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ملخص الدراسة باللغة العربية
تسعى الدول المتقدمة الحريصة على التفوق العلمي إلى المحافظة علىى نسىبة عاليىة مى
العلمىا والبىاحني و واديىدل العاملىة الفنيىةو عى طريىق العنايىة بىالتعليم وتىوفير فىر

التىدري

واكسا الطال الخبرات العلمية والتقنية م مواردهىاو كمىا فر ىت المتايىرات المعاصىرر

ىرورر

إعادر النظر في التكوي الجامعي للطال و وتطوير المىههالت المعرفيىة والمنيجيىة التىي يتلقاهىا
بجعليا مواكبة للمستجدات وادهداف التي تسعى إليياو ومواكبىة المفىاهيم المسىتحدنة للوصىول
إلى أف ل تأهيل للطال و وأصبحت كليات التربية مطالبة اليىوم بمراعىار كلىن مى خىالل توسىي
تكىىىوي الطالىىى الباحىىىو نظريىىىال وتطبيقيىىىال ليىىىتمك مىىى تحمىىىل مسىىى وليات لمسىىىايرر المسىىىتجدات

التربوية التي يفر يا واق التعلم.

واسىىىتيدفت الدراسىىىة الوقىىىوف تكىىىوي الطالىىى الباحىىىو بكليىىىات التربيىىىة فىىىي

ىىىو بعىىى

االتجاهات الحدينة م خالل التعرف على التعرف على ادساس الفكرل لتكوي الطالى الباحىو
فىىي

ىىو اددبيىىات التربويىىة المعاصىىررو والتعىىرف علىىى بع ى

الطال الباحو في بع

االتجاهىىات الحدينىىة فىىي تكىىوي

الدول المتقدمة والكشف ع درجة االخىتالف بىي متوسىط اسىتجابات

أفىراد العينىىة حىىول واقى تكىىوي الطالى الباحىىو فىىي كليىىات التربيىىة فىىي

ىىو بعى

االتجاهىىات

الحدينة.
واسىىتخدمت الدراسىىة المىىنيف الوصىىفي مىىى خىىالل جمىى اددبيىىات كات الصىىلة بالدراسىىىة
الحالية وتحليليا لإلفادر منيا في الوقوف على تكوي الطال الباحو بكليىات التربيىة فىي
بع

ىو

االتجاهات الحدينة.
وتوصلت الدراسة إلى نتا ف منيا:
 اهتمام كليات التربية بدرجىة متوسىطة بتعريىف الطىال بطىرق الحصىول علىى المعرفىةوالتي تعددت في الوقت الحالي في

و المتايرات المعاصرر ومىا تت ىمن مى نىورر

تكنولوجيىىىة وانفجىىىار معرفىىىيو وتعىىىدد المصىىىادر المختلفىىىة للمعرفىىىة سىىىوا تقليديىىىة أو
تقنية.
 -وجود قصور م قبل الكليات في اإللمىام بالمسىتجدات العلميىة فىي ميىدا التخصى

و

مما يعني تقليدية اددا الجامعي وقلة ارتباط بالمستجدات.
 وجىىود قصىىور شىىديد فىىي التعريىىف بمنىىاهف البحىىو العلمىىي وأسىىالي تطبيقى فىىي العلىىوم- 396 -
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التربويىىةو واسىىتنمار تقنيىىات المعلومىىات فىىي حىىل المشىىكالتو ورف ى مسىىتو الحريىىة
ادكاديميىىىىىة للطالىىىىى الباحىىىىىوو والتعريىىىىىف بحمايىىىىىة الملكيىىىىىة الفكريىىىىىةو مفيوميىىىىىا
.وتشريعاتياو ومعرفة الخطوات اإلج ار ية للبحوو العلمية وفق المعايير العالمية
 وجىىىود قصىىىور مىىى قبىىىل الكليىىىة فىىىي تنميىىىة ميىىىارات الطىىىال علىىىى توظيىىىف تكنولوجيىىىاالمعلومىىات فىىي حىىل مشىىكالت البحىىو العلمىىي وجىىود العديىىد م ى أوج ى القصىىور فىىي
.توفير بي ة داعمة للبحو العلمي
ىىعف فىىي وجىىود تشىىريعات تيسىىر الش ىراكات البحنيىىة م ى مهسسىىات المجتم ى

 هنىىان-

.المختلفة

Formation of student Researcher in the Faculties of Education in
the Light of some Recent Trends
Introduction:
The Developed Countries keen on Scientific Excellence Seek to
maintain a high Percentage of Scientists, Researchers, and Technical
Manpower by taking care of Education and Providing Training
Opportunities and Providing Students with Scientific and Technical
Expertise from their Resources. And the Methodology Received by
Making them keep up with the latest Developments and Objectives
Pursued by them, and keep abreast of the Concepts Developed to reach
the best Qualification for the Student, and the colleges of Education are
Required today to take this into account by Expanding the Composition of
the Student theoretically and applied So that he can assume his
Responsibilities to keep up with the Educational Developments Imposed
by the Reality of learning.
The Study aimed to determine the Composition of the Student Researcher
in the Faculties of education in the light of some Recent Trends Through
the Identification of the Basis of intellectual composition of the student
researcher in the light of Contemporary Educational literature, and to
Identify some of the Recent Trends in the Composition of Student
Researcher in some Developed Countries and Detect the Degree of
Difference between the average Responses The Sample on the Reality of
the Composition of the Student Researcher in Colleges of Education in the
Light of some Recent Trends.
The Study used the Descriptive Method by Collecting the literature
Related to the Current Study and Analyzing it to be used to Determine the
- 397 -
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Composition of the Student Researcher in the Faculties of Education in
the light of some Recent Trends.
The Study Reached Results, Including:
- The interest of Faculties of Education to a Degree in the definition
of Students in the ways of obtaining knowledge, which are many
at the present time in the light of contemporary variables and the
implications of technological revolution and knowledge explosion,
and the multiplicity of different sources of knowledge, whether
Traditional or technical.
- The Existence of Deficiencies by Colleges in the knowledge of
Scientific Developments in the field of Specialization, which
means Traditional University Performance and lack of Relevance
to Developments.
- The Eexistence of severe deficiencies in the definition of Sscientific
Rresearch methods and methods of application in Eeducational
Ssciences, the Iinvestment of information technology in solving
problems, Rarising the level of Aacademic Ffreedom of the
Sstudent Rsearcher, and the definition of Iintellectual property
protection, Cconcept and Llegislation and know the Pprocedural
Ssteps of Sscientific Rresearch Aaccording to Iinternational
standards.
- The Eexistence of Defficiencies by the Ccollege in Ddeveloping the
Skills of Sstudents to Eemploy Iinformation Ttechnology in
Ssolving Sscientific Rresearch problems and the Eexistence of
many Sshortcomings in providing a supportive Eenvironment for
Sscientific research.
- There is a lack of legislation that facilitates Rresearch partnerships
with different Ccommunity Iinstitutions
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املبحث األول
مقدمة:
لعل أبرز ما يميز العالم المعاصر هو االنفجار المعرفيو حيو تزداد المعرفة بشىكل ها ىل
ومطرد كمال وكيفالو وما يبدو م تطورات تقنيىة نوريىة فىي يومنىا هىكا تصىبر عى قريى بحاجىة

إلى تحديو وم الحاجة المتزايدر السىتنمار التعلىيم فىي مواكبىة هىك التايىرات تقى علىى التربيىة
مس ولية

خمة نحو قيادر المجتمعات قيادر علمية وتقنية (القمشو 2008و .)1589

لكلن تسعى الدول المتقدمة الحريصة على التفوق العلمي إلى المحافظة على نسبة عالية
م العلما والباحني و واديدل العاملة الفنيةو ع طريق العناية بالتعليم وتوفير فىر

التىدري

واكتسا الخبرات العلمية والتقنية م مواردها (الجرجاول وحمادو 2005و .)13
وأصىىبحت الجامعىىات اليىىوم مطالبىىة بتاييىىر منيجيتيىىا فىىي إعىىداد الطىىال واالنتقىىال مىى
الطرق التقليدية في اإلعداد إلى لتواك تطلعات ادفراد وطموحات الىدول والمجتمعىات مى أجىل
إعداد جيل قادر على تحمل مس ولية التطوير ومواصلة اإلبداع واالبتكار.
حيو فر ت التايىرات المعاصىرر مفىاهيم جديىدر فىي الحيىار المينيىة منىل مفىاهيم العولمىة
ونىىورر االتصىىاالت وتكنولوجيىىا المعلومىىات وكىىا ليىىك المفىىاهيم انعكاسىىاتيا فىىي طبيعىىة ونظريىىة
مينة التعليم م جية وفي تقنيات ونظريىات إعىداد المعلىم مى جيىة أخىر فكىا مى الطبيعىي
أ ُيعاد النظر في منظومة إعداد المعلمي لتصبر أكنر مال مىة مى معطيىات العصىر(البحيرلو
2005و .)201
بيدف إعداد الطال وتأهيلى لمواكبىة هىكا العىالم المتطىور لىكلن أصىبحت الجامعىة عامىة
وكليات التربية خاصة مدعور إلعادر النظىر فىي مناهجيىا ومعطياتيىا بحيىو تواكى المسىتجدات
وتسيم في تحقيق التنمية المستديمة للمجتمعات.
كمىىا فر ىىت التحىىديات المعاصىىرر مزيىىدال مى التخصصىىات فىىي مجىىال إعىىداد المعلىىم خاصىىة

علوم البي ىة وتكنولوجيىا التعلىيم واإلعىالم واالتصىاالت والحاسىبات االلكترونيىة وويرهىاو وبالتىالي
مزيدال م إعىادر النظىر فىي نظىم وبىرامف إعىداد المعلىم وتطويرهىا بمىا يىتال م والتايىرات المكهلىة
والمتالحقة في اآلونة الحاليىة وفىي المسىتقبل (طىنشو 2000و  .)173بيىدف إعىداد الطالى

الباحو الكل يمكن التجديد والتطوير مستقبالل في تخصص ومينت .

وليس هنان م شن فىي أ اإلمكانيىات العقليىة للباحىو فىي العىالمي العربىي واإلسىالمي
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وفي ادقطار النامية عمومالو ال تختلف ع منيالتيا لايرهم م الباحني و وليس أدل علىى كلىن
مى تفىىوق وبىىروز الكنيىري مى العلمىىا فىىي هىك ادقطىىار فىىي المهسسىات البحنيىىة القا مىىة فىىي

العالم مى جامعىات أو مراكىز بحنيىة متقدمىةو إال أ الباحىو فىي هىك ادقطىار مىا إ يعىود إلىى
وطن حتى تبدأ قابليت بال مور وين

إنتاج في

ىو ويىا المهسسىات البحنيىة الرصىينة

واإلهمال الصارخ الكل يعاني من البحو العلمي في بلد (خ رو 1994و .)1
فالمفكري الكي يسعو إلى اختيار المعلم واعىداد وتنميتى أننىا الخدمىة ينطلقىو مى
فكرر التعلم مد الحيارو وتعني فكرر الىتعلم مىد الحيىار بالنسىبة للمعلمىي أنى ال يمكى للمعلىم
أ يعىىىيش مىىىد حياتىىى بمجموعىىىة محىىىددر مىىى المعىىىارف والميىىىاراتو فتحىىىت

ىىىاط الحاجىىىات

الداخلية وكنرر المتايرات نجد أ التعليم كعملية تصل أهميتيا الحقيقيىة لىيس فقىط فىي اكتسىا
المعلومىىات ولك ى فىىي تنميىىة المعلمىىي تنميىىة شىىاملةو فاليىىدف إك هىىو المعلىىم الخىىالق المبىىدع
وليس المعلم الكل يقتصر في حيات على المعارف والميارات التي حصل علييىا واكتسىابيا فىي
مهسسات اإلعداد (القمشو 2008و .)1589
هكا وتشير إستراتيجية تطوير التربية العربية إلى أ التطوير المنشود في ادمىة العربيىةو
ال يتم إال باالعتماد علىى المعلمىي و باعتبىارهم عنصى ارل أساسىيال مى عناصىر هىكا التطىوير ولمىا

ليكا العنصر م أهميةو فإ هنىان كنيى ارل مى االعتبىارات التىي تبىرز الىدعور إلىى مراجعىة بىرامف

تىىىدري المعلمىىىي أننىىىا الخدمىىىة وتجويىىىد نوعيىىىة التعلىىىيم واسىىىتيعا االتجاهىىىات الحدينىىىة فيىىى و
وااللتزام بمبدأ التربية المستديمة وظيور كاستجابة لحقيقة التاير الىكل يفىر

علىى المعلمىي

أ يكون ىوا روادال في ى و وتطىىوير ادنظمىىة التربويىىة يتطل ى إحىىداو تايي ىرات جوهريىىة فىىي ميمىىات

المعلمي وفي كيفية أدا يا (القمشو 2008و .)1590 -1589

فالمعارف التي يكتسبيا الطال اليوم أننا التكوي ادساسي في الجامعىات ال يمكنيىا أ
تكو كافية للفرد لمزاولىة نشىاط المينىي طىوال حياتى العمليىة بسىب التطىور المسىتمر للعلىوم
والتقنياتو وادخال موا ي جديدر في المقررات وير مألوفىة لىد المدرسىي فىي منىاهف التعلىيم
ومحتويات و مما يفر

على المعلمي عدم االقتصار على المعلومات التىي تلقوهىا فىي تكىوينيم

ادساسىيو كمىىا أ تحقيىىق النمىىو واالسىىتقرار السياسىىي يتطلى تكىىوي أطىىر متحفىىزر ومههلىىة مى
ادخك بعي االعتبار

رورر التطوير والتجديىد التكنولىوجي فىي مرحلىة مىاو والتىي تجعىل معىارف

وكفىىا ات ادطىىر العاملىىة متجىىاوزر بس ىرعةو ولىىكلن فىىإ العمىىل بالنسىىبة لايىىر المىىههلي سىىوف
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يسىىتمر فىىي التقيقىىر بينمىىا تبقىىى ادعمىىال التىىي تتطلى مىىههالت عاليىىة واسىىتعدادات خاصىىة فىىي
تزايد مستمر (أولحاجو .)161 :2001
ولكلن فالمتايرات المعاصرر تستدعي إعادر النظر في التكىوي الجىامعي للطالى و وتطىوير
المههالت المعرفيىة والمنيجيىة التىي يتلقاهىا بجعليىا مواكبىة للمسىتجدات وادهىداف التىي تسىعى
ومسىايرر مى خىىالل تبنىىي تقنيىات جديىىدر فىىي التىىدريسو ومواكبىة المفىىاهيم المسىىتحدنة للوصىىول
إلى أف ل تأهيل ممك كما في الجامعات المتقدمةو وكليات التربيىة مطالبىة اليىوم بمراعىار كلىن
م خالل بتوسي تكوي الطال الباحو نظريال وتطبيقيالو ليتمك م تحمىل مسى وليات لمسىايرر

المستجدات التربوية التي يفر يا واق التعلم.

مشكلة الدراسة:
لم تعد مخرجىات التعلىيم الجىامعي فىي العىالم العربىي وفىي مصىر خاصىة مقبولىة بوصىفيا
مصد ارل إلعداد القو العاملىة القىادرر علىى االنخىراط فىي العمىل ومباشىرر مياميىا بكفىا ر السىيما

الملقىىار علىىى كاهىىل المعلىىم حتىىى أصىىبر مس ى والل ع ى
فىىي كليىىات التربيىىة حيىىو تتزايىىد ادعبىىا ُ
المعرفة ومنتجال ليا ومفك ارل ومجددال وباحنىال ومهصىالل للفكىر والعلىم ولىم يعىد مجىرد ناقىل للمعرفىةو
وم نىم كىا مى ال ىرورل البحىو عى صىياة جديىدر ت ىم فعاليىة المعلىم العاليىة ال ار ىدر...

