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 يهخص:

يتمثل اليدف الرئيسي لمدراسة في التعرف عمى واقع البرامج التدريبية المقدمة من عمادة   
لطالبات الدراسات العميا بجامعة الممك سعود،  تطوير الميارات لتنمية ميارات البحث العممي

أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي. كما استخدمت االستبانة  ولتحقيق
كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة والمتمثل في طالبات الماجستير بكمية التربية بجامعة 

( طالبة 55ذي أجريت عميو الدراسة بالكامل )الممك سعود، وقد بمغ حجم مجتمع الدراسة وال
 ماجستير.

وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج، أبرزىا: أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة   
عمى دور البرامج التدريبية المقدمة من عمادة تطوير الميارات في تنمية ميارات البحث العممي 

لدراسة إلى أن أفراد الدراسة اكتسبن وبدرجة متوسطة لطالبات الدراسات العميا، كما توصمت ا
ميارات البحث العممي من البرامج المقدمة من عمادة تطوير الميارات في مجال تنمية ميارات 

كما بينت النتائج أن ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى وجود معوقات  البحث العممي.
عمادة تطوير الميارات لتنمية ميارات البحث العممي لدى تحد من فاعمية البرامج المقدمة من 

 طالبات الدراسات العميا.
وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا، قدمت الباحثة العديد من التوصيات أبرزىا:   

الحرص عمى تنمية برامج العمادة في مجال البحث العممي، وذلك من خبلل توسيع مجال مشاركة 
عادة النظر في أوقات طرح طمبة الدراسات الع ميا في تحديد االحتياجات التدريبية الفعمية ليم، وا 

الدورات والبرامج التدريبية المتعمقة بتنمية ميارات البحث العممي بما ال يتعارض مع أوقات 
الجداول الدراسية لمطمبات. وتكثيف البرامج والدورات التدريبية المتعمقة بمجال البحث العممي في 

 يع األولى من الدراسة، لضمان التحاق أعداد كبيرة من الطالبات بالبرامج.األساب
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  Abstract  Title of Study:  
A Proposed Concept for Enhancing the Role of Deanship of  The 

main objective of the study is represented by identifying the reality of 

the training programs provided by the Deanship of Skills Development 

to develop the skills of scientific research for graduate students at King 

Saud University. To achieve the objectives of the study, the researcher 

used the descriptive analytical method. The questionnaire was used as a 

tool for collecting data from the study population,       which is 

represented by the master students at the Faculty of Education, King 

Saud University. The size of the study population was 44 students. 

The study revealed a number of results, including:  

There is agreement among the members of the study on the role of 

the training programs provided by the Deanship of Skills Development 

in the development of the skills of scientific research for postgraduate 

students. The study also found that the members of the study acquired, 

on a medium level, the skills of scientific research from the programs 

provided by the Deanship of Skills Development in the field of 

developing scientific research skills. 

The results also showed that there is some agreement among the 

members of the study on the existence of obstacles that limit the 

effectiveness of programs provided by the Deanship of Skills 

Development to develop the skills of scientific research among 

postgraduate students. 

In light of the results reached, the researcher provided several 

recommendations, the most important of which are:  

- To ensure the development of the Deanship's programs in the field 

of scientific research, by expanding the area of participation of 

postgraduate students in determining the actual training needs for 

them. 

- Review the times of lunching courses and training programs 

related to the development of scientific research skills, not 

inconsistent with the times of the schedules of applications 

Intensifying the programs and training courses related to the field of 

scientific research in the first weeks of the study, to ensure the 

enrolment of large numbers of students 
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 يمذيخ: 
رافقيا من انفجار وما ، إن ما يشيده العالم اليوم من تحوالت وتطورات تقنية متسارعة

حاجة ممحة لتفعيل وتنشيط حركة البحث العممي لما ليا من دور  فرضوتكنولوجي  معرفي
باعتبارىا مؤسسات عممية ولقد دفعت ىذه الحاجة الجامعات ، بارز في تقدم النيضة العممية

مجال البحث اسياماتيا في  في أىدافيا وبرامجيا وخططيا وفيإلعادة النظر واجتماعية 
 عالمًيا. الجامعات وتصنيفياوذلك لكونو من أىم معايير تقييم  عمميال

المرتبة الثانية في  فيو يحتلالوظائف األساسية لمجامعات، وُيعد البحث العممي من  
حيوي في حياتيا كمؤسسات عممية وفكرية ميم و  ىو عنصرو األىمية بعد التعميم األكاديمي 

 الدور القيادي لمجامعات في المجاالت العممية والمعرفيةمن أىم المقاييس الدالة عمى كما أنو 
 .(م3122)عواطف، 

وتتميز الجامعات عن غيرىا من المؤسسات بذلك الدور الوظيفي لما يتوافر فييا من   
مصادر بشرية ومكتبات وتجييزات ومعامل ومراكز لمبحوث إضافًة لبرامج الدراسات الُعميا والتي 

( األداة األساسية التي تدعم حركة البحث العممي ويقع عمى 3113ُتعد كما ذكر )األقرع،
كسابيم المعارف والميارات البلزمة لتنميتيم  بطريقة بناءة تؤدي عاتقيا تزويد الطمبة بالقيم وا 

 .إلى تطور المجتمع
وألىمية الدور الذي تقوم بو الرسائل العممية لبرامج الدراسات العميا في حل المشكبلت   

و المجتمع ولتطوير الوضع القائم بو أصبحت عممية إعداد وتدريب طمبة الدراسات التي تواج
العميا تحتل مكانًا بارزًا في أولويات تطوير الجامعات األمر الذي دفعيا إلنشاء عمادات ومراكز 
تقوم بتنظيم برامج ودورات تدريبية في ضوء احتياجات الطمبة تيدف كما 

ميارات بحثية تجعميم قادرين عمى إضافة معارف  ابيمساكإلى ( م3123)عبدالرشيد،ذكر
 .جديدة إلى رصيد الفكر اإلنساني

ويأتي اىتمام الجامعات بيذه البرامج التدريبة استجابًة لتوصيات المؤتمر العالمي لمتعميم  
م( والتي نادت بضرورة االىتمام بإعداد :::2العالي في القرن الحادي والعشرين )اليونسكو، 

ن وتوفير فرص التدريب عمى القيام بالبحث العممي اليادف، إضافًة لحرص الجامعات الباحثي
 عمى تسجيل ميزة تنافسية ليا في التصنيفات العالمية.
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يمانًا من "جامعة الممك سعود" بأىمية إعداد الباحثين قامت بإنشاء عمادة تطوير   وا 
التطويرية البلزمة لتنمية ميارات  الميارات والتي شرعت منذ تأسيسيا بتصميم وتنفيذ البرامج

 البحث العممي.
بد أن يرافقيا مقترحات بصفة  كان ال تدريبيةعمادة من برامج الومع تعدد ما تطرحو   

من مبنية عمى ما تممسو طالبات الدراسات العميا من أثر لتمك البرامج وذلك  مستمرة ودورية
ىو اليدف الرئيس لمدراسة الحالية من و  دورىا في تنمية ميارات البحث العممي تعزيزأجل 

 خبلل ما ستقدمو من تصور مقترح.
 يشكهخ انذراطخ:

إن معيار نجاح الجامعات يقاس اليوم بقدرتيا عمى تنمية الميارات العممية والعممية  
والشخصية لدى الطمبة إذ لم يُعد اىتماميا مقتصرًا عمى الجوانب النظرية من خبلل ما تطرحو 
من مقررات بل تعدى ذلك إلى اكسابيم ميارات االتصال والتواصل، وميارة قيادة الذات، 

 م، وميارات التعامل مع األخرين.وميارات التعم
وُتعد الميارات البحثية إحدى الميارات األساسية البلزمة لطمبة الدراسات العميا وذلك لما 
ليا من أىمية في رفد المجتمع بالباحثين الذين يجب أن يتسموا بميارات بحثية تتجمى فييا 

ى النقد والتحميل، واالستنتاج، قدرتيم عمى توظيف أدوات الدراسة لمعرفة الحقيقة، والقدرة عم
 واتخاذ القرار، وتوظيف المعمومات لحل المشكبلت. 

لذا خطت الكثير من الجامعات خطوات جوىرية في سبيل تنمية ميارات البحث العممي  
لدى طمبة الدراسات العميا وذلك من خبلل إنشاء عمادات ومراكز ُأسند ليا ميام تخطيط 

لبرامج التدريبية التي تيدف إلى رفع مستوى كفايات طمبة وتصميم وتنفيذ العديد من ا
 الدراسات العميا في مجال البحث العممي وتوفير الدعم البلزم ليم.

المبذولة إال أن العديد من الدراسات أكدت عمى وجود ضعف الجيود تمك وعمى الرغم من 
كما أوصت بعض ىذه  طمبة الدراسات العميافي الميارات المنيجية والنظرية لمباحثين من 

الدراسات بضرورة إعداد وتدريب الطمبة عمى ميارات البحث العممي بما يتناسب مع 
)الرويمي، م( ودراسة 3119م( ودراسة )الحارثي،3118احتياجاتيم كدراسة )الوذيناني، 

 (.3123م( ودراسة )المغربي، 3121)القحطاني، ودراسة ( م3121
واقع البرامج التي تقدميا عمادة تطوير الميارات  أضحت ضرورة معرفةذلك كمو وفى ضوء 

من وجية نظر طالبات الدراسات العميا باعتبارىم الفئة المستيدفة والمستفيدة من ىذه البرامج 
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 يالت تحقيق األىدافمج ومدى سيرىا نحو راعمى مدى جودة ىذه الب حكملمضرورة حتمية 
عمادة تطوير الميارات دور  عزيزرح لتلتقديم تصور مقت، ومن ىنا ظيرت الحاجة رسمت ليا

 طالبات الدراسات العميا.من وجية تنميو ميارات البحث العممي في 
 أطئهخ انذراطخ:

 سعت ىذه الدراسة إلى االجابة عمى األسئمة التالية:
ما واقع البرامج التدريبية المقدمة من عمادة تطوير الميارات لتنمية ميارات البحث  -2

 طالبات الدراسات العميا؟ العممي من وجية نظر
ما ميارات البحث العممي المكتسبة لدى الطالبات من البرامج المقدمة من عمادة تطوير  -3

 الميارات؟
ما المعيقات التي تحد من فاعمية البرامج المقدمة من عمادة تطوير الميارات في تنمية  -4

 ميارات البحث العممي من وجية نظر طالبات الدراسات العميا؟
التصور المقترح لتفعيل دور عمادة تطوير الميارات في تنمية ميارات البحث العممي ما  -5

 لدى طالبات الدراسات العميا؟
 أهذاف انذراطخ:

 تيدف ىذه الدراسة إلى:
التعرف عمى واقع البرامج التدريبية المقدمة من عمادة تطوير الميارات لتنمية ميارات  -2

 راسات العميا.البحث العممي من وجية نظر طالبات الد
التعرف عمى ميارات البحث العممي المكتسبة لدى طالبات الدراسات العميا من البرامج  -3

 المقدمة من عمادة تطوير الميارات؟
تحديد المعيقات التي تحد من فاعمية البرامج التدريبية المقدمة من عمادة تطوير  -4

 لدراسات العميا.الميارات لتنمية ميارات البحث العممي من وجية نظر طالبات ا
تقديم تصور مقترح لتعزيز دور عمادة تطوير الميارات في تنمية ميارات البحث العممي  -5

 لدى طالبات الدراسات العميا.
 أهًُخ انذراطخ:

األىمية النظرية ليذه الدراسة تكمن في معرفة واقع الدورات التي تقدميا العمادة من وجية 
ميمة: نوع البرامج التدريبية المقدمة العمادة لتنمية  نظر طالبات الدراسات العميا من جوانب
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والكيفية التي -ميارات البحث العممي، واآللية التي يتم من خبلليا تحديد احتياجات الطالبات 
 يتم بيا متابعة أثر الدورات عمى تحسين الميارات البحثية لمطالبات.

صور مقترح يعمل عمى تطوير أما األىمية التطبيقية فتكمن فيما ستقدمو الدراسة من ت 
البرامج التي تقدميا العمادة لتنمية ميارات البحث العممي مما يساعدىا عمى القيام بخطوات 

 إجرائية لزيادة فاعمية ىذه البرامج.
ُتعد الدراسة األولى التي تستيدف تعزيز -عمى حد عمم الباحثة-كما أن الدراسة الحالية 

بحث العممي من وجية نظر طالبات الدراسات العميا وذلك من دور العمادة في تنمية ميارات ال
 خبلل ما ستقدمو من تصور مقترح في ظل حرص الجامعة عمى تجويد مخرجاتيا التعميمية.

 دذود انذراطخ:

: تناولت الدراسة تعزيز دور عمادة تطوير الميارات في تنمية انذذود انًىضىػُخ -
ت العميا بجامعة الممك سعود من خبلل تقديم ميارات البحث العممي لدى طالبات الدراسا

 تصور مقترح.
: طالبات الدراسات العميا بمرحمة الماجستير بكمية التربية بجامعة الممك انذذود انجشزَخ -

 سعود.
 كمية التربية بجامعة الممك سعود. انذذود انًكبَُخ: -
طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  انذذود انشيبَُخ: -

 ىـ:254-ىـ2549
 يصطهذبد انذراطخ:

 (:Deanship of Skills Developmentػًبدح رطىَز انًهبراد )

ىي إحدى وحدات وكالة الجامعة لمتطوير والجودة بجامعة الممك سعود والتي انشأت وفقًا  
ىـ المعقودة بتاريخ 2539-ىـ2538لمعام الجامعي لقرار مجمس الجامعة بجمستو السادسة 

ىـ 2539/ 22/:3وتاريخ  3:87ىـ وموافقة مجمس التعميم العالي بالقرار رقم 2/5/2539
بيدف تحسين جودة مخرجات الجامعة بما يسيم في تييئة بيئة جامعية مناسبة تمكن من 

 تحقيق التطور األكاديمي.
 يهبراد انجذش انؼهًٍ:

تخدام أدوات البحث والقدرة عمى النقد والتحميل واالستنتاج، واتخاذ القرار، وتعرف بأنيا اس
 م(.:311وتوظيف المعمومات لحل المشكبلت )الديك، 
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وتعرف ميارات البحث العممي إجرائيًا: بأنيا مجموعة من القدرات التي يجب أن يتحمى بيا 
ا بشكل قابل لمدراسة، وربط الباحث والمتمثمة في القدرة عمى تحديد مشكمة البحث وصياغتي

 نتائج الدراسة بالدراسات السابقة، وتفسير النتائج وتحميميا في إطار عممي صحيح. 
 (conceived proposalانزصىر انًمززح )

ىو تخطيط مستقبمي مبني عمى نتائج فعمية ميدانية من خبلل أدوات منيجية كمية أو 
 م(3124حثين أو التربويين. )زين الدين، كيفية لبناء إطار فكري عام يتبناه فئات البا

وتعرف الدراسة إجرائيًا: تخطيط مستقبمي لتعزيز دور عمادة تطوير الميارات في تنمية 
ميارات البحث العممي لدى طالبات الدراسات العميا، في ضوء حرص جامعة الممك سعود عمى 

اسات العميا، وذلك من خبلل تجويد مخرجاتيا التعميمية وخاصًة ما يتعمق بمخرجات برامج الدر 
تقديم مقترحات تعمل عمى تعزيز دور العمادة في تحديد احتياجات الطالبات من برامج تعمل 
عمى تنمية ميارات البحث العممي لديين مع ضرورة متابعة العمادة ألثر ىذه البرامج لمعرفة 

 مدى تحقق األىداف والغاية من التدريب.
 اإلطبر انُظزٌ:

ت ىي نواة االبداع واالبتكار وعميو يمكن اعتبارىا البيئة الخصبة والمناسبة ُتعد الجامعا
التي تنمو وتترعرع فييا البحوث العممية. فالجامعات تضم العناصر البشرية والفنية والخبرة 

 م(.:311االختصاصية، كما تتوفر فييا التجييزات البلزمة لمبحث العممي )عرفة، 
البحث كل الرعاية واالىتمام بلممك سعود منذ نشأتيا أولت جامعة اوفي ضوء ذلك   
أساسية في إحداث التغيير  ركيزة باعتباره ؛لتجسيد رؤيتيا ورسالتيا ولتحقيق أىدافيا؛ العممي

عجمة التنمية الشاممة في  لدفع، و اإليجابي في المجتمع وتحويمو إلى مجتمع عممي ومعرفي
. عالية بين الجامعات العالمية تتبوأ مكانة، ولالمممكة العربية السعودية

https://hesr.ksu.edu.sa/ar/dsr  وتجسد ذلك من خبلل اىتماميا بتنمية ميارات ،
البحث العممي لدى طمبة الدراسات العميا من خبلل ما تضمنتو المساقات الدراسية من مقررات 

من خبلل البرامج التدريبية والمقاءات العممية التي تقدميا العمادات خاصة بالبحث العممي، و 
 المختمفة بالجامعة والتي في طميعتيا عمادة تطوير الميارات.

