتا�ضي يف تنمية مهارات البحث العلمي لدى طالبات
الدرا�سات العليا با�ستخدام املنهج �شبه التجريبي ،و�أكدت الدرا�سة
فاعلية الف�صول االفرتا�ضية يف تنمية مهارات البحث العلمي لدى
الطالبات ،و�أو�صت ب�أهمية تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على كيفية
تفعيل الف�صول االفرتا�ضية لتنمية مهارات البحث العلمي .و�أكدت
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مستوى معرفة وتطبيق طلبة املاجستير بقسم املناهج وطرق التدريس
في جامعة امللك سعود ملهارات البحث العلمي

درا�سة �شاليل (� )2018أثر ت�صميم بيئة تعليمية �إلكرتونية يف
تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات .وتق�صت درا�سة الفقيه
(� )Alfakih, 2017أثر تطبيق برنامج تدريبي على تنمية املهارات
البحثية املرتبطة بكتابة اخلطط البحثية لدى طلبة الدرا�سات العليا
بق�سم املناهج وطرق التدري�س بجامعة الباحة ،و�أو�ضحت نتائج
الفروق بني االختبار التح�صيلي قبل عقد الربنامج التدريبي وبعد
الأثر املتو�سط للربنامج يف تنمية مهارات البحث املرتبطة بكتابة
اخلطة البحثية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
للبحث العلمي �أولوية متقدمة يف ُ�سلم �أولويات التعليم يف
اجلامعات ،فالبحوث العلمية ت�سهم يف بناء جمتمعات على �أ�س�س
علمية ت�ضمن دميومة وثبات ذلك البناء؛ ولذلك فمن بني �أهداف
البحث العلمي يف اململكة العربية ال�سعودية ربط البحث العلمي
ب�أهداف وخطط التنمية ،وخلق جيل من الباحثني املتميزين
وتدريبهم على �إجراء البحوث الأ�صيلة ،واالرتقاء مب�ستوى التعليم
اجلامعي والدرا�سات العليا (ال�سدراين و�آخرون .)2000 ،وقد عملت
اجلامعات ومراكز البحوث وم�ؤ�س�سات التعليم العايل جاهدة من �أجل
تنمية مهارات البحث العلمي لدى طلبة الدرا�سات العليا يف برامج
ولكن الدرا�سات ت�شري �إىل �أن م�ستوى مهارات البحث
املاج�ستري،
ّ
العلمي لدى طلبة الدرا�سات العليا لي�ست دون امل�ستوى امل�أمول
فح�سب ،بل �إن معظم الطلبة ال ميتلكون احلد الأدنى من املهارات
الالزمة للقيام مبهام البحث العلمي الذي يعد �رشطً ا �أ�سا�س ًيا
للنجاح يف اجلامعات وخا�صة يف برامج الدرا�سات العليا (ال�سدراين
و�آخرون2000 ،؛ ال�رشيع2000 ،؛ عطوان والفليت .)2011 ،وبناء
عليه ،حاولت هذه الدرا�سة تعرف م�ستوى معرفة وتطبيق مهارات
البحث العلمي لدى طلبة املاج�ستري بق�سم املناهج وطرق التدري�س
بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود.
من خالل ما ورد يف م�شكلة هذه الدرا�سة ،حاول هذا البحث
الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1.1ما م�ستوى معرفة طلبة املاج�ستري بق�سم املناهج وطرق
التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود ملهارات البحث
العلمي؟
2.2ما م�ستوى تطبيق الطلبة ملهارات البحث العلمي عند
كتابة اخلطط البحثية؟
3.3ما �أبرز جوانب القوة وال�ضعف لدى طلبة املاج�ستري بق�سم
املناهج وطرق التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود يف
اململكة العربية ال�سعودية يف جمال مهارات �إعداد وكتابة خطة البحث؟

حدود الدراسة وحمدداتها:
�أُجريت الدرا�سة يف ق�سم املناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود بالريا�ض يف نهاية العام الدرا�سي - 1437
1438هـ ،واقت�رصت على معرفة طلبة املاج�ستري الذين �أنهوا
امل�ستوى الرابع مبهارات البحث :مهارة البحث يف قواعد املعلومات،
وحتديد الفكرة البحثية ،وحتديد امل�شكلة ،و�صياغة عنوان البحث،
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و�صياغة الأ�سئلة البحثية �أو الفرو�ض ،وحتديد نوع البحث واختيار
املنهجية املنا�سبة له ،وحتديد الأدوات املنا�سبة للمنهجية للإجابة
عن �أ�سئلة البحث ،ومهارة الت�أكد من ال�صدق والثبات ،ومهارات
التحليل الإح�صائي ،ومهارة حتليل وتف�سري البيانات الإح�صائية
والنوعية ،ومهارة التوثيق يف املنت ويف القائمة ،ومهارة الكتابة
الأكادميية بالإ�ضافة ملعرفة م�ستوى تطبيق مهارات� :صياغة
العنوان ،وبنية اخلطة ،ومنهجية البحث ،واملجتمع والعينة،
والتحرير اللغوي للخطة ،و�إعداد الأدوات عند كتابة اخلطط البحثية.

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف م�ستوى معرفة وتطبيق طلبة
املاج�ستري بق�سم املناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية بجامعة
امللك �سعود ملهارات البحث العلمي ،و�إبراز جوانب القوة وال�ضعف
يف جمال مهارات �إعداد وكتابة اخلطط البحثية.

