
  
    

 كلية التربية   
      المجلة التربوية    

 **         * 

 

دور مقرر مناهج البحث يف إكساب طلبة كلية الرتبية مهارات 
 بني الىاقع واملأمىل البحث العلمي

 
 

  عدادإ
 
 

 خلف/ مصطفى علي د
 جامعة المنيا –كمية التربية  –مدرس عمـ النفس التربوي 

 
DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2019.47187  

 و9102ـ اكتوبر  السادس والستوناجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

 

   



 ....................................دور مقرر مناهج البحث في إكساب طلبة كلية التربية مهارات البحث العلمي

- 653 - 

 مستخلص البحح باللغة العربية

الواقع والمأموؿ مف دور مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ ىدؼ البحث الحالي إلى تقييـ 
النفس في إكساب طمبة كمية التربية ميارات البحث العممي مف وجية نظر الطمبة. كما سعى 
إلى معرفة داللة الفروؽ بيف تقييـ الواقع وتقييـ المأموؿ، ومعرفة الفروؽ في الواقع والمأموؿ 

. وتـ تقنيف استبياف ميارات البحث العممي عمى عينة التي تعزى لمتخصص )عممي، وأدبي(
طالب وطالبة بالفرقة الرابعة والدبمـو المينية والدبمـو الخاص بجامعة المنيا في  202قواميا 

طالب وطالبة اختيرت عشوائًيا مف بيف الشعب الثبلث  000حيف تكونت العينة األساسية مف 
تقييـ الطمبة لدور مقرر مناىج البحث العممي كما سالفة الذكر. وأسفرت النتائج عف انخفاض 

ىو عميو في الواقع في تزويد الطمبة بميارات البحث العممي عف مستوى التمكف المطموب 
(، وجاء أكثر األبعاد انخفاًضا بعد 37.968سواء في األبعاد أـ الدرجة الكمية ) 558وىو 

(. أما عف 338والتوصيات والبحوث المقترحة )(، يميو بعد النتائج 568الميارات االحصائية )
تقييـ الطمبة لمدور المأموؿ مف ذلؾ المقرر فجاء مرتفًعا في جميع األبعاد وفي الدرجة الكمية 

، وكاف اكثر األبعاد التي تطمع الطمبة إلى تحسينو وتطويره بعد الميارات (57.008)
(. ولـ 66.528لبحوث المقترحة )(، ويميو بعد النتائج والتوصيات وا65.058االحصائية )

تكف ثمة فروؽ دالة احصائًيا تعزى لمتخصص سواء في تقييـ الطمبة لمواقع أـ لممأموؿ. 
ووجدت فروؽ دالة احصائًيا بيف متوسطي تقييـ الطمبة لمواقع والمأموؿ في كؿ أبعاد 

اس والنقؿ العينة، االقتبو  المجتمع )العنواف، األىداؼ،االستبياف عدا خمسة أبعاد وىي 
. ووجدت فروؽ دالة احصائًيا بيف متوسطي تقييـ الطمبة واألمانة العممية، وتوثيؽ المراجع(

لمواقع والمأموؿ في جميع األبعاد والدرجة الكمية، كما كاف حجـ التأثير في جميع األبعاد الدالة 
في ضوء النتائج، والدرجة الكمية مرتفًعا مما يوحي بوجود فجوة كبيرة بيف الواقع والمأموؿ. و 

تـ اقتراح مجموعة مف البحوث المستقبمية، وتقديـ بعض التوصيات التي تمثؿ أوجو االستفادة 
 مف نتائج البحث. 
 الكممات المفتاحية:

مقرر مناىج البحث، ميارات البحث العممي، المقررات التربوية، الواقع والمأموؿ، طمبة كمية 
 التربية
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Abstract 

    The present study aimed to assessing the actual reality and the hopeful level 

concerning the role of research methodology course in College of Education 

students' acquisition of scientific research skills form students' points of view. 

Additionally, it explores the significant differences between the actual reality 

and the hopeful status, and the difference in reality and hopeful status 

attributed to the specializations (sciences- humanities). To achieve the aims of 

the study, a questionnaire measuring scientific research skills was developed 

and validated. The questionnaire was validated on 202 students while the main 

sample consisted of 100 students enrolled in college of Education, Minia 

University. Participants were randomly selected from seniors, special and 

professional diploma students.  
     Results indicated a weak assessment of the role of research methodology 

course in College of Education students' acquisition of scientific research skills 

form students' points of view concerning the actual reality. The mastery level 

was inferior to 75% in all dimensions and the total score (69.48%). The least 

dimension entitled "statistical skills" (58%), followed by the dimension entitled 

"results, recommendations, and suggested research" (66%). On the contrary, 

the hopeful role of the research methodology course was very high either for 

the dimensions or the total score (79.11%). The highest relative mean was for 

the dimension entitled statistical skills" (87.15) followed by the dimension 

entitled "results, recommendations, and suggested research (83.52%). 

    No statistically significant differences were found in students' assessment of 

actual reality or the hopeful status attributed to the difference in specialization 

(Sciences- Humanities) in all dimensions and the total score except for 5 sub-

scales namely (title, aims, population & sample, citation, quoting and 

avoidance of plagiarism, Writing references). Significant differences were 

detected between the assessment of reality and hopeful status in all dimensions 

and the total score. Moreover, the effect size values for all significant 

dimensions were high indicating that there was a great gab between the reality 

and the hopeful status. Findings were discussed and interpreted in the light of 

the literature. Certain recommendations and further research topics were 

presented.    

Key words: 
Research Methodology Course, Research Skills, Educational courses, Actual 

reality, and Hopeful status 
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                                                                                                                                              مكدمة البحح   

يعد البحث العممي أحد المعايير التي يقاس بيا تقدـ األمـ وتحضرىا، والسبيؿ األمثؿ لحؿ 
مشكبلتيا التعميمية واالجتماعية اإلقتصادية. وطمبة اليوـ ىـ باحثو الغد وعمماء المستقبؿ، 

وعمى كاىميـ تقع مسؤولية حؿ تمؾ المشكبلت، ويدرس طمبة كمية التربية العديد مف المقررات 
ي تشكؿ إعدادىـ التربوي والثقافي واألكاديمي، ومف ضمف ىذه المقررات مقرر مناىج الت

البحث في التربية وعمـ النفس الذي يستيدؼ تزويدىـ بمفاىيـ وميارات ومناىج البحث 
 العممي المختمفة.  

والبحث العممي ىو وسيمة مف وسائؿ التقدـ المعرفي التي مف خبلليا يتـ التوصؿ إلى معارؼ 
ديدة باستخداـ الطريقة العممية، ويحاوؿ بطريقة دقيقة ومنظمة وناقدة التوصؿ إلى حموؿ ج

 (. 55، 2002لمختمؼ المشكبلت التي تثير قمؽ وحيرة البشر )الشربيني وآخروف، 
وتيتـ كؿ مف المجتمعات المتقدمة والنامية عمى حٍد سواء بالبحث العممي، فالمجتمعات 

العممي في تخطيط برامج التنمية وانتقاء أفضؿ أساليب تنفيذىا، النامية تستفيد مف البحث 
كما أف المجتمعات المتقدمة تستخدـ نتائج البحث العممي في المحافظة عمى ذلؾ التقدـ 

(. لذلؾ تولي الجامعات ومراكز البحوث اىتماًما بالًغا بتمكيف 2009)كاظـ والجمالي، 
العممي، لما لو مف دور ميـ في تطوير المعرفة الباحثيف وىيئة التدريس مف ميارات البحث 
 (.36: 2003وحؿ مشكبلت المجتمع )الزغوؿ والينداؿ، 

وبعد أف انتشرت كميات التربية ومراكز البحوث التربوية في العالـ العربي، زاد اىتماـ  
تمؾ المؤسسات بتنمية ميارات البحث العممي لدى كؿ مف الطمبة والباحثيف، وذلؾ ألف البحث 
التربوي ىو أساس التطوير التربوي والتقدـ االجتماعي، وعميو البد أف تكوف ميارات البحث 
التربوي ىدًفا لممعمميف وأساتذة الجامعات والمشتغميف بتدريب وتنمية العنصر البشري، حيث 

كما أف تجويد  (.0، 0776أنو ضرورة لطالب كمية التربية بغض النظر عف تخصصو )جابر، 
مؤسسات التربوية والتعميمية عمى المستوييف النظري والتطبيقي يعتمد إلى حد العمؿ في ال

كبير عمى تنمية ميارات البحث العممي لدى طمبة الدراسات العميا، وليس ذلؾ فحسب بؿ أف 
تحسيف ميارات البحث العممي يسيـ عمى األمد الطويؿ في حؿ مشكبلت مجتمعية واقتصادية 

 (.029، 2009بالنفع عمى كافة قطاعات المجتمع )الرياشي، عبد العاؿ، وتعميمية كثيرة؛ مما يعود 
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ويكمف الفرؽ بيف البحث التربوي وغيره مف البحوث العممية األخرى في طبيعة الظواىر 
موضع الدراسة، فيي ظواىر تتضمف بشر لذلؾ فيي أكثر صعوبة في التفسير والتنبؤ وضبط 

لحية تعقيًدا، وثمة متغيرات كثيرة جًدا معروفة وغير البشر ىـ أكثر الكائنات األف  المواقؼ
معروفة تعمؿ في أي بيئة تربوية بحيث يصعب تعميـ النتائج أو إعادة التوصؿ إلييا )جابر، 

0776 ،00.) 
وتنبع أىمية البحث العممي التربوي والنفسي في كونو وسيمة لتحسيف أساليبيا وتطوير 

لمتوقعة منيا، كما أنو أداة لمتخطيط الناجح لمعممية مستواىا ومواجية المطالب المتعددة ا
التعميمية ووضع سياساتيا، وىو أداة مساعدة لتحديد فعالية طرؽ التعميـ القائمة وانتقاء 

والذي بدوره يعد أىـ  ،أفضميا. وتعد كميات التربية في مصر مف أىـ مصادر البحث التربوي
مشكبلت التعميـ ومحاولة تطويره )إبراىيـ، المصادر التي يجب الرجوع إلييا عند معالجة 

0776.) 
ونظرًا ألف البحوث التربوية تواجو العديد مف المشكبلت المنيجية واألخبلقية، فمقد اعتبر 
البعض أف خطوات البحث العممي ىي مسؤوليات أخبلقية لمباحث، وأنو ينبغي عميو عند قيامو 

ر مشكمة ذات قيمة نظرية أو عممية أو ببحث عممي أف يقـو بعدة أمور مف أىميا: اختيا
االثنيف مًعا، وتوضيح قيمة وأىمية تمؾ المشكمة، واختيار أدوات جمع معمومات مناسبة لتمؾ 

ح طرؽ جمع وتحميؿ البيانات، والتنبيو إلى الحدود الممكف في ضوئيا يالمشكمة، وتوض
ود، وتوضيح معايير اختيار استخداـ النتائج، والتوقؼ بالتعميـ عند الحد الذي تسمح بو الحد

العينة، واألمانة في االقتباس، وجعؿ النتائج متاحة لآلخريف لمتأكد منيا )عبد الرحيـ ، 
0772 ،997 ،959.) 

وفي بعض التخصصات، ومنيا شعبة عمـ النفس التربوي، يتوجب عمى الطالب اعداد أف يقـو 
رر ليس لو امتحاف تحريري في باعداد مشروع تخرج يتوج بو دراستو الجامعية، وىذا المق

ويتـ تقييـ  ،نياية العاـ، بؿ يتـ مناقشة المشروع مع لجنة مف أعضاء ىيئة التدريس
. لذلؾ فمف الضروري تعميـ الطمبة ميارات وخطوات البحث ( درجة كمية200مف )مشروعو 

ف العممي وتنميتيا حتى يمكف تنشئة جيؿ مف الباحثيف والعمماء األكفاء الذيف يتولو
المؤسسات البحثية ويتصدوف لممشكبلت التربوية والمجتمعية واالقتصادية التي يعج بيا 

والتي لف يتـ حميا إال بتطبيؽ البحث العممي وتطويره. وتقع ميمة تعميـ الطمبة  ،المجتمع
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ميارات البحث العممي عمى التربوييف والمعمميف في الوقت الذي يتردى فيو واقع البحث 
 (.2003توى العالـ العربي )القرني، العممي عمى مس

( إلى وجود معوقات 050: 2009ولقد خمصت نتائج دراسة )الجمالي، وكاظـ، والحجري ، 
شتى في البحث التربوي والنفسي، وأف ىذه المعوقات متجددة ومتغيرة، وال بد مف دراستيا 

لتنمية  بشكؿ دوري وتشخيصيا وحميا. وأوصت بضرورة عمؿ دورات تدريبية وورش عمؿ
وكذلؾ تزويدىـ بمعارؼ ضرورية في مجاؿ اإلحصاء  ،ميارات البحث العممي لدى الباحثيف

( بضرورة تحميؿ البحوث 275: 2000واالنترنت. كما أوصت نتائج دراسة )محمد، 
والدراسات التربوية والنفسية بغرض تقييميا، والتأكد مف مدى توافر معايير البحث العممي 

تمؾ األبحاث، لما لذلؾ التشخيص والتقويـ مف دور ميـ في تطوير  المتعارؼ عمييا في
 البحث العممي.
إلى ضرورة  Manchishi, Ndhlovu & Mwonza (2015: 126-127ولقد أشار )

إعادة النظر في طرائؽ تدريس مقرر مناىج البحث بكميات التربية؛ حيث أف كثير مف الخطط 
طويؿ لكي تتـ الموافقة عمييا لما فييا مف مشكبلت البحثية التي يعدىا الطمبة تستغرؽ وقت 

تتعمؽ بجودتيا، في الوقت الذي يرى فيو المتخصصوف في مجاؿ مناىج البحث العممي أف 
الطريؽ العممي الذي يسمكو الباحث يبدأ بإعداد خطة جيدة، وقبوؿ ىذه الخطة والموافقة عمى 

 مى جودة اعداد تمؾ الخطةاستكماؿ النقطة البحثية التي تتضمنيا يعتمد عادة ع
((Tuckman, 1994, P. 300. 

كما تبرز الحاجة أيًضا إلى تطوير محتوى وطرائؽ تدريس مقرر مناىج البحث في التربية 
وعمـ النفس، وذلؾ استجابة لمتطمعات العممية والبحثية لمطمبة، وتمبية الحتياجاتيـ مف ىذا 
المقرر البلزمة لتطوير ميارات البحث العممي لدييـ، ومواكبًة لمتوجيات العالمية الحديثة في 

(. ولو أننا نريد 7، 2003مناىج البحث العممي التي تتطور بشكؿ مستمر )الحراصي، مجاؿ 
أف نجعؿ الطمبة يكتسبوف ميارات البحث العممي البلزمة لمستقبميـ، فإننا بحاجة إلى أف 
نراجع الطرؽ التي نقدميا بيا ليـ، وأف ننمي لدييـ ثقافة حب البحث العممي، وندمجيـ في 

ـ بقائمة بميارات البحث العممي المتوقع منيـ إكتسابيا، وتوضيح بحوث فعمية، ونزودى
المنطؽ وراء اكتساب تمؾ الميارات ونبرز ليـ مدى أىميتيا؛ مما يؤدي بدوره إلى زيادة 

 .(Woolf, 2014)دافعيتيـ لتعمميا 
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وثمة حاجة إلى تحسيف ميارات البحث العممي عموًما، وبشكؿ أكثر تحديًدا تنمية ميارات 
بة في اختيار المنيجية البحثية المناسبة لطبيعة المشكمة، والتصميـ البحثي المناسب الطم

 ,Meerah et al., 2012a)لممتغيرات، والتمكف مف ميارات التحميؿ الكيفي والكمي 
2012b).  

 مشللة البحح

استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الميسانس أو البكالوريوس، يقـو الطمبة باعداد 
لمشكمة، واالطبلع عمى الدراسات السابقة، اوع بحثي لمتخرج يمر بعدة مراحؿ منيا تحديد مشر 

 ،وتصميـ أو تبني أدوات لجمع المعمومات، وتحميؿ تمؾ البيانات احصائًيا الستخبلص النتائج
 ;Agricola et al., 2018) وتفسيرىا تمييًدا لتقديميا في شكؿ بحث أو رسالة عممية

Emelyanova, Teplyakova, & Boltunova, 2018)  
، Ball & Pelco (2006:153) ، Aguado (2009)وجدت نتائج دراسات كؿ مف و    

Arantes do Amaral & Lino do Santos (2018)  أف تدريس مقرر مناىج البحث
قد ساعد في تنمية ميارات البحث العممي لدى الطمبة، في حيف جاءت نتائج دراسات أخرى 

التي وجدت أف دراسة مقرر مناىج  Sahan & Tarhan (2015)مثؿ دراسة  مناقضة لذلؾ
البحث لـ تكف ليا دور في اكساب طمبة كمية التربية ميارات البحث العممي وكفاياتو؛ مما 

التي  Murtonen (2005)  جعميـ يتبنوف اتجاىات سمبية نحو البحث العممي، و دراسة
وينطوي عمى صعوبات تسبب ليـ  ،لطمبةاأوضحت أف مقرر مناىج البحث يمثؿ عقبة أماـ 

مشاعر ممؿ وكآبة تجعميـ يتبنوف اتجاه سمبي نحو ذلؾ المقرر. وفي سياؽ متصؿ أسفرت 
، عف عدـ اقتناع الطمبة بأىمية وفائدة ميارات Murtonen et al., (2008)نتائج دراسة 

( أف 050، 2006و محمد ) ةحياة العممية. كما وجدت نتائج دراسة عطيالبحث العممي في ال
لممقررات التربوية اسياـ ضعيؼ )مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس( في اكساب الطمبة 

 ميارات البحث العممي، في حيف أوضح الطمبة أف ليا درجة اسياـ متوسطة.
بات شتى يواجييا موضًحا وجود صعو   Abduali & Ansah (2014وأكد ذلؾ )  

الطمبة أثناء إعداد المشروع البحثي الذي يعد متطمًبا أساسًيا سواء لمحصوؿ عمى شيادة 
( إلى 2000وخمصت دراسة )الجمعة، الجمالي،  الميسانس أو الحصوؿ عمى درجة عممية.