وكا م ال رورل البحو ع معايير توج عملية اإلعداد الميني للمعلمىي و والتىي تمنىل فىي
مجمليىىا مجموعىىة م ى الكفايىىات المينيىىة التىىي يشىىترط أ يكتسىىبيا المعلىىم قبىىل إجىىازر التىىدريس
والتي تُعد أساس االعت ارف ب مينيال كمعلم أو معلم معتمد(البحيرلو 2005و .)201
كما أنبتت الدراسات السابقة تدني اإلعداد النقافي بكليات التربيةو واعتمىاد كليىات التربيىة
علىىى التحصىىيل الدراسىىي والىىدرجات فىىي اختيىىار وتخىىريف الطىىال و كمىىا أكىىدت روتينيىىة العمىىل
الجامعي التي يندر بيا التأكد م قبول الطال الكي لدييم السمات الفكرية والشخصىية للعمىل
بمينة التدريس(الدمنيورل ومحمودو )2000
كما أ والبية البرامف التي يتم إعداد الطال فىي

ىو يا ال تسىاير المتطلبىات المعاصىرر

واالتجاهىىات الحدينىىة فىىي مجىىال اإلعىىداد الجىىامعي للطىىال والتىىي يرجىىى توافرهىىا لىىد الخىىريجي
السيما إكسابيم ميىارات البحىو العلمىي واعىدادهم ليكونىوا بىاحني فىي تخصصىيم قىادري علىى
اإلبداع واالبتكار واإل افة للمعرفة.
فعلىى مسىىتو طبيعىىة التكىىوي الجىىامعي يالحىىظ اناىىالق هىىكا التكىىوي وعىىدم انفتاحى علىىى
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محيطى المحلىىي والىىوطني والىىدولي وويىىر مواكى لتحىوالت التنميىىة ف ىالل عى أنى ويىىر مسىىاير

للتطورات التي تعرفيا باطراد مجاالت المعرفة ادخر (الشرقانيو 2000و )118
كما أكدت بع

الدراسىات أ المجتمعىات العربيىة تنظىر للبحىو العلمىي نظىرر ال تليىق بى

مى حيىو أولويتى ممىا أد إلىى وجىود نىدرر فىىي البىاحني ونىدرر فىي تكىوي الفىرق البحنيىة فىىي
المجتمعىىات العربيىىة بسىىب انشىىاال أع ىىا هي ىىة التىىدريس فىىي العمىىل اإل ىىافي بسىىب العجىىز
المىىالي ممىىا أد إلىىى انخفىىا

معىىدل اإلنتاجيىىة العلميىىة فمىىا ينىىتف سىىنويال فىىي الىىوط العربىىي ال

يتعد  15ألف بحو مما أد إلى تدهور البحو العلمي في الىبالد العربيىة تىدهور المجتمعىات
العربية وتأخرها ع رك الح ارر(العكنةو 2011و .)35 -34
كمىىىا أ إعىىىداد المعلىىىم فىىىي عالمنىىىا العربىىىي يفتقىىىر إلىىىى معىىىايير الجىىىودر العالميىىىة والقىىىيم
المنشودر في كل أمة وتال علي الطىرق التقليديىةو علىى الىروم مى كىو بىرامف إعىداد المعلىم
هي الركيزر ادساسية لتكوي المعلم.
ففلسىىفة التكىىوي تهسىىس علىىى اختيىىار المعلىىم فىىي ظىىل معىىايير مال مىىة واالعتمىىاد علىىى

اإلج ى ار التحليلىىي القىىا م علىىى تحليىىل ادنشىىطة والميىىام التىىي يقىىوم بيىىا المعلىىم حالي ىال ومسىىتقبالل
وتحديد المعارف التي يت منيا برنامف التكوي في هكا التحليل (البحيرلو 2005و .)204
وفي

و ما سبق يت ر وجود خلل بالجامعىات فىي إعىداد وتكىوي الطىال واكسىابيم

الميارات التي تىههليم ليكونىوا بىاحن فىي المسىتقبل السىيما إعىداد الطالى المعلىم ليكىو باحنىال

يمتلن الكفىا ر الالزمىة لمواجيىة التحىديات العلميىة والفكريىة والنقافيىة التىي تنىتف عى االنفجىار

المعرفي والعمل على إعداد ليكو باحنال في مجالى يمكنى فيىم مسىتجدات العصىر والمسىاهمة
في إنتاج المعرفة.

تساؤالت الدراسة:
بنىا علىى مىىا سىبق يمكى صىىياوة مشىكلة الدراسىة فىىي السىهال الىر يس التىىالي :مىا واقى
تكوي الطال الباحو بكليات التربية في

ىو بعى

االتجاهىات الحدينىة؟ ويتفىرع مى السىهال

الر يس ما يلي:
 ما ادساس الفكرل لتكوي الطال الباحو في -ما هي بع

و اددبيات التربوية المعاصرر؟

االتجاهات الحدينة في تكوي الطال الباحو في بع

 ما واق تكوي الطال الباحو بكليات التربية في- 402 -
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ىىىو بعىىى

 -مىىىا التوصىىىيات اإلج ار يىىىة الالزمىىىة لتكىىىوي الطالىىى الباحىىىو فىىىي

االتجاهىىىات

الحدينة؟

أهداف الدراسة:
تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ادهداف التالية:
 -التعرف على ادساس الفكرل لتكوي

الطال

و اددبيات التربوية

الباحو في

المعاصرر.
 -الوقوف على بع

االتجاهات الحدينة في تكوي الطال

الباحو في بع

الدول

المتقدمة.
 -رصد واق تكوي الطالى الباحىو بكليىات التربيىة فىي

ىو بعى

االتجاهىات الحدينىة

بكلية التربية جامعة سوهاج.
 -الكشف ع

درجة االختالف بي

متوسط استجابات أفراد العينة حول واق تكوي

الطال الباحو في كليات التربية في

و بع

 -تقديم التوصيات والمقترحات اإلج ار ية لتكوي

االتجاهات الحدينة.
الطال

الباحو في

و بع

االتجاهات الحدينة.

أهمية الدراسة:
تتمنل أهمية الدراسة في:
 حيويىىة المو ىىوع وحدانت ى حيىىو يتنىىاول مو ىىوعال جديىىدال ينص ى علىىى تكىىوي الطال ىالباحىىو فىىي

ىىو بعى

االتجاهىىات الحدينىىة والتىىي تولييىىا اددبيىىات التربويىىة اهتمامىال

كبي ارل في الوقت الحالي بيدف تأهيليم للمساهمة في تطوير المجتمعات التىي يوجىدو

بيا.

 أهمية مرحلة التعليم الجامعي لكونيا تمنل المرحلة العمرية التىي يمكى اسىتاالليا فىيتكوي نقافة الطال واعدادهم لتحمل مس ولياتيم المجتمعية في المستقبل.
 االهتمام المتزايد م قبل الجامعات العالمية في التوج نحو إعداد طالى متميىز داخىلالكليىات المختلفىىة ومى بينيىىا كليىىات التربيىىة يجيىد ميىىارات الباحىىو والبعىىد عى الطىىرق
التقليدية في اإلعداد.
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فيىىم االتجاهىىات الحدينىىة فىىي تكىىوي الطال ى الباحىىو ونشىىر نقافىىة البحىىو بىىي طىىال
الجامعىىىة بيىىىدف تكىىىوي واعىىىداد المعلىىىم تربويىىىال ومينيىىىال فىىىي

ىىىو بعىىى

االتجاهىىىات

الحدينة.

 تأهيل طال التعليم الجامعي ليكونىوا بىاحني مبىدعي قىادري علىى المشىاركة الفاعلىةفي تطوير مجتمعاتيم م خالل البحو القا م على المعرفة الحقة.
 تساعد القيادات الجامعيىة علىى تبنىي نقافىة دعىم البحىو العلمىي وتىوفير سىبل الشى اركةالالزمىىة لىىكلن م ى مهسسىىات المجتم ى المحلىىي والعىىالمي والعمىىل علىىى تحقيىىق ش ىراكة
حقيقية م الجامعات ال ار در في كلن.
 تسىىىاعد الجامعىىىة وكليىىىات التربيىىىة خاصىىىة علىىىى تفعيىىىل مراكىىىز البحىىىو العلمىىىي وتفعيىىىلحا نات ادعمال ودعم شراكة الطال في البحوو والمشىروعات البحنيىة والعمىل علىى
توجيييم وتوفير أع ا هي ة التدريس الداعمي لكلن.
 تىىىدعم الدراسىىىة نقافىىىة البحىىىو العلمىىىي لىىىد الطىىىال وتمكيىىىنيم مىىى إجىىى ار البحىىىوووالمشاركة بيا وصقليم بالميارات البحنية الالزمة.

منهج الدراسة :
تعتمد الدراسة الحالية على المىنيف الوصىفي كونى المىنيف المناسى ليىك الدراسىة حيىو
يساعد في التعرف على واق تكوي الطال الباحو بكليات التربية فىي

ىو بعى

االتجاهىات

الحدينىىىةو كمىىىا تحىىىول جانبىىىال تطبيقيىىىال (ميىىىدانيال) للوقىىىوف علىىىى درجىىىة االخىىىتالف بىىىي متوسىىىط
اسىىتجابات أف ىراد العينىىة حىىول واقى تكىىوي الطالى الباحىىو فىىي كليىىات التربيىىة فىىي

ىىو بعى

االتجاهات الحدينة.

حدود الدراسة:
تتمنل حدود الدراسة في اآلتي:
 الحدود المو ىوعية :معرفىة واقى تكىوي الطالى الباحىو فىي كليىات التربيىة فىيبع

ىو

االتجاهات الحدينة.

 الحدود البشىرية :تىم التطبيىق علىى عينىة عشىوا ية مى طىال وطالبىات الفرقىة الرابعىةبكليىىة التربيىىة جامعىىة سىىوهاج فىىي التخصصىىات النظريىىة والعمليىىة بشىىع التعلىىيم العىىام
واالبتدا ي.
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 الحدود المكانية :تم التطبيق على كلية التربية بجامعة سوهاج. الحدود الزمنية :تىم التطبيىق فىي الفصىل الدراسىي النىاني مى العىام الجىامعي -20162017م.

مصطلحات الدراسة:
تتعدد المفاهيم الدراسة الواردر بالدراسة وم بينيا:

أ -فياللغة:
 مفيىىوم التكىىوي  :يعنىىي التركيىى والبنىىىا واإلنشىىا والتكىىوي تربيىىة وتعلىىيم (إبىىىراهيموآخرو و .)2010

 -الطال

الباحو :هو الطال الباحو بشاف ع العلم والتبحر فيى (إبىراهيم وآخىرو و

.)2010

ب -فياالصطالح:
 التكوين يقصىد بى  :عمليىة منظمىة تسىتيدف إكسىا الفىرد مجموعىة مى المعىارفالمتخصصىىىة أو الميىىىارات أو السىىىلوكيات أو المواقىىىف المرتبطىىىة بنشىىىاط اجتمىىىاعي أو
ميني محدد (دوصوو 1990و .)47
 -التكوي  :تجديد المعلومات والميارات في

ىو المسىتجدات المتىوفرر فىي حقىل مىا مى

حقىىول المعرفىىة والتكنولوجيىىا وبىىكلن يسىىمر ليىىم بىىالتكيف مىى مىىا اسىىتجد فىىي مجىىال

أعماليم ومينيم م أشيا حدينة (دوصوو 1990و .)99
 الطالبالباحث :هىو الطالى الىكل يملىن ميىارات عمىل البحىو العلمىي ونقىد البحىووالمنشىورر واالسىتفادر منيىا وتقىديم الحجىف المنطقيىة لتبريىر رأيى النقىد & (Judie
)Morag, 2011, 390

 إكسىىا الطال ى الميىىارات والمعىىارف البحنيىىة وتمكيىىنيم م ى ق ى ار ر البحىىوو واالسىىتفادرمنيا في تخصص ومينت المستقبلية(Nat, 2003, 15) .

 ويعرف الباحو إج ار يال بأن الطال المتميز الىكل يمتلىن ميىارات البحىو العلمىي القىادرعلىى فيىم المسىتقبل والقىدرر علىى حىىل المشىكالت التىي تواجيى فىي مينتى المسىىتقبلية
والكل يمتلن ميارات اإلبداع التي تجعل متمي ازل في تخصص ومجال .
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 االتجاهاااالالحةي اااة :يعرفيىىىا الباحىىىو بأنيىىىا :هىىىي تلىىىن االتجاهىىىات التىىىي تتبناهىىىاالجامعات بالدول المتقدمة في إعداد وتكوي الطال وفىق الىره المختلفىة التىي تراهىا
بمىا يتناسى مى متايىرات العصىىر وأهىداف وتطلعىات الىىدول بمىا يحقىىق التنميىة والتقىىدم
للمجتمعات.

الدراسات السابقة:
هنان بع

الدراسات والبحوو العربية واإلنجليزية التي تناولت بعى

الجوانى المرتبطىة

بمو ىىوع الدراسىىة فىىي مجىىال إعىىداد الطىىال وتمكيىىنيم مى ميىىارات البحىىو عبىىر مراحىىل التعلىىيم
المختلفة وتم تناوليا فيما يلي.

أوالً :الدراسات العربية:
هنان العديد م الدراسات التي تناولت الجان البحني للطال منيا:
 -1ةراسةغبان( )2001
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المهسسية المهدية إلى الاش في أدا المقاالت
والبحوو التعليمية بيدف التصدل ليا وللعوامل المهدية لكلن واستخدمت الدراسة المنيف
الوصفي وكا م نتا جيا قصور العقوبات التأديبية وعدم وجود عقوبات رادعة لم يقوم
بعملية الاش في كتابة البحوو والمقاالت أو م يقوم بإعدادها للطال أو م يتخكها كمينة
ل .

 -2ةراسةنصرويوسف( )2003
هدفت الدراسة إلى معرفة أنر برنامف تدريبي في تنمية بع
لكتابة ادوراق البحنية لد

طال

كليات التربية بسلطنة عما

الميارات اللاوية الالزمة
واستخدم الباحنا

استبان

لتحديد الميارات اللاوية الالزمة لكتابة ادوراق البحنية وتم إعداد برنامف تدريبي لتنمية بع
الميارات اللاوية وأظيرت نتا ف الدراسة أ كل الميارات المتعلقة بم مو الورقة البحنية
جا ت تقدي ار ت الطال فييا

عيفة.

 -3ةراسةأحمة(2003م) 
هدفت الدراسة إلى تصميم برنامف لتنمية ميارات البحو واالستقصا

لد

طال

المرحلة الجامعية وقامت الباحنة بتحديد ميارات البحو العلمي واالستقصا الالزمة لطال
الجامعةو كما أعدت اختبا ارل لقياس مستو أدا الطال
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تطبيق على عينة م

الطال

لتعلم ميارات البحوو

وجا ت النتيجة تهكد افتقار الطال

وأوصت ب رورر االهتمام بتعليم الطال ميارات البحو العلمي لحاجتيم ليم مستقبالل.

 -4ةراسةالحراحشة(2010م) 

استيدفت الدراسة الوقوف على إعداد المعلم في ظل التحديات المعاصرر واستخدمت
المنيف الوصفيو وأكدت الدراسة أ االتجاهات الحدينة في إعداد المعلم تسعى لتزويد الطال
بالميارات والخبرات الواقعية والكفايات ادساسية واالتجاهات اإليجابية وهي تركز في مجمليا
على القدرات اددا ية وأهم تلن االتجاهات اإلعداد القا م على أسلو

النظمو والقا م على

الكفايات.