مصطلحات الدراسة:
مهارات البحث العلميُ :يق�صد باملهارة «الأداء الذي يقوم به
الفرد يف �سهولة ودقة وي�رس� ،سواء كان هذا الأداء ج�سم ًيا �أو عقل ًيا،
على �أن يقوم هذا الأداء على الفهم» (�إبراهيم� ،2004 ،ص.)1019
و ُيق�صد بالبحث العلمي �أي “ن�شاط بحثي موجه نحو زيادة املعرفة
العلمية” كما يهدف �إىل “اكت�شاف معلومات جديدة مع عدم معرفة
م�سبقة” (فيلية والزكي� ،2004 ،ص .)60وتعرف مهارات البحث
العلمي �إجرائ ًيا بكل ما يحتاجه طلبة الدرا�سات العليا بق�سم املناهج
وطرق التدري�س من معرفة نظرية وعملية تعينهم على �إجناز بحث
ر�سالة املاج�ستري بداية من كتابة خطة البحث وحتى تنفيذها،
و�سيتم معرفتها يف هذه الدرا�سة من خالل الدرجة التي �سيح�صل
عليها الطلبة يف اختبار قيا�س مهارات البحث العلمي ،ومن خالل
م�ستوى تطبيقهم ملهارات البحث عند اعداد خططهم البحثية املقدمة
للجنة الدرا�سات العليا بالق�سم لنيل درجة املاج�ستري.
الطريقة واالجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج امل�سحي التحليلي الذي يعتمد على
كمية عن مهارات البحث العلمي لدى طالب وطالبات
جمع بيانات ّ
ق�سم املناهج بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود ،من خالل تطبيق
اختبار مو�ضوعي لقيا�س مهارة البحث على طلبة املاج�ستري يف
امل�ستوى الرابع ،وعلى حتليل حمتوى اخلطط البحثية لعينة من
عرف الع�ساف (� ،2012ص )235حتليل
طلبة املاج�ستري .وقد ّ
املحتوى ب�أنه“ :طريقة بحث يجري تطبيقها من �أجل الو�صول �إىل
كمي هادف ومنظم ملحتوى �أ�سلوب االت�صال” .ولقد اختار
و�صف ّ
الباحثان حتليل عينة من خطط املاج�ستري لتعرف مهارات الكتابة
البحثية لدى طلبة املاج�ستري� ،إ�ضافة �إىل ذلك قام الباحثان بتق�صي
بع�ض مهارات الطلبة البحثية وذلك من خالل اختبار مو�ضوعي �أُع ّد
مت جمع البيانات
لهذا الغر�ض ،وللتعرف على امل�شكلة بدرجة �أعمق َّ
والنوعية املتعلقة ب�أهداف الدرا�سة وو�صفها وحتليلها.
الكمية
ّ
ّ
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جمتمع الدراسة وعينتها:
تكونت عينة الدرا�سة الب�رشية من جمتمعها ،ومتثلت يف جميع
طلبة وطالبات ق�سم املناهج وطرق التدري�س يف جامعة امللك �سعود
بالريا�ض ،الذين التحقوا بالدرا�سة يف العام (1436 - 1435هـ
و�أنهوا امل�ستوى الرابع يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام (1436
مقرري طرق البحث الرتبوي:
 1437هـ) وبذلك يكونون قد �أجنزوا ّمقرر طرق البحث الرتبوي ( 502نف�س) الذي ُيعنى ب�أنواع البحوث
ّ
ومقرر الإح�صاء الرتبوي (503
والتوثيق،
البحث
خطة
إعداد
�
وكيفية
ّ
نف�س) الذي ُيعنى بالطرق الإح�صائية وتطبيقاتها ،وبلغ عدد �أفراد
العينة الفعلي ( )102من الطالب والطالبات ،و�أبدى بع�ضهم رف�ض
التعاون وامل�شاركة يف البحث.
كما متثلت عينة الدرا�سة غري الب�رشية يف خطط املاج�ستري
املق َّدمة للفح�ص �إىل جلنة الدرا�سات العليا بق�سم املناهج وطرق
التدري�س يف املدة بني عامي (1436 - 1435هـ) و(- 1436
1437هـ) ،وبلغ عددها ( )69خطة بحثية موزعة بني جميع
م�سارات املاج�ستري بالر�سالة التي يقدمها ق�سم املناهج وطرق
التدري�س ،وت�شمل :العلوم ،الريا�ضيات ،املواد االجتماعية ،اللغة
العربية ،الرتبية البدنية ،العلوم ال�رشعية ،الرتبية الفنية ،احلا�سب
الآيل ،املناهج العامة.

أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة وللإجابة عن �أ�سئلتها جرى �إعداد
�أداتني للدرا�سة من قبل الباحث نَْي وهما:
1.1اختبار حت�صيلي لقيا�س م�ستوى معرفة الطلبة مبهارات
البحث العلمي.
2.2بطاقة حتليل خطط البحث العلمي التي كتبها وقدمها
ؤ�رشا على م�ستوى تطبيقهم ملهارات
طلبة الدرا�سات العليا ،لتعطي م� ً
البحث العلمي يف كتابة اخلطة البحثية.
�Ú Úأولاً  :اختبار قيا�س املعرفة باملهارات البحثية
ُ�أعِ د اختبار من نوع اختيار من متع ّدد لقيا�س املهارات البحثية
تكون االختبار من (� )29س� اًؤال ،عر�ض على
لطلبة الدرا�سات العلياّ ،
جمموعة من املحكمني الرتبويني لإبداء �آرائهم ومالحظاتهم ،وجرى
يف �ضوء مقرتحات املحكمني �إجراء بع�ض التعديالت على بع�ض
بنود االختبار .وجرى قيا�س ثبات اختبار مهارات البحث با�ستخدام
معادلة كيودر ريت�شارد�سون –  ،20كم�ؤ�رش لالت�ساق الداخلي ،على
عينة من الطلبة بلغت ( )30طال ًبا ،وبلغت قيمة معامل الثبات
( ،).83وهي قيمة مقبولة ،ما ي�شري �إىل ثبات االختبار (�سمارة
و�إبراهيم والنمر .)1989 ،وجرى ح�ساب م�ستويات امتالك الطلبة
ملهارات البحث يف اختبار مهارات البحث وف ًقا ملعادلتي ح�ساب
املدى وطول الفئة وح�ساب املتو�سط احل�سابي املرجح (جمموع
الدرجات ال�صحيحة لكل �س�ؤال/العينة)� ،إذ � ّإن درجة ال�س�ؤال ال�صواب
 1واخلط�أ �صفر )1 = 0 - 1( ،ومن ثم جرى ح�ساب طول الفرتة (1
÷  ،).33 = 3وبهذا �أ�صبح لدينا ثالثة م�ستويات معرفية (منخف�ض،
متو�سط ،عالٍ ) لت�صنيف معرفة الطلبة مبهارات البحث العلمي ،كما
هي مبينة يف جدول (.)1

جدول ()1
مستويات تصنيف درجات االختبار ً
وفقا لطول الفترة

امل�ستوى

طول الفرتة
 0من

� 0.333إىل �أقل من

منخف�ض

 0.333من

� 0.666إىل �أقل من

متو�سط

 0.666من

� 1إىل

عالٍ

Ú Úثان ًيا :بطاقة حتليل اخلطط البحثية
تكونت قائمة مهارات البحث العلمي التي �أعدها الباحثان
لتحليل كتابة اخلطط البحثية من ( )28مهارة بحثية موزعة على
�ستة حماور ،وجرى ت�صنيف م�ستوى التطبيق يف ثالثة م�ستويات
(عالٍ  ،متو�سط ،منخف�ض) .وجرى اختبار �صدقها من خالل عر�ضها
على عدد من املحكمني ،وذلك للإفادة من �آرائهم ومالحظاتهم
حولها ،و�أُجريت بع�ض التعديالت عليها يف �ضوء مالحظاتهم،
والنحوية .كما
واقت�رصت التعديالت فقط على النواحي اللُّغوية
ْ
جرى الت�أكد من ثباتها بح�ساب ن�سبة االتفاق بني املُحلِلني ،وقد
حلّل الباحثان عينة مكونة من ( )8خطط بحثية بن�سبة ()% 10
وح�سِ ب معامل االتفاق بينهما (جدول  .)2وتراوحت
من العينةُ ،
قيم معامل االتفاق بني ( ،).82 - .61وهي قيم مرتفعة ،وقد �أ�شار
كوهني �إىل �أن القيم املقبولة تبد�أ من ( ).41ف�أعلى (.)Cohen, 1960
جدول ()2
قيم معامل االتفاق لبطاقة التحليل