ى تدني مستوى البحث واإلنتاج العممي في الدوؿ العربية مقارنًة بالدوؿ المتقدمة قد يرجع إل
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عدـ توفر مقومات البحث العممي ومف أىـ تمؾ المقومات الكفاءة الذاتية والميارات العممية 
 لمباحث.

ىذا وتؤكد نتائج الدراسات الحديثة عمى ضرورة تمكف طمبة الدراسات العميا مف ميارات اعداد 
مف  . ويتعمـ الطمبة ميارات البحث العممي(Ryan et al., 2014)وتقويـ البحوث العممية  

خبلؿ مقررات متعددة مثؿ مناىج البحث، وطرؽ البحث الكيفي والكمي واالحصاء التربوي 
. ولكف (Emelyanova, Teplyakova, & Boltunova, 2018, 707)والنفسي 

يشعر كثير مف الطمبة، بما فييـ متخصصي عمـ النفس واالحصاء، بالقمؽ والخوؼ مف 
فحوف ويبذلوف أقصى جيدىـ مف أجؿ استيعاب دراسة مقرر مناىج البحث واالحصاء، ويكا

 .(Mckeegan, 1998, P. 13)المفاىيـ األساسية فيو 
وبالرغـ مف ذلؾ يتخرج الطمبة في الجامعة وىـ غير واثقيف في قدرتيـ عمى تطبيؽ أو اإلفادة 
مما تعمموه، وذلؾ ألنيـ لـ يتدربوا عممًيا بشكؿ كاؼ عمى تطبيؽ المفاىيـ النظرية التي 

وىا، لذلؾ يشتكي كثير مف أصحاب األعماؿ مف ضعؼ ميارات البحث واالحصاء لدى درس
؛ إذ تشير التقارير مثبلً  انتشاره عمى مستوى المممكة المتحدة الخريجيف، وىذا القصور قد عـ  

 ,.MacInnes, 2010; Mcvie et al)الرسمية إلى وجوده أيًضا في اسكتمندا وويمز 
2008; Maio et al., 2007).  ذا كاف ىذا ىو الحاؿ في المممكة المتحدة وىي إحدى وا 

العريقة، فما بالنا بالحاؿ في  ادوؿ أوربا ذات الترتيب المتقدـ في البحث العممي بجامعاتي
الجامعات المصرية. ولقد أكدت نتائج البحوث في مختمؼ دوؿ العالـ أف ثمة حاجة لتنمية 

ة التربية لما ليا مف تأثيرات ايجابية عمى جودة ميارات وكفايات البحث العممي لدى طمبة كمي
 ,Emelyanova, Teplyakova)التعميـ والتعمـ، وىذه الميارات مف الضروري اكتسابيا 

& Boltunova, 2018, 707) . 
بعمؿ مسح منظـ وتحميؿ  Earley (2014), Wagner et al. (2011)ولقد قاـ كؿ مف 

اىج البحث العممي، وتوصبل إلى وجود قصور في شامؿ لؤلدبيات في مجاؿ تعميـ وتعمـ من
ممارسات تدريس ىذا المقرر وضعؼ التوجيو واالرشاد مف جانب القائميف عمى تدريسو 

واالقتصار فقط عمى  ،لطبلبيـ، وضعؼ استفادتيـ مف نتائج البحوث الحديثة في ىذا المجاؿ
ىماؿ المعرفة التربوية الناتجة  تقميد الزمبلء، والمحاولة والخطأ، والمعرفة السابقة بالمقرر، وا 

 عف نتائج البحوث التجريبية والنظريات الحديثة.
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وفي سياؽ االنفصاؿ الواضح بيف أساليب وطرائؽ تدريس مناىج البحث واكتساب الطمبة 
أف أداء المتعمميف Gelman & Loken (2015, P.1)   لميارات البحث العممي، أوضح 
قرر مناىج البحث واالحصاء تؤثر في اتجاىاتيـ نحو البحث وخبراتيـ الشخصية المتعمقة بم

 ;Scott, James & Goldring, 2015)العممي، وفي نفس الصدد أشار كؿ مف 
MacInnes, 2012)  أف ثمة إىماؿ في التدريس األمثؿ لمقرر مناىج البحث واالحصاء

ـو التربوية واالنسانية مما أدى لوجود مشكبلت في فيـ الطمبة ليذا لمقرر وتحديًدا طمبة العم
 واالجتماعية.

أعضاء ىيئة بعض عندما أشارت إلى أف  Hess-Biber (2015)وأكدت ذلؾ المعنى 
مما يقوض بدوره مف فيـ  ،التدريس يفتقروف إلى التدريب عمى مناىج البحث الكمية والكيفية

بالتدريس في  الطمبة ليا وتمكنيـ مف مناىج وميارات البحث العممي، ويضعؼ ثقة القائميف
 قدرتيـ عمى تمبية احتياجات الطمبة مف ىذا المقرر. 

في  تيـوقد الحظ القائموف عمى تدريس مقرر مناىج البحث قمة اىتماـ الطمبة وضعؼ رغب
يا في فيـ المفاىيـ الرئيسة وندراسة مقرر مناىج البحث، ربما بسبب الصعوبات التي يواجي

فيو، وربما بسبب طريقة المحاضرة التقميدية التي يتـ تدريسو بيا، ولعؿ مف أسوأ ما يقـو بيا 
األساتذة في ىذا الصدد االستغراؽ في الشرح المستفيض لمفاىيـ نظرية بحتة دوف التطرؽ 

مقرر  ،ب وصفيـبؿ بحس صعب،لتطبيقيا عممًيا، مما يجعؿ الطمبة يشعروف بأنو مقررر 
"، وحتى نكوف منصفيف قد يستخدـ البعض أسموب المناقشات الصفية أو يطمب مف مكروه"

نيا تظؿ في النياية مجموعة مف الممارسات والمبادئ أالطمبة اعداد بحوث نمطية، إال 
نو ال بديؿ في تدريس ىذا المقرر عف إجراء الطمبة لبحث أالنظرية المجردة، ويمكف الجـز ب

 ،والوصوؿ إلى نتائج وخبلصات ،جمع بيانات بما يتضمنو مفمف بدايتو حتى نيايتو كامؿ 
 وتفعيؿ دوره في تنمية ميارات البحث العممي حتى يمكف إضفاء الحياة عمى ىذا المقرر

(Ransford & Butler, 1982, P. 291). 
تربية جامعة المنيا ( مف البلئحة الداخمية لمرحمة الدراسات العميا بكمية ال07وجاء في مادة )

أف الدبمـو الخاصة في التربية تيدؼ إلى إعداد الدارسيف وتمكينيـ مف ميارات البحث 
( 26التربوي في تخصصات القسـ الذي يقيدوف فيو لدرجة الماجستير، كما جاء في مادة )

مف نفس البلئحة أنو مف ضمف مقررات الفصؿ الدراسي األوؿ مقرر مناىج البحث في التربية 
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وعمـ النفس، ومقرر قاعة البحث في التخصص مف مقررات الفصؿ الدراسي الثاني، ويقدـ 
فيو الباحث مشروًعا لبحث في التخصص، وليس ليذا المقرر امتحاف تحريري )الئحة 

(. كما أف الطالب يدرس في الدبمـو المينية بجميع 60، 60، 2007الدراسات العميا، 
عمـ الكتروني مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ النفس تخصصاتيا ما عدا دبموـ ميني الت

  بالفصؿ الدراسي األوؿ، ومقرر قاعة البحث في التخصص في الفصؿ الدراسي الثاني. 
ضافًة إلى ذلؾ )وفًقا لبلئحة كمية التربية مرحمة الميسانس،  (، فإف طمبة 97، 96، 2005وا 

مقرري مناىج البحث في التربية وعمـ  شعبة عمـ النفس التربوي بمرحمة الميسانس يدرسوف
النفس، ومشروع تخرج ممتد الذي يعد فيو الطالب رسالة مصغرة يسبقيا خطة بحث. وىذيف 

ومف ثـ  ،المقرريف مف شأنيما إكساب الطالب الميارات األساسية لمبحث التربوي والنفسي
ره مف طمبة الشعب يكوف قادًرا عمى إعداد خطة بحث عممي جيدة األركاف إذا ما قورف بغي

 األخرى بكمية التربية التي ال تدرسيما. 
مف المتوقع أف يساعد مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ النفس طمبة كمية التربية الذيف و 

يدرسونو عمى اكتساب ميارات البحث العممي، إال أف الواقع الفعمي يشير إلى عكس ذلؾ، 
بة عمـ النفس التربوي مف تعثرىـ في استكماؿ حيث تكثر شكوى طبلب الفرقة الرابعة بشع

مشروعات التخرج المكمفيف باعدادىا كمتطمب تكميمي لمقرر مشروع التخرج الممتد والذي 
بدوف اجتيازه ال يمكنيـ الحصوؿ عمى درجة الميسانس. وبمراجعة بعض الدراسات العربية 

عمقة بمدى اسياـ ذلؾ المقرر واألجنبية في ىذا المجاؿ، اتضح وجود تناقض في النتائج المت
ولمتاكد مف في اكساب الطمبة ميارات البحث العممي المطموبة النجاز مشروعات تخرجيـ. 

وجود مشكمة فعمية عمى أرض الواقع، قاـ الباحث بعمؿ استطبلع رأي بسؤاؿ كاف نصو"ىؿ 
بحث ساعدتؾ دراسة مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ النفس عمى اكتساب ميارات ال

طالب وطالبة بالفرقة الرابعة بقسـ عمـ النفس التربوي  50العممي؟" عمى عينة مكونة مف 
مف  558الذيف درسوا المقرر ويقوموف باعداد مشروع تخرج، وكانت نتيجتو إجماع أكثر مف 

 الطمبة عمى ضعؼ مساىمة ذلؾ المقرر في إكسابيـ الميارات المتوقعة منو. 
واقع الفعمي الذي يعيشو طمبة شعبة عمـ النفس التربوي، وطمبة ومف خبلؿ مبلحظة ال     

الدبمـو المينية والدبمـو الخاص، وجميعيـ يدرسوف مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ 
النفس، ومف خبلؿ خبرة الباحث الشخصية أثناء التدريس لمشعب الثبلث سالفة الذكر، الحظ 
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ث العممي التي ينبغي أف يزودىـ بيا ىذا المقرر، الباحث ضعؼ تمكف الطمبة مف ميارات البح
لذلؾ يسعى البحث الحالي إلى رصد واقع ىذه الميارات وتعرؼ آماؿ وطموحات الطمبة فيما 

المقرر إذاء تمؾ الميارات. ولقد أمكف  ذلؾيتعمؽ بميارات البحث العممي واألدوار المتوقعة مف 
 مشكمة البحث فيما يمي: أسئمةتحديد 
قرر مناىج البحث كما ىو عميو في الواقع في إكساب طمبة كمية التربية ما دور م .0

 ميارات البحث العممي مف وجية نظر الطبلب؟ 
ما الدور المأموؿ مف مقرر مناىج البحث في إكساب طمبة كمية التربية ميارات  .2

 البحث العممي مف وجية نظر عينة الطبلب؟
مأموؿ مف أدوار مقرر مناىج البحث في ىؿ توجد فروؽ دالة احصائًيا بيف الواقع وال .6

 تنمية ميارات البحث العممي مف وجية نظر عينة الطبلب؟
ىؿ توجد فروؽ دالة احصائًيا في تقييـ الواقع والمأموؿ مف دور مقرر مناىج البحث  .9

 في إكساب طمبة كمية التربية ميارات البحث العممي تعزي لمتخصص؟
 أهداف البحح

 معرفة ما يمي:ييدؼ البحث الحالي إلى 
دور مقرر مناىج البحث كما ىو عميو في الواقع في إكساب طمبة كمية التربية  .0

 ميارات البحث العممي مف وجية نظر الطبلب. 
الدور المأموؿ مف مقرر مناىج البحث في إكساب طمبة كمية التربية ميارات البحث  .2

 العممي مف وجية نظر عينة الطبلب.
يف الواقع والمأموؿ مف أدوار مقرر مناىج البحث في توجد فروؽ دالة احصائًيا ب .6

 تنمية ميارات البحث العممي مف وجية نظر عينة الطبلب.
داللة الفروؽ في تقييـ الواقع والمأموؿ مف دور مقرر مناىج البحث في إكساب  .9

 طمبة كمية التربية ميارات البحث العممي التي تعزى لمتخصص.
 أهنية البحح

استبياف لميارات البحث العممي يتصؼ بدالالت صدؽ وثبات مقبولة يقدـ البحث الحالي 
ويمكف لباحثيف آخريف استخدامو في بحوثيـ. كما تحدد نتائج البحث أكثر الميارات التي 
يتمنى الطمبة أف يكتسبوىا مف خبلؿ دراسة مقرر مناىج البحث؛ مما يوفر ضوًءا كاشًفا أماـ 
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ت والكفايات التي يجب أف يركزوا عمييا أثناء تدريس أعضاء ىيئة التدريس يرشدىـ لمميارا
ذلؾ المقرر. وقد تمفت نتائج ىذا البحث أنظار القائميف عمى تدريس مقرر مناىج البحث إلى 

مف  العمميىمية غمبة الجانب العممي التطبيقي عمى أسموب وطريقة تدريسو؛ لما لمتطبيؽ أ
ىمية نابعة مف أىمية طمبة العينة أنفسيـ؛ دور كبير في بقاء أثر التعمـ. ويكتسب البحث أ

فيـ معممو وباحثو المستقبؿ الذيف يجب عمييـ اتقاف ميارات البحث العممي. وتتأتى أىمية 
ىذا البحث أيًضا مف أىمية المتغير الذي يتناولو وىو ميارات البحث العممي التي تعد ركيزة 

مية مقرر مناىج البحث لكونو أحد أساسية مف ركائز تطوير البحث العممي بأكممو، ومف أى
عمى الدراسات  موفأىـ المقررات التي يتـ تدريسيا لطمبة كمية التربية. وقد يسترشد القائ

االستبياف في اعداد دليؿ بمفردات و  ،بالجامعة بنتائج ىذا البحثو  كمية التربيةبالعميا 
نتائج  تمفتحث العممي. وربما وطمبة الدراسات العميا أو برنامج تدريبي لميارات الب ،لمباحثيف

إعادة النظر في  إلى ضرورةالقائميف عمى تدريس مقرر مناىج البحث نظر ىذا البحث 
 محتواه وأنشطتو وطرائؽ تدريسو.

 البحح  حمددات

 يتحدد البحث الحالي بالحدود التالية: 
 .المنياطمبة كمية التربية بجامعة مف عينة اقتصر البحث الحالى عمى : حدود بشرية -0
فى الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الدراسى  أداة البحثتـ تطبيؽ : حدود زمانية -2

2005/2006. 
 كمية التربية.قاعات محاضرات فى  أداة البحثتـ تطبيؽ : حدود مكانية -6
الدور المتوقع والدور المأموؿ لمقرر اقتصر البحث الحالى عمى دراسة : حدود موضوعية -9

 تنمية ميارات البحث العممي مف وجية نظر عينة البحث.مناىج البحث في 
 مصطلحات البحح

 مكرر مياهج البحح يف الرتبية وعله اليفس

طمبة الدراسات العميا نظًرا لكؿ مف طمبة الميسانس والبكالوريوس و  أساسي وميـ مقرر ىو
يارات مف ألنو مقرر مياري يستيدؼ اتقاف الطمبة لميارات البحث العممي، وتطبيؽ ىذه الم

خبلؿ مشروع بحثي يقـو بو الطمبة بأنفسيـ في ضوء ما درسوه مف مفاىيـ ومبادئ )الرافعي، 
ويستيدؼ ىذا المقرر مساعدة الطمبة عمى اكتساب ميارات البحث العممي  (.066، 2000
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بشكؿ اجرائي في المقاـ األوؿ، وتأتي المعارؼ النظرية في المقاـ الثاني، أي أف األولوية 
يؽ العممي عمى ىذه الميارات حتى يتمكنوا مف انتاج بحوث جيدة لف تتأتى في غياب لمتطب

 (.2، 0، 0776الميارات والكفايات البحثية جابر )
 البحح العلني

ىو تقصي أو فحص دقيؽ الكتشاؼ معمومات أو عبلقات جديدة، ونمو المعرفة اإلنسانية 
دقيقة ناقدة لمتوصؿ إلى حموؿ لممشكبلت التي الحالية والتحقؽ منيا، كما يعر ؼ بأنو محاولة 

 (.20، 2002تؤرؽ اإلنساف وتحيره )جابر، كاظـ، 
 موارات البحح العلني

يمكف تعريؼ ميارات البحث العممي إجرائًيا بأنيا تمؾ الميارات والكفايات التي تساعد الطالب 
رسالة عممية ومف ثـ اعداد  ،أو الباحث عمى اعداد خطة بحث عممي متكاممة األركاف

)ماجستير أو دكتوراة(، وىذه الميارات قابمة لبلكتساب والتطوير والتنمية، وىي ميارات عديدة 
تبدأ مف صوغ عنواف بطريقة صحيحة وتنتيي بكتابة المراجع وفًقا ألحدث إصدار لمرابطة 

تخدـ وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في االستبياف المس األمريكية لعمماء النفس.
 في البحث الحالي.