 ػًبدح رطىَز انًهبراد 

م بعد موافقة خادم الحرمين 33/22/3118أنشئت عمادة تطوير الميارات في تاريخ 
يس مجمس الوزراء رئيس مجمس التعميم العالي بن عبد العزيز رئ هللالشريفين الممك عبد ا

https://hesr.ksu.edu.sa/ar/dsr
https://hesr.ksu.edu.sa/ar/dsr
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ىـ عمى قرار مجمس التعميم العالي برقم 33/22/2539وتاريخ  /ب(/م211:4برقم )
ىـ القاضي بالموافقة عمى إنشاء عمادة تطوير 3/7/2539( وتاريخ 39/57/2539)

محاضريـن، لتطــوير ميــارات أعـضاء ىيئــــة التدريـس، وال الميارات بجامعة الممك سعود
والمعيدين، والطمبة، والقيــادات األكاديمـيــــة واإلدارية، وكــافـــــة منسوبـــــي الجامعة من 

 .اإلداريين، والفنييــن، بما يضمن تحقيق أعمى مستويات التقدم والتميز واإلبداع
 أوالً: أهذاف انؼًبدح

مر لمقدرات المينية ألعضاء تتبنى عمادة تطوير الميارات مفاىيم التطوير الذاتي المست
التدريس، والمحاضرين، والمعيدين، والقيادات األكاديمية واإلدارية، ولمنسوبي الجامعة  ىيئة 

من اإلداريين، والفنيين، وتطوير ميارات الطالب؛ بيدف تحسين جودة التعميم الجامعي بما 
األكاديمي، وتسعى العمادة تييئة بيئة جامعية مناسبة تمكن من تحقيق التطوير  يسيم في 

 في ىذا اإلطار إلى تحقيق األىداف اآلتية:
تنمية ميارات منسوبي الجامعة وقدراتيم، وتشجيع األعمال اإلبداعية واإلنجاز المحترف -2

 لدييم؛ 
  بما يحقق التميز في العممية األكاديمية واإلدارية.

أعضاء ىيئة التدريس؛ بما يحقق زمة لرفع ميارات بل رسم االستراتيجيات المستقبمية ال-3
 التميز واإلبداع في التعمم والتدريس.

 تطوير ميارات أعضاء ىيئة التدريس وتزويدىم بأحدث أساليب التعميم الجامعي، وطرق -4
 تطبيقاتيا.

تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس عمى تصميم المقررات الدراسية وتطويرىا، وتحويميا -5
 ة.محتويات إلكتروني إلى 

تنمية ميارات الطالب عمى التعمم الذاتي، واكتشاف المعرفة، وزيادة تحصيميم العممي -6
 والعممي.

 تنمية ميارات الطالب االجتماعية والتقنية.-7
 تنمية الميارات القيادية لمتخذي القرار في الجامعة.-8
 .تطوير المياراتتنمية التعاون مع مؤسسات التعميم العالي بالداخل والخارج في مجال -9
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 صبَُبً: انفئبد انًظزهذفخ

تستيدف العمادة في برامجيا المقدمة منسوبي الجامعة؛ وذلك لتحقيق التنمية المينية 
 والعممية الشاممة لكل فئة من الفئات التالية:

 أعضاء ىيئة التدريس، والمحاضرون، والمعيدون.-
 القيادات االكاديمية واإلدارية.-
 من اإلداريين والفنيين. منسوبو الجامعة-
 طبلب وطالبات الجامعة.-

 صبنضبً: األهذاف االطززارُجُخ

تتبنى عمادة تطوير الميارات مجموعة من االستراتيجيات التي تسيم في تحقيق أىدافيا، 
وبناء أنشطتيا، وبراجميا، ووسائميا، وتعزيز آثارىا في العممية التربوية والتعميمية والبحثية، 

 جياتيا:فمن استراتي
تطوير ميارات أعضاء ىيئة التدريس في مجال التدريس، وتقنية التعميم، والبحث العممي، -2

وتنمية الذات؛ بما يعزز اإلبداع والتميز في أدائيم الميني )اليدف األول من الخطة 
 االستراتيجية لمجامعة(.

ودة األداء الوظيفي اإلسيام في تحسين األداء اإلداري واألكاديمي بالجامعة نحو تحقيق ج-3
  .)لمجامعة )اليدف التاسع من الخطة االستراتيجية

تنمية الميارات الضرورية لدى طالب الجامعة بما يكسبيم القدرة التنافسية، ويؤىميم -5
 لسوق العمل )اليدف الثالث من الخطة االستراتيجية لمجامعة(.

المستمر لمنسوبي الجامعة )اليدف اإلسيام في تنمية ميارات التعمم الذاتي، والتطوير -6
 الثالث من الخطة االستراتيجية لمجامعة(.

تقديم خدمات التدريب واالستشارات في مجال تطوير مينة التدريس الجامعي لمقطاعين -7
 العام والخاص )اليدف الخامس والسابع من الخطة االستراتيجية لمجامعة(.

العالمي في مجال تطوير التدريس الجامعي، دعم مسيرة الجامعة نحو التميز اإلقميمي و -8
 اليدف األول بالخطة االستراتيجية لمجامعة(.) والممارسات األكاديمية
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 راثؼبً: وطبئم رذمُك ػًبدح رطىَز انًهبراد ألهذافهب االطززارُجُخ

ُتسّخر العمادة كل إمكانياتيا البشرية والمادية والفنية من أجل تحقيق أىدافيا معتمدة عمى 
خبراتيا وخبرائيا، وكل ما من شأنو أن يسيم في خدمة أىدافيا، فمن الوسائل العممية المتبعة 

 :ما يأتي
  إجراء الدراسات والبحوث لتحديد الحاجات التدريبية لتنمية ميارات الفئات المستيدفة

 لمنسوبي الجامعة.
  لتنمية ميارات تصميم وتنظيم وتنفيذ البرامج التطويرية والدورات التدريبية البلزمة

  .منسوبي الجامعة
 قامة الندوات، والممتقيات، والمحاضرات، وحمقات النقاش   .عقد ورش العمل، وا 
 .تقديمي االستشارات ألعضاء ىيئة التدريس في مجاالت التعميم والتعمم والبحث العممي 
   تنظيم لقاءات خاصة بأعضاء ىيئة التدريس الجدد لتعريفيم باألنظمة والتعميمات

 لمعمول بيا في الجامعة.ا
   وضع برامج وآليات خاصة بمنح الجوائز والحوافز، وتكريم المبدعين والمتميزين لكافة

 .الفئات المستيدفة
  االستعانة بالكوادر التربوية المتخصصة في تطوير عمميات التعمم والتعميم الجامعي

 .لمساعدة أعضاء ىيئة التدريس
 الجيات الدولية ذات االختصاص في تطوير الميارات،  تنظيم برامج التعاون والشراكة مع

وتحقيق الجودة النوعية في جميع البرامج األكاديمية، واإلرشاد األكاديمي، واإلجراءات 
 اإلدارية التي تخدم العممية التعميمية.

   تنظيم وتنفيذ برامج زيارات عممية خاصة بأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات اإلقميمية
 والدولية.

   إعداد البرامج التي تسيل تبادل األساتذة مع مؤسسات التعميم العالي المماثمة عمى
 .المستوى اإلقميمي والدولي

 .استخدام الوسائل التقنية الحديثة في عمميات التدريب 
   ،صدار المطبوعات التي تسيم في تنمية ميارات الفئات المستيدفة كالنشرات إعداد وا 

 .يات، واألدلةوالكتيبات العممية، والمطو 
 .مراجعة البرامج التي تقدميا العمادة لمنسوبي الجامعة 
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  تقييم البرامج التي تقدميا العمادة لمنسوبي الجامعة، وقياس مدى فاعميتيا. 
 خبيظبً: انًهبراد انًظزهذفخ

 تسعى العمادة من خبلل برامجيا المتعددة إلى تنمية العديد من الميارات عمى النحو التالي:
 ميارات التدريس. -
 ميارات البحث العممي. -
 الميارات التقنية. -
 الميارات الشخصية. -
 الميارات القيادية واإلدارية. -
الميارات التدريسية والتوظيفية لمطمبة. )عمادة تطوير الميارات، التقرير السنوي السادس،  -

 ىـ(2544
 انًجذش انضبٍَ:
 انجذش انؼهًٍ:

أحد العوامل المساعدة عمى حل المشكبلت وعمى استشراف  ُيعد البحث العممي اليوم
المستقبل، حيث يوفر المعمومات الصادقة التي تؤدي إلى تقنين العمميات في المجال قيد 
البحث دون العمل العشوائي، والذي غالبًا ال يؤدي إلى نتائج ممموسة، فمم تعد كما أشار 

لخطأ مدية في حل المشكبلت؛ وذلك ( طريقة المحاولة وا6ه: 2537)عبيدات وآخرون، 
 لكون مشكبلت الحياة اليوم تتطمب الوصول إلى حموليا بطرق عممية يمكن الوثوق بو.

 أوالً: يفهىو انجذش انؼهًٍ

يمثل البحث العممي أىمية كبيرة في تحقيق التقدم لكافة المستويات وذلك من خبلل 
ى حل المشاكل التي تعترض أي ميدان األسس والمناىج واألدوات الخاصة بو والتي تساعد عم

( بأنو:" االستقصاء الذي يتميز بالتنظيم 26م: 3111من ميادين الحياة، وقد عرفو )إبراىيم، 
الدقيق لمحاولة التوصل إلى معمومات أو معارف أو عبلقات جيدة والتحقق من ىذه 

 قياتيا".المعمومات والمعارف وتطويرىا باستخدام طرائق أو مناىج موثوق في مصدا
( بأنو: "مجيود منظم ومسمسل بطريقة عممية لمتعرف 42م: 3114كما عرفو )وصفي، 

 عمى مشكمة معينة ومحاولة حميا".
ويعتبر البحث العممي وسيمة منيجية لبلكتشاف والتفسير العممي والمنطقي لمظواىر، 

اتباع سبل تحقق واالتجاىات، والمشاكل، وينطمق من فرضيات أو تخمينات يمكن التأكد منيا ب
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أىدافًا ويمكن قياسيا بقوانين طبيعية أو اجتماعية يحتكم الناس إلييا، ويستيدف الوصول 
 إلى نتائج تحقق رغبات الباحث.
 صبَُبً: أهذاف انجذش انؼهًٍ

م: 3127يسعى البحث العممي إلى تحقيق مجموعة من األىداف والتي أجمميا )الدشمي، 
 ( في:47
البحث العممي يسعى وراء الحقيقة، ويحاول الكشف عنيا، والتعرف حل المشكبلت: إن  .2

عمى الظواىر واألحداث والتعرف عمى أسبابيا، ودراسة آلية حدوثيا، بغرض فيميا بشكل 
 عممي؛ لموصول إلى نتائج عممية لممشكمة المدروسة.

ب اكتشاف المجيول، والتعرف عمى مستجدات العموم، وذلك باستخدام أسموب الشك، وح .3
 االطبلع عمى المعارف القائمة في معالجة المشكبلت التي تواجو المجتمع.

تقييم وتقويم المعارف العممية الحالية، من خبلل استخداميا المتكرر عمى مشاكل محددة  .4
جراءات مدروسة.  وفق ضوابط وا 

مواجية التحديات والمستجدات التي تواجو األفراد أو المنشأة أو المجتمع، والبحث عن  .5
سبابيا، والتعرف عمى طرق عبلجيا، وتحديد أثارىا، وبالتالي إيجاد الحمول المبلئمة ليا أ

 ىو متاح من بيانات وخبرة. وفق ما
 تحميل العبلقات بين المتغيرات وتوضيح األسباب. .6

 أطض ويمىيبد انجذش انؼهًٍصبنضبً: 

 .خاصة في اختيار الموضوع :تحديد األىداف البحثية بدقة ووضوح .2
لمامو بأدوات البحث  :الباحث عمى التصور واإلبداعقدرة   .3 عمال فكره وموىبتو، وا  وا 

 ي.المتباينة، والتمكن مـن تقنيات كتابة البحث العمم
عمـال الفكـر والتأمل، مما يقود إلى  لمظاىرة محل البحث، دقة المشاىدة والمبلحظة .4 وا 

قوانين تتفق مع واقع بحث المتغيرات المحيطـة بالظـاىرة، بحيـث تكون المحصمة وضع 
 .المبلحظات والمتغيرات

ليتم إثباتيا والبرىنة عمييا، وتوضع كأفكار مجردة ة: وضع الفروض المفسرة لمظاىر  .5
وموضوعية ينطمق منيا الباحث، بحيث تقوده إلى جمـع الحقـائق المفـسرة لمفـروض، 
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الباحث إثباتو ا عن تطويعيا لمـا يريـد وبالتالي إجراء التجارب عمى ضوئيا، بعيدً 
 .والوصول إليو

وذلك من مختمف المصادر  ة:القدرة عمى جمع الحقائق العممية بشفافية ومصداقي .6
 .والمراجع، وتصنيفيا وتبويبيـا وتمحيصيا بدقة، ثم تحميميا

 بيدف الحصول عمى نتائج عممية تتفق مع الواقع العممـي :إجراء التجارب البلزمة .7
 .واختبار الفروض والتأكد مـن مـدى صحتيا، واستمرارية متابعة المتغيرات

وذلك بتمحيصيا ومقارنتيا وصحة انطباقيا  :الحصول عمى النتائج واختبار مدى صحتيا .8
ثبات صحة الفرضياتو عمى الظواىر والمشكبلت المماثمة،   .ا 

تعتبر النظرية إطار أو بناء فكري متكامل يفسر مجموعة من الحقائق  ت:صياغة النظريا .9
في نسق عممي مترابط يتصف بالشمولية، ويرتكز عمى قواعد منيجية لمعالجة العممية 

وتمثل النظرية محور القوانين العممية الميتمة بإيضاح وترسيخ نتـائج  ،ظاىرة أو مشكمة
فيجب أن تكون صياغتيا وفق النتائج  ،العبلقات بين المتغيرات في ظل تفاعل الظواىر

بار صحتيا والتيقن من حقائقيا العممية، وصحتيا المتحصل عمييا من البحث، بعد اخت
 .لمظواىر المماثمة مستقببلً 

 راثؼبً: خطىاد انجذش انؼهًٍ

ترتبط خطوات البحث العممي مع بعضيا البعض ارتباطًا قويًا لدرجة أنو يصعب الفصل 
فيما بينيا أحيانًا، كما أنيا تتداخل فيما بينيا بحيث تشكل مجموعة من الخطوات المتسمسمة 

 والمترابطة     
أن  والمتكاممة، وبالرغم من االختبلفات بين الباحثين في عدد ىذه الخطوات وترتيبيا، إال

ىناك اتفاقًا عامًا عمى أن ىذه الخطوات الرئيسية لمبحث العممي تشتمل كما ذكر )عميان 
 (.عمى ما يمي::3م: 3111وغنيم، 

 الشعور بالمشكمة وتحديدىا. -2
 تحديد أبعاد البحث بما في ذلك: األىداف، واألىمية، والمبررات، والمحددات. -3
 مشكمة الدراسة.مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات المتعمقة ب -4
 صياغة فرضيات الدراسة. -5
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تحديد منيجية البحث المناسبة لممشكمة ومصادر البيانات البلزمة ووسائل جمعيا  -6
 وتحديد مجتمع وعينة الدراسة.