م

املحور

عدد املهارات معامل االتفاق

1

�صياغة العنوان

4

.61

2

بنية اخلطة

17

.65

3

منهجية البحث

2

.70

4

املجتمع والعينة

3

.62

5

التحرير اللغوي للخطة

3

.82

6

الأدوات البحثية

3

.62

28

.67

املجموع �ستة حماور

ومبا �أن املتغري يف بطاقة التحليل وجرى قيا�سه على
مقيا�سا
مقيا�س ثالثي امل�ستوى (عالٍ  ،متو�سط ،منخف�ض) ،وهو ُيع ّد
ً
ترتيب ًيا ( ،)Ordinal Scaleوعليه ف�إن الأرقام التي تدخل الربنامج
الإح�صائي هي :عالية= ،3متو�سطة= ،2منخف�ضة= .1وللم�ساعدة
يف تف�سري النتائج ،جرى و�ضع قيم تعرب عن هذه الأوزان ()Weights
وذلك عن طريق ح�ساب املتو�سط احل�سابي (املتو�سط املرجح) ،وجرى
ذلك بح�ساب املدى وهو الفرق بني �أعلى قيمة ( )3و�أدنى قيمة (،)1
أول ،وهي عبارة عن حا�صل ق�سمة املدى ()2
كما ُح�سِ َب طول الفرتة � اً
على �أعلى قيمة ( .)3وبذلك ف�إن طول الفرتة ي�ساوي ( )0.67تقري ًبا؛
وبهذا ي�صبح توزيع م�ستويات حتقق املهارة يف اخلطط البحثية وف ًقا
ملا هو مبني يف جدول (.)3
182

د.سوزان بنت حسني حج عمر
أ.د.عبدالعزيز بن سعود العمر

مستوى معرفة وتطبيق طلبة املاجستير بقسم املناهج وطرق التدريس
في جامعة امللك سعود ملهارات البحث العلمي

معرفة مهارات البحث العلمي لدى طالبة املاج�ستري بق�سم املناهج
وطرق التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود؟ جرى ح�ساب
الدرجات اخلام لالختبار التح�صيلي يف املهارات وم�ستوياتها
طب ًقا ملعادلتي املدى وطول الفئة التي يو�ضحها جدول (.)1
يت�ضمن جدول ( )4الدرجات اخلام لنتائج اختبار املهارات البحثية
وم�ستوياتها طب ًقا ملعادلتي املدى وطول الفئة .وتب ًعا للجدول ،بلغ
املتو�سط املرجح الكلي مل�ستوى املعرفة مبهارات البحث العلمي
( ) .5362وهو يقابل امل�ستوى املتو�سط وف ًقا جلدول (� ،)1إذ �إن
ت�سعة �أ�سئلة متثل ( )% 31.03من املهارات البحثية حقق الطلبة
م�ستوى عالٍ  ،بينما (� )13س� اًؤال متثل ن�سبة ( )% 44.83من
فيها
ً
م�ستوى متو�سطً ا ،وح�صلت �سبعة
املهارات البحثية حقق الطلبة فيها
ً
�أ�سئلة فقط بن�سبة ( )% 24.14من املهارات على م�ستوى منخف�ض.

جدول ()3
المتوسط المرجح (أطوال الفترات) لتحديد مستوى تحقق المهارات وفق بطاقة تحليل الخطط
البحثية

طول الفرتة

م�ستوى املهارة

من 1

�إىل �أقل من 1.67

منخف�ض

من 1.67

�إىل �أقل من 2.34

متو�سط

من 2.34

�إىل 3

عالٍ

نتائج الدراسة:
نتائج ال�س�ؤال الأول:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على :ما م�ستوى

جدول ()4
اختبار قياس المعرفة بمهارات البحث العلمي ومستويات درجات االختبار التحصيلي في المهارات ً
طبقا للمدى وطول الفئة