 اإلطار اليظري والدراسات السابكة

 وضعف موارات البحح العلنيمكرر مياهج البحح العالقة بني 

ومقرر مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ىو المنوط بو تزويد الطالب بشكؿ أكثر دقة 
ىذا المقرر  وتفصيبًل بميارات البحث العممي وكيفية اعداد خطة بحث عممي جيدة. ودراسة

خطوة حيوية Ball & Pelco (2006:153) بالنسبة لطالب الدراسات العميا تعد، كما يذكر 
ألنو سيقـو باعداد بحث في المستقبؿ وىو متطمب أساسي لكافة التخصصات، ومف الطرؽ 
المثمى لتدريسو دمج الطمبة في مجموعات بحثية تقوـ باعداد مشروعات بحثية )خطط 

 عممية(.
 شؾ فيو أف ثمة قصور يكتنؼ ميارات البحث العممي ليس فقط لدى طمبة مما الو  

بؿ أيًضا  لدى طمبة الدراسات العميا بالعديد مف كميات التربية وذلؾ  ،البكالوريوس والميسانس
كما أشارت نتائج الكثير مف األبحاث المنشورة في ىذا الصدد. وقد يرجع ذلؾ القصور إلى 
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ىيئة التدريس األكفاء في تدريس مقررات مناىج البحث واالحصاء  ندرة األكاديمييف وأعضاء
بطريقة مناسبة وجاذبة لمطمبة ومشجعة ليـ عمى اتقاف تمؾ الميارات وتطبيقيا بشكؿ عممي. 
وليس خفًيا أيًضا أف قمة عدد الساعات المخصصة لتدريس ذلؾ المقرر في الدرجات العممية 

مرار ذلؾ القصور. وليس مف قبيؿ المبالغة إذا ذكرنا أف المختمفة يعد عامبًل مساعًدا في است
واحًدا مف بيف كؿ عشرة أعضاء ىيئة تدريس لديو الميارات الضرورية البلزمة لتدريس 

 . (MacInnes, 2010)مقررات مناىج البحث واالحصاء 
ذا كاف الواقع الفعمي يشير إلى تدني جودة تدريب طمبة الميسانس والدراسات العميا عمى  وا 
ميارات البحث العممي ومناىج البحث الكمي والكيفي، فإف أسباب ذلؾ التدني أيًضا جمية، 
ولعؿ أبرزىا يتمثؿ في عجز ممارسات تدريس مقررات مناىج البحث واالحصاء والطرؽ الكمية 

تباط وتكامؿ بيف مفاىيـ المقرر وميارات البحث العممي واالىتمامات البحثية عف تحقيؽ ار 
لمطمبة. كما أف التدريس النظري البحت الخالي مف التطبيؽ العممي يسيـ بنسبة كبيرة في 

 .(British Academy, 2008)ذلؾ القصور 
وبمعزؿ عف  ،يةوعبلوة عمى ذلؾ، فإف مقرر المناىج البحث يتـ تدريسو بطريقة تقميد      

في حيف أف ذلؾ المقرر مف  ،مما يوحي بوجود انفصاؿ بيف المقررات ،بقية المقررات الدراسية
ف يكوف أكثر فع الية واقناًعا لمطمبة إذا حدث تكامؿ بينو وبيف بقية المقررات التي أالممكف 

ذا تـ ربطو بواقع وتخصصات وحياة المتعمميف ومشكبلت مجتمع ،يدرسيا الطمبة يـ. وىذا وا 
ومعرفة كيفية  ،العاـ لممقرر السياؽالدمج وتمؾ الواقعية في التدريس تسمح لممتعمميف بفيـ 

في تناوؿ مشكبلت واقعية جديرة بالدراسة. ولعؿ أفضؿ  مناىج البحث العممي ومياراتوتطبيؽ 
مؿ التكاو الممارسات العالمية المستخدمة في تدريس ذلؾ المقرر تمؾ التي تقوـ عمى الدمج 

بيف التدريب عمى مناىج وميارات البحث وبيف إجراء بحوث عممية فعمية في إطار المقررات 
 .(Parker, 2011)األكاديمية األخرى 

وقد يكوف تقص خبرة بعض أعضاء ىيئة التدريس سبًبا محتمبًل في تركيزىـ عمى نقاط محددة 
قد تمجأ بعض األقساـ إلى  دوف غيرىا أثناء تدريس مقرر مناىج البحث. فعمى سبيؿ المثاؿ،

تدريس منيج البحث الكيفي وتيمؿ بقية المناىج بسبب عدـ وجود أعضاء ىيئة تدريس 
يجب تحديد محتوى ىذا المقرر باالتفاؽ مع  ؾأكفاء يجيدوف تدريس مناىج البحث الكمي، لذل

ريس جميع أعضاء القسـ العممي، كما ينبغي اسناد تدريس ىذا المقرر إلى أعضاء ىيئة تد
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ممف لدييـ خبرة في البحث والنشر العممي، وحضور المؤتمرات عمى المستوى المحمي 
والدولي نظرًا ألنو يتـ فييا عرض أحدث التوجيات البحثية، وتعد فرصة لمتواصؿ مع زمبلء 
في نفس التخصص، كما أف اإلشراؼ العممي عمى رسائؿ الماجستير والدكتوراة لو دور في 

مما يعد فرصة لسد ىذه الثغرات ومعالجة  ،في ميارات البحث العممي معرفة جوانب القصور
ينبغي تطوير وتنقيح ىذا المقرر بشكؿ دوري لتمبية حاجات الطمبة في  كماذلؾ القصور، 

 ,Wagner & Maree)اكتساب ميارات البحث العممي التي ىي نفسيا في تطور مستمر 
2007, P. 126-127). 

 لدى طلبة كلية الرتبية موارات البحح العلني

تعددت األطر النظرية والدراسات التي تناولت سرد ووصؼ ميارات البحث العممي بتفاصيميا 
، 2006التي يتوجب عمى الطمبة التمكف منيا، وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أشار سمطاف  )

دقيؽ ( إلى أف أبرز ميارات البحث العممي تتمثؿ في تحديد المشكمة وصوغيا بشكؿ 270
وواضح ومحدد، واختيار التصميـ البحثي المناسب لطبيعة المشكمة وأغراض الدراسة، وربط 
نتائج البحث بنتائج الدراسات السابقة، والتحميؿ االحصائي لمبيانات ومعالجتيا باحترافية، 
والكتابة بأسموب عممي رصيف، وتصميـ أدوات جمع البيانات، والتوصؿ إلى نتائج وتفسيرىا 

 ة منطقية ال لبس وال مبالغة، واالستشياد واالقتباس والتوثيؽ الصحيح.بطريق
ولعؿ مف أىـ ميارات البحث العممي التي يجب أف يتمكف منيا طالب الدراسات العميا تمؾ 
المتعمقة باستخداـ األساليب االحصائية المناسبة الختبار صحة الفروض والتحقؽ منيا، 

في تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف أفراد العينة،  وكيفية توظيؼ االحصاء االستداللي
 (.273، 2006واستخبلص المدلوالت والمعاني مف األرقاـ والقيـ االحصائية )سمطاف، 

 .Meerah et al( و 2003( واألحوؿ )2003وقد أشار كؿ مف الزغوؿ والينداؿ )   
(2012a) نيا كؿ مف طمبة مرحمة إلى أف أىـ ميارات البحث العممي التي يجب أف يتمكف م

الميسانس والدراسات العميا تتمثؿ في: تحديد مشكمة البحث، وصوغ أىدافو، والتعبير عف 
أسئمتو مف خبلؿ الفروض، وتحديد المتغيرات المستقمة والتابعة بدقة، وتحديد موقع البحث 

متغيراتو،  مف الدراسات السابقة، وكتابة اإلطار النظري بتسمسؿ منطقي وتنظيـ فكري في ضوء
وربط األفكار مًعا دوف تناقض، وتوثيؽ مراجع المتف والقائمة النيائية بشكؿ صحيح ومتسؽ، 

والتأكد  ،واختيار العينة وفًقا ألسس عممية، وبناء اختبارات أو مقاييس في حاؿ عدـ توفرىا
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مف خصائصيا السيكومترية، واستخداـ منيج وتصميـ بحثي مناسب، وضبط أثر المتغيرات 
دلوؿ القيـ االحصائية الناتجة، ومناقشة النتائج ملدخيمة، وتحميؿ البيانات احصائًيا ومعرفة ا

 وتفسيرىا، ومراعاة األمانة العممية وأخبلقيات البحث العممي، والموضوعية في عرض النتائج.
 أسباب ضعف موارات البحح العلني لدى طلبة كلية الرتبية

في  منيا العممي لدى كؿ مف الطالب والمعمـ جاء لضعؼ ميارات البحث أسباب عدةوثمة 
( ندرة اندماج الطمبة في إجراء بحوث عممية 2007( والزىراني )2005دراستي عبد القادر )

فعمية مرتبطة بالمقررات الدراسية. لذلؾ أكدت نتائج العديد مف الدراسات الحديثة عمى ضرورة 
 . تطوير تمؾ الميارات لدى الطمبة بدًءا مف تحديد المشكمة البحثية وانتياًءا بتفسير النتائج

ضافة إلى ذلؾ، يعد الضعؼ في المغة االنجميزية عائًقا أماـ إطبلع الطمبة عمى كؿ ما ىو  وا 
جديد في مجاؿ البحث العممي ومجاالتو ومياراتو المكتوبة في الكتب والمراجع والبحوث 
األجنبية الحديثة، كما أف قمة تكميؼ الطمبة باجراء بحوث عممية مصغرة واالكتفاء في 

قييـ الخاصة بمقرر مناىج البحث واالحصاء باالختبارات الشفيية أو التحريرية ممارسات الت
يسيـ في استمرار ذلؾ الصعؼ في ميارات البحث العممي. ومف األسباب التي ال يمكف انكارىا 
قمة تدريب الطمبة عمى ميارات التحميؿ االحصائي لمبيانات، وغياب طمبة الدراسات العميا عف 

نار العممي لؤلقساـ، وفقر االنتاج العممي ومعدالت نشر األبحاث لدى حضور جمسات السيم
بعض القائميف عمى تدريس مقرري مناىج البحث واالحصاء، واستخداميـ ألساليب وطرائؽ 
تدريس تقميدية ال تعيف الطالب عمى االستيعاب والفيـ، وتعمد بعض أعضاء ىيئة التدريس 

ات العميا وكبح جماح تفكيره ودحض مبادراتو لمتعبير إضعاؼ االستقبلؿ الفكري لطالب الدراس
عف نفسو وأفكاره ورأيو العممي، فبل يحدث تعاوف حقيقي أو شراكة عممية مثمرة بيف األستاذ 

 (.620، 2006الجامعي وطالب الدراسات العميا )سمطاف، 
 الدراسات السابكة

 العلني دراسات تياولت العالقة بني مكرر مياهج البحح وموارات البحح

وفي محاولة لتذليؿ العقبات التي يواجييا الطمبة في دراسة مقرر مناىج البحث، ورغبة في 
 Mckeeganتعظيـ االستفادة مف ذلؾ المقرر في تحسيف ميارات البحث العممي، قاـ 

باعداد برنامج تدريبي يقـو بتنفيذه معاونو ىيئة التدريس لمساعدة الطمبة عمى  (1998)
وميارات البحث العممي مثؿ طرؽ جمع وتحميؿ  ،الكتابة العممية األكاديمية اكتساب ميارات
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البيانات احصائًيا، وتحديد المصطمحات اإلجرائية لمتغيرات البحث، وكتابة المراجع وفًقا لدليؿ 
APA 8 منيـ أكدوا أف 56طالب. وأسفرت نتائجيا عف أف  97، وغيرىا. وتكونت العينة مف

8 منيـ تراوح وصفيـ لمساعدة 70لتدريبي كانت ممتازة، وأكثر مف خبرتيـ مع البرنامج ا
الييئة المعاونة ليـ بيف جيدة وممتازة، ونظرًا لنجاح البرنامج، فقد استمر تنفيذه لمدة خمس 

 سنوات أخرى مع طمبة آخريف.
وباستخداـ أسموب خرائط المفاىيـ في تدريس مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ النفس، 

( معرفة تأثير ىذا األسموب في تنمية ميارات البحث العممي لدى 2006دراسة الزعبي ) ىدفت
طالب وطالبة بالدبمـو التربوي بجامعة الحسيف بف طبلؿ باألردف. ووجدت الدراسة فروًقا  35

دالة احصائًيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار تحصيؿ مفاىيـ البحث العممي 
تساب ميارات البحث العممي لصالح المجموعة التجريبية، لذلؾ أوصت الدراسة واختبار اك

 بضرورة تبني أسموب خرائط المفاىيـ في تدريس مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ النفس.
مناىج البحث وميارات البحث العممي دراسة أبو  ومف الدراسات التي تناولت العبلقة بيف مقرر

يث حاولت معرفة الواقع والمأموؿ مف ميارات البحث العممي لدى ( ح2005ستة والعاشؽ )
طمبة كمية الطب بجامعة الفاتح في ليبيا ولكف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. وتكونت 

8 مف أفراد العينة أكدوا عمى 75عضو ىيئة تدريس. وأسفرت نتائجيا عف أف  33العينة مف 
وضرورة اجراء الطمبة لبحوث  ،العممي المختمفةضرورة تدريب الطمبة عمى ميارات البحث 

8 منيـ وافقوا عمى دمج مقرر مناىج البحث مع 73عممية فعمية عمى أرض الواقع، و 
المقررات األخرى والزاـ الطمبة بعمؿ مشروعات بحثية مصغرة في كافة المقررات الدراسية 

 عية.   المرحمة الجامبوتدريبيـ عمى ميارات البحث منذ الفرقة األولى 
في تنمية ميارات وأخبلقيات  ،ومنيا مقرر مناىج البحث ،أما عف دور مقررات الدراسات العميا

( معرفة ذلؾ الدور 2007البحث العممي لدى طمبة كمية التربية، فقد حاولت دراسة الديؾ )
طالب وطالبة بجامعة النجاح الوطنية بفمسطيف. وأسفرت نتائجيا عف أف  60لدى عينة مف 

بدرجة عالية، مقررات الدراسات العميا تساعد عمى تنمية ميارات وأخبلقيات البحث العممي 
8، ومف تمؾ الميارات: تحديد التصميـ البحثي 56.9حيث كانت نسبة الموافقة عمى ذلؾ 

المناسب لطبيعة مشكمة البحث ومتغيراتو، ومراجعة األطر النظرية، والميارات االحصائية، 
 وتفسير وتحميؿ النتائج. 



 ....................................دور مقرر مناهج البحث في إكساب طلبة كلية التربية مهارات البحث العلمي

- 652 - 

يارات البحث العممي ( بتطوير اختبار تشخيصي محكي المرجع لقياس م2009وقاـ الزيمعي )
ومعرفة داللة الفروؽ في مستوى تمكف الطمبة مف تمؾ الميارات التي تعزى لمجنس 

طالب وطالبة  953والتخصص ودراسة مقررات مناىج البحث واالحصاء والكتابة العممية لدى 
كد الباحث مف توافر أفي مرحمة الماجستير بكمية التربية بجامعة الباحة بالسعودية. وت

ائص السيكومترية في االختبار، وأسفرت نتائجيا عف وجود ضعؼ داؿ احصائًيا في الخص
حيث كانت النسبة المئوية لمف اجتازوا االختبار  ،مستوى تمكف الطمبة مف تمؾ الميارات

00.9 .8 
 دراسات تياولت مكرر مياهج البحح يف الرتبية وعله اليفس

مريكية وكؿ مف استراليا، وكندا، والمممكة في دراسة عبر ثقافية بيف الواليات المتحدة األ
 200، بمقارنة Parker (2010)المتحدة، وفنمندا، ونيوزيمندا، والنرويج، والسويد، قاـ 

برنامج دراسي جامعي فيما يتعمؽ بمتطمبات دراسة مقررات مناىج البحث والطرؽ الكمية 
بحث في الواليات المتحدة ومشروعات التخرج. وخمصت النتائج إلى أف تدريس مقرر مناىج ال

األمريكية أكثر ضعًفا مما أوردتو نتائج الدراسات السابقة في ىذا الشأف، وأف ىذا الشعؼ 
يتكرر في الدوؿ التي تفسح مجااًل لمدرجات الحرة المرنة الواسعة المجاؿ، في حيف أف ىذا 

الذي يؤكد عمى العمؽ الضعؼ ال يتواجد في الدوؿ األوربية ذات نظاـ التعميـ العالي المركزي 
وليس التوسع؛ حيث تفرض تمؾ الدوؿ عى الطمبة ضرورة الحصوؿ عمى تدريب في مناىج 
البحث يستتبعو ممارسة واعداد بحوث فعمية عمى أرض الواقع. وجدير بالذكر أف ىذا الضعؼ 

إلى في مناىج البحث ليس نمًطا سائًدا في جميع الدوؿ ولكنو يختمؼ مف دولة ألخرى استناًدا 
 نمط نظاـ التعميـ المتبع فييا. 

وفيما يتعمؽ باستخداـ التكنولوجيا الحديثة في تدريس مقرر مناىج البحث العممي واالحصاء، 
( بتقصي فع الية التعميـ االلكتروني في تدريس مقرر مناىج البحث 2000قامت البموي )

بكمية التربية واآلداب طالبة  35واالحصاء في تحسيف مستوى التحصيؿ لدى عينة مكونة مف 
ضابطة، وأثبتت نتائجيا فع الية  وتجريبية  :تـ تقسيميف إلى مجموعتيف ، وقدبجامعة تبوؾ

استخداـ الشبكة التمفزيونية في تدريس ىذا المقرر؛ حيث وجدت فروًقا دالة احصائًيا بيف 
 يبية.متوسطي التحصيؿ القبمي والبعدي لصالح البعدي وبيف المجموعتيف لصالح التجر 



 ....................................دور مقرر مناهج البحث في إكساب طلبة كلية التربية مهارات البحث العلمي

- 656 - 

ولمعرفة تأثير طريقة التعمـ في مقرر مناىج البحث عمى الدافع المعرفي  والتحصيؿ الدراسي 
( بمقارنة بيف تأثير طريقة االلقاء والتفاعؿ وجًيا لوجو 2000في ذلؾ المقرر، قاـ الرافعي )

لبة، طا 05وطريقة الدائرة التمفزيونية المغمقة مع مجموعتيف مف الطالبات احداىما تجريبية 
طالبة. ولـ تسفر النتائج عف وجود فروؽ دالة احصائًيا بيف  09واألخرى ضابطة 

المجموعتيف في التحصيؿ في مقرر مناىج البحث. وأوصت الدراسة بضرورة تكويف مجموعات 
جراء بحوث عممية في إطار دراسة مقرر مناىج البحث.   بحثية مف الطمبة وا 

( فع الية فقرات التحضير البيتي في تحسيف 2003وأثبتت نتائج دراسة عبد المطمب )
طالب بكمية التربية بجامعة  66التحصيؿ في مقرر مناىج البحث لدى عينة مكونة مف 

الجوؼ بالسعودية؛ حيث ُوجد فرؽ داؿ احصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف في 
 التحصيؿ في مقرر مناىج البحث لصالح المجموعة التجريبية.