 -5ةراسةأبوالسعوة(2010م) 
استيدف البحو تحليل أهم التحديات التي تواج المعلم ومتطلبات هك التحديات
المستقبلية م المعلم وبرامف اإلعداد واستخال

أهم المقترحات لتطوير برامف إعداد المعلم

لمواجية تحديات المستقبلو واستخدم الباحو المنيف الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى
وجود تحديات خارجية وداخلية تهنر في عمل المعلم وأوصت الدراسة ب رورر تطوير منظومة
التعليم والمعلم لمواكبة التحديات المستقبلية.

 -6ةراسةبوسعةة(2011م)
استيدف الوقوف على االتجاهات الحدينة في برامف إعداد المعلمي في أول

النظم

التعليميةو واستخدمت الدراسة المنيف الوصفي وأكدت أ والبية البرامف تقوم على صنفي :
النظام التكاملي والنظام التتابعي وأظيرت الدراسة حر
العناية بإكساب

المعلم الكفايات الالزمة للمينة م

االتجاهات الحدينة على إكسا
الميارات التي تعين

على مواجية

التحديات المستقبلية و وأوصت ب رورر مسايرر برامف إعداد المعلمي في العالم العربي لتلن
االتجاهات الحدينة م أجل النيو

بمستو الخريجي .

 -7ةراسةالشيخ(2015م) 
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى وصف االتجاهات الحدينة في برامف إعداد المعلم
واالستفادر منيا في تحسي

البرامف الحاليةو واستخدمت الدراسة المنيف الوصفي وأكدت

الدراسة وجود العديد م االتجاهات الحدينة التي تلجأ ليا الدول المتقدمة في إعداد المعلم
منل البرنامف القا م على الكفايات لما ل م

فاعلية في إكسا
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لمينت في ظل المتايرات التربوية المتالحقة.

ثانياً :الدراسات األجنبية:
 -1ةراسةباري )(Barry, C, 2001
تصور مقترح لتجديد الميمة المدنية الملقار على عاتق

هدفت الدراسة إلى و

جامعات البحو ادمريكية إلعداد الطال
هدفت إلى تنمية المحتو
تطوير المجتم
وتوصلت إلى و

للقيام بمشاركة فعالة في المجتم الديمقراطي كما

المعرفي للعملية التعليمية بالجامعات البحنية بما يخدم عملية

والتفاعل م

احتياجات ومتطلبات و واستخدمت الدراسة المنيف الوصفي

إستراتيجية يمكنيا تفعيل مشاركة الطال

في المشروعات البحنية في

أمريكا وادنشطة الالصفية التي تخدم المجتم .

 -2ةراسةباولةافيز )(Paul ,2002
هدفت الدراسة إلى الوقوف على فاعلية تعليم الممر ات م خال البحوو واستخدمت
الدراسة المسحية لجم البيانات الكمية والنوعية وأظيرت الدراسة فاعلية هك اإلستراتيجية في
زيادر الوعي البحني لد

الطالبات وفاعليتيا في التدريس وزيادر المعرفة لد

الطالبات

وتنمية قدرتيم على التعلم الكاتي.

 -3ةراسةمارلين )(Marilyn-, 2005
هدفت الدراسة إلى الوقوف على وجيات النظر المتعددر حول إعداد المعلم الباحو
واستخدمت الدراسة المنيف الوصفي وتوصلت التفاق معظم أفراد العينة م المعلمي على
أهمية إعداد المعلم كباحو والتأكيد علي كلن عبر برامف اإلعداد المختلفة لما ل م أهمية
في ظل المتايرات المعاصرر.

 -4ةراسةسيماوأبراهام )(Sima & Abraham, 2006
هدفت إلى المقارنة بي المنيجية البحنية للبحوو التي يقوم بيا أع ا هي ة التدريس
بكليات التربية بالجامعات اإلس ار يلية وبي

البحوو التي يقوم بيا المعلمي

بالمدارس

واستخدمت الدراسة المنيف المقار وتوصلت إلى أ البحوو التي أجريت في كليات المعلمي
تركز على ق ايا تعليم المعلمي والسكا في حي جا ت البحوو التشاركية بي أع ا هي ة
التدريس والمعلمي أكنر واقعية ورصد لمشكالت وواق العملية التعليمية وساهمت في تقديم
ا لحلول للكنير م المشكالت التي تواج التعليم في إس ار يل وأسيمت في تدري
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على إنتاج المعرفة.

 -5ةراسةأةرين )(Adrienne, 2006
استيدفت الدراسة الوقوف على أهمية ربط التدريس بالبحو العلمي وتأنير على نتا ف
المتعلمي واستخدمت الدراسة المنيف الوصفي وأكدت فاعلية دمف البحو في تدريس الطال
وزيادر قدرتيم العلمية وتنمية ميارات البحو العلمي لدييم.

 -6ةراسةإليناوليسلي )(Elena & Lesley, 2005
هدفت الدراسة إلى الوقوف على مد
إعداد المعلمي

تعلم المعلمي م خالل التفاعالت البحنية أننا

قبل الخدمة وأننا الخدمة وفي البي ات وير الرسمية واستخدمت الدراسة

أسلو المقابلة شب المنظمة بي المعلم والباحوو وتوصلت إلى أهمية االعتماد على البحوو
في إكسا المعلمي المعرفة المينية التي تمكنيم م معرفة آليات وظروف التعلم.

 -7ةراسةأكسيل) (Aksit, 2007
استيدفت الوقوف على مبادرات إصالح التعليم التركي بما يتمشى م متطلبات العصر
وبما يههليا لالن مام إلى االتحاد ادوربيو وأكدت على رف مستو الخدمات التعليمية م
خالل التركيز على تطوير المناهف التعليمية وتحدينياو واالهتمام بالتجديد التربول في إعداد
المعلم داخل كليات التربية بالجامعات التركيةو وامدادهم بكل ما هو جديد في مجال العلم م
أجل استيعابيم للمتايرات المعاصرر واالهتمام بتدريبيم على كيفية استخدام المناهف المطورر
وتنمية قدراتيم على االبتكار وتدريبيم على ميارات البحو العلمي.

 -8ةراسةجاري ) (Gary, 2007
استيدفت الوقوف على أهم اإلصالحات في إعداد المعلم والوقوف على الجيود المبكولة
لتايير المناهف الدراسية ومعايير االعتماد في كليات التربيةو م أجل تعزيز تقدميا وتحقيق
اندماجيا م االتحاد ادوربيو وتوصلت الدراسة إلى

رورر إعادر هيكلة كلية التربية واعادر

هيكلة الدورات والبرامف التدريبية التي يتم تقديميا داخل كليات التربية ومراكز التدري
التعليمية بما يهدل إلى تحسي قد ارت مدارسيا على االستجابة بشكل أف ل لتوقعات ارتفاع
المتطلبات االجتماعية واالقتصادية والسياسية وتمشييا منل متايرات العصر.
 -9ةراسةسميث )(Smith, 2009
هدفت الدراسة إلى إدماج المعلمي في المشروعات البحنية والبحوو التعاونية بيدف
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تكوي مفيوم جديد هو المعلم الباحو والكل قد يهنر في البحوو التربوية وتحقيق التنمية
المينية للمعلمي

واستخدمت الدراسة المنيف الوصفي وتوصلت إلى فاعلية عملية الدمف

والمشاركة في البحوو في تحقيق التنمية المينية للمعلمي .

 -10ةراسةةيالرا )(Dilara, 2011
هدفت الدراسة إلى الوقوف على فاعلية استخدام البحو العلمي في تدري
م

الطال

خالل الوقوف

واعدادهم كمعلمي

للاة اإلنجليزية واستخدمت الدراسة المنيف المقار

على إدران الطال

دهمية البيانات في تعزيز عملية التعلم وتحقيق التطور الميني وتوصلت

الدراسة إلى أ الف ة التي استخدمت أسلو التدريس م خالل البحو كانت أعلى كفا ر م
ويرها.

 -11ةراسةلورا )(Laura, 2017
هدفت الدراسة إلى الوقوف على كيفية إعداد المعلمي

ليصبحوا معلمي

باحني

يمتلكو الميارر البحنية في عمليم واستخدمت الدراسة المنيف الوصفي حيو توصلت الدراسة
إلى كو البحوو عملية فعالة تسيم في تنمية المعلمي وزيادر معارفيمو وأوصت الدراسة
برامف اإلعداد وبرامف التنمية المينية للمعلمي

بت مي

المعلم

بالميارات الالزمة لتكوي

الباحو بيدف تنمية واستدامة التنمية المينية للمعلمي .
م

خالل العر

السابق للد ارسات السابقة العربية وادجنبية يتبي

الدراسات العربية بتبني فكرر تكوي الطال

قلة اهتمام

الباحو وقلة الدراسات في هكا المجال -على حد

علم الباحو -بينما ظير اهتمام الدراسات ادجنبية بفكرر تكوي

الطال

الباحو داخل

الجامعات بل والعمل على اعتماد مفيوم الجامعات البحنيةو كما ظير مفيوم المعلم الباحو
بجان

الطال

الباحو ك رورر تفر يا متايرات العصر م أجل تمكي المعلم والطال

متابعة مستجدات العصر وكل ما هو جديد في مجال التخص
البحنية بي

المعلمي

و كما ظيرت فكرر تكوي الفرق

وأع ا هي ة التدريس م أجل تفعيل الشراكة بي

التربية والتعليم لعالج المشكالت المختلفة التي تعتر
والدراسة الحالية تتفق م بع

م

الجامعة ووزارر

العملية التعليمية وتطويرها ككلن.

الدراسات ادجنبية في تبني مفيوم تكوي

الطال

متميزل في
ا
الباحو في الجامعات المصرية السيما بكليات التربية م أجل إعداد الطال ليكو

مجال وتخصص مستقبالل قاد ارل على الخصو

على كل ما هو جديد في تخصص ومسايرت
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بل واإل افة إلى المعرفة بما يتال م م المجتم العربي والمصرل على الخصو .

خطة السري يف الدراسة:
 -المبحىىو ادول :يتنىىاول مقدمىىة البحىىو ومشىىكلت وأسىى لت وأهدافىى وأهميتىى وحىىدود

ومنيج ى وتعريىىف المصىىطلحات ال ىواردر ب ى و والدراسىىات السىىابقةو وخط ىوات السىىير فىىي

البحو.
 -المبحىو النىاني :ادسىىاس الفكىرل لتكىىوي الطالى الباحىىو فىي

ىىو اددبيىات التربويىىة

المعاصرر.

 -المبحىىىو النالىىىو :االتجاهىىىات الحدينىىىة فىىىي تكىىىوي الطالىىى الباحىىىو فىىىي بعىىى

الىىىدول

المتقدمة.

 -المبحو الراب  :الدراسة الميدانية ونتا جيا.

املبحث الثاني
األساس الفكري لتكوين الطالب الباحث يف ضوء األدبيات الرتبوية املعاصرة
مما الشن فيى أ الجامعىات اليىوم تشىيد حركىة كبيىرر مى التايىرات المنيجيىة فىي إعىداد
الطال وتأهيليم للمي المختلفة وفق متطلبات سوق العمىل وطموحىات المجتمعىات بمىا يمكى
م تحقيق التقدم والتطور في القطاعات المجتمعيىة المختلفىة وتحقيىق التنميىة الشىاملةو وكىا
االهتمام بالبحو العلمي مى أهىم الوسىا ل التىي يبنىي علييىا العىالم تطىور وتقدمى فيىو الركيىزر
ادساسية التي ركزت علييا الدول النامية للحاق بمصاف الدول المتقدمة فقد بىات مى المعلىوم
لدييا أ البحو العلمي لم يعد ترفال بل

رورر لتحقيىق ادهىداف والخطىط التىي تطمىر أل دولىة

للوصول إلييا.

لكلن يشىيد التعلىيم الجىامعي تحىوالل أساسىيال نحىو االهتمىام بالبحىو العلمىي – خاصىة فىي

عصر مجتم المعرفة  -Knowledge Societyحيو يعد البحو العلمىي أحىد أسىالي إنتىاج
المعارف الجديدر والمصدر الر يس للنمو االقتصادل الجديد القا م على المعرفة ومى نىم يسىيم
البحو العلمي بدور كبير في مسايرر النىورر المعرفيىة والتنميىة االجتماعيىة واالقتصىادية (عطيىة
ومحمدو 2008و .)119
وتتالحىىق المتاي ىرات عالمي ىال ومحلي ىال وعلمي ىال واقتصىىاديال ونقافي ىال وجامعي ىال وتعجىىز العمليىىة

التعليميىىة الجامعيىىة ع ى اللحىىاق بىىالمتايراتو ويىىهدل كلىىن إلىىى فنىىو م ى الىىوه تحتىىاج إلىىى
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تشخي

وعالج لحال التعليم في الجامعةو إصالحال ل وبعنال للىدما الجديىدر فىي العىروق حتىى

تنبعو الجامعة مرر أخر عمالقال قاد ارل علىى أدا وظا فى فىي القىر الحىادل والعشىري فتصىير
جامعىىة المسىىتقبل المىىأمول (جىىاللو 1993و  .)13لىىكلن كانىىت االتجاهىىات الحدينىىة نحىىو إعىىداد

وتكىىوي الطالى الباحىىو داخىىل الكليىىات ومى بينيىىا كليىىات التربيىىة لتحقيىىق التطىىور والتميىىز فىىي
العملية التعليمية مستقبالل.
وفىىي

ىىو مىىا سىىبق فىىإ الدراسىىة الحاليىىة تعنىىى بإعىىداد وتكىىوي الطالى الباحىىو والعمىىل

علىى إكسىىاب معىارف وقىىيم وميىارات البحىىو العلمىىيو فىي مرحلىىة إعىداد فىىي كليىات التربيىىة فىىي
الجامعات المصرية ليكو قاد ارل على استيعا المعارف الجديدر فىي مجىال التربيىةو بمىا يههلى

للمشاركة في بنا مجتم المعرفة وانتاجيا في مينت و وفيما يلىي التعىرف علىى أهميتى تكىوي
الطال الباحو وأهداف إعداد بكليات التربية.