ال�س�ؤال

املهارة البحثية التي يقي�سها ال�س�ؤال

�إجابة خاطئة

�إجابة �صحيحة

التكرار

الن�سب

التكرار

الن�سب

املتو�سط االنحراف
املرجح املعياري

م�ستوى
املعرفة
باملهارة

�س1

مهارة اختيار درا�سة لغر�ض ت�ضمينها يف الدرا�سات ال�سابقة

10

9.8

92

90.2

.902

.470

عالٍ

�س2

مهارة جودة البحث الرتبوي

33

32.4

69

67.6

.6765

.470

عالٍ

�س3

مهارة معرفة �أنواع البحوث

48

47.1

54

52.9

.5294

.502

متو�سط

�س4

مهارة البحث يف قواعد املعلومات

43

42.2

58

56.9

.5686

.497

متو�سط

�س5

املهارات الإح�صائية-الدالالت

34

33.3

68

66.7

.6667

.474

عالٍ

�س6

املهارات الإح�صائية-املتغريات

60

58.8

42

41.2

.4118

.495

متو�سط

�س7

مهارة الفرق بني عينة البحث وجمتمعه

18

17.6

84

82.4

.8235

.383

عالٍ

�س8

مهارة تعليل �سبب �ضبط متغريات البحث

36

35.3

66

64.7

.6471

.480

متو�سط

�س9

النوعية
مهارة اعداد �أدوات البحث يف البحوث
ّ

40

39.2

62

60.8

.6078

.491

متو�سط

�س10

مهارة قيا�س ثبات بطاقة التحليل

85

83.3

17

16.7

.1667

.375

منخف�ض

�س11

املهارات الإح�صائية-نوع العينة الع�شوائية

40

39.2

62

60.8

.6078

.491

متو�سط

�س12

مهارة حتديد الفرق بني البحث التجريبي و�شبه التجريبي

17

16.7

85

83.3

.8333

.375

عالٍ

�س13

مهارة حتديد املنهج البحثي املنا�سب لنوع الدرا�سة

73

71.6

29

28.4

.2843

.453

منخف�ض

�س14

النوعي
الكمي والبحث
مهارة حتديد الفرق بني البحث
ّ
ّ

53

52.0

49

48.0

.4804

.502

متو�سط

�س15

املهارات الإح�صائية-تف�سري النتائج

56

54.9

46

45.1

.4510

.500

متو�سط

�س16

مهارة اختيار العنوان

22

21.6

80

78.4

.7843

.413

عالٍ

�س17

املهارات الإح�صائية :العالقات

47

46.1

55

53.9

.5392

.501

متو�سط

�س18

مهارة �صياغة الأ�سئلة البحثية

28

27.5

74

72.5

.7255

.4480

عالٍ

�س19

مهارة اختيار �أداة البحث

31

30.4

71

69.6

.6961

.4620

عالٍ

�س20

مهارة تعيني ال�صدق والثبات

35

34.3

67

65.7

.6569

.4770

متو�سط

�س21

مهارة �صياغة التعريف الإجرائي

75

73.5

27

26.5

.2647

.4430

منخف�ض

�س22

مهارة ح�ساب املدى وطول الفئة

81

79.4

21

20.6

.2059

.4060

منخف�ض
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التكرار

الن�سب

التكرار

الن�سب

املتو�سط االنحراف
املرجح املعياري

م�ستوى
املعرفة
باملهارة

76.5

24

23.5

.2353

.4260

منخف�ض

24

23.5

.2353

.4260

منخف�ض

56.9

.5686

.4980

متو�سط

.4608

.5010

متو�سط

.3655

عالٍ
متو�سط

�إجابة خاطئة

�إجابة �صحيحة

ال�س�ؤال

املهارة البحثية التي يقي�سها ال�س�ؤال

�س23

مهارة اختيار الأ�سلوب الإح�صائي املنا�سب واختبار التكاف�ؤ

78

�س24

مهارة معرفة املراجع و�صياغتها

78

76.5

�س25

مهارة معرفة املراجع و�صياغتها

44

43.1

58

�س26

مهارة معرفة ال�صدق اخلارجي

55

53.9

47

46.1

�س27

مهارة حتديد املنهج البحثي

16

15.7

86

84.3

.8431

�س28

مهارة معرفة املراجع و�صياغتها

62

60.8

40

39.2

.3922

.4906

�س29

مهارة حتديد نوع البحث

73

71.6

29

28.4

.2843

.4533

منخف�ض

.5362

.4578

متو�سط

م�ستوى معرفة الطلبة مبهارات البحث العلمي ب�شكل عام
عال
* % 33فأقل =منخفض  -أعلى من  % 33إلى  % 66متوسط – أعلى من  % 66إلى ٍ 100%

نتائج ال�س�ؤال الثاين:
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى تطبيق الطلبة ملهارات
البحث العلمي عند كتابة اخلطط البحثية؟ جرى حتليل عينة اخلطط

البحثية وح�ساب التكرارات واملتو�سطات وم�ستوياتها .ويو�ضح
جدول ( )5هذه التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات وم�ستويات
مهارات الطلبة البحثية.

جدول ()5
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات ومستويات المهارات ً
وفقا لنتائج تحليل الخطط البحثية

م�ستوى املهارة
م

املحور

املهارة البحثية

منخف�ضة

عالية

متو�سطة

املتو�سط

االنحراف
املعياري

امل�ستوى
العام
للمهارة

.564

عالٍ
عالٍ

ت

%

ت

%

ت

%

ارتباط عنوان اخلطة مب�ضمونها

3

4.3

18

26.1

48

69.6

2.65

خلو عنوان اخلطة من الأخطاء

3

4.3

16

23.2

50

72.5

2.68

.556

تو�ضيح العنوان لأ�صالة مو�ضوع البحث

9

13.0

36

52.2

24

34.8

2.22

.661

متو�سط

تو�ضيح العنوان لأهم متغريات البحث

14

20.3

23

33.3

32

46.4

2.26

.779

متو�سط

2.45

.64

عالٍ

5

الت�سل�سل املنطقي لعنا�رص اخلطة

38

55.1

28

40.6

3

4.30

1.49

.585

منخف�ض

6

مراعاة ترابط فقرات اخلطة

20

29.9

21

31.3

26

38.8

2.09

.818

متو�سط

7

منا�سبة املقدمة ملو�ضوع اخلطة

17

25.0

21

31.3

30

44.1

2.19

.809

متو�سط

8

و�ضوح عر�ض م�شكلة البحث يف اخلطة

31

44.9

15

21.7

23

33.3

1.87

.873

متو�سط

9

دقة �صياغة الأ�سئلة �أو الفرو�ض

18

26.1

14

20.3

37

53.6

2.26

.852

متو�سط

10

ارتباط الأهداف بامل�شكلة

14

20.3

19

27.5

36

52.2

2.32

.795

متو�سط

الدقة يف �إبراز �أهمية البحث

19

27.5

26

37.7

24

34.8

2.07

.792

متو�سط

12

مالءمة الأدبيات املختارة لطبيعة البحث

22

31.9

15

21.7

32

46.4

2.14

.879

متو�سط

13

حداثة الأدبيات والدرا�سات امل�ستخدمة

2

2.9

25

36.2

42

60.9

2.58

.553

عالٍ

14

منا�سبة التعريفات الإجرائية ملتغريات البحث

25

36.2

17

24.6

27

39.1

2.01

.866

متو�سط

15

دقة التوثيق يف املنت

2

2.9

42

60.9

25

36.2

2.33

.553

متو�سط

16

دقة التوثيق يف قائمة املراجع

2

2.9

27

39.1

40

58.0

2.55

.557

عالٍ

17

التوافق بني املراجع يف املنت ويف القائمة

5

7.2

26

37.7

38

55.1

2.48

.663

عالٍ

2.18

.739

متو�سط

1
2
3

العنوان

4

م�ستوى الطلبة يف مهارات حمور العنوان (عنوان اخلطة)

11

بنية اخلطة

م�ستوى الطلبة يف مهارات حمور بنية اخلطة (هيكلة اخلطة)

184

د.سوزان بنت حسني حج عمر
أ.د.عبدالعزيز بن سعود العمر

مستوى معرفة وتطبيق طلبة املاجستير بقسم املناهج وطرق التدريس
في جامعة امللك سعود ملهارات البحث العلمي