دمج بيف التعمـ القائـ عمى المشروع والبحث القائـ عمى احتياجات المجتمع، قاـ وباستخداـ ال
Arantes do Amaral & Lino dos Santos (2018)  بتدريس مقرر مناىج البحث

( طالب بالجامعة الفيدرالية في البرازيؿ. وتوصمت نتائجيا إلى فع الية 22لعينة مكونة مف )
ريس ذلؾ المقرر حيث تحسنت لدى الطمبة ميارات البحث الجمع بيف ىذيف األسموبيف في تد

 العممي بشكؿ داؿ وممحوظ.
 موارات البحح العلنيدراسات تياولت 

وفيما يتعمؽ بضعؼ ميارات البحث العممي الذي يتضح في رسائؿ الماجستير والدكتوراة، 
أجريت في  ( أف عينة رسائؿ الماجستير والدكتوراه التي0779سميماف )و وجدت دراسة ذكري، 

( بيا العديد مف جوانب القصور المتمثمة في 0770 -0763كميات التربية في الفترة مف )
ضعؼ قدرة الباحثيف عمى التمييز بيف منيجية البحث واألساليب اإلحصائية، ووجود أخطاء 
في التعريؼ اإلجرائي لمصطمحات البحث، وسوء صوغ تساؤالت مشكمة البحث وفروضو 

 الخمط بيف الدراسات التجريبية والوصفية.وأىدافو، بجانب 
أما عف مدى اتقاف الباحثيف لميارات التحميؿ االحصائي لمبيانات، وتأثير استخداـ أساليب 

( 2009احصائية غير مناسبة عمى نتائج البحوث العممية. فقد أظيرت نتائج دراسة باىي )
وعمـ النفس والتربية  بحث ورسالة عممية في مجاؿ التربية 82300 مف معالجات 90أف 
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الرياضية استخدمت أسموب احصائي غير مناسب لمفرض، مما يستدعي الشؾ في 
 االستنتاجات والتوصيات وغياب المنطؽ في تفسير النتائج. 

بدراسة لتحديد أوجو القصور في ميارات البحث العممي  (REPOA, 2007)وقامت مؤسسة 
8( 97خطة ) 005ي تنزانيا. حصمت منيـ خطة بحثية مقدمة لنيؿ منحة بحثية ف 290في 

عمى دعـ مالي. وتمثؿ القصور في أخطاء في أساليب اختيار العينات، وصوغ الفروض 
بطريقة خطأ، أو فروض ال يمكف التحقؽ منيا، واستخداـ منيجية غير مناسبة، وصوغ 

تركيز، عناويف ينقصيا اإلحكاـ، وكتابة المقدمة في شكؿ قصة وافتقارىا إلى الوضوح وال
واستخداـ لغة ركيكة، واالستعانة بمراجع قديمة جًدا، واساءة تفسير الحقائؽ، وعدـ تحديد 
المشكمة بدقة وضياعيا في زخـ الموضوعات المطروحة، إضافًة إلى عمومية وغموض 
األىداؼ، وسوء عرض اإلطار النظري أو غيابو مطمًقا في بعض الخطط، واختيار أساليب 

ة لتحميؿ البيانات، وأخطاء جمة في أسموب الكتابة وطريقة العرض. وقد احصائية غير مناسب
تـ عزو تمؾ األخطاء إلى عدة أسباب مف أىميا نقص كفايات البحث العممي وضعؼ مياراتو 

 لدى طمبة الدراسات العميا.
حيث  Murtonen et al., (2008)ومف النتائج غير المتوقعة، ما أسفرت عنو دراسة 

طالب فنمندي(، كانوا  93طالب أمريكي، و  022كثر مف نصؼ أفراد العينة )خمصت إلى أف أ
غير مقتنعيف بفوائد ميارات البحث العممي وميارات االحصاء في مستقبميـ الميني. وىذا 
مدعاة لمقمؽ ألف إعماؿ وتطبيؽ ميارات البحث العممي أصبح مطمًبا ضرورًيا في العديد مف 

 ومجاالت الدراسة. الوظائؼ
مفردة موزعة عمى عناصر  665استخدـ مقياس تقييـ البحوث النفسية الذي اشتمؿ عمى وب

بحث عربي وأجنبي  وبعض رسائؿ  69( بتقييـ 2000البحث العممي وخطواتو، قاـ محمد )
الماجستير والدكتوراة. وأسفرت نتائجيا عف أف أغمب البحوث ال تتوفر فييا خصائص البحث 

مماجستير، كما لوحظ وجود مبالغة في عرض أىمية البحث في الجيد فيما عدا رسالتيف ل
 البحوث العربية.

( أف ثمة عشرة جوانب لمقصور في ميارات 2000وأوضحت نتائج دراسة عفانة و عزو )
البحث العممي في رسائؿ الماجستير والدكتوراة بالجامعات الفمسطينية تمثمت في أخطاء في 

المشكمة وتساؤالتيا، وفي صوغ الفروض، وفي كتابة عنواف الرسالة، وفي المقدمة، وفي 
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أىمية البحث وأىدافو والدراسات السابقة، وفي اختيار المنيجية، واألدوات واالجراءات، 
 واألساليب االحصائية، وتوثيؽ المراجع.
إلى تنمية  Strangman & Knowles (2012)وبشكؿ أكثر تفصيبًل، ىدفت دراسة 

روض وتساؤالت مشكمة البحث في إطار دراستيـ لمقرر مناىج ميارات الطمبة في كتابة ف
( خطة معدة بالفعؿ، و 50( خطة بحث عممي منيا )022البحث. واشتممت العينة عمى )

( خطة تـ اعدادىا بعد تمقي البرنامج التدريبي. وقد أسفرت نتائجيا عف وجود تحسف 50)
لرؤية البحثية، واالطار العاـ لمبحث، داؿ احصائًيا في ثبلثة جوانب العداد خطة البحث وىي ا

 وتساؤالت مشكمة البحث، وصوغ فروض البحث.
( فع الية طريقة التعيينات في مساعدة طمبة كمية 2002وأثبتت نتائج دراسة عبد الكريـ )

التربية األساسية بجامعة الموصؿ بالعراؽ عمى اكتساب ميارات البحث العممي، حيث وجدت 
( 22( طالب وطالبة، والمجموعة الضابطة )20بيف المجموعة التجريبية ) فروًقا دالة احصائًيا

طالب وطالبة في ميارات البحث العممي لصالح المجموعة التجريبية لذلؾ أوصت الدراسة 
 بضرورة تبني أسموب التعيينات أثناء تدريس مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ النفس.

ونقاط الضعؼ في ميارات البحث العممي لدى طمبة  أما فيما يتعمؽ بقياس جوانب القصور
باعداد مقياس لتشخيص تمؾ  Meerah et al. (2012a)الدكتوراة بكمية التربية، فقد قاـ 

بدولة  Kebangsaanطالب دكتوراة بجامعة  50الجوانب باستخداـ عينة مكونة مف 
زعت عمى خمسة مفردة ذات تدريج ليكرت خماسي ووُ  67عمى  المقياسماليزيا. واشتمؿ 

أبعاد فرعية وىي: ميارات التحميؿ االحصائي والطرؽ الكمية، ميارات البحث عف المعمومات، 
ميارات حؿ المشكبلت، ميارات التواصؿ، وميارات منيجية البحث. وتكونت ميارات منيجية 
البحث مف عدة ميارات فرعية تمثمت في: اعداد خطة بحث، صوغ التساؤالت، وتحديد 

دوات المناسبة لجمع البيانات، واستخداـ المنيج ، وكتابة اإلطار النظري، واختيار األالمشكمة
صدؽ  مفالمؤلؼ  وتأكدواستخبلص النتائج وتفسيرىا.  ،المناسب، وتحميؿ البيانات احصائًيا

: 0.56مف ثباتو بمعادلة ألفا كرونباؾ التي تراوحت قيميا ألبعاد المقياس فيما بيف و  ،محتواه
ميارات البحث جوانب القصور في . وأوصى المؤلؼ باستخدامو في أغراض تشخيص 0.76
 .لدى طمبة الجامعة العممي
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ية، مجرد قياس ميارات البحث العممي لدى طمبة كمية الترب عمىولـ تقتصر الدراسات السابقة 
بؿ اىتمت دراسات أخرى بالبحث في أسباب ضعؼ تمؾ الميارات مثؿ دراسة )آؿ مقبؿ، 

( التي حاولت معرفة واقع ميارات البحث العممي، وتحديد أسباب الضعؼ فييا لدى 2002
طالب وطالبة بكمية التربية بجامعة طيبة بالمممكة العربية السعودية ووضع مقترحات  060

توفير بيئة عممية بحثية داعمة. وخمصت نتائجيا إلى عدـ وجود أي لعبلج جوانب القصور و 
مقرر لمناىج البحث العممي يتـ تدريسو في كمية التربية عدا مقرر واحد يتـ تدريسو لقسـ 
التربية الخاصة. ولقد أجمع أفراد العينة عمى عدـ إجادتيـ لميارات البحث عف مصادر 

 مي.المعمومات، أو كتابة تقرير البحث العم
عف وجود مستوى متوسط مف  Meerah et al. (2012b)ولقد أسفرت نتائج دراسة 

( 95( طالب وطالبة، والدراسات العميا )969ميارات البحث العممي لدى طمبة الميسانس )
 بدولة ماليزيا. Kebangsaanطالب وطالبة بكمية التربية، جامعة 

( أف أىـ جوانب الضعؼ في 603، 2006وفي نفس السياؽ، أشارت نتائج دراسة )سمطاف، 
ميارات البحث العممي لدى طمبة كمية التربية تتمثؿ عمى التريب فيما يمي: سوء المعالجة 
والتحميؿ االحصائي لبيانات البحث، وضعؼ االستشياد بدراسات أجنبية، وعدـ التمكف مف 

العميؽ، وضعؼ  يلتحميمالكتابة العممية األكاديمية الصحيحة، واالفتقار إلى األسموب النقدي ا
القدرة عمى بناء وتقنيف االختبارات والمقاييس، وغموض مشكمة البحث وسوء عرضيا بالرغـ 
مف كونيا صمب البحث والفمؾ الذي يدور حولو العمؿ كمو، وانتقاء تصميـ بحثي غير مناسب 

 لطبيعة الدراسة ومتغيراتيا.     
مبة الدراسات العميا فقط، بؿ سعت دراسات ولـ تقتصر دراسة ميارات البحث العممي عمى ط

أخرى إلى تحديد جوانب الضعؼ في ميارات البحث العممي لدى أعضاء ىيئة التدريس 
( التي خمصت نتائجيا إلى أف أعضاء ىيئة 2006بالجامعات مثؿ دراسة عبلونة وسبلمة )

متوسطة ، وفي حاجة (SPSS)عضو( بحاجة كبيرة إلى تدريب عمى برنامج  56التدريس )
إلى التدريب عمى ميارت البحث العممي المتمثمة في المنيجية واإلجراءات وعرض النتائج 
ومناقشتيا، و صوغ المشكمة، وعرض اإلطار النظري والتوصيات. وأوصت الدراسة بضرورة 
اعداد برامج تدريبية لتنمية ميارات البحث العممي وكتابة الخطط البحثية لدى كؿ مف طمبة 

 العميا وأعضاء ىيئة التدريس في ضوء احتياجاتيـ.الدراسات 
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طالب دراسات عميا بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد بالسعودية أنيـ استفادوا  29ولقد أكد 
بدرجة "كبيرة" مف البرنامج التدريبي الخاص بتنمية ميارات البحث العممي، ولقد اتضحت 

)الرياشي، عبد  798ستفادة منو والتي بمغت فع الية البرنامج مف ارتفاع النسبة المئوية لبل
 (.2009العاؿ، 

، لدى طمبة كمية التربية ومف الدراسات التي ىدفت إلى تنمية ميارات البحث العممي التربوي
( التي استخدمت مدخؿ االستقصاء في التدريس لتحسيف تمؾ الميارات 2003دراسة )غالب، 

ليمف. وأسفرت نتائجيا عف وجود فرؽ داؿ طالب وطالبة بمدينة صنعاء بدولة ا 060لدى 
احصائًيا بيف القياسيف القبمي والبعدي لميارات البحث العممي مما يثبت فع الية المداخؿ 

 التدريسية الحديثة في تنمية ميارات البحث العممي التربوي.
، ومبادئ نظرية التعمـ المستند لنتائج أبحاث الدماغ TRIZ)وباستخداـ مبادئ نظرية )

(BBL)( باعداد برنامج تدريبي لتنمية ميارات البحث العممي لدى 2005، قاـ عبد القادر )
عينة مف طمبة كمية التربية بجامعة األزىر، وثبتت فع الية البرنامج المقترح في تنمية ميارات 
)االستنتاج، واالستنباط، والتفسير، والمناقشة، وحؿ المشكبلت( حيث وجدت فروًقا دالة 

( طالب في 95( طالب والمجموعة التجريبية )95بيف المجموعتيف الضابطة )احصائًيا 
 القياس البعدي لميارات البحث العممي لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية. 

( فقد استخدمت استراتيجية االستقصاء الشبكي لتنمية ميارات 2005أما دراسة العجمي )
طالبة بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد  50 البحث العممي وتحسيف االتجاه نحوه لدى

بالسعودية. وأسفرت  نتائجيا عف فع الية تمؾ االستراتيجية في تحسيف ميارات اعداد خطة 
البحوث التربوية وتنمية االتجاه نحو البحث العممي، حيث وجدت فروًقا دالة احصائًيا بيف 

حث لصالح القياس البعدي ولصالح متوسطي القياس القبمي والبعدي الختبار مقرر حمقة الب
 المجموعة التجريبية.

 تعكيب على الدراسات السابكة

يتضح مف استقراء الدراسات السابقة أف اليدؼ األساسي مف مقرر مناىج البحث في التربية 
وعمـ النفس ىو تعميـ الطمبة مفاىيـ البحث العممي وتمكينيـ مف اكتساب مياراتو بشكؿ 
تطبيقي، بحيث يستطيعوف توظيؼ ما تعمموه في إجراء بحث عممي بطريقة صحيحة عممًيا، 

ى عكس ذلؾ، حيث أف ثمة إىماؿ في ممارسات تدريس ذلؾ المقرر نظًرا ولكف الواقع يشير إل
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لغمبة الشكؿ النمطي التقميدي المتمثؿ في تدريس مفاىيـ نظرية مجردة دوف التطرؽ لتطبيقيا 
بشكؿ عممي في المحاضرة. كما تبيف مف الدراسات أيًضا االرتباط الوثيؽ بيف اكتساب الطمبة 

ريس الفع اؿ لذلؾ المقرر باستخداـ مداخؿ تدريس حديثة. وجدير لميارات البحث العممي والتد
كاسبيـ ليا ليس حمًما بعيد المناؿ،  بالذكر أف تدريب الطمبة عمى ميارات البحث العممي وا 
ولكنو ىدؼ يمكف تحقيقو، إال أنو يتطمب إرادة حقيقة مف جانب كؿ مف الطالب وعضو ىيئة 

ئج االيجابية لمدراسات التي أعدت واستخدمت برامج التدريس، ولقد ثبت ذلؾ مف خبلؿ النتا
تدريبية لتنمية ميارات البحث العممي. وفيما يتعمؽ بأدوات جمع المعمومات في الدراسات 
السابقة، فقد تراوحت فيما بيف اختبارات تشخيصية، ومقاييس تقدير ذات تدريج ليكرت، أما 

التجريبي والمنيج الوصفي التحميمي أكثر  عف المنيج العممي المستخدـ فييا، فقد كاف المنيج
استخداًما في تمؾ الدراسات. ولـ يكف مف بيف الدراسات السابقة ثمة دراسة واحدة تطرقت 
لممقارنة بيف الواقع والمأموؿ مف دور مقرر مناىج البحث في تنمية ميارات البحث العممي 

 الي. مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ، وىذا ما يدور حولو البحث الح
 البحح إجراءات

 عيية البححأواًل: 

تـ تطبيؽ استبياف ميارات البحث العممي عمى عينة مف طمبة مرحمة اليسانس والدراسات 
طالب وطالبة، حيث بمغ عدد طمبة الفرقة الرابعة شعبة  202العميا بكمية التربية بمغ عددىـ 

(، وطمبة الدبموـ 053ية )( طالب وطالبة، وطمبة الدبموـ المين06عمـ النفس التربوي )
وذلؾ لحساب صدؽ وثبات االستبياف. أما عف العينة األساسية التي تـ ، (6الخاص )

( طالب وطالبة اختيرت 000استخداـ بيناتيا لئلجابة عف تساؤالت البحث فقد كاف عددىا )
 22بطريقة عشوائية بسيطة مف الشعب الثبلث بواقع الثمث مف كؿ شعبة تقريًبا، منيـ 

 .6.96، وانحراؼ معياري قدره 29.92إناث، بمتوسط عمري قدره  56كور، و ذ
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 أداة البححثاىًيا: 

 استبيان موارات البحح العلني

قاـ الباحث بمراجعة مجموعة مف االستبيانات التي تناولت ميارات البحث العممي في البيئة   
 ;Meerah et al., 2011; 2012; Murtonen et al., 2008)واألجنبية ومنيا العربية 

Woolf, 2014)                        ، 
 (Strangman & Knowles, 2012) ( 2003واألحوؿ)  ،( 2003الزغوؿ والينداؿ) عبد( ،

 عنياجابة مفردة موزعة عمى سبعة عشر بعًدا. وتتـ اإل 052وتـ صوغ (. 2005القادر، 
(، وينتيي بػ )نادرًا( 5بدرجة كبيرة جدا( وتعطى الدرجة )كرت خماسي يبدأ مف )وفًقا لتدريج لي
( وذلؾ لتقييـ الواقع، أما فيما يتعمؽ بتقييـ المأموؿ فقد كانت البدائؿ تبدأ بػ  0ويعطى الدرجة )

(. ولقد تـ تخصيص 0(، و )ال أتمنى مطمًقا( وتأخذ الدرجة )5)أتمنى بشدة( وتأخذ الدرجة )
في ورقة اإلجابة المنفصمة عف االستبياف إحداىما لكي يسجؿ الطالب إجابتو عف خانتيف 

الواقع، واألخرى لتسجيؿ رغبتو في المأموؿ مف أدوار مقرر مناىج البحث في إكساب الطمبة 
 ميارات البحث العممي.