أوالً :أهمية تكوين الطالب الباحث يف كليات الرتبية:
تزداد أهمية البحو العلمي يومال بعد يومو حيو أصبر العىالم فىي سىباق محمىوم للوصىول

بطريقة منظمة إلى أكبر قدر ممك م المعرفىة الدقيقىة المنمىرر التىي يمكى أ تسىيم فىي حىل
المشىىكالت التىىي تواج ى اإلنسىىا وت ىىم ل ى التميىىز والتقىىدم ليواك ى تطىىور العصىىر ومتطلبات ى
فالبحىو العلمىي ُيعىد ركنىال أساسىيال مى أركىا المعرفىة اإلنسىانية فىي ميادينيىا المختلفىىة(الفليتو
2015و .)320
كمىىا تايىىرت النظىىرر التقليديىىة إلعىىداد الطال ى داخىىل الجامعىىة م ى مج ىرد إكسىىاب المعىىارف

والميىىارات إلىىى التوج ى نحىىو جعل ى قىىاد ارل علىىى اكتسىىا المعرفىىة بنفس ى واإلسىىيام فىىي إنتاجيىىا

مستقبالل وتت ر أهمية تكوي الطال الباحو بصفة عامة وفي كليىات التربيىة بصىفة لمىا يقىوم

ب ى البحىىو العلمىىي م ى دور فعىىال فىىي تطىىوير المجتمعىىات اإلنسىىانية المعاصىىرر وتت ىىر أهميىىة
تكوي الطال الباحو في كليات التربية في التالي:
 -التربيىىة هىىي المسى ولة عى تشىىكيل شخصىىية الفىىرد

ىىم الجماعىىة التىىي ينتمىىي إلييىىا

فيىىي بيىىكا الوحيىىدر دو س ىواها التىىي تعمىىل علىىى تزويىىد المجتم ى بىىالموارد والكفىىا ات

البشرية التي تحافظ على مكانت الدولية (جمعيةو 2013و .)22
 -التربيىىة الحدينىىة تىىدعو إلىىى

ىىرورر إبىىراز شخصىىية الطالىى المعرفيىىة وتدريبىى علىىىى

اإلسيام في ترتيى ومناقشىة المو ىوع واقحامى فىي منيجيىة البحىو ومناقشىة ادفكىار
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وابدا الرأل بكل حرية في هك الفكىرر أو تلىن مى إعطىا ادسىبا والىدواف المنطقيىة
لكلن وبيكا يكو قد بدأ خطواتى ادولىى علىى طريىق البحىو العلمىي الجىاد ممىا يههلى
في مراحل الحقة لإلسيام في اإلنتاج المعرفي (آل مقبلو 2011و .)126
 كو البحو العلمي يلع دور بالغ ادهميىة فىي حيىار ادمىم والشىعو فيىو يسىيم فىيمواجية المشكالت التي تعىاني منيىا الجمىاهير فىي كافىة الميىادي والمجىاالت بأسىلو

علمي بعيد ع العشوا ية واالرتجال (الزعيبرو 2011و .)208 -207
 -إ م ادسس ال رورية لتطوير العلىوم والمعرفىة هىو االهتمىام بالبحىو العلمىي وط ار قى

وأساليب باعتبار الركيزر ادساسية في تكوي الباحو م خالل تعليم الجىامعي ومجىال

التوسى واإلبىداع واالبتكىار لسىد حاجىات المجتمى وتطلعاتى ويكىو كلىن مى خىىالل
النظريىىات والمفىىاهيم وادفكىىار النظريىىة ) ادكاديميىىة) والتطبيقيىىة لكافىىة العلىىوم
واالختصاصات التربوية فيق على كاهل الكلية والجامعة ميام ر يسة م خالل التىدريس
وتيي ىىة أجىوا ومتطلبىىات تطىىوير البحىىوو العلميىىة المتخصصىىة (الكىىاظمي وآخىىرو و
2014و )165
رورر مال مة محتوا لمسىتلزمات التاييىر فىي عصىرنا

 -تحديو محتو التعليم يقت ي

بصور كافةو وهكا العامل يتطل جعل المتعلم مركز النقل في محتو المنيف بدالل مى

التركيز التقليدل على المىنيف ممىا يىهدل إلىى تشىجي روح اإلبىداع والمبىادرر مى أجىل
مواجية احتماالت العالم المعاصر والتاير السري (جمعيةو 2013و .)24

 -المتايرات المعاصرر فر ت

ىرورر تىوفير منىاخ مال ىم للبحىو العلمىي يىنعكس إيجابيىال

علىى مخرجىات البحىىو العلمىي والتىي تسىىاهم فىي تحقيىق التنميىىة فىي المجتمى والدولىىة

ويجىىىى أ ُيعطىىىىي االهتمىىىىام بالبنىىىىا التنظيمىىىىي فىىىىي المهسسىىىىات وتطىىىىوير وتعىىىىديل
اختصاصىىاتيا بمىىا يتناس ى مى معطيىىات ومقومىىات البحىىو العلمىىي (العتيبىىيو 2012و
)32
 -ما تفر

المتايرات المعاصرر مى

ىرورر تبنىى المهسسىات التعليميىة جيىود االبتكىار

والتجري وأ يتم ترسيخ وتونيق هكا المبدأ فىي الطىال متلقىي الخدمىة العمليىة حيىو

يعىىد االبتكىىار والتجري ى أحىىد ادسىىس والسىىمات فىىي البىىاحني وم ى نىىم مسىىاهمة هىىك
المهسسات فىي تىوفير المىوارد البشىرية التىي يحتاجيىا مجىال البحىو العلمىي (العتيبىيو
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2012و .)35
 -أصبر إعداد الطال الباحو مجال التربية يستمد أهميت مى  :توسىي نقافىة الدارسىي

وتمكينيم م أسس البحو العلمي في التربيةو وتأهيل الدارسي للتعامل مى مشىكالت

التربويىىة وفىىق أسىىس علميىىة وتطبيىىق مىىا تعلمىىو فىىي مجىىال العمىىل التربىىول الميىىدانيو
ورصد الواق التربول والتعرف على الواق ومشىكالت المسىتقبلية والسىعي علىى حليىاو
إ افة حاجة المناهف التربويىة إلىى عمليىة تطىوير وتحسىي مسىتمرر لتواكى متطلبىات
التاير في الحيارو والمساهمة في إيجاد أف ىل التصىاميم لبي ىة التعلىيم وتنظيميىا علىى
أسس علمية (آل مقبلو 2011و .)131
 -كو

الطال

الجامعي هو العنصر الميم في العملية التعليمية ومركزها ادساسيو

فيو اليدف النيا ي في العملية التعليميةو والتعليم المعاصر ليس خزنال للمعلومات

وتحويل العقول إلى موسوعات علمية ومعاجم وقواميس لاوية بل تعليم القدرر على
التعامل م

المعلومات بصورر منتجة والقدرر على جم

وتحليليا وتركيبيا ومناقشتيا واستخال

المعلومات وتصنيفيا

النتا ف وتوظيفيا في التطبيق العلمي

التخصصي بصورر يت ر منيا الفيم والقدرر واإلبداع الشخصي بما يتال م م
الشيادر الجامعية التي يحمليا (كشاش والموسولو 2011و .)229 -228
 والتربية في عصرنا الحا ر يج أ تعد اإلنسىا لعىالم متايىر ...فالتربيىة فىي عصىرالعلىىم والتكنولوجيىىا تيىىتم بىىالعلم لىىيس كمعلومىىات ومعىىارف فقىىطو بىىل كأسىىلو لصىىن

المعرفة أي الو وكاتجا للتصدل لتعقيدات العصر (عبدالعزيزو 2012و .)62

 يج أ تسيم المنىاهف فىي تنميىة العقىل واالختيىار الجيىد للمحتىو مى كىل المجىاالتالمعرفية النظرية والعملية ويمك أ يساعد فىي تنميىة المىتعلم لكىي يعمىل بكفىا ر فىي
ظىىل تعلىىم كاتىىي إبىىداعي لى مصىىادر المتعىىددر مباشىىرر وويىىر مباشىىرر بطريقىىة مقصىىودر
نظامية ووير نظامية والخبرر المباشرر هي التي تعىد الطىال لممارسىة الحريىة وتعطىي
الفر

للطال لممارسة الحرية م المتابعة والتوجي (عبيدو 1997و .)121

وبيكا أصبحت ادهميىة فىي إعىداد وتكىوي الطالى الباحىو مى ال ىرورر بمكىا فىي ظىل
التطور المتنامي السيما في مجال العملية التعليمية عبىر مراحليىا المختلفىة ممىا يسىتلزم إعىداد
معلىم مسىتقبلي قىادر علىى المسىاهمة فىي هىكا التطىوير وقىادر أي ىال علىى المسىاهمة فىي إنتىاج
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المعرفة وال يتىأتى كلىن إال مى خىالل العنايىة بفكىرر تكىوي الطالى الباحىو داخىل كليىات التربيىة
بما يههل مستقبالل لتحمل ادعبا و بل واإلبداع والتميز في مجال وتخصص .

ثانياً :أهداف تكوين الطالب الباحث يف الوقت احلاضر:
تهكد االتجاهات الحدينة في التربية على أ

البحو ع

المعرفة أكنر نفعال وجدو

للمتعلم م تقديم المعارف ل في صورتيا النيا ية وبالتالي فم أدوار الجامعة تحفيز الطال

على البحو فالدع ور إلى إكسا الطال ميارات البحو تأتي في مقدمة ادهداف التي يج أ
تسعى إلييا كليات التربية م خالل برامجيا الدراسية م خالل ما يلي:
 تخريف نوعيات م الطال تسيم في تسلم وظىا ف إبداعيىة يتطلبيىا المجتمى لتطىويرنفس و ممىا يزيىد مى مسى وليات كليىات التربيىة فىي تىدعيم ميىارات البحىو فىي طالبيىا
مىىى خىىىالل دمىىىف منىىىاهف البحىىىو وطىىىرق التفكيىىىر اإلبىىىداعي وحىىىل المشىىىكالت (عطيىىىة
ومحمدو 2008و .)126
 االهتمىىام بنوعيىىة الخىىريف وقدرت ى علىىى التجديىىد واإلبىىداع وااللت ىزام ولىىيس علىىى أعىىدادالخريجي فحس لمسايرر التايرات في المعرفة والتكنولوجيا (رباحو 2007و .)43

 إعىىداد جيىىل م ى البىىاحني المتميىىزي القىىدري علىىى إيجىىاد الحلىىول العلميىىة للمشىىكالتالمتعلقة بخطط التطوير والتنمية (الحراحشةو 2011و .)175

 إعىىداد الطالىى الباحىىو القىىادر علىىى المسىىاهمة فىىي نقىىل وتىىوطي التقنيىىة وتطويرهىىاووتوطيىد العالقىىة مى المجتمى المحلىىي وشىىركات القطىاع الخىىا

(الحراحشىىةو 2011و

.)175
 تمكي الطال م إعداد ورقة بحنية لكل مقرر يدرس واعداد ورقة بحنيىة شىاملة فىينياية سنوات اإلعداد واعتبارها أحد متطلبات التخرج واعتبارها

م تقييمى (المفتىيو

2015و .)34
 -المحافظىىة علىىى الميىىام ادساسىىية للتعلىىيم الجىىامعي والعىىالي وهىىي :التعلىىيم والتىىدري

والبحو العلمي والمساهمة فىي التنميىة وخدمىة المجتمى واستشىراف المسىتقبل (ربىاحو

2007و .)46
 -إعداد وتنمية العنصر البشرل وتنشىيط حركىة البحىو العلمىي التنشىيط النقىافي والفكىرل

العىىامو وهىىي المهسسىىة التىىي بىىداخليا عمليىىة تأهيىىل الكىىوادر البشىىرية نقافيىىال وعلميىىىال
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ومياري ىال لمواجيىىة الحيىىار واالنخ ىراط فىىي سىىوق العمىىل والمشىىاركة فىىي عمليىىة التنميىىة

(الوكيلو 2015و .)299

وهك ادهداف ال بد ليا م برامف تعمل على تحقيقيا وتأكيدها في نفىوس الطىال داخىل
الجامعة عامة وكليات التربية خاصىة حتىى يمكى تحقيقيىا ممىا يتطلى إعىادر النظىر فىي بىرامف
اإلعداد في

و يا وفي

و مستجدات العصر ومتطلبات .

ثالثاً :مربرات االهتمام بتكوين الطالب الباحث يف الوقت احلاضر:
وم أبرز المبررات في إعداد وتكوي الطال الباحو في التعلىيم الجىامعي عامىة وكليىات
التربية خاصة هو ما تفر

المتايرات المعاصرر والتي تتمنل فيما يلي:

 -1اقتصاةالمعرفة:
وتتمنل أهمية تكوي الطال الباحو في ظل اقتصاد المعرفة في التالي:
 إ التاي ىرات المتسىىارعة التىىي يفر ىىيا التقىىدم العلمىىي والتكنولىىوجي ونىىورر المعلومىىاتواالتصىىىىاالت والعولمىىىىة قىىىىد امتىىىىد أنرهىىىىا إلىىىىى مختلىىىىف مجىىىىاالت الحيىىىىار االقتصىىىىادية

واالجتماعيىة والنقافيىة والسياسىىيةو وقىد سىاهمت هىىك ادمىور فىي زيىىادر قيمىة المعرفىىة
وأهميتيىىىا حتىىىى وىىىدت المعرفىىىة عنوانىىىال للمجتمعىىىات المتقدمىىىة – مجتمعىىىات المعرفىىىة-

وعنوانال لالقتصاديات الناه ة اقتصاديات المعرفة (النعيماتو 2009و .)1

 اختالف أدوار المعلم باختالف مفيوم التربية الحدينىة مى تحصىيل المعرفىة إلىى تنميىةالميىا ارت ادساسىية واكسىا الطالى القىىدرر علىى أ يىتعلم كاتيىالو كمىا ت ىىم دور أ

يكو ار د اجتماعي ُيسىيم فىي تطىوير المجتمى وتقدمى (خمىيس والحراشىيو 2013و
.)1081

 يعىىد النظىىام التعليمىىي مكونىال أساسىىيال لعمليىىة صىىناعة المعرفىىة ونقليىىا واسىىتخداميا ففىىياالقتصاد المبني على المعرفة تصبر عملية التعليم فىي وايىة ادهميىة بالنسىبة لجميى

ادفراد في هىكا المجتمى حيىو يحىدد النظىام التعليمىي قىدرر ادفىراد علىى تعلىم الميىارات
الجديىىدر والقىىدرر علىىى اسىىتيعا التقنيىىات الحدينىىة واسىىتخداميا ومىى نىىم التىىأنير فىىي
الفر

المتاحة ليم في سوق العمل (النعيماتو 2009و .)2

 ييتم االقتصاد بإنتاج وصناعة المعرفة والبحىو والتطىوير وعىدد بى ار ات االختىراع حيىويتطل ى اقتصىىاد المعرفىىة تىىوفر منظومىىة بحىىو وتطىىوير فاعلىىة حيىىو ُيشىىكل تىىوفر هىىك
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المنظومة أحد المتطلبات ال رورية القتصاد المعرفىة وفىي حىال عىدم توفرهىا فىإ كلىن
يعني ويا التخطيط والتوجي والتقويم والتطوير(النعيماتو 2009و .)20
 تمتاز القو العاملة في اقتصاد المعرفة بأنيا عمالىة عاليىة الميىارر والتىدري والتعلىيمادكىىىاديمي تتعامىىىل مىىى أجيىىىزر الكمبيىىىوتر وتكنولوجيىىىا االتصىىىاالت ويقىىىوم أفرادهىىىا مىىى

ميندسي وعلما ومبرمجي بتصميم واستخدام وتونيق وادارر نظىم تكنولوجيىا المعرفىة
وتطوير وتطبيق المعرفة وادفكار بما يعنىي االنتقىال مى العمىل الروتينىي المبىرمف إلىى
العمل الخالق المبدع (الفارسو 2004و .)45
 -يعد البحو والتطوير مقياس القتصاد المعرفة وهىي تصىدير التقنيىة العاليىة كنسىبة مى

التصىىدير الصىىناعي وعىىدد العلمىىا والميندسىىي العىىاملي فىىي مجىىال البحىىو والتطىىوير
واجمىىالي العىىاملي في ى علىىى المسىىتو الىىوطني كنسىىبة م ى النىىاتف الىىوطني اإلجمىىالي
والمتوسىىىط السىىىنول لعىىىدد بىىى ار ات االختىىىراع الممنوحىىىة ومىىىا يىىىتم إنفاقىىى علىىىى البحىىىو
والتطوير (النعيماتو 2009و .)26

 يمتىىاز مجتم ى المعرفىىة بتحقيىىق الني ىىة التنمويىىة الشىىاملة والمسىىتدامة وكلىىن بتكامىىلمجتمى المعرفىىة وزيىىادر أعىىداد المبتكىىري والمبىىدعي والمفكىىري ودعىىم البحىىو العلمىىي
واالستفادر م نتا ج وتطوير سياسىات التنميىة البشىرية مى حيىو فلسىفتيا وأهىدافيا
وبرامجيىىا وآلياتيىىا وتطىىوير نظىىم التعلىىيم الجىىامعي بمىىا يواكى مسىىتجدات العصىىر وربىىط
التعليم بخطط التنمية الشاملة.