م�ستوى املهارة
م

املحور

18

منهجية
البحث

19

املهارة البحثية

منخف�ضة

عالية

متو�سطة

20
21
22
23
24
25

منا�سبة منهج البحث امل�ستخدم

9

13.0

19

27.5

41

59.4

2.46

.719

2.39

.757

عالٍ

دقة حتديد املجتمع

20

29.0

8

11.6

41

59.4

2.30

.896

متو�سط

مالءمة �أ�سلوب اختيار العينة

16

23.2

15

21.7

38

55.1

2.32

.831

متو�سط

منا�سبة حجم العينة ملنهج البحث

17

24.6

15

21.7

37

53.6

2.30

.828

متو�سط

2.31

.852

متو�سط

النحوية
�سالمة اخلطة من الأخطاء ْ

15

21.7

16

23.2

48

55.1

2.32

.813

متو�سط

�سالمة اخلطة من الأخطاء الإمالئية

5

7.2

22

31.9

42

60.9

2.54

.632

عالٍ

دقة توظيف عالمات الرتقيم وطباعتها

4

5.8

37

53.6

28

40.6

2.35

.590

متو�سط

2.40

.678

عالٍ

منا�سبة �أداة� /أدوات البحث ملو�ضوعه

9

13.0

12

17.4

48

69.6

2.57

.717

عالٍ

�صحة اختيار �أ�سلوب ح�ساب ثبات الأدوات

15

21.7

13

18.8

41

59.4

2.38

.824

عالٍ

�صحة اختيار �أ�سلوب �صدق الأدوات

12

17.4

15

21.7

42

60.9

2.43

.776

عالٍ

م�ستوى الطلبة يف مهارات حمور الأدوات

2.46

.772

عالٍ

امل�ستوى العام لتطبيق الطلبة ملهارات البحث العلمي يف كتابة اخلطط البحثية

2.30

.375

متو�سط

م�ستوى الطلبة يف مهارات حمور التحرير اللُّغوي للخطة
26
27
28

الأدوات
البحثية

عالٍ

منا�سبة الأ�سلوب الإح�صائي امل�ستخدم لأ�سئلة
�أو فر�ضيات البحث

14

20.3

18

26.1

37

53.6

2.32

م�ستوى الطلبة يف مهارات حمور املجتمع والعينة
التحرير
اللُّغوي
للخطة

.795

متو�سط

ت

%

ت

%

ت

%

م�ستوى الطلبة يف مهارات حمور منهجية البحث
املجتمع
والعينة

املتو�سط

االنحراف
املعياري

امل�ستوى
العام
للمهارة

يت�ضح من جدول (� )5أن امل�ستوى العام لتطبيق الطلبة
ملهارات البحث العلمي يف كتابة اخلطط البحثية متحقق مبتو�سط
ح�سابي ( ،)2.30ووف ًقا جلدول ( )3ف�إنه ميثل م�ستوى حتقق
متو�سط .ويت�ضح كذلك �أن ( )10من املهارات الـ( )28قد حاز فيها
الطلبة م�ستوى حتقق عال ًيا ،و( )17من املهارات حاز فيها الطلبة
م�ستوى متو�سطً ا ،وح�صل الطلبة على م�ستوى منخف�ض يف مهارة
ً
أي�ضا يبني
واحدة وهي مهارة الت�سل�سل املنطقي لعنا�رص اخلطةً � .
مب�ستوى عالٍ وهي :العنوان،
اجلدول �أن �أربعة حماور قد حتققت
ً
منهجية البحث ،التحرير اللُّغوي للخطة ،الأدوات البحثية ،مبتو�سط
ح�سابي ( )2.46 ،2.40 ،2.39 ،2.45على الرتتيب .بينما حتقق
مب�ستوى متو�سط ،وهما :بنية اخلطة ،املجتمع والعينة� ،إذ
حموران
ً
ح�صال على متو�سط ح�سابي ( )2.31 ،2.18على الرتتيب.
نتائج ال�س�ؤال الثالث:
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :ما �أبرز جوانب القوة وال�ضعف
لدى طلبة املاج�ستري بق�سم املناهج وطرق التدري�س يف كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود يف جمال مهارات �إعداد وكتابة خطة البحث؟
جرى حتليل اخلطط البحثية حتليلاً نوع ًيا لتعرف جوانب القوة
وال�ضعف فيها .وقد حاول الباحثان يف هذا التحليل �أن يكون عر�ض
عاما حتى ال تتم الإ�شارة �أو التطرق �إىل اخلطط امل�ستهدفة
النتائج ً
يف التحليل و ُيك�شف عن �أ�صحابها متا�ش ًيا مع قواعد �أخالقيات
البحث العلمي .ومن خالل التحليل وتدوين اال�ست�شهاديات لكل خطة
بحثية ف�إن التحليل النوعي للخطط البحثية وفقا للمهارات التي مت
حتديدها (جدول � )2أ�سفر عن الآتي:
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عناوين اخلطط :تبني �أن م�ستوى مهارة كتابة العنوان
تراوح ما بني منخف�ض ومتو�سط؛ �إذ �إن معظم العناوين ال تو�ضح
متغريات البحث وال حت ّددها ب�شكل دقيق� ،أو ال ترتبط ارتباطً ا
وثي ًقا مب�ضمون البحث ،والبع�ض الآخر يعاين من وجود �أخطاء يف
وا�ضحا
ال�صياغة ،وبع�ضها الآخر طويل .كما ظهر �أن هناك �ضعفًا
ً
يف مهارة كتابة العنوان باللُّغة الإجنليزية وهو متطلب من متطلبات
عمادة الدرا�سات العليا بالكلية� ،إذ ُيع َت َم ُد على ترجمة جوجل دون
�أي متحي�ص ،ويجدر بالذكر �أنه مل يتم ت�ضمني كتابة عنوان اخلطة
باللُّغة الإجنليزية �ضمن مهارات عنوان اخلطة.
بنية اخلطط البحثية :لقد كانت مهارة الرتتيب املنطقي للخطة
هي الأقل من بني كل املهارات� ،إذ جاءت عند م�ستوى منخف�ض ،كما
�أن معظم املهارات ظهرت عند م�ستوى متو�سط ،عدا ثالث مهارات:
حداثة املراجع والأدبيات ،دقة التوثيق يف قائمة املراجع ،التوافق
بني املراجع يف املنت ويف القائمة ،وحازت فيها اخلطط م�ستوى
عال ًيا .وطب ًقا للتحليل النوعي ف�إن غالبية اخلطط تفتقر �إىل احلد
الأدنى من ال�سياق اللُّغوي واملنطقي املنا�سبني للبحوث اجليدة.
وافتقرت �أغلب اخلطط للرتابط بني فقراتها وملنا�سبتها لل�سياق
املو�ضوعي ملو�ضوع البحث� .أما مهارة عر�ض امل�شكلة فقد رافقته
العديد من املالحظات ،ومنها� :أن العديد من اخلطط مل تربز امل�شكلة
ووا�ضحا ،وغلب عليها الإ�سهاب والتو�سع ب�صورة �أ�شبه
�إبرا ًزا دقي ًقا
ً
ما تكون باملقدمة! وتفتقر �إىل التربير الوا�ضح والدقيق للم�شكلة،
و�أحيا ًنا �إىل التعزيز والتوثيق بدرا�سات حملية ودرا�سات حديثة.
أي�ضا بع�ض امل�شكالت البحثية يجري عر�ضها ب�صورة عامة وحتوم
� ً
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�صياغتها حول العموميات ،وال ترتبط ب�شكل وا�ضح مع �أهداف
البحث! �أما �أهداف البحث يف اخلطط املقدمة فكانت يف معظمها
أ�سا�سا يف الأ�سئلة وال تتطرق للتطبيق امليداين
تكرار ملا هو مطروح � ً
ٌ
�أو الهدف امل�ستقبلي للنتائج املتوقعة للدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل ذلك مل
تربز يف �أغلب اخلطط �أهمية البحث ب�شكل دقيق ووا�ضح ،وخا�صة
الأهمية التطبيقية للبحث يف جمال �إ�ضافة اجلديد واملفيد ملجال
الرتبية وجمال التعليم والتعلُّم ب�شكل عام وللتنمية يف الوطن ب�شكل
خا�ص.
كما �أظهر التحليل وجود ق�صور يف الأدبيات وكتابة املراجع،
وت�ضمنت الكثري من اخلطط �أدبيات قدمية وال يت�صل بع�ضها ات�صا ًال
مبا�رشا مبو�ضوع الدرا�سة .وبرغم �أن التوثيق قد حتقق يف التحليل
ً
مب�ستوى عالٍ  ،ف�إن التحليل النوعي للخطط ك�شف عن
الكمي للخطط
ً
وجود �أخطاء يف توثيق املراجع �سواء يف منت اخلطة� ،أو يف قائمة
املراجع� ،إذ يتناق�ض التوثيق مع الإ�صدار ال�ساد�س لتوثيق جمعية
علم النف�س الأمريكية الـ  APAالذي تبنته عمادة الدرا�سات العليا،
وهو ما قد ي�شري �إىل �أن الطلبة مييلون �إىل النقل من امل�صادر الأخرى
دون التحقق من مطابقة التوثيق للإ�صدار ال�ساد�س� ،إذ �أن بع�ض
اخلطط يتم توثيق املراجع فيها بالإ�صدارين اخلام�س وال�ساد�س.
منهجية البحث :ا�شتملت منهجية البحث على فقرتني :منا�سبة
الأ�سلوب الإح�صائي امل�ستخدم لأ�سئلة �أو فر�ضيات البحث ،واملنهج
م�ستوى متو�سطً ا يف
البحثي امل�ستخدم .وقد حازت الفقرة الأوىل
ً
النوعي فقد �أظهر �أن الكثري من اخلطط
الكمي� ،أما التحليل
التحليل
ّ
ّ
تتحدث عن جمتمع كبري يف درا�سة �شبه جتريبية طُ بقت على مدر�سة
واحدة ،وعن اختيار ع�شوائي؛ بينما االختيار جرى ب�صورة ق�صدية،
نظرا ل�ضعف تعاون من
فغال ًبا ما تكون عينة هذه البحوث ق�صدية؛ ً
يقع عليه االختيار ع�شوائ ًيا ،كما �أن �أغلب الطلبة والطالبات مييلون
الختيار املدر�سة القريبة من منازلهم كمدر�سة للتطبيق ،وبذلك
وحم�صورا يف هذه املدر�سة ولي�س كما ذكر
يكون االختيار ق�صد ًيا
ً
يف املجتمع الكبري.
املجتمع والعينة :وجد �أن بع�ض الطلبة مل يح ّددوا املجتمع
بدقة ،فبع�ضهم مثلاً يذكر ب�أن جمتمعه يت�ضمن املرحلة االبتدائية
وهو مل يطبق البحث �إال على ال�صف ال�ساد�س فقط ،كما �أن و�صف
كثريا من
املجتمع والعينة ال يتم ب�صورة دقيقة .كذلك وجد �أن
ً
الطلبة يفرت�ضون التعميم يف البحث �شبه التجريبي ،بينما الأ�سا�س
تعميما منفر ًدا �إال بعد �إجراء العديد
�أن نتائج بحوث كهذه ال تعمم
ً
من الدرا�سات امل�شابهة وعلى عينات ومناطق خمتلفة يف املجتمع؛
ولهذا فمجتمع البحث الذي يت�ضمن فقط املدر�سة التي جرى فيها
البحث ال ُيعمم على املنطقة كاملة .وا�شتملت بع�ض اخلطط على
�أخطاء يف ن�سب متثيل العينة للمجتمع ،فمث ًال ُيذكر �أن ن�سبة حجم
العينة للمجتمع تبلغ ( )% 25بينما يف الواقع (.)% 35
أخطاء يف قواعد اللُّغة
التحرير اللٌّغوي :حوت العديد من اخلطط �
ً
العربية ،منها على �سبيل املثال :رفع املن�صوب ون�صب املرفوع� ،أو
فتح همزة �أن بعد (حيث و�إذ) بد ًال من ك�رسها� ،أو كتابة (بناءاً) بد ًال
(بناء)� ،أو (�شئون) بد ًال من (�ش�ؤون) �أو (�إن�شاء اهلل) بد ًال من (� ْإن
من
ً
�شاء اهلل)� ،أو �إدخال (�ألــ) على كلمة (غري)� ،أو عدم التفريق بني التاء
املربوطة والهاء املربوطة� ،أو بني (ثمة) و(ثمت)� ،أو اخللط بني (�إذن)
و(�إذاً)� ،أو بني الألف املق�صورة والياء� ،أو بني همزة الو�صل وهمزة