 صدق االستبيان

( 5عرضو عمى )تـ التأكد مف صدؽ مفردات االستبياف المستخدـ في البحث الحالي مف خبلؿ 
، بقسـ عمـ النفس التربوي بجامعة المنيا وجامعة الجوؼ بالمممكة (0)مف السادة المحكميف

العربية السعودية، وذلؾ لمعرفة وجيات نظرىـ في مبلءمة المفردات لقياس أبعاد االستبياف 
أـ  الصوغ العممي والمغوي، وقد تـ إجراء تعديبلتيـ سواء بالحذؼ المختمفة، ودقة وسبلمة

( مفردات متعمقة باعداد خطة البحث 3التعديؿ أـ اإلضافة, وكانت أبرز التعديبلت حذؼ )
العممي نظًرا لكونيا متضمنة في كافة أبعاد االستبياف. كما قاـ السادة المحكموف بتغيير الفعؿ 

ويصمـ السموكي إلى مصدر لكي يتوافؽ وسياؽ المفردة مثؿ يستنتج تـ تحويميا إلى استنتاج، 
( 052( مفردة بعد أف كاف )033تـ تحويميا إلى تصميـ، وىكذا. وبذلؾ أصبح االستبياف مكوف مف )
 مفردة. والجدوؿ التالي يوضح المفردات التي تـ حذفيا مف االستبياف.

                                                           
1))

باخوـ، أ.د/ نجدي ونيس حبشي، أ.د/ مديحة عثماف يتقدـ الباحث بالشكر لكؿ مف أ.د/ أنور رياض عبد الرحيـ، أ.د/ رأفت عطيو   
عبد الفضيؿ، أ.د/ ىاشـ عمي محمد، أ.ـ.د/ محمد كامؿ عبد الموجود، بكمية التربية جامعة المنيا، أ.ـ.د/ فياض حامد العنزي رئيس 

كيـ االستبياف المستخدـ في البحث قسـ التربية وعمـ النفس، بكمية التربية، جامعة الجوؼ بالمممكة العربية السعودية، عمى قياميـ بتح
 الحالي.
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 ( المفردات التي تـ حذفيا مف االستبياف بعد تحكيمو0جدوؿ )
 معرفة ماىية خطة البحث التربوي والنفسي   0
 خطة البحث التربوي والنفسي  محتويات  معرفة 2
 تحديد شروط عناصر خطة البحث التربوي 6
 كتابة خطة بحث مصغرة متكاممة األركاف 9
 تقييـ بعض الخطط البحثية في مجاؿ التخصص 5
 تحميؿ خطة البحث إلى مكوناتيا الرئيسة 3

 تعديبلت السادة المحكميف( توزيع المفردات عمى أبعاد االستبياف بعد تنفيذ 2جدوؿ )
 عدد العبارات العبارات البعد ـ
 02 02 – 0 عنواف البحث 0
 3 06 – 06 مقدمة البحث 2
 02 60 – 07 مشكمة البحث 6
 3 63 – 60 أىداؼ البحث 9
 3 92 – 65 أىمية البحث 5
 5 97 – 96 مصطمحات البحث 3
 3 55 – 50 اإلطار النظري لمبحث 5
 00 35 - 53 السابقة المرتبطة بالبحثالدراسات  6
 7 59 – 33 فروض البحث 7
 06 65 – 55 المنيج والحدود واإلجراءات 00
 00 76 – 66 مجتمع البحث وعينتو 00
 5 005 – 77 أدوات البحث 02
 6 006 – 003 حصائيةاإلميارات ال 06
 20 066 – 009 أسموب الكتابة والتنسيؽ 09
 02 095 – 069 واألمانة العمميةاإلقتباس والنقؿ  05
 02 055 – 093 النتائج والتوصيات والبحوث المقترحة 03
 7 033 – 056 توثيؽ مراجع المتف والقائمة النيائية 05
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 التجاىس الداخلي كأحد خطوات اعداد االستبيان

جامعة المنيا. طالب وطالبة بكمية التربية،  202تـ حساب التجانس الداخمي عمى عينة مكونة مف 
 ونتائجو موضحة بالجداوؿ التالية:

 202( معامبلت ارتباط المفردات بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ف= 6جدوؿ )
 االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة

0 0.356** 25 0.937** 56 0.356** 57 0.366** 
2 0.336** 26 0.572** 59 0.307** 60 0.305** 
6 0.366** 27 0.576** 55 0.569** 60 0.396** 
9 0.392** 60 0.555** 53 0.569** 62 0.539** 
5 0.939** 60 0.552** 55 0.306** 66 0.757** 
3 0.566** 62 0.560** 56 0.320** 69 0.323** 
5 0.950** 66 0.536** 57 0.326** 65 0.556** 
6 0.979** 69 0.579** 30 0.565** 63 0.533** 
7 0.973** 65 0.336** 30 0.905** 65 0.577** 
00 0.966** 63 0.329** 32 0.530** 66 0.509** 
00 0.503** 65 0.356** 36 0.325** 67 0.597** 
02 0.567** 66 0.563** 39 0.550** 70 0.355** 
06 0.532** 67 0.577** 35 0.500** 70 0.320** 
09 0.395** 90 0.350** 33 0.550** 72 0.336** 
05 0.567** 90 0.355** 35 0.505** 76 0.305** 
03 0.575** 92 0.953** 36 0.555** 79 0.336** 
05 0.529** 96 0.392** 37 0.350** 75 0.502** 
06 0.370** 99 0.566** 50 0.360** 73 0.365** 
07 0.950** 95 0.522** 50 0.595** 75 0.555** 
20 0.550** 93 0.576** 52 0.366** 76 0.330** 
20 0.520** 95 0.396** 56 0.563** 77 0.326** 
22 0.967** 96 0.332** 59 0.960** 000 0.555** 
26 0.535** 97 0.505** 55 0.306** 000 0.509** 
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29 0.570** 50 0.300** 53 0.356** 002 0.333** 
25 0.933** 50 0.390** 55 0.597** 006 0.569** 
23 0.956** 52 0.396** 56 0.506** 009 0.360** 

 202( معامبلت ارتباط المفردات بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ف= 6جدوؿ )تابع 
 االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة
005 0.370** 023 0.596** 095 0.300** 
003 0.390** 025 0.920** 096 0.566** 
005 0.370** 026 0.300** 097 0.360** 
006 0.536** 027 0.577** 050 0.305** 
007 0.600** 060 0.560** 050 0.333** 
000 0.560** 060 0.966** 052 0.526** 
000 0.633** 062 0.576** 056 0.526** 
002 0.620** 066 0.636** 059 0.333** 
006 0.565** 069 0.569** 055 0.339** 
009 0.955** 065 0.357** 053 0.356** 
005 0.303** 063 0.375** 055 0.329** 
003 0.352** 065 0.376** 056 0.355** 
005 0.326** 066 0.366** 057 0.366** 
006 0.363** 067 0.502** 030 0.523** 
007 0.567** 090 0.370** 030 0.335** 
020 0.502** 090 0.396** 032 0.590** 
020 0.552** 092 0.355** 036 0.533** 
022 0.596** 096 0.676** 039 0.500** 
026 0.302** 099 0.537** 035 0.355** 
029 0.537** 095 0.353** 033 0.303** 
025 0.550** 093 0.326**   

 (0.00دالة عند مستوى )** جميع المفردات     
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مبلت ارتباط المفردات بالدرجة الكمية ألبعادىا تراوحت ايتضح مف الجداوؿ السابقة أف قيـ مع
 (. 0.00(. وجميعيا دالة عند مستوى )0.757(، و )0.636فيما بيف )

 صدق املكارىة الطرفية

األطراؼ في ( أف ىذه الطريقة تقـو عمى مقارنة 075، 2006أوضح سعد عبد الرحمف )
اآلداة المستخدمة فقط؛ بحيث تتـ مقارنة درجات الثمث األعمى بدرجات الثمث األدنى في 
االختبار عف طريؽ حساب الداللة االحصائية بيف المتوسطيف، فإذا كانت ىناؾ داللة 
احصائية واضحة لمفرؽ بيف متوسط الثمث األعمى ومتوسط الثمث األدنى، يمكف القوؿ بأف 

ادؽ، وىذه طريقة سيمة وتعطي مؤشرًا سريًعا عف مدى صدؽ االختبار. واستناًدا االختبار ص
إلى ذلؾ الرأي، تمت مقارنة متوسط الثمث األعمى ومتوسط الثمث األدنى لدرجات االستبياف 

 وحساب داللة الفرؽ بينيما، ونتائجو موضحة في الجدوؿ التالي:
 

 202البحث العممي ف=( المقارنة الطرفية الستبياف ميارات 9جدوؿ )
 االنحراؼ المتوسط المجموعة

 المعياري
درجات  قيمة ت ف

 الحرية
مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 دالة 0.00 062 25.66 35 95.6 560.5 الثمث األدنى
 35 62.0 505.7 الثمث االعمى

( بيف 0.00يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ احصائًيا عند مستوى أقؿ مف )
طالب( لعينة الدراسة، مما يشير إلى  35طالب( والثمث األدنى ) 35متوسطي الثمث األعمى )

 قدرة االستبياف عمى التمييز بينيما، ويؤكد اتصافو بصدؽ المقارنة الطرفية. 
 ثبات االستبيان

نظرًا لكثرة عدد مفردات االستبياف وكبر حجـ العينة االستطبلعية التي تـ تقنينو عمييا، لـ 
يكف ممكًنا إعادة تطبيقو عمييـ مرة أخرى، لذلؾ لجأ الباحث في حساب ثباتو إلى معادلة ألفا 

 ( التالي.9كرونباؾ ألبعاد االستبياف والدرجة الكمية موضحة بالجدوؿ رقـ )كرونباؾ. وقيـ ثبات ألفا 
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 ( ثبات ألفا كرونباؾ ألبعاد االستبياف والدرجة الكمية5جدوؿ )
 ثبات ألفاكرونباؾ عدد العبارات البعد ـ
 0.566 02 عنواف البحث 0
 0.565 3 مقدمة البحث 2
 0.555 02 مشكمة البحث 6
 0.597 3 أىداؼ البحث 9
 0.373 3 أىمية البحث 5
 0.535 5 مصطمحات البحث 3
 0.372 3 اإلطار النظري لمبحث 5
 0.530 00 الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث 6
 0.569 7 فروض البحث 7

 0.659 06 المنيج والحدود واإلجراءات 00
 0.657 00 مجتمع البحث وعينتو 00
 0.572 5 أدوات البحث 02
 0.702 6 ميارات إحصائيةال 06
 0.662 20 أسموب الكتابة والتنسيؽ 09
 0.630 02 اإلقتباس والنقؿ واألمانة العممية 05
 0.669 02 النتائج والتوصيات والبحوث المقترحة 03
 0.695 7 توثيؽ مراجع المتف والقائمة النيائية 05

 0.752 033 الدرجة الكمية لبلستبياف
لدرجة ااألبعاد و مف دلة ثبات ألفا كرونباؾ لكؿ ايتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتفاع قيـ مع
(، وىي قيـ تقع في المدى 0.702(، )0.372الكمية، حيث تراوحت تمؾ القيـ فيما بيف )

 المقبوؿ بؿ والمرتفع مف الثبات.
 ثالًجا: امليوج املستخدو يف البحح

تـ استخداـ المنيج الوصفي نظًرا لمبلءمتو لطبيعة مشكمة البحث ومتغيراتو. ولـ يتوقؼ 
 موضع القياس بؿ تعدى األمر إلى التحميؿ والتفسير.البحث عند مجرد وصؼ الظاىرة 
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 ىتائج البحح وتفسريها:

 ىتائج السؤال األول:

نص السؤاؿ األوؿ عمى: " ما دور مقرر مناىج البحث كما ىو عميو في الواقع في إكساب 
 طمبة كمية التربية ميارات البحث العممي مف وجية نظر الطبلب؟"

تجابات عينة البحث عف كؿ بعد مف أبعاد االستبياف وعف ولئلجابة عنو تـ حساب متوسط اس
االستبياف ككؿ فيما يتعمؽ بتقييـ الواقع. ثـ تـ حساب الوزف النسبي لممتوسط كما في جدوؿ 

 (.625 :2009( مف خبلؿ المعادلة التالية: )عبد الوىاب، 3)
 Error!  ×000الوزف النسبي لممتوسط = 

( المتوسط والمتوسط النسبي ألبعاد االستبياف واالستبياف ككؿ في تقييـ الواقع 3جدوؿ )
 000ف=

الوزف النسبي  المتوسط البعد
 لممتوسط

الوزف النسبي  المتوسط البعد
 لممتوسط

 37.278      95.09    العاشر 56.658      99.02 األوؿ
 50.568      67.69    الحادي عشر 50.068      20.60 الثاني
 35.698      26.55    الثاني عشر 36.758      90.65 الثالث
 56.008      26.20    الثالث عشر 59.968      22.66 الرابع

 56.358      37.77    الرابع عشر 37.358      20.70 الخامس
 59.058      99.96    الخامس عشر 35.678      26.53 السادس
 33.658      67.60    السادس عشر 37.358      20.70 السابع
 50.678      60.70    السابع عشر 35.798      66.75 الثامف
 37.968      553.33   الدرجة الكمية 36.978      60.62 التاسع

إكساب طمبة  دور مقرر مناىج البحث فيواقع ( أف تقييـ عينة البحث ل5يتضح مف جدوؿ )
كمية التربية ميارات البحث العممي جاء منخفًضا في كافة أبعاده وفي الدرجة الكمية لبلستبياف 

التي تعد محًكا لمستوى التمكف المرغوب فيو، حيث تراوحت  ،8 فما أكثر55ككؿ عف النسبة 
(. وقد كاف أعمى 59.968:  568النسبة المئوية لمتوسطات أبعاد االستبياف فيما بيف ) 

(، وبالرغـ مف أنو أعمى وزف نسبي إال 59.968حيث كاف ) الرابعوزف نسبي لمتوسط البعد 
أنو لـ يصؿ إلى محؾ لمستوى التمكف المرغوب فيو. وقد يرجع ارتفاعو عف غيره مف األبعاد 
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ت سيولة تعمـ واكتساب الطمبة لكيفية صوغ أىداؼ البحث، إذ أنيا إعادة صوغ لتساؤالإلى 
 مشكمة البحث وفروضو، إعادة صوغ لمنطوؽ عنواف البحث.

الثالث، الخامس، السادس، وجاء الوزف النسبي لمتوسطات درجات عينة البحث في األبعاد )
( منخفًضا. وىذه السابع، الثامف، التاسع، العاشر، الثاني عشر، الثالث عشر، السادس عشر

اإلطار النظري  ،مصطمحات البحث ،ىمية البحثأعمى الترتيب مشكمة البحث، األبعاد تتناوؿ 
 ،حصائيةاإلميارات ، الأدوات البحث ،المنيج والحدود واإلجراءات ،فروض البحث، لمبحث

في كثير مف األحياف  وىذا االنخفاض يمكف تفسيره بأف. النتائج والتوصيات والبحوث المقترحة
بعية ال يستطيع صوغيا وتحديد مشكمة البحث ال تكوف واضحة في ذىف الباحث نفسو، وبالت

أبعادىا بشكؿ يقنع القارئ بوجود مشكمة، وقد يتوىـ الباحث أف ىناؾ مشكمة، والواقع عكس 
ذلؾ. وال يتمكف بعض الباحثيف مف التعبير عف أىميةالبحث نظًرا لعدـ قدرتو عمى تحديد أوجو 

ر، فيخمط بيف األىمية االستفادة أو فئات المستفيديف مف نتائج البحث، ويختمط عميو األم
(، 0779والمشكمة. أما عف مصطمحات البحث فقد أكدت نتائج دراسة ذكري، وسميماف )

أف الطمبة بحاجة إلى معرفة كيفية صوغ تعريفات  (Mckeegan, 1998, P.12)ودراسة 
اجرائية لمصطمحات البحث. حيث يستفيض بعض طمبة الدراسات العميا في سرد العديد مف 
التعريفات لممصطمحات دوف أف يقدـ تعريًفا إجرائًيا لما سيقـو بقياسو. كما يعرض الباحثوف 

ع والدراسات في اإلطار النظري دوف المبتدءوف عشرات الصفحات المنقولة مف الكتب والمراج
ترابط منطقي بينيا وبشكؿ مدعاة لممؿ القارئ ويمكف تفسير ذلؾ بعدـ قدرة الباحث عمى 
تصنيؼ وتنظيـ المعمومات التي يحصؿ عمييا وفرز ما يتناسب مع متغيراتو مف عدمو، 

لفروض ببساطة ألنو لـ يتدرب عمى ذلؾ. وال يستطيع كثير مف الطمبة التمميز بيف ا
والتساؤالت، وال يستطيعوف اختيار التصميـ البحثي المناسب لطبيعة المشكمة، ويجد كثير مف 
الباحثوف صعوبات جمة في تفسير النتائج وتحميميا وربطيا بنتائج الدراسات السابقة وذلؾ 
ألنيا تحتاج إلى حصافة مف الباحث، وعمؽ في التحميؿ، وقراءة متبصرة لما تعنيو القيـ 

صائية الناتجة، فيكتفي كثير مف الباحثوف بعرض أسماء الدراسات التي اتفقت أو اختمفت االح
معو دوف أف يبرر أسباب اإلتفاؽ أو االختبلؼ، ولماذا جاءت نتائجو بيذا الشكؿ، وما 
األسئمة التي لـ ُتحؿ بعد، وما جوانب المشكمة التي ال تزاؿ موضع غموض وتحتاج إلى 

 تقصي مستقبمي.
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يتناوؿ الميارات االحصائية، وكانت الذي  الثالث عشردنى ىذه األوزاف ما يتعمؽ بالبعد وكاف أ
إلى االتجاه  االنخفاض عف مستوى التمكف المطموب وقد يرجع ذلؾ (،568نسبتو المئوية )

وأف العديد منيـ كانوا بالقسـ األدبي في  ال سيما ،السمبي نحو االحصاء لدى معظـ الطمبة
ولـ يدرسوا مقرر الرياضيات بتوسع. وىذا ما أكدتو نتائج دراسة )بف عمي،  ،ويةالمرحمة الثان

( التي وجدت أف الطمبة ذوي التخصص األدبي أكثر قمًقا أثناء تعمـ الميارات 56، 2005
 االحصائية مف أقرانيـ ذوي التخصص العممي. 