 -2التفجرالمعرفي :
وتتمنل أهمية تكوي الطال الباحو في ظل التفجر المعرفي في التالي:
 ما شيد حقل المعرفة فىي القىر العشىري مى تطىور فىي المعرفىة كميىال وكيفيىال جعلىعصر المعرفة وال أدل على كلن م أعداد الدوريات العلمية في شتى

ىرو المعرفىة

والكم اليا ل م النظريات العلمية وما صح كلن م اكتشىافات وابتكىارات واختراعىات
وتطبيقات للعلم تُحدو تاي ارل في المعرفة اإلنسانيةو بل في أنماط الحيىار اإلنسىانية وقىد
أد كلىىن إلىىى صىىعوبة تقىىديم كىىل المعرفىىة فىىي فىىرع تخص ى علمىىي واحىىد وأد إلىىى
صىىعوبة فىىي اللحىىاق بىىالمتايرات والمسىىتحدنات العلميىىة وليىىكا المتايىىر أنىىر فىىي تخطىىيط
المنىىاهف الجامعيىىة وفىىي ادخىىك بفلسىىفة التعلىىيم المسىىتمر مىىد الحي ىار وتطبيقيىىا فىىي
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التعليم بعامة وفي التعليم الجامعي بخاصة (جاللو 1993و )13
 أظيىىر تفجىىر المعرفىىة التكامىىل بىىي فروعيىىا وأد إلىىى ظيىىور تخصصىىات بينيىىة تجم ىأكنر م تخص

علمىي وتعىود إلىى أكنىر مى مىنيف بحنىي وكىا ليىا انعكاسىيا علىى

التعلىىىيم الجىىىامعي وأنماطىىى ومكوناتىىى و وفىىىي تنظىىىيم منىىىاهف التعلىىىيم الجىىىامعي وأخىىىكت
الحىىىواجز والسىىىدود بىىىي ادقسىىىام العلميىىىة الجامعيىىىة وبىىىي العلىىىوم ادساسىىىية والعلىىىوم
اإلنسىىانية فىىي االنييىىار ليحىىل محليىىا أنمىىاط م ى العالقىىات تتىىير التكامىىل بىىي

ىىرو

المعرفة في مواجية مشكلة معينىةو أو فىي و ى تنظىيم اقتصىادل أو اجتمىاعي معىي
(جاللو 1993و .)13
 إ التحديات التي يطرحيا عصر المعلومات والتىي يواجييىا العىالم المعاصىر تقىود إلىىمراجعىىة شىىاملة ودقيقىىة دسىىس التعلىىيم ونظم ى التىىي لىىم يعىىد معيىىا هىىدف التعلىىيم هىىو

تحصيل المعرفة لفتىرر محىددر د المعرفىة فىي حىد كاتيىا لىم تعىد هىدفالو بىل الميىم هىو
توظيىىف هىىك المعرفىىة فىىي تشىىكيل البنيىىة المعرفيىىة والتفكيريىىة للفىىرد (قشىىمرو 2017و

.)149

 -3التغيرالتقنيوالتكنولوجي :
وتتمنل أهمية تكوي الطال الباحو في ظل التاير التقني والتكنولوجي في التالي:
 االتجىا العلمىىي الىىكل يجى أ يتحلىىى بى المعلىىم العصىىرل هىىو االقتنىىاع التىىام ب ىىروررالنمىىو ادكىىاديمي والتقنىىي المسىىتمري ال لمواجيىىة التاي ىرات الحادنىىة فىىي مجىىال العلىىوم
والتقنيات المختلفة فحس و بل لقيادتيا وتوجيييا لتحقيق التقىدم المسىتمر فىي الحيىار
العامة وفي مجال التربية خاصة (طحيمرو 2009و .)863
 تمنىىل التقنيىىات المعلوماتيىىة مىىدخالل ر يس ىال للمعلومىىات والمعىىارف العلميىىة والتقنيىىة التىىييكتسىىبيا المعلىىم ع ى دراسىىت فىىي مراحىىل إعىىداد المختلفىىةو كمىىا تُسىىاعد علىىى تنميىىة
الميارات العلمية علىى البحىو عى حلىول لىبع المشىكالت ممىا يكسى المعلىم القىدرر

العمليىىة الفعليىىة فىىي مواجيىىة المشىىكالت والسىىعي إلىىى اكتشىىاف الحلىىول المناسىىبة ليىىا
(التتنجيو 2009و .)745
 -إيقاع التاير التقني يفر

على الجمي دو اسىتننا التييىه واالسىتعداد للتايىرو ففىي

عىىالم مطىىرد التايىىر ُيعىىد التعلىىيم هىىو االسىىتعداد ادمنىىل حتىىى يكىىو المىىر قىىاد ارل علىىى
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مواجيىىىة هىىىكا التايىىىر فادشىىىخا ادنسىىى تعليمىىىال هىىىم ادف ىىىل أدا لو فقىىىد أصىىىبحت
مهسسات التعليم واعداد المعلمي ال تقتصر على تخريف نوعيىة جديىدر مى المتعلمىي
تحوز المعرفة وأدواتيا فقطو وانما تمتلن القدرر علىى الىتعلم مىد الحيىار وعلىى تطىوير
معارفيىىا ومياراتيىىا مسىىتخدمة كىىل مىىا يىىوفر مجتم ى الىىتعلم م ى فىىر

للىىتعلم والنمىىو

(الشيخو 2015و .)190
 أد التايىىر التقنىىي إلىىى انتيىىا وظيفىىة حفىىظ الت ىراو ونقىىل المعرفىىة م ى خىىالل العقىىولالبشىىىرية وتحولىىىىت إلىىىىى القىىىدرر علىىىىى اسىىىىتخداميا وتوظيفيىىىا والتفكيىىىىر فىىىىي تطبيقيىىىىا
واالستفادر منيا وتطويرها وتلن ق ية تفر

نفسيا علىى العمليىة التعليميىة الجامعيىة

هدفال ومنيجال وم مونال وطريقة للتدريس (جاللو 1993و .)13

 الجامعىىىة ينباىىىي ليىىىا فىىىي عصىىىر نىىىورر المعلومىىىات أ تكىىىو مركىىى ازل للبحىىىو العلمىىىيوواستخدام اإلنترنت في البحو العلمي يعتبر مصد ارل ميمال م مصىادر المعلومىات حيىو
تزود الىراوبي فىي البحىو بالمعلومىات المتجىددر وبصىورر سىريعة عى طريىق االتصىال

ببنىىىون المعلومىىىات والمكتبىىىات االفت ار ىىىية ( Virtual Librariesالمنىىىاعيو 2003و
.)47
 -كمىا أد التقىدم العلمىي والتكنولىوجي إلىى زيىادر الحاجىة إلىى إعىداد صىفور متميىزر مى

الكفا ات ل ما اطراد التقىدم العلمىي والتكنولىوجي وتقىدم المجتمعىاتو وزيىادر التطلى

إلىىى المسىىتقبل والتخطىىيط لى و وظيىىور حقىىل علمىىي يعىىرف بعلىىم المسىىتقبل (عبىىدالعزيزو
2012و .)63
 تعد التطورات التكنولوجية وسيلة لتوفير شروط التربية اإلبداعية بأنشطة تربويىة تركىزعلى التفكير االبتكارل بنمط متكامل م عناصر البي ىة المدرسىيةو التىي تىدر الطىال

علىىى ميىىارات التفكيىىر الىىكل يشىىمل التنظىىيم للوصىىول دفكىىار تتميىىز بادصىىالة والمرونىىة
والشمولية وتدريبيم على عمليات المعرفة وترتي ادفكار (اليويملو 2014و )17

 -4تغيرمتطلبالسوقالعمل 
وتتمنل أهمية تكوي الطال الباحو في ظل تاير متطلبات سوق العمل في التالي:
 التعليم العالي م خالل إعداد للقو العاملةو علي أ يربي فيم قيم وميىارات سىوقالعملو دن عندما يرتبط بالعمل ويصل سىوق العمىل إلىى حالىة مى االتى از يعنىي كلىن
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اسىىتنمار أمنىىل لىرأس المىىال البشىىرل وارتفىىاع الكفىىا ر الخارجيىىة للنظىىام التعليمىىي بتلبيىىة
حاجىىة المجتم ى م ى اديىىدل العاملىىة المههلىىةو لكون ى ييىىدف إلىىى تكىىوي م ىواط علىىى
درجىىىة عاليىىىة مىىى الن ىىىف العقلىىىي والعمىىىق المعرفىىىي واالسىىىتعداد الىىىوظيفي ولديىىى مىىى
الميىىارات مىىا يههل ى ليكىىو كف ىهال فىىي مجىىال تخصص ى الىىدقيق وتحقيىىق هىىك ادهىىداف
التربوية المقررر م حيو الكم والكيف (ط و 2007و .)8

 -تايرت خصا

سوق العمل في العقدي ادخيري تاي ارل كبي ارل ولم تعد بع

الميىارات

التي كانت مطلوبة فىي الما ىي كات أهميىة فىي سىوق العمىل الحىالي ممىا ولىد

ىاطال

متزايىدال علىى الجامعىات والمراكىىز العلميىة ادخىر لكىي تعىىد خىريجي يتمتعىو بميىىارات
جديىدر لىم تكى معروفىة مى قبىل كميىارر تقيىيم الىكات ) (Self- Assessmentوتقيىيم

اآلخىىىىىىري وميىىىىىىارر إدارر الوقىىىىىىت )Management

 )Timeوميىىىىىىارات البحىىىىىىو

) (Research Skillsوويرها (نعما شحادرو 2007و .)531
لىىكلن كىىا تطىىوير إعىىداد الطىىال داخىىل الجامعىىة

ىىرورر تفر ىىيا المتاي ىرات المعاصىىرر

واالتجاهىىات الحدينىىة لتمكىىي الطىىال م ى الميىىارات التىىي تجعليىىم قىىادري علىىى إنتىىاج المعرفىىة
وتسويقيا واعتمادهىا كمصىدر لالقتصىاد الفىردل والقىومي وال يكىو هىكا إال مى خىالل إعىدادهم
كباحني قادري على اإلنتاج واإلبداع في مجاالت المعرفة المختلفة.

رابعاً :التحديات اليت تواجه تكوين الطالب الباحث يف الوقت احلاضر:
يعتبررا تعتعمرري تععرريعو تعجررييعو طالئررم يتمةيررو تم ر ة لاجررو تعيجتيررم تاشررة ليميررو
التنميىىة بى مى خىىالل إعىىداد للقىىو البشىىرية المدربىىة التىىي تواجى المجتمى ونقلى للتكنولوجيىىا
وتحويل النظريىات إلىى تطبيىق عملىي تحىل مى خاللى المشىكالت التىي تواجى المجتمى وتعىوق
ني ىت ورقيى و ممىا يهكىىد أ التعلىيم العىالي والجىامعي لىىيس فقىط أدار لصىيانة المجتمى ولكنى
وسيلة تقدم وعنوا ني ت (رباحو 2007و .)43
وروم كلن توجد العديد م التحديات التي تحول دو كلن م أبرزها:
 زيىىادر الطل ى االجتمىىاعي علىىى التعلىىيم :حيىىو أد تزايىىد الطل ى الشىىعبي علىىى التعلىىيمالجىىامعي إلىىى خلىىل فىىي التىواز بىىي الكىىم والكيىىف ممىىا أد إلىىى

ىىعف أو جمىىود فىىي

الخىىىدمات التعليميىىىة ادساسىىىية كالمعامىىىل والتجييىىىزات وتزايىىىد المكتبىىىات والتوسىىى فىىىي
خدماتيا مما أد إلى

ىعف العا ىد مى العمليىة التعليميىة الجامعيىة (جىاللو 1993و
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.)25
 -قلة االهتمام بمهسسات ومراكىز البحىو العلمىي :فىي الوقىت الىكل بىدأت بعى

ادقطىار

بتوجي اهتمىام ال بىأس بى إلىى منىاحي البحىو العلمىي بتأسىيس مراكىز للبحىو العلمىي
وويرها نجدها ال تصبر على قطف نمار أبحانيا وتريد م تلن المراكىز أ تىهتي أُكليىا

بي عشية و حاهاو وما أ تجد بط ال في إنتىاج هىك المراكىز حتىى تىدير ليىا ظيرهىاو
وتسلط علييا الم ايقات وتقلي

النفقات بل واإلوالق أحيانال (خ رو 1994و .)1

 صىىىعوبات تواجىىى الباحىىىو فىىىي البلىىىدا العربيىىىة والناميىىىة بخىىىالف ادقطىىىار الصىىىناعية:فالباحىو فىي الىدول المتقدمىة يجىد ميمتى يسىيرر د الظىروف حولى تىوفر لى الوسىا ل

والط ار ىق للتقىدم فىي بحنى لتىوافر المراكىز البحنيىة التىي تسىاعد وتدعمى فىي تحقيىق
واجبات و بخالف الو

عمومىاو إك علىى
الكل علي الحىال فىي ادقطىار العربيىة والناميىة
ل

الباحىو أ يسىبر عكىس التيىارو وأ يبىدأ مى فى ار مطلىقو وأ يصىن كىل مىا حولى مى
ظروف لكي يسير نحو هدف (خ رو 1994و .)2

 -تركيز الجامعىات علىى الجانى التعليمىي واوفىال الوظىا ف ادخىر  :علىى الىروم مى أ

البحو العلمىي يعىد واحىدال مى ادهىداف ادساسىية للجامعىات المعاصىرر لكىو وظيفتيىا
تكم في التعليم والبحو العلمي وخدمة المجتم إال أ معظم الجامعىات العربيىة تركىز
جىىل اهتماميىىا علىىى الجوان ى التعليميىىة وتافىىل الوظىىا ف ادخىىر كات الصىىلة بالبحىىو

العلمي والتربول ودور في تطوير المجتم (الرازحيو 2004و .)202
 -ويىىىىا العمىىىىل المىىىىنظم داخىىىىل الجامعىىىىات :فىىىىالواق حىىىىول مىىىىا يتعلمىىىى الطالىىىى داخىىىىل

المهسسات التعليمية ال يتحول كلن العلم ليصبر جز ال مى الىكات يىنعكس علىى سىلون
الفىىرد وخلق ى وأفعال ى و بىىل يىىكه جل ى مى أوراق االمتحانىىات وال يتبقىىى منى إال بع ى

آنار قليلىة تىدل عليى و فالتربيىة فىي الىدول الناميىة علىى وجى الخصىو
كنير م الامىو

عمىل يكتنفى

والعشىوا ية واليىو بحيىو ال يمكى وصىفيا بالعمىل العلمىي المىنظم

جيد التخطيط والتنفيك والمتابعةو حيو تتس اليور بىي مىادر التعلىيم وجيىود المعلمىي
وبي الناتف النيا ي الكل ينعكس على المتعلمي (كدونو 2011و .)3
 سرعة تطور العمليىة التعليميىة :فىروم كىو التعلىيم الجىامعي هىو قمىة السىلم التعليمىيومركىىز التطىىور العلمىىي والقيىىادر العلميىىة والبحنيىىة والفكريىىة فىىي المجتم ى لكن ى يواج ى
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تحىىىديات خطيىىىرر تتمنىىىل فىىىي سىىىرعة تطىىىور العمليىىىة التعليميىىىةو مىىى قصىىىور التقنيىىىات
التكنولوجية في أنظمة التعليم الجامعي في العالم العربي مما كا سببال فىي تىأخر عى

اللحاق برك التعليم في الدول المتقدمة (الطبي و .)228

كل هىك التحىديات جعلىت التعلىيم الجىامعي اليىوم يواجى صىعوبات كبيىرر فىي االنتقىال مى
النمط التقليدل إلى النمط الحديو الكل يشىج علىى البحىو ودعىم ميىارات البحىو فىي المنىاهف
التعليمية والعمل على إعداد الطال وتكوين ليكو باحنىال فىي المسىتقبل قىاد ارل علىى مسىايرر كىل
ما هو جديد في تخصص مطو ارل لمينت .