القطع� ،أو تكرار (كما) يف اجلملة� ،أو و�ضع �ألف بعد الواو يف جمع
املذكر ال�سامل (معلموا ال�صف/حمكموا البحث)� ،أو اخلط�أ يف قاعدة
العدد مع املعدود ككتابة (ثالثة معلِّمات) بد ًال من (ثالث معلِّمات)،
�إ�ضافة �إىل الأخطاء املطبعية ،وعالمات الرتقيم وا�ستخداماتها،
ف�ض ًال عن الركاكة يف الأ�سلوب وال�صياغة .وهو ما ي�شري �إىل �ضعف
وا�ضح يف مهارات الكتابة وقواعد اللُّغة العربية لدى �أغلب الطلبة.
الأدوات البحث ّية� :أظهر التحليل �أن بع�ض اخلطط تقرتح �أدوا ًتا
بحثي ًة غري منا�سبة ملو�ضوع البحث ،وبع�ضها مل يفرد عنوا ًنا
للأدوات حتت ا�سم �أدوات البحث ،بل اكتفى بو�صفها و�صفًا غري
دقيق ،وبرغم �أن مهارتي �صحة اختيار �أ�سلوب �صدق وثبات الأدوات
نوع من التطابق بني اخلطط
قد حتققتا مب�ستوى مرتفع ف�إنه لوحظ ٌ
يف ال�صياغة ،الأمر الذي قد ي�شري �إىل االعتماد على املكتوب يف
الر�سائل �أو الأطروحات ال�سابقة وذلك مبا ينا�سب الأدوات التي جرى
حتديدها يف اخلطة البحثية.

مناقشة النتائج
�أولاً  :م�ستوى مهارات البحث العلمي املعرفية لدى طلبة
الدرا�سات العليا وفقًا لدرجات االختبار التح�صيلي
جرى يف هذا اجلزء ت�صنيف م�ستويات املهارة البحثية لدى
الطلبة �إىل :عالٍ  ،ومتو�سط ،ومنخف�ض ،وذلك من خالل معادلتي املدى
وطول الفئة (جدول  ،)1وات�ضح �أن معرفة الطلبة بـ( )% 31.03من
م�ستوى عالٍ  ،و�أن معرفتهم بـ(44.83
املهارات البحثية كانت يف
ً
م�ستوى متو�سط ،ومعرفتهم
 )%من املهارات البحثية كانت يف
ً
م�ستوى منخف�ض (جدول
بـ( )% 24.14من املهارات البحثية يف
ً
)4؛ �أي �أن الطلبة حققوا ن�سبة ( )% 75.86من املهارات البحثية.
وهذه النتيجة تختلف مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،التي �أ�شارت
�إىل تدين املهارات البحثية كما يف درا�سة احلاي�س ( ،)2010التي
�أ�شارت ل�ضعف املهارات البحثية لطالب الدرا�سات العليا .وتختلف
أي�ضا مع نتائج درا�سة ال�شمري ( )2009التي ك�شفت
هذه النتائج � ً
عن عدم توافر مهارات البحث الإجرائي لدى املعلِّمات� ،إذ جاءت دون
املا�سة لتزويد الطلبة مبهارات
ن�سبة ( )% 70و�أ�شارت �إىل احلاجة
ّ
البحث العلمي .وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة الديك ()2009
التي �أكدت وجود مهارات البحث العلمي لدى الطلبة مب�ستوى عالٍ ،
مع مراعاة �أنها تختلف عنها يف الأداة ،فقد اعتمدت على اال�ستبيان
واعتمدت الدرا�سة احلالية على �أداة االختبار لتحديد م�ستوى معرفة
الطلبة مبهارات البحث.
ثان ًيا :تطبيق مهارات البحث يف �إعداد وكتابة اخلطط البحثية
للر�سائل العلمية
�أ�شارت نتائج حتليل عينة خطط بحوث طلبة املاج�ستري
بق�سم املناهج يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود �إىل �أن ()10
م�ستوى عالٍ  ،و( )17من
من املهارات الـ( )28قد حاز فيها الطلبة
ً
م�ستوى متو�سط ،وح�صل الطلبة على
املهارات حاز فيها الطلبة
ً
م�ستوى منخف�ض ،يف مهارة واحدة وهي مهارة الت�سل�سل املنطقي
ً
لعنا�رص اخلطة (جدول  )5؛ �أي �أن الطلبة يفتقرون �إىل هذه املهارة
التي تتطلبها كتابة الر�سائل العلمية وكذلك البحوث التي ُتن�رش يف
املجالت العلمية املرموقة .وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
ال�شمري ( )2009التي �أ�شارت �إىل �ضعف م�ستوى الطلبة يف �إعداد
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مستوى معرفة وتطبيق طلبة املاجستير بقسم املناهج وطرق التدريس
في جامعة امللك سعود ملهارات البحث العلمي