(، 2000 ،عزو )عفانة وو(، 2009وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف )باىي، 
( التي أوضحت نتائجيا الحاجة الشديدة لمباحثيف وأعضاء ىيئة 2006سبلمة،  و)عبلونة و

. كما يمكف (SPSS)التدريس إلى التدريب عمى البرامج االحصائية المتقدمة مثؿ برنامج 
تفسير تمؾ النتيجة أيًضا بما يسمى في األدبيات والدراسات السابقة بقمؽ االحصاء وىو يشير 

 خوؼ الطمبة وتوترىـ مف مجرد دراسة المفاىيـ االحصائية.إلى  
وبذلؾ يمكف تفسير انخفاض متوسط درجات الطمبة في تقييـ الواقع المتعمؽ بالميارات 

الميارات االحصائية قد يمثؿ عائًقا أماميـ  االحصائية بأف قمؽ االحصاء واالتجاه السمبي نحو
فروض. ويؤكد ذلؾ المنحى في التفسير اللمتحقؽ مف  البلزمة االحصائية في تعمـ الميارات

الذي أكد أف قمؽ االحصاء يؤثر سمًبا عمى دافعية  (Onwuegbuzie, 2000)نتائج دراسة 
 الطمبة لمتعمـ والتحصيؿ في مقرر االحصاء.

؛ سمطاف، 2002؛ المغربي، 2005وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف )كبيش، 
( حيث أجمعت نتائجيا عمى معاناة طمبة الدراسات العميا مف جوانب ضعؼ في ميارات 2006

عمى استخداـ األساليب  قدرتيـ ضعؼالبحث العممي وأبرز جوانب القصور يتمثؿ في 
 استنتاج دالالت مف القيـ االحصائية الناتجة. و مع األرقاـ أ التعامؿ االحصائية المناسبة أو

وربما يكوف السبب في ضعؼ طمبة الدراسات العميا في الميارات االحصائية ىو تكاسؿ الطمبة 
عف االجتياد في تعمـ تمؾ الميارات، وربما يكوف السبب ىو سوء ممارسات تدريس مقرر 

تمسؾ بعض القائميف بتدريسو بالنمط التقميدي االحصاء وعرضو لمطمبة بشكؿ نظري بحت، و 
واجبار الطمبة عمى حؿ المسائؿ االحصائية يدوًيا، مما يجعميـ يكرىوف االحصاء ويخافوف مف 
أساتذتيا فيتبنوف اتجاىات سمبية نحو دراستيا، كما أف عدـ تمكف بعض أعضاء ىيئة 

، يجعميـ يعزفوف SPSSة مثؿ التدريس مف التعامؿ مع البرامج االحصائية الجاىزة المحوسب
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عف تدريس االحصاء لمطمبة باستخداـ تمؾ البرامج المتطورة ويتشبثوف بالنمط التقميدي الذي 
منيـ توفير بيئة  بالرغـ مف أف معايير الجودة في العممية التدريسية تتطمب ،عفا عميو الزمف

 ـو بتدريسو.تعمـ داعمة تنمي لدى الطمبة اتجاىات ايجابية نحو المقرر ومف يق
كما يمكف تفسير ضعؼ الميارات االحصائية لدى طمبة العينة باالعتقاد الشائع بيف المتعمميف 
ومفاده أف دراسة االحصاء ومحاولة اتقاف مياراتيا يشكؿ عبًئا نفسًيا ثقيبًل عمى كاىؿ الطمبة 
 والطالبات عمى حد سواء. لذلؾ فمف الضروري أف يحرص عضو ىيئة التدريس القائـ
بتدريس مقرر مناىج البحث واالحصاء عمى ربط المفاىيـ والمسائؿ االحصائية بواقع 

والتركيز عمى الجوانب التطبيقية أكثر مف النواحي النظرية المجردة في  ،وتخصصات الطمبة
ويساعدىـ عمى استيعاب مفاىيمو والتمكف  ،مما يعظـ استفادة الطمبة منو ؛مقرر االحصاء

 (.67، 66، 2005مف مياراتو )بف عمي ، 
التي وجدت أف دراسة  Sahan & Tarhan (2015)وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

كف ليا دور في اكساب طمبة كمية التربية ميارات البحث العممي؛ مما يمقرر مناىج البحث لـ 
مع نتائج دراسة عطيو و محمد  تتفؽية نحو البحث العممي. كما جعميـ يتبنوف اتجاىات سمب

( التي وجدت أف لممقررات التربوية اسياـ ضعيؼ )مف وجية نظر أعضاء 050، 2006)
ىيئة التدريس( في اكساب الطمبة ميارات البحث العممي، في حيف أوضح الطمبة أف ليا درجة 

 Arantes do، ودراسة Aguado (2009)اسياـ متوسطة. ولكف تختمؼ مع نتائج دراسة 

Amaral & Lino do Santos (2018)  التي أبرزت تحسف ميارات البحث العممي وكتابة
 الخطة البحثية نتيجة لدراسة مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ النفس.

نخفاض الوزف النسبي لمتوسط الدرجة الكمية عمى االستبياف ككؿ عف محؾ التمكف إوقد يعود 
غوب فيو إلى إنخفاض درجات عينة البحث في كؿ أبعاد االستبياف والتي تمثؿ ميارات المر 

البحث العممي والتي قد يعود الضعؼ والقصور فييا إلى كؿ أو بعض المبررات واألسباب 
 السابؽ ذكرىا.

أف بعض المقررات الدراسية تفشؿ في تحقيؽ األىداؼ التربوية المرجوة منيا،  المعموـومف 
ىـ تمؾ األىداؼ إف لـ يكف أىميا عمى اإلطبلؽ تنمية ميارات البحث العممي وميارات ولعؿ أ

(. وىذا ىو الحاؿ الذي اتضح مف 276، 0765التفكير العميا وحؿ المشكبلت )النمر، 
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ف عالية ىذا المقرر في تنمية ميارات  تبيف أفالنتائج الخاصة بدور مقرر مناىج البحث؛ حيث 
 وف المستوى المطموب.البحث العممي كانت د

 نتائج السؤال الثاني:

نص ىذا السؤاؿ عمى: " ما الدور المأموؿ مف مقرر مناىج البحث في إكساب طمبة كمية 
 التربية ميارات البحث العممي مف وجية نظر عينة الطبلب؟"

ولئلجابة عنو تـ حساب متوسط استجابات عينة البحث عف كؿ بعد مف أبعاد االستبياف     
وعف االستبياف ككؿ فيما يتعمؽ بتقييـ المأموؿ. ثـ تـ حساب الوزف النسبي لممتوسط كما في 

 ( التالي.5جدوؿ )
 لمأموؿ( المتوسط والمتوسط النسبي ألبعاد االستبياف واالستبياف ككؿ في تقييـ ا5جدوؿ )

الوزف النسبي  المتوسط البعد
 لممتوسط

الوزف النسبي  المتوسط البعد
 لممتوسط

 57.008 50.92 العاشر 53.78 93.06 األوؿ
 55.098 90.25 الحادي عشر 60.78 29.26 الثاني
 60.058 26.03 الثاني عشر 60.58 96.92 الثالث
 65.058 69.63 الثالث عشر 55.658 26.20 الرابع

 56.658 56.65 الرابع عشر 60.358 29.20 الخامس
الخامس  57.508 25.66 السادس

 عشر
96.37 52.628 

السادس  57.08 26.56 السابع
 عشر

50.00 66.528 

 53.98 69.66 السابع عشر 57.568 67.57 الثامف
 57.008 353.30 الدرجة الكمية 60.698 63.66 التاسع

البحث لمدور المأموؿ مف مقرر مناىج البحث في ( أف تقييـ عينة 3يتضح مف جدوؿ )
إكساب طمبة كمية التربية ميارات البحث العممي جاء مرتفًعا في كافة أبعاده وفي الدرجة 

8 فما أكثر التي تعد محًكا لمستوى التمكف المرغوب 55الكمية لبلستبياف ككؿ عف النسبة 
8:  52.62تبياف فيما بيف )فيو، حيث تراوحت النسبة المئوية لمتوسطات أبعاد االس



 ....................................دور مقرر مناهج البحث في إكساب طلبة كلية التربية مهارات البحث العلمي

- 670 - 

(. وىذا يشير إلى ارتفاع سقؼ آماؿ وطموحات الطمبة فيما يتعمؽ باألدوار المتوقعة 65.05
مف ذلؾ المقرر في تنمية ميارات البحث العممي. كما تبرز ىذه المتوسطات المرتفعة إدراؾ 

يـ في تحسيف ذلؾ الطمبة لمواقع المتدني في تدريس ىذا المقرر، ووعييـ بالقصور فيو ورغبت
 وذلؾ بالنسبة لطمبةالوضع، نظًرا لما يرونو مف معاناة في اعداد مشروع التخرج الممتد 

بشعبة عمـ النفس التربوي، والصعوبات التي يجدىا طمبة الدراسات العميا أثناء  الفرقة الرابعة
ت المطموبة آمميف في أف تحسف ذلؾ الدور سوؼ يؤدي إلى إتقانيـ لمميارا رحمة الماجستير،

بمعايير تقييـ البحوث التربوية والنفسية التي يتبناىا أعضاء ىيئة التدريس  تفي بحوثالعداد 
. كما يمكف تفسير تمؾ أو االشراؼ عمى الرسائؿ العممية الذيف يقوموف بتدريس ذلؾ المقرر

كمية باألدوار المتوقعة مف عضو ىيئة التدريس خاصة بعد حصوؿ  الطمبةالنتيجة بنمو وعي 
حيث زادت ثقافة الطبلب المتعمقة بالجودة  ،التربية جامعة المنيا عمى االعتماد األكاديمي

 وتقييـ أدوار ىيئة التدريس في عمميات التعميـ والتقويـ. 
ذا تأممنا األبعاد التي ترتفع فييا توقعات الطمبة وآماليـ تتمثؿ في البعد الثالث )مشكمة  وا 

ية البحث(، والبعد التاسع )فروض البحث(، والبعد الثاني عشر البحث(، البعد الخامس )أىم
)أدوات البحث(، والبعد الثالث عشر )الميارات االحصائية(، والبعد السادس عشر )النتائج 

. وكؿ ىذه األبعاد 57.008والتوصيات والبحوث المقترحة(، والدرجة الكمية التي بمغت نسبتيا 
تاج الطمبة فييا إلى تحسيف وتدريب، والمتأمؿ في تمؾ جاءت نسبة الواقع فييا متدنية ويح

األبعاد يجد أنيا ميارات وظيفية يتطمع الطمبة لمتمكف منيا، ويمكف تفسير ذلؾ بعظـ أىمية 
تمؾ األبعاد في استكماؿ البحث وىيكمتو في صورتو السميمة، وربما بسبب قمة اىتماـ 

قياـ الطمبة بأنفسيـ بتحديد أبعاد  القائميف بتدريس مقرر مناىج البحث بالتركيز عمى
مشكبلت بحوثيـ، أو صوغ عناصر األىمية التطبيقة والنظرية أو فروض البحث، وعدـ 
تدريبيـ عمى اعداد أدوات والتأكد مف خصائصيا السيكومترية، إضافة إلى أف االحصاء يمثؿ 

في عمـ النفس عقبة أزلية أماـ العديد مف طمبة الدراسات العميا سواء كانوا متخصصيف 
التربوي أـ غير متخصصيف. وبالتبعية جاءت النسبة المئوية لمدرجة الكمية آلماؿ الطمبة مف 

 مقرر مناىج البحث مرتفعة نظرًا الرتفاع النسبة المئوية لؤلبعاد المكونة ليا.
ويمكف عزو ارتفاع آماؿ وتطمعات وطموحات الطبلب فيما يتعمؽ بالدور الميـ الذي ينبغي أف 

ديو مقرر مناىج البحث في تحسيف ميارات البحث العممي لدييـ إلى طغياف الطابع النظري يؤ 
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البحت في تدريس ذلؾ المقرر بالرغـ مف كونو مقرر يحتاج إلى تطبيقات عممية كثيرة حتى 
يستوعب الطبلب المفاىيـ الموجودة بو. كما أف بعض أعضاء ىيئة التدريس يقوموف 

ف الطبلب بعمؿ بحث أو خطة بحث كتطبيؽ عممي عمى المقرر دوف بالتدريس النظري ويكم فو
متابعة مدى تقدميـ ومدى اتقانيـ لميارات اعداد تمؾ الخطة، مما يجعؿ الطمبة يتخبطوف في 

أو  ، أو المحاولة والخطأ،وف لمتقميد العشوائي ألعماؿ زمبلئيـ السابقيفأاعدادىا ويمج
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات مكف فعمي.  طباعتيا مف االنترنت دوف استيعاب أو ت

)آؿ مقبؿ،  ،(2000محمد ) Murtonen et al., (2008)( 2009باىي )كؿ مف  
 Meerah et al. (2012b) ، (Abduali & Ansah( 603، 2006)سمطاف،  ،(2002
(2014  ،Earley (2014). 

 ىتائج السؤال الجالح:

دالة احصائًيا بيف الواقع والمأموؿ مف أدوار مقرر نص ىذا السؤاؿ عمى: "ىؿ توجد فروؽ 
 مناىج البحث في تنمية ميارات البحث العممي مف وجية نظر عينة الطبلب؟"

ولئلجابة عنو تـ استخداـ اختبار )ت( لداللة الفرؽ بيف متوسطيف مرتبطيف، حيث أجاب 
ر مناىج البحث في نفس أفراد العينة عمى استبياف واحد مرتيف: مرة لقياس واقع دور مقر 

 (6تنمية ميارات البحث العممي، واألخرى لقياس المأموؿ، ونتائجو موضحة في جدوؿ )
( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي الواقع والمأموؿ مف دور مقرر 6جدوؿ )

 000مناىج البحث في تنمية ميارات البحث العممي وأبعاده الفرعية ف= 
 قيمة  المأموؿ الواقع البعد

 ت
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

Cohen's 
D** 

حجـ 
 ع ـ ع ـ* التأثير

 متوسط 0.653 0.006 77 0.39 7.65 93.06 3.05 99.02 األوؿ
 كبير 0.366 0.00 77 6.90 5.56 29.26 9.62 20.60 الثاني
 كبير 2.20 0.00 77 5.50 7.65 96.92 3.20 90.65 الثالث
 صغير 0.259 0.253 77 0.09 5.70 26.20 6.20 22.66 الرابع

 كبير 0.656 0.00 77 9.96 5.27 29.20 6.65 20.70 الخامس
 كبير 0.625 0.00 77 9.57 5.65 25.66 9.72 26.53 السادس
 كبير 0.527 0.00 77 6.30 5.65 26.56 6.66 20.70 السابع
 كبير 0.760 0.00 77 9.62 6.63 67.57 5.79 66.75 الثامف
 كبير 0.000 0.00 77 5.55 5.29 63.66 5.90 60.62 التاسع
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 كبير 0.565 0.00 77 9.05 00.29 50.92 6.00 95.09 العاشر
الحادي 
 عشر

 صغير 0.250 0.250 77 0.00 00.57 90.25 5.36 67.69

الثاني 
 عشر

 كبير 0.702 0.00 77 9.93 3.56 26.03 9.76 26.55

الثالث 
 عشر

 كبير 0.736 0.00 77 00.90 5.79 69.63 3.75 26.20

الرابع 
 عشر

 كبير 0.565 0.00 77 6.30 05.53 56.65 00.66 37.77

الخامس 
 عشر

 صغير 0.063 0.370 77 0.900 02.36 96.37 6.35 99.96

السادس 
 عشر

 كبير 0.266 0.00 77 3.60 7.52 50.00 6.00 67.60

السابع 
 عشر

 صغير 0.692 0.066 77 0.56 7.23 69.66 5.23 60.70

الدرجة  
 الكمية

 كبير 0.209 0.00 77 5.53 006.02 353.30 35.69 553.33

 (237، 2000تـ تطبيؽ المعادلة المذكورة في )محمد،  **)ـ( تشير إلى المتوسط الحسابي، )ع( تشير إلى االنحراؼ المعياري  *

الطبلب في تقييميـ ( وجود فروؽ دالة احصائًيا بيف متوسط درجات 6يتضح مف جدوؿ )
ألدوار الواقع ومتوسط درجاتيـ في األدوار المأمولة في جميع أبعاد االستبياف وفي الدرجة 
 الكمية لو لصالح األدوار المأمولة، ماعدا خمسة أبعاد وىي عمى الترتيب: )العنواف، األىداؼ،

حيث كانت الفروؽ بيف العينة، االقتباس والنقؿ واألمانة العممية، وتوثيؽ المراجع( و  المجتمع
ويمكف تفسير ذلؾ بأف ىذه األبعاد تتصؼ بالسيولة في  الواقع والمأموؿ غير دالة احصائًيا.