جمع البيانات وتبويبيا ومعالجتيا إحصائيًا باألسموب المناسب، وعرض البيانات بشكل  -7
 تائج.يجعميا قابمة لمفيم والتحميل واستخبلص الن

الخروج بنتائج البحث اعتمادًا عمى البيانات والمعمومات التي تم جمعيا واألدلة  -8
 اإلحصائية التي توافرت لمباحث نتيجة لمتحميل االحصائي.

 وضع التوصيات المناسبة والعممية المعتمدة عمى نتائج البحث. -9
 إعداد تقرير البحث وكتابتو وفقًا لقواعد وأصول البحث العممي. -:

 : صفبد انجبدش انؼهًٍبً خبيظ

 منيا:الباحث ينبغي أن تتوفر في مجموعة من الصفات التي  (5-4: م3123)حافظ، أورد 
     أن يحرص عمى البحث عن المسببات الحقيقية لؤلحداث والظواىر و أن ال يكتفي 

  بالمبررات السطحية.     
 اعتماده عمى ذلك  أن يتسم عممو بالدقة في جمع األدلة الموصمة إلى األحكام ويعني  

 مصادر موثقة.     
  يتسرع في إصدار أحكام دون توفر أدلة صحيحة وكافية. أن ال 
 .أن يكون متحرًرا من الجمود والتحيز 
 صغاء لآلخرين وتقبل نقدىم وآرائيم حتى لو تعارضت مع أن يكون لديو القدرة عمى اإل

 رأيو.
 أن يكون مستعًدا لتغيير رأيو إذا ثبت أنو أخطأ. 

م( مجموعة من الصفات التي يجب عمى الباحث أن يتصف بيا 2:88كما أضاف )غرابيو، 
 ومنيا:

 .أن ُيتقن الميارات األساسية البلزمة لمبحث العممي 
 .أن تتوفر لدى الباحث المعرفة ببعض األساليب اإلحصائية 
 .االطبلع والمعرفة الواسعة بموضوع البحث 

 طبدطبً: يهبراد انجذش انؼهًٍ

توافر ميارات أساسية في م( 3123كما ذكر )النمري، ارسة البحث العممي تتطمب إن مم
ا عمى إنتاج بحوث تتسم بالكفاءة ومن خبلل االطبلع، والجودة؛ لتساىم الباحث تجعمو قادرً 
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والتحسين لمنظام التربوي التعميمي في كافة المجاالت أمكن التوصل  بدورىا في أحداث التطوير
ميارات البحثية، واألدبيات التربوية في ىذا المجال، عمى العديد من الدراسات إلى العديد من ال

 :السابقة البلزمة لطمبة الدراسات العميا، وتم تصنيفيا في أربعة محاور عمى النحو التالي
: وىي الميارة األساسية األولى التي ينبغي أن يحرص طمبة الدراسات العميا اإللمام التنظيم-2

عني قدرة الباحث عمى وىي تالميارات المندرجة تحتيا،  من اكتساب ميمكني يا إلماماً ب
، وميارة التنظيم عممية محددة سا يقوم عمى أسومحتوياتو تنظيما جيدً  تنظيم البحث

 تشتمل عمى ميارات فرعية متعددة وىي:
جراءات البحث  ،وأدبيات البحث، ومقدمة البحث، صفحة الغبلف، والصفحات األولى لمبحث وا 

 ، والمبلحق والمراجع.ص النتائج والتوصيات والمقترحاتخ، ومموتفسيرىا وعرض النتائج
يبرز فكر الباحث، وتنظيم مباحث  وتبرز ميارة التنظيم في تنظيم األفكار وتسمسميا تنظيماً   

بحث وتنظيم جداول وأشكال ال، وذلك باستعراض أدبيات الموضوع، منطقياً  اإلطار تنظيماً 
البيانات والمعمومات التي يتم الحصول عمييا والبلزمة لعرض النتائج  يتفق مع تنظيماً 

 وتوضيحيا، وتنظيم الخطوط من حيث العناوين الرئيسية والفرعية.
  التحديد:-3

يا بوىي الميارة الثانية التي ينبغي أن يحرص طمبة الدراسات العميا عمى اإللمام   
عمى الوجو  عمميوالبلزمة إلعداد البحث ال المندرجة تحتيا،يمكنيم من اكتساب الميارات و 

ا دقيقا يؤكد البحث التربوي تحديدً  المطموب وىي تعني قدرة الباحث عمى تحديد كافة عناصر
عمى أصالة الفكرة وتميزىا وتجددىا، وكفاية التحديد ينبغي أن تشمل كافة عناصر البحث 

ا دقيقا في سؤال سبيل المثال ينبغي عمى الباحث تحديد مشكمة الدراسة تحديدً  ، وعمىالعممي
فالفصل .  وتحديد فصول البحث بما يشتمل كل فصل عميو، أسئمة فرعية يتفرع منو عدة

واألىداف، واألىمية، ، وأسئمة البحث وفرضياتو ،وتحديد المشكمة، األول يتحدد في المقدمة
الفصل الثاني فيتحدد بالدراسات السابقة والتي يتم استعراضيا من أما ، والحدود. والمصطمحات

، ويتم تحديدىا إلى محاور يندرج تحت كل محور عدة دراسات أو العكساألقدم إلى األحدث 
      الدراسات السابقة.سابقة ثم يتم تحديد تعميق عام عمى 

باحث مختمفة منيا رئيسية والذي يتحدد فيو م ،أما الفصل الثالث فيتعمق باإلطار النظري  
ويتحدد فيو منيج البحث  فيتحدد فيو إجراءات الدراسة الميدانيةلرابع الفصل ا . بينماوفرعية
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والمعالجات  ، وأدوات البحث وصدقيا وثباتيا،وعينتوالمستخدم ومجتمع البحث المستخدم، 
التي يتم استخداميا، وفي الفصل الخامس يتم تحديد نتائج البحث وتوصياتو  اإلحصائية
 ومقترحاتو.

 التقديم المنطقي: -4  
بقدرة الباحث عمى التقديم واالستيبلل والعرض المنطقي لكافة  صتختالتي وىي الميارة 

ن فكر وبيانات ومعمومات ونتائج البحث التربوي؛ تقديمًا ينبئ ع عناصر ومحتويات وأفكار
دام األلفاظ التي خوفيم واع، فعمي سبيل المثال، ينبغي استواضح ومتميز، ورؤية ثاقبة، 
والتعميق المنطقي عمى األرقام الواردة في جداول  ،المفتوحة تعتبر مفاتيح العبارات المغمقة أو

 لئلجابة عن أسئمة البحث أو اختبار فرضياتو. ؛ البحث وأشكالو
 التوضيح: -5

وتعني قدرة الباحث عمى توضيح أفكاره ومنيجو وخطواتو، ومقارنتيا بأفكار السابقين 
براز نقاط االتفاق واالختبلف، وتبريرىا بوضوح وموضوعية، فعمى  ومناىجيم وخطواتيم، وا 
سبيل المثال ينبغي توضيح الحقائق واألفكار واالستنتاجات، من خبلل االلتزام باستخدام 

خدامًا يساىم في وضوح المعاني، وتجنب األخطاء المغوية )النحوية عبلمات الترقيم است
والصرفية واإلمبلئية( التي تعوق الفيم وتؤدي إلى غموض المعنى الذي يريده الباحث، 
واالىتمام بصحة األسموب أثناء عرض األفكار والحقائق واالستنتاجات؛ لجذب اىتمام القارئ 

متاعو معًا، واالىتمام بو  قناعو وا  ضوح األسموب وخموه من المبس والغموض والتعقيد المفظي وا 
 والمعنوي بحيث يستطيع أي قارئ متابعة أفكار الباحث. 

م( بأن الباحث العممي ال بد أن يتمتع بميارات البحث العممي 3122كما ذكر )المدني، 
وىي والتي يتم اكتسابيا عن طريق الدراسة والمعرفة والفيم، ثم التدريب عمى ممارستيا 

 كالتالي:
 ميارة الكتابة العممية التي تتصف بالموضوعية واألمانة واألصالة والوضوح. -
ميارة الوصف الكمي والكيفي والتحميل والنقد والتفسير واستخبلص النتائج بشكل منطقي  -

 وعممي سميم.
ميارة االتصال الفعال مع المشرف ومع المبحوثين والمسؤولين عن المكتبات ومراكز  -

 والدراسات والمعمومات.البحوث 
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ميارة المغة األجنبية حتى يتمكن الباحث من االطبلع عمى الخبرات األجنبية واالستفادة  -
 منيا.

ميارة استخدام عمم اإلحصاء حتى يكون قادرًا عمى التحميل االحصائي لمبيانات وعمل  -
 الجداول وعرض البيانات بالطريقة المناسبة.

 انذراطبد انظبثمخ:
 انًذىر األول:دراطبد 

 انذراطبد انًذهُخ 

لدى طالبات الدراسات العميا في  م( بعنوان: " الميارات البحثية3124دراسة )القحطاني  
 كمية التربية بجامعة الممك سعود.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن الميارات البحثية التي تعاني طالبات الدراسات العميا 
بل تنمية وتطوير ىذه الميارات، ولقد استخدمت من الضعف في تطبيقيا والكشف عن س

الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة االستبانة كأداة، 
وقد تم تطبيق الدراسة عمى عينة مثمت كامل المجتمع األصمي لمدراسة والمكون من طالبات 

 ( طالبة.298والبالغ عددىن ) الدراسات العميا بمرحمة الدكتوراه بكمية التربية
وكان من أبرز نتائج الدراسة: أن طالبات الدراسات العميا ُيعانين الضعف في ميارات 
البحث العممي بدرجة متوسطة، وأن من أسباب الضعف أن البرامج التدريبية المقدمة ال ترقى 

حميل االحصائي لممستوى المبلئم إلكساب الطالبات الميارات إضافة لضعف التدريب عمى الت
 وميارات البحث االلكتروني.

وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة عددًا من التوصيات كان من أبرزىا: بذل الجيود 
المكثفة من أعضاء ىيئة التدريس من خبلل مناىج البحث العممي واإلحصاء المتقدم، 

م بتنمية ميارات البحث والتكميفات البحثية وورش العمل الخاصة بكل قسم، مع ضرورة االىتما
 العممي لدى طمبة مراحل التعميم في المرحمة الجامعية األولى.

م( بعنوان: "الميارات البحثية المكتسبة ألغراض البحث 3124دراسة )دحبلن، والموح، 
 التربوي لدى طمبة الدراسات العميا بكمية التربية في الجامعة اإلسبلمية".

الميارات البحثية المكتسبة لدى طمبة الدراسات العميا  عمى التعرفإلى ىدفت الدراسة 
والكشف عن مدى إسيام برنامج الدراسات العميا في كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية في 

البحث التربوي، ولقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي، إكساب الطمبة ميارات 



 فٍ رًُُخ يهبراد ........... ًهبرادان ػًبدح رطىَزرؼشَش دور 

- 78: - 

( فقرة وزعت عمى ستة :6) نت األولى منتم بناء استبانتين تكو ولتحقيق أىداف الدراسة 
( من طمبة الدراسات العميا 75( فقرة وطبقت االستبانة عمى )31محاور، وتكونت الثانية من )

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الميارات البحثية المكتسبة والذين تم اختيارىم بشكل عشوائي. 
ودرجة إسيام برنامج  بدرجة كبيرة، كانتألغراض البحث التربوي لدى طمبة الدراسات العميا 

وال توجد فروق ذات البحثية كان بدرجة كبيرة،  الدراسات العميا في إكساب الطمبة لمميارات
تعزى لمتغيري الجنس  داللة إحصائية في درجة اكتساب الميارات البحثية لدى طمبة الدراسات

طمبة الدراسات العميا  صص. ومن أىم توصيات الدراسة: توفير دليل إرشادي لجميعخوالت
يتضمن كافة الميارات البحثية البلزم إتقانيا، والشروط والمبادئ األساسية التي ينبغي 

 مراعاتيا في إعداد البحوث العممية.  
رح لتنمية ميارات البحث تبرنامج تدريبي مقم( بعنوان: "3125دراسة )الرياشي، وحسن،  

 ".خالد لممكا معةبجاب الدراسات العميا بلالعممي لدى ط
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في تدريب طبلب الدراسات العميا بجامعة  

خالد عمى تنمية ميارات البحث العممي، ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحثان بتطبيق استبانة 
 ( من طمبة الدراسات العميا لتحديد االحتياجات التدريبية التي يمكن75عمى عينة من )

االستفادة منيا في معرفة نقاط القوة والضعف المرتبطة بميارات البحث. وبناًء عمى ذلك تم 
( طالبًا.  وكان من أبرز النتائج التي توصمت ليا 35إعداد برنامج تدريبي تم تطبيقو عمى )

نمية الدراسة قبل تنفيذ البرنامج التدريبي: احتياج طبلب الدراسات العميا بدرجة كبيرة جدًا إلى ت
مياراتيم في ميارات البحث بوجو عام وبنسبة متوسطة في تنمية مياراتيم في البحث 
بالمكتبات. ومن أبرز النتائج بعد تنفيذ البرنامج: استفادة الطبلب بدرجة كبيرة من البرنامج 

%(، كما 5:بناًء عمى نتائج تقويم البرنامج حيث كانت نسبة استفادة الطبلب من البرنامج )
لنتائج عمى تحديد االحتياجات بدقة يساىم وبفاعمية في تصميم البرنامج التدريبي أكدت ا

 وتنفيذه وتقييمو مع ضرورة استخدام أداة عممية مصممة بدقة لتحديد االحتياجات.
وفي ضوء النتائج قدم الباحثان عددًا من التوصيات كان من أبرزىا: ضرورة تقييم طمبة  

الدراسات العميا بصفة مستمرة لتحديد احتياجاتيم التدريبية، والتوسع في برامج تنمية ميارات 
 البحث العممي المقدمة لمطمبة والتي تنطمق من رصد االحتياجات الفعمية.
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( بعنوان: " تصور مقترح لتنمية ميارات البحث العممي م3127دراسة )السميم، وعوض، 
في كتابة خطة البحث لدى طبلب الدكتوراه تخصص مناىج وطرق تدريس في جامعة االمام 

 محمد بن سعود اإلسبلمية: دراسة تقويمية"
ىدفت الدراسة إلى تقويم ميارات كتابة خطة البحث لتحديد مدى توفرىا لدى طمبة  

ص مناىج وطرق تدريس حيث قامت الباحثتان بإعداد قائمة بميارات كتابة الدكتوراه تخص
خطة البحث ثم إعداد بطاقة تحميل لمحتوى عشرين خطة من الخطط البحثية المقدمة لقسم 

 ه.2545/2546-ه2543/2544المناىج في الفترة ما بين العاميين 
ات البحث العممي في الخطط وكان من أبرز النتائج التي توصمت ليا الدراسة: توفر ميار   

المقدمة كان بدرجة ضعيفة، وفي ضوء تمك النتيجة تم بناء التصور المقترح لعبلج أوجو 
القصور ولتقديم توصيات ومقترحات منيا: ضرورة تقديم برامج تدريبية لتنمية ميارات كتابة 

مناىج البحث الخطط البحثية لرفع كفاءة الطبلب البحثية، ودمج التصور المقترح في مقرر 
 في مرحمة الدكتوراه.