وكتابة اخلطط البحثية والر�سائل العلمية ،وتعزو هذا ال�ضعف �إىل
وجود ثالث م�شاكل :ت�صميم البحوث ،جمع البيانات ومعاجلتها،
ت�أليف التقرير .وقد تركّ زت �أهم جوانب ال�ضعف يف كتابة اخلطط
و�إعدادها يف:
العنوان :تبني �أن م�ستوى مهارات العنوان قد تراوحت بني
متو�سطة وعالية ،وذلك لأن �أغلب العناوين ال تو�ضح �أ�صالة البحث
وال حت ّدد متغرياته ب�شكل دقيق ،كما �أن بع�ض عناوين البحوث ال
ترتبط ب�شكل وا�ضح مع م�ضمون البحث ،والبع�ض الآخر يعاين من
وجود �أخطاء يف ال�صياغة.
بنية اخلطة :لقد كانت مهارة الت�سل�سل املنطقي لعنا�رص اخلطة
هي الأقل من بني كل املهارات� ،إذ جاءت عند امل�ستوى املنخف�ض،
كما �أن بقية املهارات كانت يف الغالب عند امل�ستوى املتو�سط،
عدا مهارة حداثة الأدبيات والدرا�سات امل�ستخدمة ،دقة التوثيق
يف قائمة املراجع ،والتوافق بني املراجع يف املنت ويف القائمة،
النوعي ف�إن
م�ستوى عال ًيا .وطب ًقا للتحليل
حازت فيها اخلطط
ً
ّ
غالبية اخلطط تفتقر �إىل احلد الأدنى من ال�سياق املنا�سب للبحوث
اجليدة ،وكذلك �إىل الرتابط بني فقراتها ومنا�سبتها ملو�ضوع البحث.
ووا�ضحا،
�أما عر�ض امل�شكلة فلم تربزها �أغلب اخلطط برو ًزا دقي ًقا
ً
ويغلب عليها طابع العموميات يف ال�صياغة ،وال ترتبط ب�شكل تام
مع �أهداف البحث� .إ�ضافة �إىل �أن �أغلب اخلطط مل تربز فيها �أهداف
و�أهمية البحث على نحو دقيق ووا�ضح ،وخا�صة الأهمية التطبيقية
للبحث ،كما ظهر �أن املراجع التي ت�ضمنتها اخلطط ا�شتملت على
�أدبيات قدمية ،بع�ضها ال يت�صل ب�شكل مبا�رش مبو�ضوع الدرا�سة
وهو ما اتفق مع عدد من الدرا�سات ال�سابقة (العاجز2000 ،؛ العقيل،
2008؛ الكثريي2005 ،؛ .)Akuegwu & Nwi-ue, 2018
منهجية البحث واملجتمع والعينة :ا�شتملت املنهجية على
مهارتني :منا�سبة الأ�سلوب الإح�صائي امل�ستخدم لأ�سئلة �أو فر�ضيات
البحث ،ومنا�سبة منهج البحث امل�ستخدم وحتققت الأوىل مب�ستوى
متو�سط والثانية مب�ستوى عالٍ  .وا�شتمل املجتمع والعينة على
ثالث مهارات ،حتققت جميعها مب�ستوى متو�سط .وبرغم �أن منا�سبة
الأ�سلوب الإح�صائي امل�ستخدم لأ�سئلة �أو فر�ضيات البحث قد جاءت
النوعي �أظهر
الكمي ،ف�إن التحليل
م�ستوى متو�سط يف التحليل
عند
ً
ّ
ّ
م�شكالت ترتبط مبنا�سبة هذا الأ�سلوب الإح�صائي مع حجم ونوع
ثم
العينة ،حيث �إن بع�ض اخلطط مل حت ّدد جمتمع البحث بدقة ومن ّ
ت�أثر تب ًعا له اختيار العينة.
التحرير اللُّغوي للخطة :حتقق فقط �سالمة اخلطة من الأخطاء
الإمالئية مب�ستوى عالٍ  ،بينما �سالمة اخلطة من الأخطاء النحوية،
ودقة توظيف عالمات الرتقيم وطباعتها حتققا مب�ستوى متو�سط،
وقد يرجع هذا �إىل االعتماد على الت�صحيح الإمالئي لربنامج اللورد،
بينما تكرث الأخطاء النحوية التي تكون يف ظاهرها �إمالئية ،وقد
يرتبط م�ستوى الدقة املتو�سط يف توظيف عالمات الرتقيم �إىل �ضعف
اللُّغة والتعبري لدى الطلبة وهو ما ميكن �أن يف�رس امل�ستوى املتو�سط
يف بنية اخلطة ،فقد تكون الفقرات يف اخلطة عبارة عن جملة واحدة
فقط� ،أو يتم توظيف عالمات الرتقيم ب�صورة تخل باملعنى.
الأدوات البحثية :بالرغم من �أن حتليل اخلطط قد حتقق
مب�ستوى عالٍ  ،ف�إن بع�ض اخلطط مل تهتم بو�ضع عنوان خا�ص لأدوات
البحث ،ما يو�ضح امل�ستوى املنخف�ض للت�سل�سل املنطقي لعنا�رص
187