وفي ظل االتجاهات الحدينة التي تتبناها الجامعات في الدول المتقدمة والتي تعنىى بفكىرر

تكوي الطال الباحىو الىكل يمكنى المسىاهمة فىي تطىوير وني ىة المجتمى الىكل ينتمىي إليى و
والتي تفر

على الدول العربية السيما مصر

رورر االستفادر منيا في تحويل بىرامف اإلعىداد

فىىي الجامعىىات مى الىىنمط التقليىىدل إلىىى الىىنمط الحىىديو الىىكل يراعىىي متطلبىىات اقتصىىاد المعرفىىة
وتسىىارع الحركىىة العلميىىة والمعرفيىىة التىىي تفىىر

ىىرورر إعىىداد الطال ى كباحىىو يمكن ى مسىىايرر

كلن.

خامساً :دور اجلامعة يف تكوين الطالب الباحث:
للجامعة دو ارل ميمال في تكوي الطال الباحو في

ىو االتجاهىات الحدينىة حيىو تجىاوز

ادمر فكرر االهتمام بالبحو داخل العمليىة التعليميىة إلىى تحويىل التعلىيم إلىى بحىوو فلقىد تايىرت
الوظيفىىة التقليديىىة للجامعىىة وتطىىورت بالتىىدريف لتشىىمل البحىىو العلمىىي كوسىىيلة لتكىىوي المعرفىىة
وتطويرها ونقلياو وم نم طوعت الجامعىة نفسىيا لخدمىة المجتمى وتحقيىق حاجاتيىا المتجىددر
والقيام بدورها في البحو العلمي فىي مختلىف مجىاالت المعرفىة اإلنسىانية والعمىل علىى تطويرهىا
(أبوومجة وآخرو و 2013و )958
كما يج أ تيدف الدراسة الجامعية في مصىر إلىى دراسىة المتطلبىات التربويىة المتعلقىة
بالمجتم منل :دور التربية في المجتم بد ال بتحقيق أهداف وحل مشكالت ووصوالل إلى قيىادر
حركىىة التاييىىر واستشىىراف المسىىتقبل فيىى و والتطبيىىق الميىىداني لجميىى الخبىىرات التىىي اكتسىىبيا

الطال المعلم بصورر فعلية (شوق وسعيدو 2001و .)178
وعلىىى الجامعىىة أ ترعىىى البحىىوو العلميىىة والدراسىىات المختلفىىة التىىي تُسىىيم فىىي التقىىدم

العلمىىىي والتقنىىىيو وتشىىىجيعيا ُبايىىىة خدمىىىة المجتمىىى وتحقيىىىق التطىىىور العلمىىىي وايجىىىاد الحلىىىول
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لمختلىىف الق ىىايا (ط ى و 2007و )26و وبيىىكا يمك ى الوقىىوف علىىى دور الجامعىىة فىىي تكىىوي
الطال الباحو م خالل ما يلي:

أ -تحقيقالمتطلبالالتالية :
فىىي ظىىل التوجى لتبنىىي فكىىرر إعىىداد وتكىىوي الطالى الباحىىو أصىىبحت الجامعىىة فىىي الوقىىت
الحالي مطالبة بما يلي:
 المشاركة في قيادر التايير االجتماعي واعداد القو البشرية المتخصصة فىي مجىاالتالحيار المختلفىة التىي يمكنيىا :التجريى والبحىو العلمىي وتحقيىق التنميىة الشىاملة فىي
المجتم (ط و 2007و .)26
 دمىىف البحىىو فىىي التعلىىيم لتحقيىىق التنافسىىية التىىي يظيرهىىا الطىىال التواقىىو إلىىى بي ىىةيمكنيم فييا أ يتلقوا التعلىيم علىى يىد خيىرر البىاحني العىالميي و ففىي الجامعىات التىي

تعتمىىد البحىو بكنافىىة يمكى أ يعىىد الىىداف علىىى االهتمىىام بتطىىوير العالقىىة بىىي التعلىىيم
والبحو كامنال في الميزر التنافسية (بروو 1430و .)35

 العمل على تنمية الميارات العملية للطال و م خالل برامجيا التدريبية الموازيةللتدريس النظرل والمكملة ل و لتزويد الطال

بالمعلومات العملية والنظرية التي تفيد

في مجال اختصاص و وتنمي معلومات النظرية والعمليةو وهكا يتطل م الجامعة أ
تساير التطور العلمي والتكنولوجي في العالم بدرجة كبيررو وأ توفر أحدو المستلزمات
التدريبية م ادجيزر والمعدات وفي مختلف التخصصات العلميةو وأ ت
ِخططال
منظمة ودقيقة لتطوير البنا الميارل للطال خالل وجود في الجامعة أننا الدراسة

(الشامانيو  2014و .)253
 توجي الطال عبر برامف اإلعىداد نحىو المسىتقبل والتفكيىر فيى والتخطىيط المحكىم هىوالشىىىىال الشىىىىاول لكىىىىل طالىىىى علىىىىم يريىىىىد ادف ىىىىل فىىىىي دراسىىىىت وحياتىىىى االجتماعيىىىىة
واالقتصادية (عتيقو 2013و .)47
 تمكي الطال م الولوج إلى نقافة الباحني ومجتمعيم م خالل ربط المىادر بطريقىةتعتمد على البحوو وفيم الق ايا والمسا ل المتعلقة بيا وتمكينيم مى ميىارات البحىو

التي تشكل جز ال ميمال مى خصىا

الخىريف وتشىجي الطىال علىى تطىوير الميىارات

التىىىي سىىىتمكنيم مىىى المشىىىاركة فىىىي مجتمعىىىات البحىىىو المرتكىىىزر علىىىى المعرفىىىة (بىىىروو
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1430و .)110
 االهتمىىام بجىىودر الب ىرامف ادكاديميىىة واددا الجىىامعي لكونى يشىىكل الدعامىىة ادساسىىيةلتحقيق التنمية البشرية التي ال يمك دل تنمية اقتصادية واجتماعيىة حقيقيىة شىاملة

ومسىىتدامة أ تىىتم إال فىىي ظىىل تىىوفر مىىوارد بشىىرية مههلىىة تىىأهيالل عاليىىال ومتخصصىىال

لتصبر قادرر على تنفيك برامف وأهداف التميز واإلبداع (النقي و 2010و .)282

 -توجي ى وتطىىوير السياسىىات والممارسىىات التربويىىة ومواجيىىة مشىىكالت وتحىىديات الواق ى

التربولو وم نم تحسي ما يقدم داخل المهسسات م خدمات ادمر الكل يهكىد علىى

أهميت في تحقيق التنمية البشرية في المجتم (عطية ومحمدو 2008و .)119
 توجي الجامعات للقيام بدورها في تحقيق طموحات المجتم وآمال فىي تحقيىق التقىدمواالزدهىىارو فقىىد وىىدا التعلىىيم الجىىامعي والعىىالي وسىىيلة هامىىة للنيىىو

بالىىدول الناميىىة

ومساعدتيا على تطوير طاقاتيا وقدراتيا الكاتية في إعىداد الكفىا ات البشىرية المههلىة
لإلسيام في بنا المستقبل وروىم تلىن ادهميىة فىإ قدرتى علىى مواكبىة التقىدم العلمىي
والتكنولىىىوجي لنىىىورر المعلومىىىات وتكنولوجيىىىا االتصىىىاالت واسىىىتجابة لتلبيىىىة احتياجىىىات
عمليىىىىة التنميىىىىة االجتماعيىىىىة واالقتصىىىىادية والنقافيىىىىة للمجتمعىىىىات العربيىىىىة (الرازحىىىىيو
2004و .)199
 -و

وفي

خطة البحو العلمي في

و التوجيات القومية واحتياجات المجتم المحيطو

و إمكاناتيا المتاحة أو الممك الحصول عليياو وتونيق الخطة واعتمادها

م الدولة (الدوينو 2015و .)366
 تطوير المناهف لدعم الربط عبر تطوير وتخطيط وتح ير سياسات واست ارتيجياتتعليمو وتأمي

الموارد والدعم ال رورل للباحني

داخل الجامعةو وتعزيز نشر

المعارف ونتا ف ادبحاو في المجاالت كافة (بروو 1430و  )224م إشران حقيقي
للطال في البحوو.
 -التنسىىيق والتفاعىىل م ى المهسسىىات العامىىة والخاصىىة والىىدعم المشىىترن لمسىىيرر البحىىو

العلمىىي ماديىىال وتطبيقيىىال عىى طريىىق الجوانىى التىىي تحتىىاج إلىىى البحىىو والعمىىل علىىى
تنفيكها بيدف تطوير مسيرر التنمية ومعالجة المعوقات التي تعتر يا (كلنوم ومحمىدو

2015و .)145
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وهككا يمك

للجامعة القيام بدورها في تكوي

الطال

والتحديو الكل يعتمد على البحو التربول في مناخ يح

الباحو م

خالل التجديد

على العلم وتتييأ في الحرية

العلمية للباحو باعتبار أ البحو التربول جيد علمي ييدف للتوصل إلى المعرفة والتأكد م
صحتيا وتحليل العالقات المتبادلة لمكوناتياو واكتشاف التفسيرات السببية ليا وابتكار أدوات
جديدر للبحو يمكنيا المساهمة في تطوير المجتمعات.

ب -تااوفيرالمقومااالالالزمااةلتفعياالبي ااةمناساابةللبحااثالعلماايةاخاال

الجامعة :
يىىرتبط البحىىو العلمىىي المتعلىىق ارتباط ىال ونيق ىال بالعناصىىر والمكونىىات المختلفىىة كات الصىىلة

ببي ىىة ومنىىاخ العمليىىة التعليميىىة حيىىو نجىىد إ مى أهىىم هىىك المقومىىات والتىىي تكفىىل تىىوفير بي ىىة
مواتية للعملية التعليمية التركيز على النقاط التالية:
 مقومىىات خاصىىة بأهىىداف المهسسىىات التعليميىىة وتطويرهىىا :م ى خىىالل تطىىوير العمليىىةالتعليمية بما يتال م م متطلبىات البحىو العلمىي التىي تبنىي جيىود االبتكىار والتجريى

وأ يىتم ترسىيخ وتونيىىق هىكا المبىدأ لىىد الطىال و وخدمىة أهىىداف مهسسىات المجتمى
فيما يتعلق بمجاالت البحو العلمي ). (Michel, 2008
 -أ ييىىدف التعلىىيم إلىىى تكىىوي الكىىوادر المههلىىة للنيىىو

بالدولىىة ومواكبىىة التطىىورات

العالمية في أقصر زم ممك وتوظيف البحو العلمي وتنميىة القىدرات العلميىة وتنميىة
معىىىايير جىىىودر البحىىىو العلمىىىي مىىى  :إجىىى ار البحىىىوو المرتبطىىىة باحتياجىىىات المجتمىىى و
وتكوي فريق علمي لنشر المشكالتو ونشر البحوو التي يتم التوصىل إلييىا والتىدري

علىىى ميىىارات البحىىو العلمىىيو ونشىىر ادبحىىاو فىىي المجىىالت العلميىىة المتخصصىىةو و
توفير ميزانية خاصة للبحوو والمشاري البحنية (السيدو 2009و .)164
 مقومات تتعلق بىالبرامف التعليميىة :حيىو تعتبىر البىرامف التعليميىة أسىاس التعلىيم فيىيالتىىي تبنىىي العقىىول والنقافىىة والمعرفىىة لىىد الطىىال وتس ىيم فىىي إحىىداو التاييىىر لىىد

الطال وتعديل وتطوير معرفتيم ومياراتيم وامكانياتيم وتسيم في إيجاد الباحو الىكل
يستخدم ادسلو والمنيف العلمي في الحيىار العمليىة والتىي يجى أ تعمىل علىى إنىارر
التحفيىىز الفكىىرل لىىد الطىىال واالعتمىىاد علىىى التفكيىىر والعقىىل وبالتىىالي بنىىا وتأسىىيس
التفكير المنطقي والعقالني لد الطال وتىأهيليم واعىدادهم ليكونىوا بىاحني متميىزي و
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وتوفير ادسس والمعايير العلمية المناسبة لبنا وصياوة البرامف التعليمية وفق رهيىة
علمية م

رورر أ تكو السياسات واإلج ار ات الخاصة ببنا واعتماد هك البىرامف

مناسبة ومتوافقة م إحداو التطوير مى منظىور علمىي ومى نىم رفى درجىة مسىاهمة
البىرامف التعليميىة فىىي تطىىوير ميىىارات ومعىىارف البحىىو العلمىىي لىىد الطىىال (العتيبىىيو
2012و .)36 - 31
 مقومات تتعلق باإلدارر الجامعية :تعتبر قيادر المهسسات التعليمية مى ادمىور اليامىةفيمىا يتعلىىق بإحىىداو تطىىوير لىىدور المهسسىىات الجامعيىة بمىىا ينسىىجم مى تحقيىىق منىىاخ
مال ىىم وم ىواتي للبحىىو العلمىىي وتعزيىىز دوره ىا فىىي خدمىىة المجتم ى م ى خىىالل :تىىوفير
اإلجى ار ات والسياسىىات المناسىىبة ل ىىما فعاليىىة اددا وو ى الحلىىول لكىىل مىىا يعىىوق
تفعيىىل البحىىو العلمىىيو والتخطىىيط الجىىدل السىىتاالل المىوارد وحسى إدارتيىىا بمىىا يحقىىق
مساهمة البحو العلمي في تحقيق التنمية).(Hazeg, 2009

ج -إكسابالطالبالمهارالالبح ية :
ويتطل

تكوي

الطال

الباحو إكسا

الطال

ميارات البحو التربول أننا إعدادهم

وتدريبيم على إعداد وق ار ر البحوو واال سيهدل عدم االهتمام بكلن إلى التأنير السلبي على
العملية التعليمية في النظام التعليمي الكل سيمارس الطال
ويمنل هكا النظام التعليمي الكل يعد الطال

ميام عمليم في بعد تخرجيم

إلج ار البحوو في وال يمك تحول الطال /

المعلم م مجرد شخصية مستيلكة ومستقبلة للمعرفة إلى شخصية باحنة ومنتجة إال م
خالل إكساب وسا ل وطرق وقيم وميارات البحو التربول ادساسية (عطية ومحمدو 2008و
)121و ويمك الوقوف على أهم الميارات البحنية التي يج

على الجامعة إكسابيا للطال

م خالل برامجيا وسياساتيا في التالي:
 بو الروب ة واالتجا نحو البحو في المجال ادكاديمي والميني والنقافي :حيو يجأ يكو لد الطال ميل نحو العلم والتعلمو بمعنى أ ال يكو مجب ارل علي .