 :انذراطبد انؼزثُخ 

تنمية ميارات البحث التربوي لطمبة الدراسات العميا م( بعنوان: "3126دراسة )عمار،  
 ".بكميات التربية في مصر في ضوء خبرات بعض الدول

ىدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتنمية ميارات البحث التربوي لدى الطمبة 
في برامج الدراسات العميا بكمية التربية في مصر باالستفادة من خبرات بعض  المنتظمون

جامعات الدول المتقدمة، ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنيج الوصفي 
لتحديد ميارات البحث التربوي التي أشارت إلييا األدبيات النظرية والدراسات السابقة، وكذلك 

بعض جامعات الدول المتقدمة في ىذا المجال. وكان من أبرز النتائج لمتعرف عمى خبرات 
التي توصمت ليا الباحثة نتيجة لتحميميا لمدراسات والبحوث التي أجريت في البيئة المصرية 
إلى ندرة البحوث المصرية التي ىدفت إلى تقييم رسائل الماجستير والدكتوراه ومدى تمكن 

رات األساسية البلزمة إلعداد الدراسات العممية، كما أوصت طمبة الدراسات العميا من الميا
معظم نتائج ىذه الدراسات بإيبلء المزيد من االىتمام بموضوع تدريب طمبة الدراسات العميا. 
كما تمثمت أبرز آليات تنفيذ التصور المقترح في: ضرورة تقييم طمبة الدراسات العميا بصفة 

لزام الطمبة بحضور المؤتمرات دورية لتحديد احتياجاتيم في مجال  ميارات البحث التربوي، وا 
والندوات العممية ومناقشات الرسائل العممية، وأن تقوم الجامعات لضمان نجاح تنفيذ التصور 
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المقترح بإنشاء "وحدة تطوير ميارات البحث العممي" لتصميم برامج تدريبية وتنفيذىا تيدف 
 لدى طمبة الدراسات العميا.إلى تنمية كافة ميارات البحث التربوي 

م( بعنوان: "واقع البحث العممي في الجامعة األردنية 3128دراسة )طريف، والطويسي، 
 من وجية نظر طمبة الدراسات العميا".

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع البحث العممي في الجامعة األردنية من وجية نظر 
وى التقييم بين طمبة الكميات العممية وطمبة طمبة الدراسات العميا، ومدى االختبلف في مست

الكميات اإلنسانية، والتعرف عمى آرائيم في كيفية تطوير البحث العممي في الجامعة األردنية. 
ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحثان المنيج الوصفي اعتمادًا عمى استبانة طورت ليذه 

 (.215لدراسات العميا بمغت )الغاية تم توزيعيا عمى عينة عشوائية من طمبة ا
وكان من أبرز نتائج الدراسة: اختبلف تقديرات واقع البحث العممي بين الكميات اإلنسانية   

والعممية كما برز االختبلف ايضًا في مجاالت البحث العممي. وكان من أبرز توصيات الدراسة: 
يجاد دورية عممية محكمة لنش ر أبحاث وأفكار الطمبة ضرورة دعم البحث العممي ماديًا، وا 

اإلبداعية، وتفعيل مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية في تنمية ميارات الطمبة 
 وتوظيفيم لخدمة دراساتو وأبحاثو.

 :انذراطبد األجُجُخ 

مشاكل في مشكمة البحث: ردود الفعل الحرجة  بعنوان: " (Vehvilainen, 2009)دراسة 
 والمقاومة في االشراف األكاديمي". 

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن تصورات طبلب الماجستير حول المشاكل المتعمقة بصياغة 
مشكمة البحث، وبالحصول عمى التغذية الراجعة من المشرف. ولتحقيق أىداف الدراسة 

حميمي، كما استخدم البحث المقابمة كأداة لجمع البيانات استخدم الباحث المنيج الوصفي الت
( طالبًا من طبلب جامعات النرويج. وكان من أبرز النتائج 47من عينة البحث المكونة من )

التي تم التوصل إلييا: أن معظم الطبلب يعانون من إيجاد مشكمة بحثية قابمة لمدراسة، 
 شرفين تساعدىم في كتابة رسالة الماجستير.إضافًة لعدم حصوليم عمى تغذية راجعة من الم

بعنوان: "المشكبلت والتحديات التي تواجو  (Naz&et.al. 2011)دراسة ناز وآخرون 
بحوث الخريجين وطبلب الدراسات العميا في جامعة محافظة "كيب بختونخوا" باكستان: دراسة 

 حالة.
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حثون من طمبة الدراسات وىدفت الدراسة لتقدير مستوى الصعوبات التي يواجييا البا 
العميا، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحثون االستبانة كأداة لجمع المعمومات، ولقد 

( خريجًا جامعيًا وطالب دراسات عميا. وكان من أبرز 81طبقت الدراسة عمى عينة من )
ة الخاصة النتائج التي توصمت ليا الدراسة: أن الطبلب تنقصيم الكثير من الميارات البحثي

باستخدام أدوات البحث االلكترونية، والجيل باألدوات اإلحصائية، وعدم القدرة عمى شرح 
البيانات والتوصل إلى النتائج بعد تحميميا، كما كشفت الدراسة أن من أسباب ضعف الميارات 

في البحثية لدى الباحثين يعود إلى نقص التوجيو السميم ليم. وأوصت الدراسة: بإعادة النظر 
المقررات التي تدرس عمى مستوى الكمية، وضرورة زيادة التدريب لمطبلب وأعضاء ىيئة 

 التدريس عمى ممارسة األبحاث.
 "قياس ميارات طمبة الدراسات العميا"( بعنوان: Subahan7 et.al, 2012دراسة )

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تمكن عينة من طبلب الدراسات العميا في جامعة 
بانغسان بماليزيا بميارات البحث العممي. ولتحقي أىداف الدراسة قام الباحثون باستخدام كي

 االستبانة كأداة لجمع المعمومات.
. 3122-3121وقد طبقت الدراسة عمى عينة عشوائية من طبلب الدراسات العميا لمعام  

البحث عن -ئيولقد اشتممت االستبانة عمى الميارات البحثية التالية )التحميل االحصا
 االتصال(-المنيجية—حل المشكمة-المعمومات
وكان من أبرز النتائج التي توصمت ليا الدراسة: أن الطمبة لدييم معرفة وكفايات    

معتدلة إلجراء البحوث. ولقد أوصت الدراسة: عمى الرغم من النتائج الجيدة التي توصمت ليا 
من التدريب البحثي لمطمبة من أجل إنتاج باحث الدراسة إال أنيا ترى أن ىناك حاجة إلى مزيد 

 يممك دراية وميارة بحثية عالية.
 دراطبد انًذىر انضبٍَ: 

م( بعنوان: "البرامج التطويرية لمنسوبي جامعة طيبة: واقعيا وسبل 3124دراسة )المقبل، 
 تطويرىا"

المرجوة( ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع )التخطيط، التصميم، التنفيذ، النواتج 
لمبرامج المقدمة من خبلل عمادة التطوير بجامعة طيبة من وجية نظر منسوبي الجامعة. 
ولقد استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث 

( من منسوبي 312االستبانة كأداة لجمع البيانات والتي تم تطبيقيا عمى عينة عددىا )
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أعضاء ىيئة التدريس(. وكان من أبرز النتائج التي توصل ليا الباحث ما -نالجامعة )موظفي
يمي: أن غالبية العينة يرون أنو كان ىناك تعريف لمبرامج وأىداف محددة ومناسبة 
الحتياجات المتدربين، وأن مقدمي البرامج تمقوا تدريبًا كافيًا في مجال التدريب. وفي ضوء 

التالية: ضرورة مشاركة المتدربين لتحديد احتياجاتيم النتائج قدم الباحث التوصيات 
مشاركة المتدربين في تقييم جودة البرامج المقدمة ليم حيث ىم المعنيون بيذه -التدريبية
التركيز عمى الشراكة العالمية في بناء وتنفيذ ىذه البرامج التدريبية التطويرية -البرامج

 ألعضاء ىيئة التدريس.
درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة م( بعنوان: " 3126دراسة )عون، وآخرون،  

في برامج تدريب عمادة تطوير الميارات في جامعة الممك سعود من وجية نظر أعضاء ىيئة 
 "تدريس كمية التربية

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة توفر معايير إدارة الجودة الشاممة في البرامج   
لتدريبية والتي تقدميا العمادة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. ولتحقيق أىداف ا

وتم كأداة لجمع البيانات ستبانة الدراسة استخدمت الباحثات المنيج الوصفي التحميمي، واال
 في كمية التربية عضوات ىيئة التدريس( من 214)تطبيق ىذه االستبانة عمى عينة من 

وكان من أبرز النتائج التي توصمت ليا الدراسة: أن استجابات العينة  (. 535البالغ عددىم )
–كانت منخفضة لمعايير محاور االستبانة التالية: وجود استمارة لتحديد االحتياجات التدريبية 

مراعاة الفروق الفردية -مناسبة وقت الدورة التدريبية-مبلئمة البرامج الحتياجات األعضاء
يزة تدريبية حديثة. وفي ضوء النتائج قدمت الباحثات التوصيات توفر أج-بين المتدربين

التالية: أن تمنح العمادة أعضاء ىيئة التدريس الفرصة في إعداد الخطة التدريبية وذلك من 
-اختيار الوقت المناسب لعقد الدورات-خبلل توزيع استبانات الكترونية لتحديد احتياجاتيم

ضرورة اىتمام المدرب بمراعاة الفروق الفردية بين -عمموهمتابعة مدى تطبيق المتدربين لما ت
 وضرورة استخدام وسائل وأجيزة تدريب حديثة.-المتدربين

 :ويىلغ انذراطخ انذبنُخ يُهب ػهً انذراطبد انظبثمخ مُتانزؼ

يبلحظ من العرض السابق أن جميع الدراسات العربية واألجنبية أكدت عمى ضرورة تنمية  
ميارات البحث العممي لدى طمبة الدراسات العميا وضرورة إشراك الطمبة في تحديد االحتياجات 
التدريبية المتعمقة بميارات البحث العممي من قبل العمادات المسؤولة عن عممية التطوير 
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ىذه الدراسات من حيث البعد الذي تناولتو ومن حيث المنيج أو األداة  تتنوعولقد والتدريب، 
 المستخدمة أو حتى مجتمع الدراسة. 

 أوجو االتفاق:
اتفقت الدراسة الحالية من حيث المنيج المستخدم وىو المنيج الوصفي التحميمي مع عدد  -

ة )دحبلن، والموح، م( ودراس3124من الدراسات السابقة مثل دراسة )القحطاني، 
( و)عون، وآخرون، 3126( و)عمار، 3125م( ودراسة )الرياشي، وحسن، 3124
و)طريف، والطويسي،  (3127)السميم، وعوض، ( و3126( ودراسة )عمار، 3126
 .(Vehvilainen, 2009)و  Subahan7 et.al, 2012))و (3128

حيث العينة كدراسة )القحطاني، اتفقت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة من  -
 ,Vehvilainen)( و3125( و)الرياشي، وحسن، 3124( و)دحبلن، والموح، 3124
و  (Naz&et.al. 2011)و (3128( و)طريف، والطويسي، 3126و)عمار،  (2009

(Subahan7 et.al, 2012). 
)القحطاني اتفقت الدراسة من حيث األداة المستخدمة )االستبانة( مع دراسة كبًل من  -

( 3124( و)المقبل، 3125( و)الرياشي، وحسن، 3124( و)دحبلن، والموح، 3124
 ,Subahan7 et.al)و (Naz&et.al. 2011)( و3126و)عون، وآخرون، 

( ودراسة 3128ودراسة )طريف، والطويسي،  (3127)السميم، وعوض، و (2012
 (.3126)عمار، 

 أوجو االختبلف:
 (Naz&et.al. 2011)حيث منيج الدراسة مع كبًل من دراسة  اختمفت الدراسة الحالية من-

 حيث استخدمت ىذه الدراسة منيج دراسة الحالة.
( والتي 3124اختمفت الدراسة الحالية من حيث المنيج المتبع مع دراسة )المقبل، -

 استخدمت المنيج الوصفي المسحي.
ات مثل دراسة )المقبل، اختمفت الدراسة الحالية من حيث العينة مع عدد من الدراس -

 .(3127)السميم، وعوض، ( و3126( و)عون، وآخرون، 3124
 ,Vehvilainen)اختمفت الدراسة الحالية من حيث أداة الدراسة )االستبانة( مع دراسة -

 والتي استخدمت المقابمة كأداة لجمع البيانات. (2009
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 أوجه االطزفبدح يٍ انذارطبد انظبثمخ خبيظبً: 

 النظري بناء اإلطار 
 تصميم أداة الدراسة ومحاورىا 
 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 
  ربط نتائج الدراسات السابقة بالدراسة الحالية بما يحقق التسمسل والتكامل في مجال

 .البحث العممي عن طريق البدء من حيث انتيى اآلخرون
 .االستفادة من النتائج والتوصيات والمقترحات 

 :يب ًَُش انذارطخ انذبنُخ ػٍ انذارطبد انظبثمخ طبدطبً:

 تعزيز دور عمادة تطوير الميارات في تنمية ميارات البحث  تعتبر أول دارسة تبحث عن
العممي لدى طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممك سعود من خبلل ما 

 ستقدمو من تصور مقترح.
 التي تحول دون فاعمية البرامج المقدمة من  تعتبر أول دراسة تبحث عن المعوقات

عمادة تطوير الميارات لتنمية ميارات البحث العممي لدى طالبات الدراسات العميا بجامعة 
 الممك سعود.