استيعابيا وتطبيقيا، ويتمكف الطمبة منيا نظًرا ألنيا تمثؿ أبجديات العمؿ البحثي، فميس مف 
الجيد سواء مف الصعب أف يصوغ الطالب عنواًنا وفؽ الشروط الواجب توافرىا في العنواف 

ذا استطاع  حيث الشكؿ أو المضموف، كما أف أىداؼ البحث ىي نفسيا تساؤالتو وفروضو، وا 
الطالب صوغ عنواف صحيح، سوؼ يستطيع اعادة صوغ منطوؽ العنواف في شكؿ ىدؼ عاـ 
ويشتؽ منو األىداؼ الفرعية. أما عف مجتمع البحث وعينتو، فثمة طرؽ عشوائية بسيطة 

يا انتقاء عينة ممثمة طالما استطاع تحديد اإلطار العاـ لممجتمع األصؿ، ونظًرا يمكنو مف خبلل
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النتشار ثقافة التحذير مف االنتحاؿ أو السرقة العممية بيف أعضاء ىيئة التدريس، فقد انتقمت 
ىذه التحذيرات بشكؿ أو بآخر لمطمبة مف كثرة ترديدىا والخوؼ مف الوقوع فييا. ويتمثؿ البعد 

ي التوثيؽ، حيث يقـو أعضاء ىيئة التدريس في بحوثيـ بكتابة المراجع سواء في األخير ف
المتف أـ القائمة النيائية، لذلؾ يستطيع الطمبة تعمـ طريقة كتابة المراجع بسيولة ويسر دوف 
تعقيد، لذلؾ جاء الدور المأموؿ في ىذا البعد منخفض ألف كؿ مرجع لو طريقة توثيؽ خاصة 

أو لبس في ىذا األمر. وربما لسيولة تمؾ الموضوعات يركز عمييا  بو، فبل يحدث خمط
القائموف عمى تدريس مقرر مناىج البحث، فيستوعبيا الطمبة بسرعة، وال يتمنوف التركيز 

مما يوحي  الخاصة ببقية األبعاد كما يبلحظ ارتفاع قيـ حجـ التأثير عمييا أكثر في المستقبؿ.
التي تتـ عمى أرض الواقع واألدوار المأمولة مف وجية نظر بوجود فجوة كبيرة بيف األدوار 

(، 2003وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف الزغوؿ والينداؿ )عينة الطبلب. 
، و أبو ستة و العاشؽ Meerah et al. (2012a; 2012b)(، و2003األحوؿ )

(2005.) 
 ىتائج السؤال الرابع:

فروؽ دالة احصائًيا في تقييـ الواقع والمأموؿ مف دور نص ىذا السؤاؿ عمى: " ىؿ توجد 
 مقرر مناىج البحث في تنمية ميارات البحث العممي تعزى لمتخصص؟"

قبؿ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ، تـ ايجاد معامبلت االرتباط بيف الفروؽ بيف األبعاد، واتضح مف 
مما يعني أف  0.60عف مصفوفة معامبلت االرتباط أف معظـ قيـ معامبلت االرتباط زادت 

وىو  (MANOVA)المتغيريف التابعيف يمثبلف عامبًل خطًيا واحًدا، لذلؾ تـ استخداـ أسموب 
تحميؿ التبايف لممتغيرات التابعة المتعددة، حيث أف المتغير المستقؿ ىنا ىو التخصص 

، في الواقعكما ىي عميو )عممي، أدبي(، والمتغيريف التابعيف ىنا ىما: ميارات البحث العممي 
وميارات البحث العممي المأمولة، وقبؿ عرض نتائج تحميؿ التبايف لممتغيرات التابعة المتعددة، 

لمفروؽ الذي تعد داللتو مؤشًرا عمى وجود تأثير  (Wilks' Lambda)تـ ايجاد قيـ معامؿ 
ممي لممتغير المستقؿ )التخصص: عممي، أدبي( عمى المتغيريف التابعيف )ميارات البحث الع

، وميارات البحث العممي المأمولة(، وكانت جميعيا غير دالة احصائًيا كما ىي عميو في الواقع
ونتائج تحميؿ التبايف لممتغيرات التابعة المتعددة موضحة في  (،7كما في جدوؿ رقـ )

 .(00، )(00) يفالجدول
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عممي كما لداللة الفروؽ في ميارات البحث ال (Wilks' Lambda)( قيـ معامؿ 7جدوؿ )
 ىي عميو في الواقع والمأمولة التي تعزي لمتخصص

قمية معامؿ  البعد ـ
Wilks' 

Lambda 

 قيمة
 ؼ

 مستوى 
 الداللة

 0.660 0.065 0.773 عنواف البحث 0
 0.676 0.006 0.776 مقدمة البحث 2
 0.659 0.065 0.775 مشكمة البحث 6
 0.790 0.030 0.777 أىداؼ البحث 9
 0.609 0.052 0.753 أىمية البحث 5
 0.600 0.200 0.773 مصطمحات البحث 3
 0.702 0.072 0.776 اإلطار النظري لمبحث 5
 0.750 0.027 0.777 الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث 6
 0.605 0.073 0.753 فروض البحث 7
 0.505 0.366 0.763 المنيج والحدود واإلجراءات 00
 0.950 0.530 0.765 مجتمع البحث وعينتو 00
 0.962 0.563 0.765 أدوات البحث 02
 0.637 0.003 0.760 ميارات إحصائية 06
 0.206 0.552 0.737 أسموب الكتابة والتنسيؽ 09
 0.363 0.955 0.770 اإلقتباس والنقؿ واألمانة العممية 05
 0.360 0.665 0.772 النتائج والتوصيات والبحوث المقترحة 03
 0.663 0.732 0.760 المتف والقائمة النيائية توثيؽ مراجع 05

 0.365 0.655 0.772 الدرجة الكمية لبلستبياف
وقيـ )ؼ( لممتغيريف  Wilks' Lambdaيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ احصائي 

التابعيف مًعا غير دالة احصائًيا، وبشكؿ أكثر تفصيبًل سوؼ يتـ عرض نتائج تحميؿ التبايف 
 لممتغيرات التابعة المتعددة كؿ عمى حده في الجدوليف التالييف.
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( نتائج تحميؿ التبايف لممتغيرات التابعة المتعددة لمعرفة تأثير التخصص )عممي، 00جدوؿ )
 56ف أدبي=  92مى ميارات البحث العممي كما ىي عميو في الواقع، ف عممي= أدبي( ع

مصدر  البعد ـ
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ؼ

مستوى 
 الداللة

 
0 

 
 عنواف البحث 

 0.593 0.635 03.622 0 03.622 التخصص
   99.972 76 9630.066 الخطأ
    000 229307 الكمي

 0.503 0.066 2.766 0 2.766 التخصص مقدمة البحث 2
   22.035 76 2032.652 الخطأ
    000 50067 الكمي

 0.369 0.266 00.022 0 00.022 التخصص مشكمة البحث  6
   96.555 76 9560.066 الخطأ
    000 200330 الكمي

 
9 

 
 أىداؼ البحث 

 0.557 0.060 0.063 0 0.063 التخصص
   09.266 76 0677.559 الخطأ
    000 39050 الكمي

 
5 
 

 
 أىمية البحث 

 0.066 2.276 67.306 0 67.306 التخصص
   05.255 76 0372.705 الخطأ
    000 52096 الكمي

 0.526 0.902 00.960 0 00.960 التخصص المصطمحات  3
   25.625 76 2962.060 الخطأ
    000 50955 الكمي

 اإلطار النظري  5
 

 0.509 0.095 2.566 0 2.566 التخصص
   05.663 76 0595.722 الخطأ
    000 59627 الكمي
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( نتائج تحميؿ التبايف لممتغيرات التابعة المتعددة لمعرفة تأثير التخصص 00تابع جدوؿ )
ف أدبي=  92الواقع ف عممي= )عممي، أدبي( عمى ميارات البحث العممي كما ىي عميو في 

56 
مصدر  البعد ـ

 التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ؼ

مستوى 
 الداللة

الدراسات  6
 السابقة

 0.605 0.055 2.060 0 2.060 التخصص
   65.757 76 6520.757 الخطأ
    000 067570 الكمي

فروض  7
 البحث

 0.627 0.95 0.556 0 0.556 التخصص
   66.305 76 6279.922 الخطأ
    000 009652 الكمي

المنيج  00
والحدود 
واإلجراءا

 ت

 0.636 0.026 0.762 0 0.762 التخصص
   37.565 76 3669.056 الخطأ
    000 250060 الكمي

مجتمع  00
البحث 
 وعينتو

 0.737 0.002 0.052 0 0.052 التخصص
   95.390 76 9336.536 الخطأ
    000 076593 الكمي

أدوات  02
 البحث

 0.590 0.007 6.356 0 6.356 التخصص
   66.907 76 6259.002 الخطأ
    000 37229 الكمي

ميارات  06
 احصائية

 0.636 0.605 96.369 0 96.369 التخصص
   57.569 76 5669.653 الخطأ
    000 36966 الكمي

أسموب  09
الكتابة 
 والتنسيؽ

 0.622 0.770 053.763 0 053.763 التخصص
05590.75 الخطأ

9 
76 056.560   

    000 306703 الكمي
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اإلقتباس  05
والنقؿ 
واألمانة 
 العممية

 0.563 0.277 29.300 0 29.300 التخصص
   62.656 76 6050.067 الخطأ
    000 265720 الكمي

نتائج  03
وتوصيا

ت 
وبحوث 
 المقترحة

 0.503 0.066 02.696 0 02.696 التخصص
   72.335 76 7060.635 الخطأ
    000 065537 الكمي

( نتائج تحميؿ التبايف لممتغيرات التابعة المتعددة لمعرفة تأثير التخصص 00تابع جدوؿ )
ف أدبي=  92)عممي، أدبي( عمى ميارات البحث العممي كما ىي عميو في الواقع ف عممي= 

56 
مصدر  البعد ـ

 التبايف
درجات  مجموع المربعات

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ؼ

مستوى 
 الداللة

توثيؽ  05
 مراجع
المتف 

والقائمة 
 النيائية

 0.255 0.205 39.535 0 39.535 التخصص
   56.592 76 5233.355 الخطأ
    000 005270 الكمي

الدرجة الكمية  
 لبلستبياف

 0.322 0.295 0592.999 0 0592.999 التخصص
   3605.063 76 306067.503 الخطأ
    000 67557526 الكمي

أدبي( عمى تقييـ الطمبة لواقع  –عدـ وجود تأثير لمتخصص )عممييتضح مف الجدوؿ السابؽ 
دور مقرر مناىج البحث في إكساب الطمبة ميارات البحث العممي، حيث كانت قيـ "ؼ" غير 

 دالة احصائًيا في جميع األبعاد والدرجة الكمية الخاصة بتقييـ الواقع.
 
 



 ....................................دور مقرر مناهج البحث في إكساب طلبة كلية التربية مهارات البحث العلمي

- 676 - 

)عممي، ( نتائج تحميؿ التبايف لممتغيرات التابعة المتعددة لمعرفة تأثير التخصص 00جدوؿ )
 56ف أدبي=  92أدبي( عمى ميارات البحث العممي المأمولة، ف عممي= 

مصدر  البعد ـ
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ؼ

مستوى 
 الداللة

 
0 

 
عنواف 
 البحث 

 0.760 0.006 0.659 0 0.659 التخصص
   000.056 76 00679.703 الخطأ
    000 036693 الكمي

مقدمة  2
 البحث

 0.503 0.075 9.692 0 9.692 التخصص
   50.005 76 9700.236 الخطأ
    000 52550 الكمي

مشكمة  6
 البحث 

 0.690 0.090 5.006 0 5.006 التخصص
   023.570 76 02905.695 الخطأ
    000 072633 الكمي

 
9 

 
أىداؼ 
 البحث 

 0.690 0.090 2.263 0 2.263 التخصص
   59.602 76 5650.559 الخطأ
    000 66050 الكمي

 
5 
 

 
أىمية 
 البحث 

 0.953 0.502 03.705 0 03.705 التخصص
   66.030 76 6267.666 الخطأ
    000 50777 الكمي

المصط 3
 لحات 

 0.736 0.002 0.029 0 0.029 التخصص
   55.050 76 5300.563 الخطأ
    000 35957 الكمي

اإلطار  5
 النظري 

 

 0.665 0.096 2.065 0 2.065 التخصص
   95.530 76 9360.525 الخطأ
    000 95039 الكمي

 الدراسات 6
 السابقة

 0.733 0.002 0.056 0 0.056 التخصص
   65.563 76 6665.902 الخطأ
    000 065233 الكمي
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لممتغيرات التابعة المتعددة لمعرفة تأثير التخصص )عممي، ( نتائج تحميؿ التبايف 00تابع جدوؿ )
 56ف أدبي=  92أدبي( عمى ميارات البحث العممي المأمولة ف عممي= 

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف البعد ـ
 الحرية

 قيمة  متوسط المربعات
 ؼ

مستوى 
 الداللة

فروض  7
 البحث

 0.029 2.900 070.522 0 070.522 التخصص
   57.560 76 5576.766 الخطأ
    000 002020 الكمي

المنيج  00
والحدود 

 واإلجراءات

 0.250 0.690 076.052 0 076.052 التخصص
   095.692 76 09966.936 الخطأ
    000 222256 الكمي

مجتمع  00
البحث 
 وعينتو

 0.737 0.527 266.630 0 266.630 التخصص
   055.656 76 05256.390 الخطأ
    000 096006 الكمي

أدوات  02
 البحث

 0.265 0.925 70.600 0 70.600 التخصص
   39.036 76 3256.330 الخطأ
    000 36750 الكمي

ميارات  06
 احصائية

 0.620 0.776 50.00 0 50.00 التخصص
   50.000 76 9700.550 الخطأ
    000 005520 الكمي

أسموب  09
الكتابة 
 والتنسيؽ

 0.035 0.757 579.750 0 579.750 التخصص
   905.563 76 67533.767 الخطأ
    000 506269 الكمي

اإلقتباس  05
والنقؿ 
واألمانة 
 العممية

 0.900 0.505 056.652 0 056.652 التخصص
   209.963 76 20009.366 الخطأ
    000 050556 الكمي

نتائج  03
وتوصيات 
وبحوث 
 المقترحة

 0.909 0.506 75.206 0 75.206 التخصص
   065.993 76 06256.595 الخطأ
    000 227560 الكمي
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( نتائج تحميؿ التبايف لممتغيرات التابعة المتعددة لمعرفة تأثير التخصص 00تابع جدوؿ )
 56ف أدبي=  92)عممي، أدبي( عمى ميارات البحث العممي المأمولة ف عممي= 

مصدر  البعد ـ
 التبايف

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ؼ

مستوى 
 الداللة

توثيؽ  05
 مراجع
المتف 

والقائمة 
 النيائية

 0.656 0.569 65.265 0 65.265 التخصص
   006.562 76 00355.505 الخطأ
    000 000027 الكمي

الدرجة الكمية  
 لبلستبياف

 0.935 0.566 6226.050 0 6226.050 التخصص
   3605.063 76 0975576.50 الخطأ
    000 65095277 الكمي

أدبي( عمى تقييـ الطمبة  –عدـ وجود تأثير لمتخصص )عممييتضح مف الجدوؿ السابؽ 
الدور المأموؿ مف مقرر مناىج البحث في إكساب الطمبة ميارات البحث العممي، حيث كانت 

 قيـ "ؼ" غير دالة احصائًيا في جميع األبعاد والدرجة الكمية الخاصة بتقييـ المأموؿ.
ويمكف تفسير عدـ وجود فروؽ دالة احصائًيا بيف الطمبة ذوي التخصص العممي واألدبي في 
تقييميـ لمواقع والمأموؿ مف دور مقرر مناىج البحث في تزويد الطمبة بميارات البحث العممي 
بالحقيقة التي مفادىا أف ميارات البحث العممي الزمة وضرورية لمجميع بغض النظر عف 

طمبة يدرسوف مقرر واحد وىو مناىج البحث، ويقوموف باعداد مشروع بحثي تخصصاتيـ، فال
أو مشروع تخرج ممتد معمـ عمى الجميع، ويقوـ بالتدريس ليـ عضو ىيئة تدريس واحد. كما 
أف تشابو الطمبة سواء تخصص عممي أـ أدبي في تطمعاتيـ وآماليـ مف أدوار مفيدة في 

يـ المشتركة في تحسيف ممارسات تدريس ىذا المقرر المستقبؿ ليذا المقرر يعود إلى رغبت
وتجويد أليات العمؿ فيو بيف الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس، فنظًرا لما وجدوه مف صعوبات، 
يحاولوف أف يتجنب زمبلئيـ في المستقبؿ العقبات التي تعرضوا ىـ ليا. كما يمكف عزو 

متماثمة في دراسة وتعمـ مثؿ ىذه تشابو آماليـ إلى استخداميـ لطقوس متشابو وممارسات 
 المقررات. 
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 توصيات البحح

 في ضوء النتائج التي خمص إلييا البحث، أمكف صوغ مجموعة مف التوصيات كما يمي:
تدريب طمبة كمية التربية عمى ميارات البحث العممي نظًرا لطبيعة عمميـ فيما بعد  -0

ميارات تمؾ الـ إلى استخداـ في بيئة تعج بالمشكبلت التربوية والنفسية وتحتاج مني
 في حميا. 