اخلطة يف بنيتها .وبع�ض اخلطط مل يو�ضح الأدوات من حيث الإعداد
مبهما مما ي�شري �إىل غمو�ض ما يتعلق ب�إعداد
فجاء و�صفها و�صفًا
ً
الأدوات لدى الطلبة رغم حتقق الأدوات مب�ستوى عالٍ  ،وهو ما ي�شري
�إىل اعتماد الطلبة على النقل من الر�سائل �أو الأطروحات ال�سابقة ما
ينا�سب الأدوات التي جرى حتديدها يف اخلطة البحثية فيما يتعلق
بال�صدق والثبات.
ثالثًا :العالقة بني نتائج االختبار التح�صيلي للمهارات
البحثية ومهارة كتابة اخلطط وفقًا لنتائج حتليل اخلطط
�أ�شارت النتائج املبينة يف اجلدولني (� )5 ،4إىل �أن مهارة
حترير العنوان فقط قد ح�صلت على م�ستوى عالٍ يف كل من
االختبار وحتليل اخلطط� .أما املهارات املتعلقة بكتابة اخلطة (بنية
اخلطة والتحرير اللُّغوي للخطة) فقد اختلف م�ستوى حتققها مقارنة
مب�ستوى التحقق يف اختبار قيا�س املعرفة باملهارات البحثية؛ فمثلاً
لو نظرنا ملهارة دقة �صياغة الأ�سئلة والفرو�ض جند �أنها متحققة
م�ستوى متو�سط يف كتابة اخلطط البحثية ومب�ستوى عالٍ يف
عند
ً
االختبار (ال�س�ؤال  ،)18وكذلك مهارة �صياغة التعريف الإجرائي
مب�ستوى منخف�ض يف االختبار ،بينما حتقق يف
(ال�س�ؤال  )21حتقق
ً
مب�ستوى متو�سط (مهارة رقم  ،)14وحتققت مهارة معرفة
اخلطط
ً
املراجع و�صياغتها يف االختبار )الأ�سئلة )28 ،25 ،24 :مب�ستوى
تراوح بني منخف�ض ومتو�سط ،وحتقق يف اخلطط البحثية (املهارات
 )17-15مب�ستوى تراوح بني متو�سط وعالٍ  ،كما ُوجد يف كتابة
أخطاء �إمالئية ،ولُغوية ،ومطبعية ،بالإ�ضافة �إىل عالمات
اخلطط �
ٌ
�صحيحا عند الكتابة رغم �أهميتها
الرتقيم التي ال ُتوظف توظيفًا
ً
يف �إي�ضاح املق�صود! وهو ما �أ�ضعف حتقق مهارات هذا املحور
مل�ستوى متو�سط .وقد ُيعزى ذلك �إىل �أنه مل ُيطلب من الطلبة املراجعة
اللُغوية للخطط من قبل متخ�ص�صني ،وي�ؤجل هذا الأمر ملرحلة كتابة
الر�سالة العلمية.
باملثل تفاوت م�ستوى حتقق املهارات املتعلقة باملنهجية
م�ستوى عال ًيا بينما تفاوتت
البحثية ،حيث حققت يف حتليل اخلطط
ً
يف االختبار بني امل�ستويني املنخف�ض والعايل (الأ�سئلة،13 ،12 :
 )27 ،14وهذا قد ي�شري �إىل دور امل�رشفني يف م�ساعدة الطلبة عند
كتابة اخلطط البحثية وذلك �إما من خالل مراجعتها و�إعطائهم
التغذية الراجعة املنا�سبة� ،أو �إر�شادهم �أثناء �أو قبل كتابة اخلطط،
النوعي للخطط �أن العديد منها تتحدث عن
حيث �أظهر التحليل
ّ
جمتمع كبري يف درا�سة �شبه جتريبية طُ بقت على مدر�سة واحدة،
وعن اختيار ع�شوائي مت ب�صورة ق�صدية ،فغال ًبا ما تكون عينة هذه
نظرا ل�صعوبة تنفيذ �إجراءات العينة الع�شوائية.
البحوث ق�صدية؛ ً
�أما بالن�سبة للمهارات املتعلقة بتحديد املجتمع والعينة
فيالحظ �أنها حتققت يف اخلطط البحثية عند م�ستوى متو�سط ،بينما
يف االختبار حتقق ال�س�ؤال ( )7مب�ستوى عالٍ وال�س�ؤال ( )11مب�ستوى
متو�سط ،وهو ما ي�شري �إىل وجود معرفة نظرية جيدة حول املجتمع
والعينة لدى الطلبة ،ولكن يلتب�س عليهم الأمر عند التطبيق العملي
يف كتابة اخلطط؛ وقد ُيعزى ذلك الختالف البحوث يف طرق اختيار
العينة وحجمها مقارنة باملجتمع ،ورمبا لو �أن اختبار املهارات
البحثية (�أداة الدرا�سة التي تبحث يف اجلانب املعريف) انتهج نظام
الأ�سئلة املفتوحة الت�ضح امل�ستوى املعريف لدى الطلبة ب�صورة
�أف�ضل.
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أخريا فيما يتعلق ب�أدوات البحث� ،أظهر حتليل اخلطط حتققها
و� ً
مب�ستويات متفاوتة
مب�ستوى عالٍ  ،بينما حتققت يف االختبار
ٍ
(الأ�سئلة ،)19،20 ،10 ،9 :رغم �أن التحليل النوعي للخطط قد �أ�سفر
أدوات غري
عن وجود جوانب ق�صور متع ّددة� ،إذ ا�ستخدم بع�ض الطلبة � ٍ
منا�سبة ملو�ضوع البحث ،ويف بع�ض اخلطط مل يفرد لأدوات البحث
عنوان حتت ا�سم �أدوات البحث ،بل جرى االكتفاء بو�صفها و�صفًا ال
ٌ
يت�سم بالدقة والو�ضوح.

التوصيات
يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
مف�صل لكتابة خطة
● ●قيام ق�سم املناهج ب�إ�صدار دليل
ّ
البحث واعتمادها.
● ●تن�شيط دور مركز البحوث بالكلية لعقد دورات تدريبية
متخ�ص�صة لتنمية مهارات البحث العلمي كالتوثيق والتن�سيق لدى
الطلبة.
املقررات الأخرى
● ●ت�ضمني مهارات البحث �ضمن �أهداف
ّ
التي ُتطرح يف امل�ستويني الثالث والرابع.
● ●تعزيز اجلانب التطبيقي يف مقررات الإح�صاء التي تقدمها
كلية الرتبية.
● ●يقدم ق�سم املناهج وطرق التدري�س ور�ش عمل تدريبية
للطلبة يف الأخطاء اللُّغوية ال�شائعة وتوظيف عالمات الرتقيم.

املقرتحات
يف هذا البند يقرتح الباحثان العديد من الدرا�سات ذات
العالقة بهذه الدرا�سة:
● ●�إجراء درا�سة حتليلية لر�سائل املاج�ستري يف �أق�سام �أخرى
من كلية الرتبية ومقارنتها بر�سائل املاج�ستري يف ق�سم املناهج.
● ●�إجراء درا�سة لتحديد جوانب التطوير الالزمة يف املهارات
البحثية لطلبة الدرا�سات العليا من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني.
● ●�إجراء درا�سة لتحديد جوانب التطوير الالزمة يف املهارات
البحثية لطلبة الدرا�سات العليا من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم.
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