 إجزاءاد انذراطخ:
 :انذراطخ ُخيُهج

جراءاتيا استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، والذي  لتحقيق أىداف الدراسة وا 
الواقع الفعمي كما ييدف إلى وصف الظاىرة من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا ييتم بوصف 

من خبلل استجواب أفراد مجتمع البحث بصورة غير مباشرة )االستبانة(، ويعرف )العساف، 
 ( المنيج الوصفي بأنو: " منيج يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد وصفيا وتفسيرىا".م3127

 :يجزًغ انذراطخ

يتكون مجتمع البحث والذي سُتجرى عميو الدراسة من جميع طالبات الدراسات العميا 
الممتحقات  :254-2549بمرحمة الماجستير في كمية التربية بجامعة الممك سعود لمعام 

المقدمة من عمادة تطوير الميارات والبالغ و في مجال ميارات البحث العممي بدورات تدريبية 
الدراسة بناًء عمى ما أسفرت عنو نتائج ( طالبة 994أصل )من ( طالبة 55عددىن )

 االستطبلعية التي قامت بيا الباحثة.
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 أفزاد يجزًغ انذراطخ:انًظزجُجٍُ يٍ خصبئص صبنضبً: 

الدراسة بعدد من الخصائص والتي تتمثل في )المستوى الدراسي، وعدد  مجتمعيتصف أفراد  
 :الدورات( وذلك عمى النحو التالي

 المستوى الدراسي -2
 رىسَغ أفزاد يجزًغ انذراطخ وفمبً نًزغُز انًظزىي انذراطٍ (1جذول )

 انُظجخ انزكزار انًظزىي انذراطٍ

 8.6 3 انضبنش

 38.3 18 انضبٍَ

 28.6 02 انزاثغ

 ٪122 33 انًجًىع

( توزيع أفراد عينة الدراسة من طالبات الدراسات العميا 2يتضح من خبلل الجدول رقم )
بجامعة الممك سعود حسب المستوى الدراسي، وتبين من خبللو ان غالبية أفراد عينة الدراسة 

;(، يميين طالبات المستوى )الثاني( وذلك بنسبة 67.9بالمستوى )الرابع( وذلك بنسبة )
 ;( والشكل التالي يوضح ذلك:7.9;(، ثم طالبات المستوى )الثالث( وذلك بنسبة )47.5)

 رىسَغ أفزاد انذراطخ وفمبً نًزغُز انًظزىي      (1شكم رلى )
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 ةعدد الدورات التدريبي -3
 رىسَغ أفزاد يجزًغ انذراطخ وفمبً نًزغُز ػذد انذوراد انزذرَجُخ (0جذول )

 انُظجخ انزكزار ػذد انذوراد انزذرَجُخ

 33.0 11 دورح وادذح

 02.2 1 دورربٌ

 13.8 8 صالس دوراد

 1.1 3 أرثغ دوراد

 8.6 3 دورادخًض 

 8.6 3 طذ دوراد

 ٪122 33 انًجًىع

( توزيع أفراد عينة الدراسة من طالبات الدراسات العميا 3يتضح من خبلل الجدول رقم ) 
بجامعة الممك سعود حسب عدد الدورات التدريبية التي تم الحصول عمييا من العمادة في 

أفراد عينة الدراسة حصمن عمى غالبية  مجال ميارات البحث العممي، وتبين من خبللو ان
;(، يميين ممن حصمن عمى )دورتين( وذلك بنسبة 54.3)دورة تدريبية واحدة( وذلك بنسبة )

;(، ثم الحاصبلت عمى 24.7;(، ثم الحاصبلت عمى )ثبلث دورات( وذلك بنسبة )31.6)
ى )خمس ;(، واخيرا تساوي افراد الدراسة البلتي حصمن عم2.:)أربعة دورات( وذلك بنسبة )

 ;( ، والشكل التالي يوضح ذلك:7.9دورات( و)ستة دورات( وذلك بنسبة )
 رىسَغ أفزاد انذراطخ وفمبً نًزغُز ػذد انذوراد انزذرَجُخ (0شكم رلى )              
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 أداح انذراطخ

بناًء عمى طبيعة البيانات، وعمى المنيج المتبع في الدراسة، اعتمدت الباحثة عمى 
كوسيمة لجمع المعمومات والبيانات من مجتمع البحث لتحقيق أىداف الدراسة،  "االستبانة"

 حيث تم بناءىا بالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة.
 ولقد تكونت أداة الدراسة في صورتيا النيائية من قسمين:
عينة الدراسة مثل: المستوى الدراسي، القسم األول: وتناول البيانات األولية الخاصة بأفراد 

 عدد الدورات الحاصمة عمييا من عمادة تطوير الميارات في مجال البحث العممي.
 ( فقرة مقسمة عمى ثبلث محاور كما يمي:41القسم الثاني: وىو مكون من )

  المحور االول: واقع البرامج المقدمة من العمادة لتنمية ميارات البحث العممي لطالبات
 ( عبارات.9دراسات العميا ويشتمل عمى )ال

  المحور الثاني: ميارات البحث العممي المكتسبة لدى الطالبات من البرامج التي تقدميا
 ( عبارة.24العمادة ويشتمل عمى )

  المحور الثالث: المعيقات التي تحد من فاعمية البرامج المقدمة من عمادة تطوير
 ( عبارات.:ي ويشتمل عمى )الميارات لتنمية ميارات البحث العمم

 رصذُخ انًمُبص:

 يقابل كل فقرة من فقرات ىذه المحورين االول والثالث قائمة تحمل العبارات التالية:
 غُز يىافك-يىافك إنً دذ يب                 -يىافك                  -

 التالية:في حين يقابل كل فقرة من فقرات ىذه المحور الثاني قائمة تحمل العبارات 
 يُخفضخ -يزىططخ                 - ػبنُخ                  -

ووفقًا لمقياس ليكرت الثبلثي فقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم  
 معالجتيا إحصائًيا عمى النحو اآلتي:

 .( درجة واحدة2غير موافق )-( درجتين 3موافق إلى حد ما ) -( درجات   4موافق ) -
 ( درجة واحدة.2منخفضة ) -( درجتين 3متوسطة ) -( درجات   4عالية ) -

الثبلثي )الحدود الدنيا والعميا( المستخدم في محاور  ولتحديد طول خبليا مقياس ليكرت
(، ثم تقسيمو عمى عدد خبليا المقياس لمحصول عمى 3=2-4الدراسة، تم حساب المدى )
( بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في 1.77= 3/4طول الخمية الصحيح أي )

 بح طول الخبليا كما يمي:المقياس وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أص
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  يمثل )غير موافق(، )منخفضة( 2.77إلى  2.11من 
  يمثل )موافق الى حد ما(، )متوسطة( 3.44 2.78من 
  يمثل )موافق(، )عالية( 4.11إلى  3.45من 

 أداح انذراطخ: وصجبد صذق

 الصدق الظاىري ألداة الدراسة )صدق المحكمين(:-أ 
الدراسة والتي تتناول " تصور مقترح لتعزيز دور عمادة تطوير بعد االنتياء من بناء أداة  

الميارات في تنمية ميارات البحث العممي لدى طالبات الدراسات العميا بجامعة الممك سعود" تم 
( وذلك لبلسترشاد 2عرضيا عمى عدد من المحكمين، كما ىو موضح في الممحق رقم )

ومدى مبلءمتيا لما وضعت ألجمو، ومدى  بآرائيم ومقترحاتيم حول مدى وضوح العبارات
( يتضمن االستبانة في صورتيا 3مناسبة العبارات لممحور الذي تنتمي إليو ، والممحق رقم )

األولية، وبناء عمى التعديبلت واالقتراحات التي أبداىا المحكمون قامت الباحثة بإجراء 
ديل بعض العبارات وحذف عبارات التعديبلت البلزمة التي اتفق عمييا غالبية المحكمين من تع

ضافة عبارات جديدة حتى أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية كما في الممحق  أخرى، وا 
 (.4رقم )
 صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة-ب

بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقيا ميدانيًا عمى عينة  
باحثة بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخمي حيث قامت الالدراسة، 

لبلستبانة حيث تم احتساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات أداة الدراسة 
وفيما يمي عرض لنتائج صدق االتساق بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة، 

 الداخمي:
فمزاد يذىر )والغ انجزايج انًمذيخ يٍ انؼًبدح نزًُُخ يؼبيالد اررجبط ثُزطىٌ ن (3جذول )

 يهبراد انجذش انؼهًٍ نطبنجبد انذراطبد انؼهُب( ثبنذرجخ انكهُخ نهًذىر.

 يؼبيم االررجبط ثبنًذىر انفمزح يؼبيم االررجبط ثبنًذىر انفمزح

1 2.232** 2 2.233** 

0 2.811** 8 2.338** 

3 2.721** 7 2.821** 

3 2.831** 6 2.736** 
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 (1.12)** دالة عند مستوى الداللة        
يؼبيالد اررجبط ثُزطىٌ نفمزاد يذىر )يهبراد انجذش انؼهًٍ انًكزظجخ يٍ  (3جذول )

 انجزايج انزٍ رمذيهب انؼًبدح( ثبنذرجخ انكهُخ نهًذىر.

 يؼبيم االررجبط ثبنًذىر انفمزح يؼبيم االررجبط ثبنًذىر انفمزح

1 2.377** 6 2.727** 

0 2.703** 1 2.273** 

3 2.722** 12 2.821** 

3 2.763** 11 2.802** 

2 2.602** 10 2.720** 

8 2.601** 13 2.702** 

7 2.862**   

 (             1.12) ** دالة عند مستوى الداللة
انًمذيخ يٍ ػًبدح يؼبيالد اررجبط ثُزطىٌ نفمزاد يذىر )يؼىلبد فبػهُخ انجزايج  (2جذول )

 رطىَز انًهبراد نزًُُخ يهبراد انجذش انؼهًٍ( ثبنذرجخ انكهُخ نهًذىر.

 (1.12) مستوى الداللة** دالة عند  
( ان جميع معامبلت ارتباط بيرسون لكل عبارة 6-5-4) رقم يتبين من الجداول السابقة

من عبارات االستبانة مع المحور الذي تنتمي اليو كانت عبلقة ارتباط ايجابية ومرتفعة وىي 
( مما يدل عمى صدق اتساقيا مع 1.12( ومستوى )1.16جميعيا دالة عند مستوى )

 محاورىا، وصبلحيتيا لمتطبيق الميداني. 
 طخ: صجبد أداح انذرا

وثبات األداة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبًا لو تكرر تطبيقيا عمى 
(، ولقد قامت الباحثة باستخدام 541م، 6::2األشخاص ذاتيم في أوقات مختمفة )العساف، 

 يؼبيم االررجبط ثبنًذىر انفمزح يؼبيم االررجبط ثبنًذىر انفمزح

1 2.363** 7 2.870** 

0 2.862** 6 2.227** 

3 2.226** 1 2.327** 

3 2.811** 12 2.211** 

2 2.232**   
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( يوضح معامل الثبات 7لمتأكد من ثبات أداة الدراسة والجدول رقم )( )ألفا كرونباخمعامل 
 :كما يمي ة الدراسة وىيلمحاور أدا

 يؼبيم أنفب كزوَجبر نمُبص صجبد أداح انذراطخ (8جذول رلى )

 

 انًذبور

 

ػذد 

 انفمزاد

 

يؼبيم 

 انضجبد

والغ انجزايج انًمذيخ يٍ انؼًبدح نزًُُخ يهبراد انجذش 

 انؼهًٍ نطبنجبد انذراطبد انؼهُب
6 2.77 

رمذيهب يهبراد انجذش انؼهًٍ انًكزظجخ يٍ انجزايج انزٍ 

 انؼًبدح
13 2.12 

يؼىلبد فبػهُخ انجزايج انًمذيخ يٍ ػًبدح رطىَز 

 انًهبراد نزًُُخ يهبراد انجذش انؼهًٍ

 

1 2.72 

 2.63 32 انضجبد انكهٍ 

( يتضح أن ثبات أداة الدراسة مرتفع، حيث 7من خبلل النتائج الموضحة أعبله بجدول ) 
يمكن الوثوق بيا في تطبيق (، وىي قيمة ثبات مرتفعة 1.94بمغت قيمة معامل الثبات العام )

 الدراسة الحالية.
 انًظزخذيخ فٍ انذراطخاألطبنُت اإلدصبئُخ خبيظبً: 

البيانات التي تم تجميعيا، فقد تم استخدام العديد من لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل  
 Statisticalاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

Package for Social Sciences( والتي يرمز ليا اختصارًا بالرمز )SPSS) ، وذلك بعد
دخال البيانات إلى الحاسب اآللي  ، وتم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:أن تم ترميز وا 

التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة -2
الدراسة وتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنيا أداة 

 الدراسة.
ض استجابات أفراد الدراسة وذلك لمعرفة مدى ارتفاع وانخفا "Mean"المتوسط الحسابي -3

 عن المحاور الرئيسية )متوسط العبارات(.
لمتعرف عمى مدى انحراف استجابات أفراد  "Standard Deviation" االنحراف المعياري-4

الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسية عن 
 متوسطيا الحسابي.
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االتساق لقياس صدق  "Pearson Correlation" تباط بيرسوناستخدام معامل االر -5
 داة الدراسة.الداخمي أل

المحاور ثبات معامل لقياس  "Cronbach's Alpha' استخدام معامل ألفا كرونباخ-6
 داة الدراسة.المختمفة أل

 انُزبئج ورفظُزهب ورذهُههب

تطوير الميارات لتنمية ميارات السؤال األول: ما واقع البرامج التدريبية المقدمة من عمادة -
 البحث العممي لطالبات الدراسات العميا؟
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات لئلجابة عمى السؤال تم احتساب التكرارات 
اسة، كما تم ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدر 

 كما يمي: الحسابي لكبًل منيا، وذلك
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انزكزاراد وانُظت انًئىَخ وانًزىططبد انذظبثُخ واالَذزاف انًؼُبرٌ الطزجبثبد  (7جذول )

أفزاد انذراطخ دىل والغ انجزايج انزذرَجُخ انًمذيخ يٍ ػًبدح رطىَز انًهبراد نزًُُخ يهبراد 

 انجذش انؼهًٍ نطبنجبد انذراطبد انؼهُب

 

 

 و

 

 

 انفمزاد

 انًىافمخدرجخ 

 

انًزىطظ 

 انذظبثٍ

 

االَذزاف 

ت انًؼُبرٌ
رُ

زز
ان

 

مخ
اف

ًى
ان
خ 

ج
در

 

 يىافك ػبنُخ ػبنُخ جذاً 

 % ن % ن % ن

0 
ػُبوٍَ انجزايج انًمذيخ 

 رؼكض يذزىاهب
0 

3.