اعداد دليؿ لميارات البحث التربوي والنفسي يوضع فيو تدريب عمى عناصر خطة  -2
8 مف جمسات 55البحث العممي وتوفيره لطمبة الدراسات العميا، والزاميـ بحضور 

حيث تتـ فييا مناقشة الخطط البحثية، ويمكنيـ مف  ،السيمنار العممي لؤلقساـ
 تجنب األخطاء التي وقع فييا أقرانيـ مف الباحثيف السابقيف. خبلليا

اعادة النظر في محتوى مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ النفس، والجمع بيف  -6
المحتوى النظري ومواقؼ ومشكبلت الحياة الواقعية حتى يستطيع الطمبة استيعاب ما 

 يدرسونو وتنفيذه بشكؿ إجرائي.
نظري مقرر مناىج البحث لطمبة الدراسات العميا لمدة ساعتيف اسبوعًيا تدريس يتـ  -9

، لذلؾ يوصي الباحث بضرورة استحداث جزء عممي لو وليس لو ساعات عممية
يتدرب فيو الطالب مع عضو الييئة المعاونة عمى تطبيؽ المفاىيـ النظرية بشكؿ 

ؿ مف أخطائو في عممي، واعداد مشروع أو خطة بحث متكاممة األركاف، مما يقم
مرحمة الماجستير، ويجعمو واقًفا عمى أرض صمبة أثناء اعداده لرسالتو فيما بعد، 

رشاده طيمة رحمة البحث.   وييسر عمى السادة المشرفيف ميمة توجييو وا 
إسناد تدريس مقرر مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ألعضاء ىيئة تدريس  -5

يز؛ إذ أف فاقد الشيئ ال يعطيو. وتدريس ممف لدييـ نشاط بحثي ونشر عممي متم
مقرر االحصاء بطريقة تشجع الطمبة عمى تبني اتجاىات ايجابية نحو االحصاء، 

، SPSSعمى ميارات الحـز االحصائية الجاىزة مثؿ  الطمبةكيز عمى تدريب ر والت
Amos ،Winsteps .وغيرىا 

ذ المرحمة الثانوية أو تنمية الرغبة في ممارسة البحث العممي وحب االشتغاؿ بو من -3
أدنى مف ذلؾ حتى يشب الطالب راغًبا في اتباع األسموب العممي في تحديد وحؿ 

 مشكبلت مجتمعو ومينتو.
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تنمية لمنشر العممي والتعاوف الدولي في مجاؿ البحث العممي يعني بإنشاء مركز  -5
تابة تعميـ ميارات الكيسيـ في البحوث العممية، و  ويدعـ ،ميارات البحث العممي
نشرات دورية وأدلة بأحدث المستجدات في فنياتيا  ويصدرالعممية الصحيحة، 

المشاركة يحث عمى عمى النشر العممي الدولي وتذليؿ عقباتو، و  ويشجعوأساليبيا، 
في مجموعات بحثية داخؿ وخارج نطاؽ الدولة مما يثري ميارات البحث العممي، 

 لباحثيف والطمبة.ويصقؿ قدرات كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس وا
استحداث مقرر عممي لطمبة الدراسات العميا باسـ "الكتابة العممية األكاديمية" يتدرب  -6

فيو الطالب عممًيا عمى فنيات وأساليب الكتابة العممية األكاديمية ويكتب بنفسو 
، ويتعمـ (Paraphrase)مشروع بحثي، ويستشيد ويقتبس وينقؿ ويعيد الصوغ 

 يقع فيو بعض الباحثيف عف قصد أو دونو. ؿ العممي الذي كيفية تجنب االنتحا
 البحوث المقترحة

المقترحة كما المستقبمية في ضوء نتائج البحث، أمكف صوغ مجموعة مف عناويف البحوث 
 يمي:

في تنمية  (PBL) فع الية برنامج تدريبي باستخداـ مدخؿ التعمـ القائـ عمى المشروع .0
 ميارات البحث العممي لدى طمبة كمية التربية.

في ضوء  بناء وتقنيف اختبار ميارات البحث العممي عمى المستوى الوطني .2
 .(IRT)افتراضات النظرية الحديثة لمقياس النفسي والتربوي 

دراسة ألدوار المعمـ في تنمية ميارات البحث العممي لدى طمبة المرحمة الثانوية  .6
 مف وجية نظر كؿ مف الطمبة والمعمميف. يف الواقع والمأموؿالعامة ب

ميارات مف مستوى تمكف طمبة كمية التربية  فيدراسة عبر ثقافية لمعوامؿ المؤثرة  .9
 البحث العممي في كؿ مف مصر والمممكة العربية السعودية والمممكة المتحدة.
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية

(. بعض مقومات االستفادة مف البحوث التربوية بكميات 0776االنصاري )صبري ، إبراىيـ
 759ػ  720(، 7) 2التربية في مصر، : دراسة ميدانية، مجمة كمية التربية ػ جامعة أسيوط، 

(. ميارات البحث العممي لدى طبلب 2005أبو ستة عبد اهلل، و العاشؽ، وئاـ عبد العزيز )
الواقع والمأموؿ. مجمة الجامعي، النقابة العامة ألعضاء ىيئة كمية الطب، جامعة الفاتح بيف 

 70 – 55، 06التدريس الجامعي بميبيا، 
(. برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات البحث العممي والتفكير 2003األحوؿ، أحمد سعيد )

ية االبتكاري لدى طبلب الدراسات العميا مرحمة الماجستير بجامعة الجوؼ. مجمة كمية الترب
 222 -095(، 0) 90لمعموـ التربوية، جامعة عيف شمس،  

(. أثر استخداـ التعميـ االلكتورني في تدريس مقرر 2000البموي، عبد اهلل بف سميماف )
مناىج البحث واالحصاء عمى تحصيؿ عينة مف طالبات كمية التربية واآلداب جامعة تبوؾ. 

 065 - 70(، 0) 69مجمة كمية التربية جامعة عيف شمس، 
(. المشكبلت التي تواجو الطمبة في األػبحاث المدانية 2002المغربي، أحبلـ عبد الغني )

بقسـ التربية االسبلمية والمقارنة في كمية التربية، بجامعة أـ القرى، رسالة ماجستير، كمية 
 التربية، جامعة أـ القرى.

كمية التربية بجامعة  (. ميارات البحث العممي لدى طمبة2002آؿ مقبؿ، عمي بف ناصر )
 50 – 65، 32طيبة: واقعيا وآليات االرتقاء بيا. مجمة اتحاد الجامعات العربية، 

(. معوقات 2009أمنية بنت عبيد )، الحجري، عمي ميدي كاظـ، ،فوزية عبد الباقي الجمالي،
ة البحث العممي في كميات التربية بسمطنة عماف : دراسة ميدانية، مجمة البحث في التربي

 076 - 030(، 2) 06وعمـ النفس، كمية لتربية ػ جامعة المنيا، 
(. نظـ المعمومات البحثية : 2000الجمعو، عمي بف محمد، و الجمالي، راشد بف محمد )

القاعدة العربية، الواقع والطموحات، "ندوة البحث العممي في دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج 
 956ػ  965نوفمبر ص ص :  09ػ  02، العربي: الواقع والتطمعات"، الرياض

(. تطبيؽ منيجية النظـ الناعمة في العمـو االجتماعية: 2003الحراصي، نبياف حارث )
تطوير مقرر مناىج البحث لمدراسات العميا بقسـ دراسات المعمومات بجامعة السمطاف قابوس 
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جتماعية، جامعة السمطاف أنموذًجا. مجمة اآلداب والعمـو االجتماعية، كمية اآلداب والعمـو اال
 05 -5(، 6)6قابوس، 

(. مدى فعالية مساقات الدراسات العميا في تنمية الميارات والقيـ 2007الديؾ، سامية عمر )
البحثية لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية. ورشة عمؿ، " مؤتمر استشراؼ 

متاح عمى الرابط التالي بتاريخ يوليو.  03مستقبؿ الدراسات العميا في فمسطيف"، 
7/2/2007: https://repository.najah.edu/handle/20.500.11888/9638 

(. الفروؽ في الدافع المعرفي والتحصيؿ األكاديمي تبًعا 2000الرافعي، يحي بف عبد اهلل )
تعمـ في مادة مناىج البحث في التربية وعمـ النفس لدى عينة مف طالبات الدراسات لطريقة ال

 206 – 060(، 2)59العميا بجامعة الممؾ خالد. مجمة كمية التربية بالمنصورة، 
(. برنامج تدريبي مقترح لتنمية 2009الرياشي، حمزة عبد الحكيـ، عبد العاؿ، عمي الصغير )

ب الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد، المجمة الدولية التربوية ميارات البحث العممي لدى طبل
 090 – 007(، 0)6المتخصصة، 

(. العبلقة بيف استخداـ أسموب الخرائط المفاىيمية في 2006الزعبي، طبلؿ بف عبد اهلل )
تدريس مادة مناىج البحث في التربية وعمـ النفس لطمبة دبمـو التربية واكسابيـ ميارات 
البحث العممي وتحصيميـ لمفاىيمو. مجمة دراسات العمـو التربوية، عمادة البحث العممي 

 665 – 637(، 2)60نية، بالجامعة األرد
(. مستوى توافر كفايات البحث 2003الزغوؿ، عماد عبد الرحيـ، الينداؿ، ىدى سعود )

العممي الكمي لجى طمبة الدراسات العميا في جامعة الخميج العربي، المجمة الدولية التربوية 
 57-35(، 6) 5المتخصصة، 

قرر المكتبة والبحث بمدينة (. تقويـ أداء معممي م2007الزىراني، عيسى بف عوضة )
الرياض في تدريس الميارات البحثية المقررة عمى طبلب الصؼ الثالث الثانوي بنيف، رسالة 

 ماجستير، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود
(. بناء اختبار تشخيصي محكي المرجع لقياس ميارات البحث العممي لدى 2009الزيمعي )

بية بجامعة الباحة. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أـ طبلب الدراسات العميا بكمية التر 
 القرى.

https://repository.najah.edu/handle/20.500.11888/9638
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(. تأثير تطوير صفحة ويب 2005السريحي، حسف بف عواد، باناجو، ايماف عبد العزيز )
عمى مستوى طبلب مادة مناىج البحث العممي وقبوليـ لمتواصؿ االلكتروني. مجمة جامعة 

 295 – 205، 06انية"، الممؾ عبد العزيز" اآلداب والعمـو االنس

(. مناىج البحث 2002الشربيني، ذكريا، وصادؽ، يسرية، وىاشـ، سامي والنجار، عبلء )
 العممي: األسس النظرية والتطبيقية والتقنية الحديثة، القاىرة، دار الفكر العربي

(. فاعمية استراتيجية االستقصاء في تنمية ميارات البحث 2005العجمي، لبنى حسيف )
العممي واالتجاه نحوه لدى طالبات كمية التربية، جامعة الممؾ خالد. مجمة كمية التربية، جامعة 

 993 – 920(، 0) 35طنطا، 

المرحمتيف  (. أسباب ضعؼ ميارات البحث العممي لدى طالبات2003القرني، لؤلؤة محمد )
 - 595(، 9) 5المتوسطة والثانوية بمحافظة النماص. المجمة الدولية التربوية المتخصصة، 

556. 
(. تقويـ ميارات البحث العممي لدى تبلميذ المرحمة الثانوية 0765النمر، مدحت أحمد )

. مجمة كمية التربية بالمنصورة،   609 – 252العامة عمـو
ثير األساليب االحصائية عمى نتائج البحوث العممية" (. تأ2009باىي، مصطفى حسيف )

جامعة حمواف،  –دراسة تحميمية. المؤتمر السنوي الثاني عشر "التعميـ لمجميع"، كمية التربية 
 509 -965مارس، 

(. القمؽ االحصائي وعبلقتو بالدافعية لمتعمـ والتحصيؿ الدراسي 2005بف عمي، بسينة رشاد )
عالي بكمية التربية بجامعة الطائؼ. مجمة االرشاد النفسي، مركز لدى طالبات الدبموـ ال

 75 -56، 97االرشاد النفسي، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 
(. مناىج البحث في التربية وعمـ 2002جابر، جابر عبد الحميد، و كاظـ، أحمد خيري )

 النفس، القاىرة، دار النيضة العربية
 . ميارات البحث التربوي، القاىرة: دار النيضة العربية.(0776جابر، عبد الحميد جابر )

(. دراسة تحميمية لرسائؿ الماجستير 0779سميماف محمد )، سميماف، ي، لورانس بسطا ر ذك
ػ  0763والدكتوراه في المجاالت النفسية بكميات التربية بالجامعات المصرية في الفترة مف 

 206 – 069. مجمة كمية التربية ببنيا، أكتوبر، 0770
 (. القياس النفسي: النظرية والتطبيؽ. القاىرة: دار الفكر العربي.2006سعد عبد الرحمف )
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(. الميارات البحثية لدى طالبات الدراسات العميا في كمية التربية 2006سمطاف، نورة سعد )
جامعة  –بجامعة الممؾ سعود. مجمة العمـو التربوية، معيد الدراسات والبحوث التربوية 

 666 -269، 9القاىرة،
(. حجـ التأثير في بحوث الموىوبيف. المؤتمر العممي 2000عبد الحميد محمد، عزت )

الثامف، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ"استثمار الموىبة ودور مؤسسات التعميـ: الواقع 
 277 -230أبريؿ، ص ص:  22 -20والطموحات"، 

األخبلقية لمبحث التربوي االجتماعي ومدى (. المتطمبات 0772عبد الرحيـ، سامح جميؿ )
جامعة  –تقدير وتطبيؽ الباحثيف ليا. مجمة البحث في التربية وعمـ النفس، كمية التربية 

 .960 - 925(، 2) 3المنيا، 
(. برنامج مقترح قائـ عمى نظريتي تريز والتعمـ المستند 2005عبد القادر، عصاـ محمد )

عممي لدى طبلب كمية التربية بالقاىرة جامعة األزىر. مجمة لمدماغ لتنمية ميارات البحث ال
 73 – 37، 26جامعة الممؾ خالد لمعموـ التربوية، 

(. أثر استخداـ طريقة التعيينات في اكتساب ميارات اعداد 2002عبد الكريـ، داليا فاروؽ )
التربية  البحث العممي لطمبة قسـ الجغرافية، كمية التربية األساسية. مجمة أبحاث كمية

 .33 – 65األساسية، جامعة الموصؿ، 
(. أثر فقرات التحضير البيتي عمى التحصيؿ وقمؽ 2003عبد المطمب، عبد الناصر سند )

االمتحاف لدى طمبة كمية التربية في مقرر مناىج البحث في عمـ النفس. المجمة الدولية 
 .250 -253(، 5)5التربوية المتخصصة، 

(. ممارسات تقويـ التعمـ في جامعة المنيا بيف الواقع 2009عبد الوىاب، محمد محمود )
جامعة البحريف،  –والمأموؿ مف وجية نظر عينة مف طبلبيا. مجمة العموـ التربوية والنفسية 

05 (9 ،)605- 692 . 

كمية (. إسيامات المقررات التربوية ب2006عطية، محمد عبد الرؤوؼ و محمد، جماؿ رجب )
التربية جامعة األزىر في إكساب الطالب المعمـ ميارات البحث العممي. المؤتمر العممي الثاني 
لكمية التربية بالقاىرة جامعة األزىر، " التعميـ الجامعي: الحاضر والمستقبؿ"، مايو، القاىرة، 

 053 -005ص ص: 
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فسية لدى طمبة الدراسات (. أخطاء شائعة في تقييـ البحوث التربوية والن2000عفانة، عزو )
العميا في الجامعات الفمسطينية، "مؤتمر البحث العممي: مفاىيمو، أخبلقياتو، وتوظيفو"، 

 .663 -205مايو، ص ص:  00 – 00الجامعة االسبلمية، غزة، 
(. خطة مقترحة لتقويـ تقارير األبحاث المنشورة وغير 0769) ، صبلح الديف محمودعبلـ

 . 006 -79(، 06) 9لسموكية. المجمة العربية لمعمـو اإلنسانية، المنشورة في العموـ ا
(. االحتياجات التدريبية في مجاؿ 2006عبلونة، معزوز جابر و سبلمة، كماؿ عبد الحافظ )

البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة االستقبلؽ في فمسطيف، مجمة اتحاد 
 .205 -075(، 9) 66، الجامعات العربية لمبحوث في التعميـ العالي

أثر التدريس باستخداـ استراتيجية االستقصاء في تنمية   (.2003غالب، أحمد حسيف )
ميارات البحث التربوي لدى طمبة قسـ مناىج المغة العربية بكمية التربية بصنعاء، المجمة 

 095 -020(، 2) 5الدولية لتطوير التفوؽ، 
(. معوقات البحث العممي في جامعة 2009باقي )كاظـ، عمى ميدي و الجمالي، فوزية عبد ال

السمطاف قابوس ومقترحات حميا، المجمة العربية لمتربية، المنظمة العربية لمتربية والثقافة 
، تونس،   . 69ػ  95(، 0) 29والعمـو

(. بعض المشكبلت التي تواجو طبلب الدراسات العميا بجامعة 2005كبيش، آماؿ فوزي )
 ية، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة الفاتح، ليبيا.الفاتح: دراسة ميدان
(. البحث العممي لدى أعضاء الييئة التدريسية في جامعة دمشؽ: 2000كنعاف، أحمد عمي )

 .006 -57(، 9) 05األىداؼ، والمعوقات، وسبؿ التطوير. مجمة جامعة دمشؽ، 
دراسات العميا، كمية التربية، (. البلئحة الداخمية لمرحمة ال2007الئحة الدراسات العميا )

 جامعة المنيا.

(. البلئحة الداخمية لمرحمة الميسانس والبكالوريوس، كمية التربية، 2005الئحة كمية التربية )
 جامعة المنيا.

(. تقييـ بعض البحوث والدراسات العربية واألجنبية في مجاؿ 2000محمد، المرى محمد )
 275 - 256،  50تربوية ونفسية، كمية التربية بالزقازيؽ، النفسية. مجمة دراسات  العمـو 
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