 تمكين م الق ار ر الواعية المتأنية :التي تمكن م جم المعلومات وتجن االزدواجفي العمل لكونيا توفر علي الكنير م الوقت والجيد فكلما زادت معارف كلما اتس

أفق وتحول لباحو قادر على اإلبداع واالبتكار(عو

اهللو 2014و .)1

 المو وعية :المتمنلة في التحرر م الميول الكاتية وادهوا والتحلي والحر- 426 -
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التنبت م

صحة المصادر المعرفية وادمانة العلمية (عطية ومحمدو 2008و

.)121
 قور المالحظة :إ طال البحو يج أ يتمت بقور المالحظةو لكونيا م أهم المياراتادساسية إك إن يطل على مراج كنيرر جدالو ويمح
وربط المو وعات بع يا ببع

في وسا ل وأدوات ال حصر لياو

واختيار بع يا وقياس بع يا اآلخرو وأخك بع يا

دو بع ياو أمر يتطل كهنال صافيال وقور في المالحظة تقود إلى إدران الحقيقة والوقف

على متطلبات البحو (علي وميرونيو 2011و .)9 -6

 القدرر على توظيف آليات وتقنيات البحو العلمي :منل اإلنترنت واجادر اللاةاإلنجليزية بفعالية لالستفادر منيا في الحصول على المعلومات وتحليليا واستخال

المعرفة (عطية ومحمدو 2008و .)121
 -إعمال الفكر :ال بد للباحو وطال البحو أ ُيعمل فكر سوا ع طريق حدس الكل

يستطي م خالل تسجيل ادفكار الطار ةو التي ترد إلي م خالل تفكير المتواصل في

بحن و أو م خالل خيال الكل يمارس الباحو عنورو وفي كلتا الحالتي ينباي للباحو
أ يمح

خالصة هك ادفكار ويزنيا بمي از البحو العلمي الدقيقو وال يترن لفكر

االنسياق و ار خيال شاطر أو حدس وير صادق (علي وميرونيو 2011و .)9 -6
 -اإللمام بقواعد العلم :فعلى الباحو أ يكو في مجال تخصص متوس ومتشع

وملم بكافة جوانب العلمية فكلن هو خير دعا م لبحن و حتى يتمك م إعداد بحو

قول وجيد ويتوصل إلى نتا ف جيدر يمك أ تعمم (عو
 -ادمانة العلمية :م أهم الميارات ادساسية التي يج

اهللو 2014و .)1
أ يتمت بيا طال

البحو

ادمانة العلميةو فم ال أمانة علمية ل ال يستطي أ ينجز بحنال علميالو باإل افة إلى

إنيا تنم ع ال مير الحي والخلق المستقيم د البحو العلمي هو عملية تنقي في
شتى المعارف والعلومو ويج

على الطال

دا مال إرجاع الحق إلى أهل و وتونيق

مصادر تونيقال دقيقالو وال ينس إلى نفس ما ليس ل حتى ولو سمع شفاهة م أحد
زمال

أو أساتكت و وااللتزام في كل ما يتطلب البحو العلمي بادمانة والخلق السول

(علي وميرونيو 2011و .)9 -6
 قور التحمل :البحو العلمي عمل شاق ويحتاج إلى قور تحمل خاصةو د الباحو قد- 427 -
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تعتر

الكنير م المشكالتو وقور التحمل هي التي يستطي معيا أ يواصل بحن

دو كلل أو مللو فالصبر إ كا ميارر يج أ يتمت بيا كل الناس إال إنيا بالنسبة
للباحو العلمي تعد م أقو الميارات ادساسية التي تحن على مواصلة بحن (علي
وميرونيو 2011و .)9 -6
 أ يتصف بسمات منيا :حس التدبير والصبر والقدرر على تحمل المس ولية وتكليلالصعا والعقبات واإليما بقيمة العلم (الجرجاول وحمادو 2005و .)13

 -النقة بالنفس وبقدرت على صناعة مستقبل بالتخطيط واإلبداع واالبتكار وحس

اإلرسال واالستقبال وأ يكو كو بصيرر نافكر وخيال واس ورهية علمية مستقبلية
عميقة تمكن م المشاركة في إنجازات العصر (( )1صافيو 2004و .)831

 -إجادر الميارات البحنية ادكا ديمية م  :مستو الكتابةو والربط بي الجمل والفق ارت

والمو وعات المتداخلة في البحوو والتعود على المطالعة واستخدام المكتبةو والقدرر
على اختيار مصادر المعلومات المناسبةو وممارسة ميارر التلخي
و

عناوي

و والتدري

على

مناسبة لفروع وجز يات البحوو والخروج بنتا ف وخالصة (خاتمة)

للمو وع قيد البحوو والتدري

على كتابة المراج

وفق نظم التونيق الحدينة

المعتمدر (آل مقبلو 2011و .)132
م ى خىىالل العىىر

السىىابق يت ىىر الىىدور الىىكل يج ى علىىى الجامعىىة القيىىام ب ى إلعىىداد

وتكوي الطال الباحو الكل يمكن المساهمة في تحقيق ني ة مجتمع وتطىوير و وادخىك بكىل
الره واالتجاهات الحدينة في إعداد الطال الجامعي والتي تتفىق مى تطلعىات وأهىداف التعلىيم
في المجتمعات العربية الرامية إلىى تحقيىق التقىدم والتنميىة الشىاملة فىي كافىة القطاعىات بيىدف
مسايرر العالم المتقدم والوصول لمستو متقدم بي ادمم.
وتحويل التعليم الجامعي إلى قاطرر يمكنيا قيادر المجتم لتحقيىق آمالى وطموحاتى التىي
يسعى إلييا أسور بما فعلت الكنير م الدول الناه ة حدينال كسناافورر وماليزيا وتركيىا وويرهىا
( )1صااا يو يو( ا ( .) 2004متطلبااات ادااطال الطالااب العااامري ااي دااالي ( اريل التقياار تربيااة م اات بلية م ترحااة .

المؤتمر التربوي األول التربية ي ل طين وتقيرات الرصر و المعلط الثانيو الفترة من-23 :

 24نو مبرو ل طينو العامرة اإل(المية بقزة.
ابراهيي محمط محمط دوض اهلل ().....و جوانب ادطال الباحثو .
- 428 -

تكوين الطالب الباحث بكليات التربية ......

م الدول التي اتخكت م التعليم وسيلتيا لتحقيق التنمية الشاملة.
وفي المبحو التالي سوف يعر
الباحو في بع

الباحىو لىبع

اال تجاهىات الحدينىة فىي تكىوي الطالى

الدول المتقدمة م خالل ما تقوم ب الجامعات في كلن.

املبحث الثالث
االجتاهات احلديثة يف تكوين الطالب الباحث يف بعض الدول املتقدمة
اتجيىىت الكنيىىر م ى الجامعىىات فىىي الىىدول المتقدمىىة إلىىى االهتمىىام بالجان ى البحنىىي حتىىى
ولبىىة فكىىرر البحىىو علىىى برامجيىىا المختلفىىة حتىىى أطلىىق علييىىا الجامعىىات البحنيىىة حيىىو يتجلىىى
الفىىارق بىىي طىىال الجامعىىات البحنيىىة والجامعىىات العاديىىة فىىي أ الطىىال فىىي الجامعىىات ويىىر
البحنية يقتصرو على نقل المعرفىة التىي ينتجيىا اآلخىرو ولكى فىي جامعىات البحىو البىد أ
يقىىوم بالتىىدريس المعلمىىو البىىاحنو أل ه ىهال الىىكي يكتشىىفو ويخلقىىو ويطبقىىو وينقلىىو
المعىىارف الجديىىدر الخاصىىة بىىالمواد الدراسىىية التىىي يظيىىر خالليىىا احترافيىىة المعلىىمو لىىكا تقتصىىر
خبرات الطال في معظم الجامعات على تلقىييم مىا يقىدم ليىم فقىط حيىو يسىمعو ويسىتوعبو
كما يفعىل الطىال لقىرو م ىت دو البحىو والتفكيىر الناقىد واالستقصىا كمىا هىو فىي جامعىة
البحو (مييو و 2005و .)33-32
لىىكلن تعىىد إحىىد وظىىا ف الجامعىىة بيىىا هىىي تىىدري الطىىال علىىى اسىىتخدام م ىواد الدراسىىة
وتمكينيم م ميارات البحىو العلمىي فىي برامجيىا ادكاديميىة بيىدف تخىريف البىاحني فىي كافىة
المجاالت التي يحتاجيىا المجتمى ومهسسىات المختلفىةو وت ى الجامعىات المتقدمىة جملىة مى
أهداف إعداد الطال الباحو بكليات التربية منيا:
 م ى أهىىداف إعىىداد طىىال كليىىات التربيىىة بالواليىىات المتحىىدر ادمريكيىىة :تنميىىة القىىدراتالبحنيىىىىة لىىىىىد الطىىىىىال المعلمىىىىىي وتنميىىىىة الميىىىىىارات ادكاديميىىىىىة والمينيىىىىىة لىىىىىدييم

(.)Harada, 1993, 15
 -وفي اليابا تيدف الجامعات إلى تنمية ميارات البحو والتفكير االبتكارل لد الطىال

المعلمىىي وتشىىجيعيم علىىى التعىىاو والمشىىاركة الفعالىىة فىىي إج ى ار البحىىوو م ى أجىىل
تطوير العملية التعليمية (.)Kobayashi, 1993

 -فىىي ألمانيىىا وانجلت ى ار تيىىدف الجامعىىات إلىىى تنميىىة ميىىارات التفكيىىر الناقىىد لىىد الطىىال

المعلمي وتوعيتيم بالدور المتوق منيم لتطوير الممارسات المينية Jones, 2004,
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).)246
 -إشران الطال

في عملية البحو :حيو تقوم الجامعات بدمف عمليتي التدريس

والبحوو حيو يتم تعليم الطال داخليا م خالل البحو العلمي وتعتبر الطال جز ال

م البحو العلمي فيمك لفترات التدري

أ تساعد الطال

على إج ار ادبحاو في

بي ة عملية وتدري حقيقي على تطبيق مبادئ البحو العلمي بيدف إكسابيم نوع م
التعلم ال يمك تحقيق في حجرر الدراسة لكونيا تقدم تعليمال مفيدال وتدريبيم على

تقديم الحلول للمشكالت الحياتية التي يواجيونيا عبر مراحل التعليم المختلفة
(.)Richard, 2001, 68
 -إعداد الطال

ليكونوا معلمي محترفي  :حيو تيدف الجامعات البحنية إلى التطوير

المستمر في عملية تعليم الطال

الطال

الخريجي وكلن إلعدادهم كمعلمي و فاالبال ما يقوم

الخريجو بمساعدر أع ا هي ة التدريس في القيام بالتدريس للطال

وير

الخريجي لتدريبيم عمليال تمييدال لعمليم كمعلمي (.)Richard, 2001, 75

 تنمية الحس المجتمعي :حيو تيدف الجامعات إلى جعل الطال مساهمي في تنميةالمجتم

وحل مشكالت عبر المشاركة في البحوو المختلفة

) Christopher, 2000, 20و وتكنيف الجيود لجك

& (Michael

اليدايا والعقود البحنيةو

وتوليد الدخل م الملكية الفكرية بعد نقليا م المختبرات إلى ادسواق ( National
 )Academy of Science, 2012, 59مما يجعل الطال أكنر إدراكال دهمية تحقيق

الشراكة بي الجامعة والمجتم وتنمية الحس المجتمعي لدي للمساهمة في خدمة

المجتم
 -دمف الطال

في العمل م الباحني المتميزي والموهوبي و وتوفير كافة التسييالت

الالزمة للبحو م  :مختبرات ومكتبات وأجيزر كمبيوتر وشبكات إنترنتو واعطا
الحرية للطال

في اختيار التخصصات التي يروبو فيياو وتحقيق التفاعل وتبادل

الخبرات وتلقى الدعم الكامل م أع ا هي ة التدريس (.)Richard, 2001, 68
وفيما يلي يمك الوقوف على بع

جوان اهتمام الىدول المتقدمىة مى خىالل الجامعىات

بإعداد الطال الباحو في الكليات المختلفة وم بينيا كليات التربية ومنيا:

( )1أمريكا:
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تمتلىىىن الواليىىىات المتحىىىدر ادمريكيىىىة بي ىىىة بحنيىىىة حيويىىىة نتيجىىىة التعىىىاو الواسىىى بىىىي
الجامعات وقطاعات المجتم المختلفةو حيو اهتمت بتوسي وتطوير الجامعات البحنيىة بيىدف
دعم اإلبداع واالبتكار فىي المجىاالت المختلفىة ممىا يعىزز مى تفىوق االقتصىاد ادمريكىي والقىدرر
التنافسية االقتصادية ادمريكية في العالم (.)Robert & Lukea, 2011, 5
حيو تر الواليات المتحدر ادمريكية أن ال يمكنيا تحقيق القيادر والتفىوق إال مى خىالل
الطىىال المتميىىزي والمبتكىىري ممى يمتلكىىو الموهبىىة سىوا مى أبنىىا المجتمى ادمريكىىي أو
مم قىدموا إلىى الواليىات المتحىدر ادمريكيىة للدراسىة أو إجى ار البحىوو ( Lombardi, etal,
.)2012, 3
لىىىكلن تسىىىعى جامعىىىة بوسىىىط  Boston Universityعلىىىى المنافسىىىة لجىىىك أف ىىىل
الطىىىال فىىىي المجىىىال العلمىىىي والبحنىىىي وتحقيىىىق شىىىراكات اقتصىىىادية مىىى الشىىىركات مىىى خىىىالل
االبتكارات الجديدر وب ار ات االختراع وتسويقيا عبر الشىركات المختلفىة (Gittleman, 2004,
)13

كمىىىا سىىىعت واليىىىة فرجينيىىىا ادمريكيىىىة إلصىىىدار قىىىانو ل إعىىىادر الييكلىىىة ل والىىىكل يمىىىنر
مهسسىىات التعلىىيم العىىالي بالواليىىة اسىىتقالال مالي ىال واداري ىال أكبىىر يحقىىق ليىىم إدارر أكنىىر فعاليىىة
وكفا رو م الحكم الكاتي وتقوم الحكومة االتحادية في الواليات المتحدر بتمويل بع

البحىوو

الفرديىىة أو المجموعىىات البحنيىىة ولكى مى خىىالل المنافسىىة علىىى مسىىتو الدولىىة عبىىر اإلعىىال
ع ى البحىىوو وتقييميىىا وفقىىا للمعىىايير المو ىىوعةو نىىم يىىتم اختيىىار البحىىوو المتميىىزر لتمويليىىا
(.)Lombardi, etal, 2012, 4
وهككا يت ر مد اعتماد التنمية االقتصىادية المحليىة فىي الواليىات المتحىدر بشىكل كبيىر
علىىى الجامعىىات وتعزيىىز الشىراكة بىىي كليىىات الجامعىىة حيىىو تشىىارن الكليىىات مى خىىالل الطىىال
وأع ا هي ة التدريس في تنمية المجتم المحلىي مى خىالل الخىدمات والمشىاري
of Innovation , 2013, 13).
ولقد ساهمت الجامعات البحنية في إحداو تأنيرات اقتصادية خمة م خىالل مىا حققى

(Office

معيىىىد ماساتشوسىىىتس للتكنولوجيىىىا وجامعىىىة هارفىىىارد فىىىي منطقىىىة بوسىىىط بالواليىىىات المتحىىىدر
ادمريكية م خالل تطوير االقتصاد القومي ()Hill, 2006, 24
ويمك الوقوف على اهتمام الجامعات بإعداد الطال الباحو م خالل:
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 -1جامعةهارفارةالبح ية :Harvard University
تسعى جامعة هارفارد إلعداد الطال الباحو م خالل:
 -إعداد الطال الباحني للحيار وكلىن مى خىالل تىوفير تخصصىات حيويىة فىي المجتمى