2 
2 

11.

3 

3

7 

63.

1 

0.6

2 
 يىافك 1 2.21

1 

رزرجظ أهذاف انجزايج يغ 

يب َزى رمذًَه يٍ يذزىي 

 رذرَجٍ.

1 
0.

3 
6 

16.

0 

3

2 

71.

2 

0.7

7 
 يىافك 0 2.36

7 

َزُبطت يذزىي انجزايج 

انًمذيخ يغ االدزُبجبد 

 انفؼهُخ نهطبنجبد.

3 
8.

6 

1

8 

38.

3 

0

2 

28.

6 

0.2

2 
 يىافك 3 2.83

2 
َزُبطت انىلذ يغ يذزىي 

 انجزايج انًمذيخ.
2 

11

.3 

1

2 

33.

1 

0

3 

23.

2 

0.3

3 
 يىافك 3 2.72

8 

رزُىع انجزايج انًمذيخ 

جًُغ ثذُش رغطٍ 

 انًهبراد انجذضُخ

3 
1.

1 

1

1 

33.

0 

0

1 

37.

7 

0.3

1 
 يىافك 2 2.82

3 

رزاػٍ انؼًبدح فٍ يذزىي 

انجزايج رُىع انًظزىَبد 

 انذراطُخ نهطبنجبد.

6 
16

.0 

1

7 

36.

8 

1

1 

33.

0 

0.0

2 
2.72 8 

يىافك 

 إنً دذ يب

3 

هُبن رىاسٌ ثٍُ انجبَت 

انُظزٌ نًذزىي انجزايج 

 وانجبَت انزطجُمٍ.

6 
16

.0 

1

6 

32.

1 

1

6 

32.

1 

0.0

3 
2.73 7 

يىافك 

 إنً دذ يب

6 

َزضًٍ يذزىي انجزايج 

أَشطخ ورذرَجبد رذمك 

 أهذاف انزذرَت

1 
02

.2 

1

6 

32.

1 

1

7 

36.

8 

0.1

6 
2.78 6 

يىافك 

 إنً دذ يب

 انًزىطظ انذظبثٍ انؼبو
0.3

3 
 يىافك 2.32

( أن محور )واقع البرامج التدريبية المقدمة من عمادة 8يتضح من خبلل الجدول رقم )
( فقرات 9تطوير الميارات لتنمية ميارات البحث العممي لطالبات الدراسات العميا( يتضمن )

( فقرات بدرجة )موافق( وىى عمى التوالي الفقرات رقم 6وجاءت استجابات أفراد الدراسة عمى )
( وىذه 3.91الى  :3.4حيث تراوحت متوسطاتيا الحسابية بين ) (3-2-8-6-7)

 3.45المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات المقياس المتدرج الثبلثي والتي تتراوح بين )
( وتشير الى درجة موافق عمى أداة الدراسة، بينما جاءت استجابات أفراد الدراسة 4.11الى 
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( حيث 9-4-5ما( وىى عمى التوالي الفقرات رقم ) ( فقرات بدرجة )موافق الى حد4عمى )
( وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثانية 3.36الى  3.29تراوحت متوسطاتيا الحسابية بين )

( وتشير الى درجة 3.44الى  2.78من فئات المقياس المتدرج الثبلثي والتي تتراوح بين )
 موافق الى حد ما عمى أداة الدراسة.

(، والتي تشير إلى خيار )موافق( 4درجة من  3.55حسابي العام )وبمغ المتوسط ال  
عمى أداة الدراسة، كما يتضح من الجدول أن فقرات المحور مرتبة ترتيبا تنازليا من وجية 

 نظر أفراد الدراسة كما يمي:
( وىي " عناوين البرامج المقدمة تعكس 3جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-2

(، وانحراف معياري 3.91ا " بالمرتبة األولى وبدرجة )موافق(، بمتوسط حسابي )محتواى
(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن عناوين البرامج 1.62)

 المقدمة تعكس محتواىا.
" ترتبط أىداف البرامج مع ما يتم ي( وى2جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-3

ديمو من محتوى تدريبي " بالمرتبة الثانية وبدرجة )موافق(، بمتوسط حسابي تق
(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.59(، وانحراف معياري )3.88)

عمى أن أىداف البرامج التدريبية المقدمة لين ترتبط مع ما يتم تقديمو من محتوى 
 تدريبي.

" يتناسب محتوى البرامج المقدمة  ي( وى8الدراسة عمى الفقرة رقم )جاءت استجابات أفراد -4
مع االحتياجات الفعمية لمطالبات " بالمرتبة الثالثة وبدرجة )موافق(، بمتوسط حسابي 

(، وىذا يدل عمى ان افراد الدراسة يوافقن عمى ان 1.74( وانحراف معياري )3.61)
وتتفق ىذه النتيجة  ت الفعمية لمطالبات.محتوى البرامج المقدمة متناسب مع االحتياجا

والتي توصمت نتائجيا الى أن تحديد  (م3125) مع ما جاءت بو دراسة الرياشي وحسن
االحتياجات بدقة يساىم وبفاعمية في تصميم البرنامج التدريبي وتنفيذه وتقييمو مع 

ة كذلك ضرورة استخدام أداة عممية مصممة بدقة لتحديد االحتياجات، واوصت الدراس
 بضرورة تقييم طمبة الدراسات العميا بصفة مستمرة لتحديد احتياجاتيم التدريبية.

" يتناسب الوقت مع محتوى ي ( وى6جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-5
(، وانحراف 3.54البرامج المقدمة " بالمرتبة الرابعة وبدرجة )موافق(، بمتوسط حسابي )
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ذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى ان الوقت (، وى1.81معياري )
 يتناسب مع محتوى البرامج المقدمة.

" تتنوع البرامج المقدمة بحيث  ي( وى7جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-6
تغطي جميع الميارات البحثية " بالمرتبة الخامسة وبدرجة )موافق(، بمتوسط حسابي 

(، وىذا يدل عمى موافقة افراد الدراسة عمى ان البرامج 1.76انحراف معياري )(، و :3.4)
 المقدمة تتنوع بحيث تغطي جميع الميارات البحثية.

" تراعي العمادة في محتوى  ي( وى5جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-7
وبدرجة )موافق الى حد البرامج تنوع المستويات الدراسية لمطالبات " بالمرتبة السادسة 

 (.1.86(، وانحراف معياري )3.36ما(، بمتوسط حسابي )
" ىناك توازن بين الجانب النظري  ي( وى4جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-8

لمحتوى البرامج والجانب التطبيقي." بالمرتبة السابعة وبدرجة )موافق الى حد ما(، 
 (.1.85راف معياري )(، وانح3.34بمتوسط حسابي )

" يتضمن محتوى البرامج أنشطة  ي( وى9جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-9
وتدريبات تحقق أىداف التدريب " بالمرتبة الثامنة وبدرجة )موافق الى حد ما(، بمتوسط 

  (.1.87(، وانحراف معياري )3.29حسابي )
بات أفراد الدراسة عمى محور )واقع البرامج نستخمص مما سبق أن المتوسط العام الستجا

التدريبية المقدمة من عمادة تطوير الميارات لتنمية ميارات البحث العممي لطالبات الدراسات 
( وىذا المتوسط يقع بالفئة الثالثة من فئات المقياس 4درجو من  3.55العميا( قد بمغ )

، وىذا يعني أن أفراد مجتمع الدراسة راسةالثبلثي، والتي تشير الى درجة )موافق( عمى أداة الد
طالبات الماجستير بكمية التربية الحاصبلت عمى دورات في البحث العممي من عمادة من 

واتفقت لديين رأي إيجابي نحو واقع البرامج التدريبية المقدمة من العمادة تطوير الميارات 
 وصمت الى أن غالبية العينةوالتي ت (م3124) ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة المقبل

من منسوبي جامعة طيبة راضين عن واقع البرامج التطويرية التي تقدميا عمادة التطوير 
بينما  الحتياجات المتدربين. تيامحددة ومناسبالىداف األلبرامج و باتعريف  الجامعي من حيث

بإيبلء المزيد من أوصت والتي  (م3126) اختمفت ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة عمار
 م(3124اختمفت مع دراسة القحطاني )كما  االىتمام بموضوع تدريب طمبة الدراسات العميا،
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والتي توصمت إلى أن من أسباب الضعف في ميارات البحث العممي لدى طالبات الدراسات 
رقى العميا بكمية التربية بجامعة الممك سعود يعود إلى أن البرامج التدريبية المقدمة ال ت

)الرياشي، وحسن، لممستوى المبلئم إلكساب الطالبات الميارات، كما اختمفت مع دراسة 
والتي أشارت في نتائجيا بعد تطبيقيا لبرنامج تدريبي إلى حاجة طبلب الدراسات  م(3125

 العميا )بدرجة كبيرة جدًا( إلى تصميم برامج تدريبية بناًء عمى االحتياجات التدريبية لمطمبة. 
ؤال الثاني: ما ميارات البحث العممي المكتسبة لدى الطالبات من البرامج المقدمة من الس-

 عمادة تطوير الميارات؟
تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  ولئلجابة عمى السؤال

 المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة، وذلك كما يمي: 
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انزكزاراد وانُظت انًئىَخ وانًزىططبد انذظبثُخ واالَذزاف انًؼُبرٌ الطزجبثبد  (6جذول )

أفزاد انذراطخ دىل يهبراد انجذش انؼهًٍ انًكزظجخ نذي طبنجبد انذراطبد انؼهُب يٍ انجزايج 

 انًمذيخ يٍ ػًبدح رطىَز انًهبراد

 

 و

 

 انفمزح

 انذرجخ

انًزىطظ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

ت انًؼُبرٌ
رُ

زز
ان

 

مخ
اف

ًى
ان
خ 

ج
در

 

 ػبنُخ يزىططخ يُخفضخ

 % ن % ن % ن

1 
انجذش فٍ لىاػذ انًؼهىيبد 

 ثشكم صذُخ.
 ػبنُخ 1 2.61 0.32 82 03 02 6 02 6

0 
صُبغخ ػُىاٌ انجذش 

 ثطزَمخ صذُذخ.
8 12.3 13 

33.

3 
02 

21.

3 
 ػبنُخ 0 2.73 0.38

3 
رذذَذ يشكهخ انجذش ثشكم 

 واضخ
7 17.2 17 

30.

2 
 يزىططخ 3 2.73 0.03 32 18

2 
َذ أهذاف انذراطخ رذذَذاً رذذ

 دلُمبً 
1 03.7 10 

31.

8 
17 

33.

7 
 يزىططخ 3 2.61 0.01

3 
صُبغخ االطئهخ انجذضُخ 

 ثطزَمخ ػهًُخ.
1 03.7 13 

38.

6 
12 

31.

2 
 يزىططخ 2 2.71 0.18

6 
ُبر انًُهج انًالئى اخز

 نهجذش.
6 01.1 18 

30.

1 
13 

38.

6 
 يزىططخ 8 2.72 0.18

1

3 

صُك انًزاجغ ثًب َزفك يغ رى

 انُظبو انًزجغ يٍ انجبيؼخ.
11 06.0 10 

32.

6 
 يزىططخ 7 2.63 0.13 31 18

8 
ثخ اإلطبر انُظزٌ نهجذش كزب

 ثشكم صذُخ.
12 08.3 12 

31.

2 
13 

33.

0 
 يزىططخ 6 2.76 0.26

7 
رىظُف انذراطبد انظبثمخ 

 ورثطهب ثجؼضهب.
10 31.8 13 

33.

0 
13 

33.

0 
 يزىططخ 1 2.60 0.23

 12 33.0 13 ء أدواد جًغ انجُبَبد.ثُب 1
31.

2 
12 

08.

3 
 يزىططخ 12 2.76 1.10

1

0 

انمذرح ػهً ػزض َزبئج 

 انجذش.
13 38.6 12 

31.

2 
1 

03.

7 
 يزىططخ 11 2.76 1.67

1

2 

اخزُبر األطبنُت اإلدصبئُخ 

 انًُبطجخ.
11 36.7 12 

02.

8 
12 

02.

8 
 يزىططخ 10 2.63 1.77

1

1 

انمذرح ػهً رفظُز َزبئج 

انجذش ورثطهب ثبنذراطبد 

 انظبثمخ.

17 33.7 13 
38.

6 
7 

16.

3 
 يزىططخ 13 2.78 1.73

 يزىططخ 2.26 0.17 طظ انذظبثٍ انؼبوانًزى

( أن محور ميارات البحث العممي المكتسبة لدى 9يتضح من خبلل الجدول رقم ) 
( فقرة وجاءت 24الطالبات من البرامج المقدمة من عمادة تطوير الميارات يتضمن )
( حيث بمغت 3-2استجابات أفراد الدراسة عمى )فقرتين( بدرجة )عالية( وىى الفقرات رقم )

 وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات (3.47 - 3.51متوسطاتيا الحسابية )
( وتشير الى درجة عالية 4.11الى  3.45المقياس المتدرج الثبلثي والتي تتراوح بين )

( فقرة بدرجة )متوسطة( 22بالنسبة ألداة الدراسة، بينما جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى )
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( حيث تراوحت 22-21-23-:-8-7-24-9-5-6-4وىى عمى التوالي الفقرات رقم )
( وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثانية من فئات 3.34الى  2.85متوسطاتيا الحسابية بين )

( وتشير الى درجة متوسطة 3.44الى  2.78المقياس المتدرج الثبلثي والتي تتراوح بين )
 بالنسبة ألداة الدراسة.

تنازليًا من وجية نظر أفراد  ويتضح كذلك من الجدول أن فقرات المحور جاءت مرتبة ترتيباً 
 الدراسة عمى النحو التالي:

" البحث في قواعد المعمومات  ي( وى2جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-2
(، وانحراف 3.51بشكل صحيح " بالمرتبة األولى وبدرجة )عالية(، بمتوسط حسابي )

بوا ميارة البحث في قواعد (، وىذا يدل عمى أن أفراد الدراسة اكتس1.92معياري )
 المعمومات بدرجة عالية.

" صياغة عنوان البحث بطريقة  ي( وى3جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-3
(، وانحراف معياري 3.47صحيحة" بالمرتبة الثانية وبدرجة )عالية(، بمتوسط حسابي )

 غة عنوان البحث بدرجة عالية.(، وىذا يدل عمى أفراد الدراسة اكتسبوا ميارة صيا1.85)
" تحديد مشكمة البحث بشكل  ي( وى4جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-4

(، وانحراف معياري 3.34واضح " بالمرتبة الثالثة وبدرجة )متوسطة(، بمتوسط حسابي )
(، وىذا يدل عمى ان أفراد الدراسة يرون أن اكتسابيم لميارة تحديد مشكمة 1.84)

 البحث كان بدرجة متوسطة، مما يعني أن ميارة تحديد المشكمة من الميارات التي ُيعاني
طمبة الدراسات العميا من تحديدىا بشكل جيد األمر الذي يدفعيم بدوره إلى حضور 

 (2009)البرامج التدريبية الكتساب ىذه الميارة، وىذا ما تتفق معو دراسة 
Vehvilainen.  

" تحديد أىداف الدراسة تحديدًا  ي( وى6جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-5
(، وانحراف معياري 3.32بة الرابعة وبدرجة )متوسطة(، بمتوسط حسابي )دقيقًا " بالمرت

 (، وىذا يدل عمى ان أفراد الدراسة اكتسبوا الميارة بدرجة متوسطة.1.92)
" صياغة االسئمة البحثية بطريقة  ي( وى5جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-6

(، وانحراف 3.27، بمتوسط حسابي )عممية " بالمرتبة الخامسة وبدرجة )متوسطة(
 (.:1.8معياري )
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" اختيار المنيج المبلئم لمبحث "  ي( وى9جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-7
(، وانحراف معياري 3.27بالمرتبة السادسة وبدرجة )متوسطة(، بمتوسط حسابي )

(1.86.) 
" توثيق المراجع بما يتفق مع  ي( وى24جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-8

النظام المتبع من الجامعة " بالمرتبة السابعة وبدرجة )متوسطة(، بمتوسط حسابي 
 (.1.94(، وانحراف معياري )3.24)

" كتابة اإلطار النظري لمبحث  ي( وى7جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-9
(، وانحراف 3.19)متوسطة(، بمتوسط حسابي ) بشكل صحيح " بالمرتبة الثامنة وبدرجة

 (.1.89معياري )
" توظيف الدراسات السابقة  ي( وى8جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-:

(، 3.14وربطيا ببعضيا " بالمرتبة التاسعة وبدرجة )متوسطة(، بمتوسط حسابي )
 (.1.93وانحراف معياري )

" بناء أدوات جمع البيانات "  ي( وى:ة عمى الفقرة رقم )جاءت استجابات أفراد الدراس-21
(، وانحراف معياري 3:.2بالمرتبة العاشرة وبدرجة )متوسطة(، بمتوسط حسابي )

(1.89.) 
" القدرة عمى عرض نتائج  ي( وى23جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-22

(، وانحراف 2.98متوسط حسابي )البحث " بالمرتبة الحادية عشر وبدرجة )متوسطة(، ب
 (.1.89معياري )

" اختيار األساليب اإلحصائية  ي( وى21جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-23
(، 2.88المناسبة " بالمرتبة الثانية عشر وبدرجة )متوسطة(، بمتوسط حسابي )

 (.1.95وانحراف معياري )
" القدرة عمى تفسير نتائج  ي( وى22فقرة رقم )جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى ال-24

البحث وربطيا بالدراسات السابقة " بالمرتبة الثالثة عشر وبدرجة )متوسطة(، بمتوسط 
 (.1.87(، وانحراف معياري )2.85حسابي )

درجو من  3.28نستخمص مما سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة قد بمغ )
الفئة الثانية من فئات المقياس الثبلثي، والتي تشير الى درجة ( وىذا المتوسط يقع ب4
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)متوسطة( بالنسبة ألداة الدراسة، وىذا يعنى أن أفراد الدراسة يرون أن درجة اكتسابيم 
 وقدلميارات البحث العممي من البرامج المقدمة من عمادة تطوير كانت بدرجة متوسطة، 

( والتي توصمت الى ان 2012) Subahanاتفقت ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة 
الطمبة لدييم معرفة وكفايات معتدلة إلجراء البحوث، وعمى الرغم من النتائج الجيدة التي 
توصمت ليا إال أنيا ترى أن ىناك حاجة إلى مزيد من التدريب البحثي لمطمبة من أجل إنتاج 

 م(3124راسة )دحبلن، والموح، دكما اتفقت مع نتائج  باحث يممك دراية وميارة بحثية عالية.
إلى أن الميارات البحثية المكتسبة ألغراض البحث التربوي لدى  يانتائجفي أشارت والتي 

وقد اختمفت ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة ، طمبة الدراسات العميا كانت بدرجة كبيرة
 .Naz&et.al)ودراسة ناز وآخرون  Vehvilainen (2009)ودراسة م( 3124القحطاني )

م( والتي توصمت في مجمميا إلى أن طمبة 3127ودراسة )السميم، وعوض،  (2011
الدراسات العميا ُيعانون الضعف في اكتسابيم لميارات البحث العممي، كما تختمف مع دراسة 

م( والتي كان من أبرز النتائج التي توصمت ليا الدراسة قبل تنفيذ البرنامج 3125الرياشي )
تياج طبلب الدراسات العميا بدرجة كبيرة جدًا إلى تنمية مياراتيم في ميارات التدريبي: اح

البحث بوجو عام وبنسبة متوسطة في تنمية مياراتيم في البحث بالمكتبات، وقد ُيعزى ذلك 
االختبلف إلى أن ىذه الدراسة تم تطبيقيا عمى فئة محددة من طالبات الماجستير ممن 

طمبة  عينة كبيرة منس الدراسات السابقة والتي ُطبقت عمى حضرن البرامج التدريبية بعك
 الدراسات العميا.

السؤال الثالث: ما المعيقات التي تحد من فاعمية البرامج المقدمة من عمادة تطوير -
 الميارات في تنمية ميارات البحث العممي لطالبات الدراسات العميا؟

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  تم حساب التكرارات والنسب ولئلجابة عمى السؤال
 المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
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انزكزاراد وانُظت انًئىَخ وانًزىططبد انذظبثُخ واالَذزاف انًؼُبرٌ الطزجبثبد  (1جذول )

انًمذيخ يٍ ػًبدح رطىَز انًهبراد نزًُُخ أفزاد انذراطخ دىل يؼىلبد فبػهُخ انجزايج 

 يهبراد انجذش انؼهًٍ

 انؼجبرح و

 درجخ انًىافمخ

انًزىطظ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

ت انًؼُبرٌ
رُ

زز
ان

 

مخ
اف

ى
نً

 ا
جخ

در
 

 غُز يىافك
يىافك إنً دذ 

 يب
 يىافك

 % ن % ن % ن

1 
ػذو يالءيخ أولبد طزح انجزايج 

 نهطبنجبد.
1 02.2 13 01.2 00 22 0.32 2.71 1 

يىافك إنً 

 دذ يب

8 

ضؼف انزُظُك ثٍُ خطخ انجزايج 

انًطزودخ واالدزُبجبد انفؼهُخ 

 نهطبنجبد.

11 02 16 32.1 12 33.1 0.21 2.77 0 
يىافك إنً 

 دذ يب

6 
ػذو رىفز انذمبئت انزذرَجُخ 

 نهًشبركبد.
12 33.1 12 00.7 11 33.0 0.21 2.66 3 

يىافك إنً 

 دذ يب

3 

ذح انًمزرح نؼمذ ػذو  ًُ كفبَخ ان

انجزايج نزًُُخ يهبراد انجذش 

 انؼهًٍ.

13 01.2 17 36.8 13 31.6 0.20 2.71 3 
يىافك إنً 

 دذ يب

1 

ركزار انجزايج َزُجخ ضؼف 

انزُظُك ثٍُ انجزايج انزٍ رطزدهب 

انؼًبدح وثٍُ يب رطزده انؼًبداد 

 األخزي.

12 33.1 13 01.2 18 38.3 0.20 2.62 2 
إنً يىافك 

 دذ يب

 8 2.78 1.72 16.0 6 33.1 12 37.7 01 رأخز اإلػالٌ ػٍ ثزايج انؼًبدح 0
يىافك إنً 

 دذ يب

2 
َمص انخجزح وانكفبءح نذي 

 انًذرثبد.
08 21.1 8 13.8 10 07.3 1.86 2.66 7 

يىافك إنً 

 دذ يب

7 

صؼىثخ إجزاءاد انزظجُم 

االنكززوٍَ فٍ انجزايج يٍ خالل 

 يىلغ انؼًبدح.

 غُز يىافك 6 2.71 1.27 16.0 6 02.2 1 81.3 07

3 
َزى لُبص أصز انجزايج ثؼذ فززح يٍ 

 اَؼمبد انجزايج انزذرَجُخ.
 غُز يىافك 1 2.21 1.07 8.6 3 13.8 8 71.2 32

 يىافك إنً دذ يب 2.33 1.68 انًزىطظ انذظبثٍ انؼبو

( أن  محور معوقات فاعمية البرامج المقدمة من عمادة :يتضح من خبلل الجدول رقم ) 
( فقرات وجاءت استجابات أفراد :تطوير الميارات لتنمية ميارات البحث العممي يتضمن )

-3-:-4-9-7-2( فقرات بدرجة )موافق الى حد ما( وىى الفقرات رقم )8الدراسة عمى )
( وىذه المتوسطات تقع بالفئة 3.41 - 2.79حسابية بين)( حيث تراوحت متوسطاتيا ال6

( وتشير الى 3.44الى  2.78الثانية من فئات المقياس المتدرج الثبلثي والتي تتراوح بين )
درجة موافق الى حد ما عمى أداة الدراسة، بينما جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى )فقرتين( 

 – 2.68( حيث بمغت متوسطاتيا الحسابية )5-8بدرجة )غير موافق( وىى الفقرات رقم )
( وىذه المتوسطات تقع بالفئة األولى من فئات المقياس المتدرج الثبلثي والتي تتراوح 2.38
 ( وتشير الى درجة غير موافق عمى أداة الدراسة.2.77الى  2.11بين )
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 مى النحو التالي:كما جاءت الفقرات مرتبة ترتيبًا تنازليًا من وجية نظر أفراد الدراسة ع   
" عدم مبلءمة أوقات طرح البرامج  ي( وى2جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-2

(، 3.41لمطالبات " بالمرتبة األولى وبدرجة )موافق الى حد ما(، بمتوسط حسابي )
(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة :1.8وانحراف معياري )

رامج عمى أن عدم مبلءمة أوقات طرح البرامج لمطالبات تمثل أىم معوقات فاعمية الب
 المقدمة من عمادة تطوير الميارات لتنمية ميارات البحث العممي.

" ضعف التنسيق بين خطة  ي( وى7جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-3
البرامج المطروحة واالحتياجات الفعمية لمطالبات " بالمرتبة الثانية وبدرجة )موافق الى 

(، وىذا يدل عمى أن ىناك 1.88اف معياري )(، وانحر :3.1حد ما( بمتوسط حسابي )
موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى أن من اىم معوقات فاعمية البرامج المقدمة من 
عمادة تطوير الميارات لتنمية ميارات البحث العممي ضعف التنسيق بين خطة البرامج 

 المطروحة واالحتياجات الفعمية لمطالبات.
" عدم توفر الحقائب التدريبية ي( وى9د الدراسة عمى الفقرة رقم )جاءت استجابات أفرا-4

(، :3.1لممشاركات " بالمرتبة الثالثة وبدرجة )موافق الى حد ما(، بمتوسط حسابي )
(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة 1.99وانحراف معياري )

كات تعد واحدة من أىم معوقات فاعمية عمى أن عدم توفر الحقائب التدريبية لممشار 
 البرامج المقدمة من عمادة تطوير الميارات لتنمية ميارات البحث العممي.

" عدم كفاية الُمدة المقررة لعقد  ي( وى4جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-5
الى حد ما(، البرامج لتنمية ميارات البحث العممي " بالمرتبة الرابعة وبدرجة )موافق 

(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة :1.8(، وانحراف معياري )3.13بمتوسط حسابي )
إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى أن عدم كفاية المدة المقررة لعقد البرامج تعد من 

 معوقات فاعمية البرامج المقدمة من العمادة.
" تكرار البرامج نتيجة ضعف  ي( وى:جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-6

التنسيق بين البرامج التي تطرحيا العمادة وبين ما تطرحو العمادات األخرى " بالمرتبة 
(، وانحراف معياري 3.13الخامسة وبدرجة )موافق الى حد ما(، بمتوسط حسابي )

(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى أن تكرار 1.96)
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البرامج نتيجة ضعف التنسيق بين البرامج التي تطرحيا العمادة وبين ما تطرحو العمادات 
 األخرى ىي من معوقات فاعمية البرامج المقدمة من العمادة.

" تأخر اإلعبلن عن برامج العمادة  ي( وى3جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-7
(، وانحراف 2.81ى حد ما(، بمتوسط حسابي )" بالمرتبة السادسة وبدرجة )موافق ال

(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى أن 1.87معياري )
 تأخر اإلعبلن عن البرامج من معوقات فاعمية برامج العمادة.

" نقص الخبرة والكفاءة لدى  ي( وى6جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-8
(، 2.79ربات " بالمرتبة السابعة وبدرجة )موافق الى حد ما(، بمتوسط حسابي )المد

(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة 1.99وانحراف معياري )
 عمى أن نقص الخبرة والكفاءة لدى المدربات من معوقات فاعمية برامج العمادة.

" صعوبة إجراءات التسجيل  ي( وى8الفقرة رقم )جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى -9
االلكتروني في البرامج من خبلل موقع العمادة " بالمرتبة الثامنة وبدرجة )غير موافق(، 

(، وىذا يدل عمى أن ىناك عدم :1.8(، وانحراف معياري )2.68بمتوسط حسابي )
ني في البرامج من موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن صعوبة إجراءات التسجيل االلكترو 

 خبلل موقع العمادة من معوقات فاعمية برامج العمادة.
" يتم قياس أثر البرامج بعد فترة  ي( وى5جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم )-:

من انعقاد البرامج التدريبية. " بالمرتبة السابعة وبدرجة )غير موافق(، بمتوسط حسابي 
(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة :1.6( وانحراف معياري )2.38)

عمى أن عدم قياس أثر البرامج بعد فترة من انعقادىا ُيعد من معوقات فاعمية برامج 
 العمادة.

الى  2.38يتراوح ما بين )أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة  نستخمص مما سبق
لى والثانية من فئات المقياس المتدرج الثبلثي، (، وىذه المتوسطات تقع بالفئة االو 3.41

(، والتي تشير إلى خيار )موافق الى حد ما( 4درجة من  2.97وبمغ المتوسط الحسابي )
م( والتي أوصت 3126عمى أداة الدراسة، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة عون )

من خبلل توزيع استبانات الكترونية بمنح المتدربين الفرصة في إعداد الخطة التدريبية وذلك 
متابعة مدى تطبيق المتدربين لما -اختيار الوقت المناسب لعقد الدورات-لتحديد احتياجاتيم
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وضرورة استخدام -ضرورة اىتمام المدرب بمراعاة الفروق الفردية بين المتدربين-تعمموه
و دراسة  م(3125)الرياشي، وحسن، ، كما اتفقت مع دراسة وسائل وأجيزة تدريب حديثة

م( والتي أشارت في نتائجيا إلى حاجة طبلب الدراسات العميا إلى تصميم 3124القحطاني )
 برامج تدريبية بناًء عمى االحتياجات التدريبية لمطمبة. 

 وُتعزى ىذه النت
السؤال الرابع: ما التصور المقترح لتفعيل دور عمادة تطوير الميارات في تنمية ميارات -

 العممي لدى طالبات الدراسات العميا؟البحث 
، تقدم الباحثة التصور المقترح، في صورة إطار في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

فكري عام يوضح عممية تعزيز دور عمادة تطوير الميارات في تنمية ميارات البحث العممي 
وتحسين العممية التدريبية  لطالبات الدراسات العميا بجامعة الممك سعود؛ وذلك بيدف تطوير

 والمتمثمة في مستوى مخرجاتيا.
 انًمززح انزصىر يجزرادأوالً: 

يأتي ىذا التصور انطبلقًا من الحاجة إلى تحسين مخرجات البرامج التدريبية التي تقدميا 
عمادات تطوير الميارات في مجال ميارات البحث العممي لطالبات الدراسات العميا وذلك 

  تالية:لممبررات ال
البحث العممي الجاد، وامتبلك الباحثين لمياراتو من أىم المعايير العالمية التي ُتمكن -

 الجامعات من أن تحتل مكانة مرموقة بين الجامعات العالمية والمحمية.
التحول بالعممية التدريبية من العممية التقميدية المجدول ليا إلى عممية قائمة عمى -

 ممتدربين.االحتياجات الفعمية ل
الواقع الذي يكشف عن وجود ضعف في ميارات البحث العممي لدى طمبة الدراسات العميا -

 عمى الرغم من الدور الذي تقوم بو الجامعات.
 انًمززح : يُطهمبد انزصىرصبَُبً 

 في مجال البحث العممي. 3141رؤية التحول الوطني  -
 نتائج الدراسة الحالية.            -
 واالعتماد األكاديمي المرتبطة بمعايير البحث العممي.معايير الجودة  -
نتائج الدراسات السابقة والتي أكدت عمى عدم تمكن طمبة الدراسات العميا من الميارات  -

 األساسية لمبحث العممي.
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 انًمززح بً: أهذاف انزصىرنضصب

تقديم رؤية تطويرية لمدور الذي تقوم بو عمادة تطوير الميارات في مجال البحث  -
 العممي.

عمادة تطوير الميارات في مجال البحث العممي من ل البرامج التدريبيةتجويد مخرجات  -
 طمبة الدراسات العميا.

رفع مستوى جودة البرامج التدريبية المقدمة من قبل عمادة تطوير الميارات في مجال  -
 البحث العممي.

يبية المقدمة من العمادة، االسيام في تحديد المعوقات التي تحد من فاعمية البرامج التدر  -
 وسبل التغمب عمييا.

 انًمززح : إجزاءاد وػًهُبد انزصىرراثؼبً 

مرحمة اإلعداد، وفييا يتم إشراك طمبة الدراسات العميا في تحديد البرامج التدريبية الخاصة -
بميارات البحث العممي بناًء عمى االحتياجات الفعمية ليم، وذلك من خبلل نشر استبانات 

 ل العمادة عمى بوابتيا االلكترونية.من قب
مرحمة التخطيط، وفييا يشترك منسوبي العمادة في وضع خطط تنفيذية لمبرامج؛ لمعمل عمى -

 تحقيق أىداف ىذه البرامج. 
مرحمة تكوين البناء التنظيمي من خبلل جدولة البرامج التدريبية الخاصة بميارات البحث -

فرت عنيا مرحمة االعداد، واختيار المدربين ذوي العممي بناًء عمى النتائج التي اس
 الخبرة، وتحديد األوقات المبلئمة لعقد البرامج التدريبية.

مرحمة التطبيق، حيث يتم فييا تنفيذ البرامج التدريبية مع مراعاة قياس أثر ىذه البرامج -
 أثناء التدريب.

قدمة من العمادة بعد فترة طويمة من مرحمة التقييم، وفييا يتم قياس أثر البرامج التدريبية الم-
انعقادىا؛ وذلك لمعرفة مدى تحقيقيا لؤلىداف التي وضعت من أجميا، ولمعرفة جوانب 

 الضعف في ىذه البرامج ووضع الحمول المناسبة لمتغمب عمييا.
 انًمززح انزصىررُفُذ خبيظبً: يزطهجبد 

التدريبية بناًء عمى االحتياجات الفعمية تبني )عمادة تطوير الميارات( سياسة إعداد البرامج -
يمان جميع العاممين بالعمادة ليذا التبني.  لمطمبة، وا 
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التنسيق بين عمادة تطوير الميارات وغيرىا من العمادات التي تقدم برامج تدريبية في مجال -
ميارات البحث العممي؛ لتوحيد الجيود، ولضمان تكامل العممية التدريبية، وعدم تكرار 

 برامج.ال
 اختيار المدربين ذوي الكفاءة والخبرة في مجال البحث العممي من أعضاء ىيئة التدريس.-
استطبلع وتقييم رأي المستفيدين من البرامج التدريبية )الطمبة( ىو األساس الذي يجب أن -

 يقوم عميو أي تطوير.
 طبدطبً: يؼىلبد رُفُذ انزصىر انًمززح

 المطروحة واالحتياجات الفعمية لمطالبات. ضعف التنسيق بين خطة البرامج -
 قياس أثر البرامج التدريبية عمى المدى القصير.-
 عدم مبلئمة أوقات البرامج التدريبية لمطمبة. -
 نقص الكفاءة والخبرة لدى المدربات.-
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 رىصُبد انذراطخ

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا توصي الباحثة:  
عمى تنمية برامج العمادة في مجال البحث العممي، وذلك من خبلل توسيع مجال الحرص -

 مشاركة طمبة الدراسات العميا في تحديد االحتياجات التدريبية الفعمية ليم.
إعادة النظر في أوقات طرح الدورات والبرامج التدريبية المتعمقة بتنمية ميارات البحث -

 داول الدراسية لمطمبات.العممي بما ال يتعارض مع أوقات الج
تكثيف البرامج والدورات التدريبية المتعمقة بمجال البحث العممي في األسابيع األولى من -

 الدراسة، لضمان التحاق أعداد كبيرة من الطمبات بالبرامج.
وضع آلية مناسبة لقياس أثر ما تم اكتسابو من ميارات في مجال البحث العممي لدى -

ثناء التدريب وبعد فترة طويمة من عقد الدورات والبرامج؛ لمعرفة مدى الطمبة المتدربين أ
 نجاح عممية التدريب، ولتحديد المعوقات وسبل التغمب عمييا.

العمل عمى تنسيق الجيود من قبل عمادة تطوير الميارات مع بقية العمادات والتي تقدم -
تعمق بموضوعات البرامج، دورات في مجال البحث العممي؛ لتكون الجيود تكاممية فيما ي

 وبالحقائب التدريبية المعدة لذلك.
تزويد المتدربات بالحقائب التدريبية لمبرامج والدورات عمى أن تكون متفقة مع طريقة إعداد -

 البحوث المتبعة من قبل الجامعة.
 توفير احصائيات بأعداد طمبة الدراسات العميا المتدربين الممتحقين ببرامج ودورات البحث-

العممي في العمادة؛ لمعرفة األسباب عدم التحاق طمبة بعض الكميات بالبرامج والدورات 
 المقدمة، ولتسييل عمل الباحثين في ىذا المجال.

 راثؼبً: يمززدبد انذراطخ

تطبيق الدراسة الحالية عمى بقية العمادات التي تقدم برامج تدريبية لطمبة الدراسات العميا -
 ت البحث العممي.في مجال تنمية ميارا

إجراء المزيد من الدراسات حول المعوقات التي تحد من فاعمية البرامج التدريبية في مجال  -
 البحث العممي المقدمة من الجامعة لطمبة الدراسات العميا.
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  انًزاجغ
 (. أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية )ط. األولى(.3111إبراىيم، مروان عبد المجيد. )

 عمان، األردن: مؤسسة الرواق لمنشر والتوزيع.
(. المشكبلت االجتماعية واالقتصادية لطبلب الدراسات العميا بكمية 3113األقرع، أحمد صبلح، )

 : القاىرة.التربية: جامعة األزىر. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية، جامعة األزىر
 وكالـة المطبوعـات.: مي ومناىجو. الكويت(. أصول البحث العم2:84) أنور. بدر، أحمد

(. أساسيات البحث العممي )ط. األولى(. جدة، السعودية: 3123حافظ، عبدالرشيد عبدالعزيز. )
 مطابع جامعة الممك عبدالعزيز.

(. مدى تمكن طبلب الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة أم القرى من 3119الحارثي، فيصل عمي )
األساسية في إعداد خطة البحث التربوي. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية المعارف 

 التربية، جامعة أم القرى: مكة المكرمة.
(. مدى فاعمية مساقات الدراسات العميا في تنمية الميارات يوليو 27، :311) .الديك، سامية عمر

ورشة عمل مقدمة إلى  .ةوالقيم البحثية لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطني
 . مؤتمر "استشراف مستقبل الدراسات العميا في فمسطين"

(. منيجية البحث العممي. حماة، سوريا: مديرية الكتب والمطبوعات 3127الدشمي، كمال. )
 الجامعية.

(. الميارات البحثية المكتسبة ألغراض البحث التربوي لدى طمبة 3124دحبلن، عمر والموح، أحمد. )
بين  لدراسات العمياالدراسات العميا بكمية التربية في الجامعة اإلسبلمية. بحث مقدم لمؤتمر: ا

  .56-2غزة: -الجامعة اإلسبلمية-الواقع وأفاق اإلصبلح والتطوير
(. فعالية برنامج مقترح لتنمية الميارات اإلمبلئية البلزمة 8::2) .رحاب، عبد الشافي أحمد سيد

 .انية من التعميم األساسي لدى طبلب كمية التربية )قسم المغة العربية(لتبلميذ الحمقة الث
 (.2) 23كمية التربية بسوىاج، -المجمة التربوية
ه رسالة دكتورا .(. سبل تطوير البحث العممي في الجامعات السعودية3121) الرويمي، نواف عبداهلل
 الرياض. :جامعة الممك سعود، كمية التربية، . أصول تربيةغير منشورة

(. برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات البحث العممي لدى 3125الرياشي، حمزة وحسن، عمي. )
  (.2)4المجمة الدولية التربوية المتخصصة،  .طبلب الدراسات العميا بجامعة الممك خالد

ية، جامعة كمية الترب .(. أساليب بناء التصور المقترح في الرسائل العممية3124زين الدين، محمد. )
 مكة المكرمة.: أم القرى
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تصور مقترح لتنمية ميارات البحث العممي في كتابة خطة (. 3127السميم، غالية وعوض، فايزة. )
البحث لدى طبلب الدكتوراه تخصص مناىج وطرق تدريس في جامعة االمام محمد بن سعود 

 .73-26، 81 . دراسات عربية في التربية وعمم النفس،اإلسبلمية: دراسة تقويمية
(. واقع البحث العممي في الجامعة األردنية من وجية نظر 3128طريف، عاطف والطويسي، زياد. )

 (.21):3طمبة الدراسات العميا. المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي، 
(. البحث العممي مفيومو، وأدواتو، 3112عبيدات، ذوقان وعدس، عبدالرحمن وعبدالحق، كايد. )

 ساليبو )ط. السادسة(. عمان، األردن: دار الفكر.وأ
(. معوقات وتحديات قيام الشراكة المجتمعية الفاعمة في مجال البحث العممي :311عرفة، ىنادي. )

في المممكة العربية السعودية. بحث مقدم لمنتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العممي، 
 ه.3/7/2541-2الرياض، في الفترة من جامعة االمام محمد بن سعود اإلسبلمية. 

(. المدخل إلى البحث في العموم السموكية )ط. الثالثة(. الرياض، 3127العساف، صالح حمد. )
 السعودية: دار الزىراء لمنشر والتوزيع.

(. المدخل إلى البحث في العموم السموكية )ط. الثانية(. الرياض: 6::2العساف، صالح حمد. )
 مكتبة العبيكان.
 .جدة: مطابع جامعة الممك عبدالعزيز. (.  أساسيات البحث العممي3123عبد الرشيد، حافظ )

(. تنمية ميارات البحث التربوي لطمبة الدراسات العميا بكمية التربية في 3126عمار، إيمان حمدي )
 .436-3:6(، 2) 52مصر، -المجمة التربوية .مصر في ضوء خبرات بعض الدول

(. درجة تطبيق معايير 3126العريفي، منيرة ناصر، اليوسف، جواىر محمد )عون، وفاء محمد، 
إدارة الجودة الشاممة في برامج تدريب عمادة تطوير الميارات في جامعة الممك سعود من 

-234 ،(35) 8 .وجية نظر أعضاء ىيئة تدريس كمية التربية. مجمة رابطة التربية الحديثة
281. 

(. مناىج وأساليب البحث العممي النظرية والتطبيق )ط. 3111) عميان، ربحي وغنيم، عثمان.
 األولى(. عمان، األردن: دار صفاء لمنشر والتوزيع.

(. أساليب البحث العممي في العموم االجتماعية واإلنسانية )ط. 2:88غرابية، فوزي وآخرون. )
 الثانية(. عمان، األردن: دار وائل لمنشر.

الميارات البحثية لدى طالبات الدراسات العميا في كمية التربية  (.3124القحطاني، نورة سعد )
 .444-394(، 5) 32 .مصر-العموم التربوية .بجامعة الممك سعود
(. رؤية لتطوير ميارات البحث العممي في التخطيط االجتماعي. 3122المدني، محمد عبدالعزيز. )

 .2:71-2:39(، 5) 41صر. م-مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية



 فٍ رًُُخ يهبراد ........... ًهبرادان ػًبدح رطىَزرؼشَش دور 

- 821 - 

(. المشكبلت التي تواجو الطمبة في األبحاث الميدانية بقسم 3123المغربي، أحبلم عبد الغني )
التربية اإلسبلمية والمقارنة بكمية التربية بجامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية 

 التربية، جامعة أم القرى: مكة المكرمة.
(. البرامج التطويرية لمنسوبي جامعة طيبة: واقعيا وسبل تطويرىا. 3124آل مقبل، عمي ناصر )

 .277-226(، 2) 9مجمة جامعة طيبة: العموم التربوية. 
(. المعجم الوسيط )ط. الرابعة(. إسطنبول، تركيا: دار الدعوة لمنشر 2:97) .مصطفى، إبراىيم
 والتوزيع.
مجال المناىج وطرق تدريس المغة العربية في  (. إعداد البحوث العممية في3123النمري، حنان. )

مصر، -ضوء الميارات البحثية البلزمة في بعض الجامعات السعودية. مجمة القراءة والمعرفة
245 ،32-69. 

(. ضعف إعداد الرسائل العممية وسبل الحد منيا. ممتقى ، أكتوبر3122ىندي، عواطف أحمد. )
بحث مقدم ل دورىا في التنمية الشاممة والمستدامة. تجويد الرسائل واألطروحات العممية وتفعي

 : الرياضجامعة نايف العربية لمعموم األمنية .الممتقى العممي األولفي 
(. الميارات البحثية المكتسبة لدى طبلب وطالبات الدراسات العميا 3118الوذياني، محمد معيض. )

، : ر.مص-التربية باإلسماعيمية بكمية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. مجمة كمية
35-:8. 

(. البحث العممي في اإلدارة والعموم األخرى. اإلسكندرية، مصر: دار 3114وصفي، عماد الدين. )
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