يحتاجيىىىىا كىىىىل فىىىىرد لمواكبىىىىة تحىىىىديات القىىىىر الحىىىىادل والعشىىىىري و كمىىىىا تعتمىىىىد فىىىىي
إستراتيجيتيا البحنية على التكامىل بىي كافىة وحىدات الجامعىة لخدمىة اليىدف البحنىيو

لىىكا أسسىىت مركىىز اإلنسىىانيات لىىدعم العالقىىات بىىي الكليىىات وادقسىىام وتشىىجي الح ىوار
النشطو وانشااليا بق ايا المستقبل (حجي وشيا و 2011و .)630
 تسىىيم جامعىىة هارفىىارد بمىىا تقدم ى م ى بحىىوو أساسىىية وتطبيقيىىة فىىي تحقيىىق التنميىىةاالقتصادية م خىالل تحويىل البحىوو إلىى منتجىاتو ورسىم اإلسىتراتيجيات للتووىل فىي

السىىىوق العىىىالمي وم ىىىاعفة اإلنتىىىاج وتحسىىىي نوعيتىىى لينىىىافس المنتجىىىات ادخىىىر
(.)American Academy of Arts and Science, 2015, 8-9
 تىىدري الطىىال خىىارج الفصىىول الدراسىىية م ى خىىالل الخب ى ار و وتحقيىىق التفاعىىل بيىىنيموبي ادساتكر المتخصصي م خالل فىرق العمىل واجى ار البحىوو المشىتركةو لتمكىي

الطال مى ميىارات البحىو حتىى يكونىوا بىاحني فىي المسىتقبل ( Jeremy & Lynn,
.)2010, 1
 -تتبنى الجامعة مشاركة الطال في مشروعات بحنية مى طىال آخىري أو مى شىركا

خىىارجيي و أو م ى رجىىال ادعمىىال م ى خىىالل الب ىرامف المختلفىىة بالجامعىىة والتىىي تعقىىد

اتفاقيىىات مشىىتركة م ى مهسسىىات المجتم ى الخىىارجي كجىىز م ى إسىىتراتيجية الجامعىىة
الشىىاملةو وتكىىو تلىىن الش ىراكة فىىي البحىىوو رفيعىىة المسىىتو و وتمتىىد لخمىىس سىىنوات
وأكنر ). (Damia, etal, 2014, 14
 -تقىىدم جامعىىة هارفىىارد خىىدمات بحنيىىة متميىىزر للطىىال بيىىدف تيسىىير سىىبل البحىىو م ى

خىىىالل :عقىىىد اجتماعىىىات فرديىىىة معيىىىم لتىىىوجيييم إلىىىى كيفيىىىة التعامىىىل مىىى المكتبىىىات
وتسييالتياو وتوجي البىاحني مى خىالل جلسىات تتنىاول تو ىير المىوارد والمسى ولي

ع دعم االحتياجات البحنيةو وتأسيس استراتيجيات بحنية تطبىق فىي مجىاالت البحىو
والدراسةو وتقديم استشارات فردية ومساعدر بحنية وجيا لوج أو بالبريىد االلكترونىيو
ومقابلة أع ا هي ة التدريس للنقاش حول احتياجىاتيم البحنيىة ومىا يتعلىق بالرسىا ل
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العلميىىىةو والتعىىىاو مىىى أع ىىىا هي ىىىة التىىىدريس فىىىي تصىىىميم حلقىىىات دراسىىىية بحنيىىىة
وتوجيييا (حجي وشيا و 2011و .)632
 -كمىىا تعمىىل جامعىىة هارفىىارد علىىى إنتىىاج الطال ى العىىالمي الىىكل يتمت ى بقىىدر عىىالي م ى

النقافىىىة العالميىىىة والمجيىىىد السىىىتخدام التكنولوجيىىىاو باإل ىىىافة إلىىىى اجتىىىكا واسىىىتبقا
المواه المبدعة التي تمتلن الميارات البحنية (.)Dan, 2012, 19

 -2معهااةماساشوسااتتللتكنولوجي اا Massachusetts Institute of
Technology
يعد أول وأهم الجامعىات التكنولوجيىة علىى مسىتو العىالم وتىم اختيىار كنمىوكج لجامعىات
المسىىتقبل التكنولوجيىىة حيىىو تحىىددت رهيت ى ورسىىالت بصىىورر مسىىتقبلية لخدمىىة مجتم ى القىىر
الحىىادل والعشىىري وبنىىا علىىى كلىىن تمىىت إعىىادر صىىياوة وتطىىوير أنشىىطت التدريسىىية والبحنيىىة
والخدمية بما يواك الرهية المستقبلية (حجي وشيا و 2011و  )640ويسعى المعيد إلعىداد
الطال الباحو م خالل ما يلي:
 دعم التعاو بي الطال وأع ا هي ة التدريس في مجىاالت منىل :بحىوو السىرطا وومعالجىىة المعلومىىاتو والطاقىىة البديلىىةو والتجديىىد التربىىولو والنىىانوتكنولوجي والجينىىات

ويشىىتركو معىىال فىىي مشىىروع بحنىىي للتوصىىل إلىىى ابتكىىار جديىىد ويمنىىل هىىكا البرنىىامف

نموكجال للبرامف البحنية في المهسسات ادخر .)MIT, 2016a, 1( .

 توجي أع ا هي ة التدريس والطال نحو البحوو التطبيقية وتطبيقيىا داخىل حجىراتالدراسةو ومواكبة البحوو لمتطلبات العصر واحتياجات السوقو وتشجي الطىال علىى
الف ىىول البحنىىي والشىىاف بىىالعلم وبالتىىالي إعىىداد أجيىىال مههل ى للقبىىول بالجامعىىة كمىىا
يشارن الطىال فىي العمىل البحنىي بىد ال مى التحىاقيم بالمعيىد وطىوال سىنوات الدراسىة
وكلىىىن مىىى خىىىالل برنىىىامف الفىىىر

البحنيىىىة وبالتىىىالي فىىىإ المعيىىىد يسىىىعى إلىىىى إعىىىداد

مخترعي وليس تقديم خريجي عاديي (.)MIT, 2015d, 4
 التركيز على تنمية اإلبىداع لىد الطىال و بىل والشىاف بى إلنتىاج ونشىر المعرفىة علىىالمسىتو العىالمي بمىىا ي ىم إعطىىا البحىو العلمىىي ادهميىة المطلوبىىة وادوليىة التىىي
يسىىتحقيا م ى أجىىل تحسىىي القىىدرر التنافسىىية للمعيىىد والتىىي تههل ى الحىىتالل صىىدارر
التصنيفات العالمية (.)MIT, 2016a, 1
ىارل للىىتعلم Research Activity Standard
 يعتبىىر المعيىىد النشىىاط البحنىىي معيى ا- 433 -
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 : Learningيهكد المعيد على قيىام جميى البىاحني والطىال بىإج ار البحىوو إليجىاد
وتطوير حلول مبتكرر دصىع التحىدياتو حيىو أ البحىوو الجامعيىة الزمىة للنمىو فىي
اقتصاد المعرفة بشكل متزايد ع طريق التكنولوجيا (.)MIT, 2016a, 2
 -ادبحاو :في نياية السنة ادولى والنانية م الدراسات العلياو يجى أ يظيىر الطىال

الكفا ر العلمية م خالل تقديم ادوراق البحنيةو وينباي أ تكو الورقىة البحنيىة فىي

السنة النانية كات جودر عالية بحيو تكو قابلة للنشر (.)MIT, 2015d, 4
 التركيىىز علىىىى المشىىىروعات البحنيىىىة  : Focus on Research Projectsتعتمىىىدالعمليىة التعليميىىة بالمعيىىد علىىى المشىىروعات البحنيىة كأسىىاس للعمليىىة التعليميىىةو وقىىد
يتعاو في تلن المشروعات أع ا هي ة التدريس والطال والباحنو و ويفىر

علىى

جمي الطال االشتران في المشروعات البحنيةو واعدادها وتقديمياو ويىتم إعىداد نىدور
تعىىر

فييىىا كافىىة المشىىروعات البحنيىىةو ويكىىو مى كىىل مشىىروع بحنىىي مستشىىار مى

هي ىىة التىىدريس (عىىادر أسىىتاك متفىىر فىىي الجامعىىة)و ويىىتم اختيىىار مجموعىىة متميىىزر مى
المشىىىىروعاتو حيىىىىو يىىىىتم تمويليىىىىا مىىىى قبىىىىل الجامعىىىىة و كمىىىىا يىىىىتم مكافىىىىأر أصىىىىحا
المشىروعات الفىا زر بمبلىغ مىادل يقىىدر بحىوالي  3آالف دوالر و وقىد تىزاد المكافىأرو نىىم
يطل م المجموعة البحنيىة كتابىة تقريىر مى  25-15صىفحة عى المشىروع للنشىر
فىىىي المجىىىالت البحنيىىىة فىىىي الجامعىىىةو باإل ىىىافة إلىىىى كلىىىن يمكىىى للطىىىال المتميىىىزي
الحصىىول علىىى منحىىة بحنيىىة صىىيفيةو يىىتم م ى خالليىىا التعىىاو م ى الىىزمال إلج ى ار
البحووو م مكافأر البحوو المتميزر (.)MIT, 2015c, 3
 دعىم التىدري الىكاتي والمسىتمر Support of Self- Training and Continuous :يوفر المعيىد العديىد مى البىرامف التدريبيىةو منيىا :بىرامف قصىيرر و حيىو تقىدم بىرامف

قصىىيرر أكنىىر م ى  50دورر (الىىدورر خمسىىة أيىىام) فىىي فصىىل الصىىيفو تنطىىول الىىدورات
على دروس ومحا رات ومناقشات وقى ار اتو والتىدري علىى المشىاري التعاونيىة فيمىا
بىىىي المشىىىاركي وأع ىىىا هي ىىىة التىىىدريس وادقىىى ار و وتيىىىدف تلىىىن الىىىدورات المكنفىىىة
إلكسىىىا الطىىىىال جوانىىىى مينيىىىىة وره مختلفىىىىة حىىىىول بعىىىى

الق ىىىىايا والمتايىىىىرات

(.)MIT,2016b, 2
وهكىىكا يت ىىر ممىىا سىىبق اهتمىىام الجامعىىات ادمريكيىىة بتكىىوي الطالى الباحىىو مى خىىالل
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اعتمىىاد أسىىالي داعمىىة لىىكلن فىىي عمليىىة التىىدريس تتمنىىل فىىي تىىدريبيم علىىى حىىل المشىىكالتو
وتنظيم فرق العملو والتعلم الكاتيو واالهتمام بتنميىة شخصىيات الطىال ليصىبحوا قىادري علىى
التعلم والبحو واإلبداع واالبتكارو وتدريبيم على استخدام ادسلو العلمي في التفكيىرو وتفجيىر
الطاقىىىىات اإلبداعيىىىىة الكامنىىىىة لىىىىدييم ليكونىىىىوا بىىىىاحني مبىىىىدعي فىىىىي المسىىىىتقبل فىىىىي ميىىىىنيم
وتخصصاتيم المختلفة قادري على تطوير المجتم ادمريكي والحفاظ على تقدم .

( )2كندا:
يتفىىق مجلىىس االتحىىاد الفيىىدرالي علىىى

ىىرورر أ يحصىىل الكنىىديو علىىى تعلىىيم جىىامعي

عالي الجودر يمك م المشاركة في سىوق العمىل وتطىوير ميىارات القىو العاملىة بمىا يمكىنيم
مىى المنافسىىىة والنجىىاح فىىىي االقتصىىاد العىىىالمي كمىىىا توجىىد رابطىىىة الجامعىىات والكليىىىات الكنديىىىة
) (AUCCوميمتيا تطوير التعليم العىالي والبحىو العلمىي (Institute for competitive
) and properity, 2007, 20وكلىىن بيىىدف

ىىما جىىودر الكليىىات والجامعىىات وتحسىىينيا

وانطالقيا لتحقيق المنافسة العالمية م منحيا االسىتقاللية التامىة فىي الحريىة ادكاديميىة وفىي
إدارر ش ونيا وزيادر نقة المجتم في خريجييا والدرجات العلمية التي تمنحيا ليم.
كما تعمل كندا على تحقيق التميز والتقدم في جامعاتيا حيو تىولى الجامعىات بيىا أهميىة
كبيرر بإعداد وتكوي الطال الباحو عبر المرحلة الجامعية ويظير كلن م خالل:
 -جامعىىة كالجىىارل المسىىتقبلية University of the future Calgary :تعىىد م ى

كبريىىىات الجامعىىىات البحنيىىىة فىىىي كنىىىدا وقىىىد نجحىىىت فىىىي توجيىىى أنشىىىطتيا لالهتمامىىىات

المسىىىتقبلية ورفاهيىىىة المجتمىىى (حجىىىي وشىىىيا و 2011و )725و حيىىىو ت ىىى فىىىي
رهيتيا توجي الطال إلى مستو عال م التدريس والبحو وكلىن مى خىالل التعىاو
م الطال لصالر خدمة المجتم م خالل إعداد الكىوادر القىادرر علىى دعىم مسىتقبل
كنىىداو كمىىا تظيىىر تحىىرر الجامعىىة م ى النطىىاق التقليىىدل القىىا م علىىى الىىتعلم والتىىدريس
بالدرجة ادولى إلى البحو وتمكي الطال من .
 -تولي جامعة تورنتو الحكومية  University of Torontoالبحىو أولويىات كبىر مى

خىىالل تعلىىيم الطىىال وتىىدريبيم علىىى اكتسىىا أف ىىل الميىىارات البحنيىىة والتأكيىىد علىىى

المعرفىىة النقديىىة البحتىىة بسىىب انتقىىال االقتصىىاد الكنىىدل م ى االقتصىىاد التقليىىدل إلىىى
اقتصىىىاد المعرفىىىة ( )John, 2001, 11كمىىىا تيىىىتم بتخىىىريف نوعيىىىات مىىى البىىىاحني
- 435 -

تكوين الطالب الباحث بكليات التربية ......

المتميىىزي كول القىىدرر علىىى االبتكىىار واالختىىراع واإل ىىافة وربطيىىم بمجىىاالت اإلنتىىاج
وكلىىن م ى خىىالل تىىوفير كافىىة اإلمكانىىات الالزمىىة لىىدعم المكتبىىات والمختب ىرات وأمىىاك
الدراسىة وتىوفير البي ىة التكنولوجيىة الالزمىة للبحىو العلمىي ( John & Lombardi,
)2001, 8
 -تحىىر

علىىى تىىوفير بي ىىة مناسىىبة م ى خىىالل أع ىىا هي ىىة تىىدريس متميىىزي وأف ىىل

الكفا ات لدييم المعرفة الجديدر وتىوفير القيىادات القىادرر علىى القيىام بىدور حيىول فىي

دعىىىىم البحىىىىو العلمىىىىي داخىىىىل كليىىىىاتيم لكىىىىل مىىىى أع ىىىىا هي ىىىىة التىىىىدريس والطىىىىال
()Birgeneau, 2001, 2
وبيىىكا يت ىىىر اهتمىىىام الجامعىىىات الكنديىىىة بتكىىىوي الطالىىى الباحىىىو والخىىىروج مىىى الىىىنمط
التقليدل للجامعة إلى اسىتخدام طىرق وأسىالي حدينىة ومبتكىرر تتمشىى مى االتجاهىات الحدينىة
في إعداد وتكوي الطال ليكونوا باحني مبدعي في مجاالتيم.

()3ماليزيا:
تعىىد ماليزيىىا مى الىىدول الصىىاعدر بقىىور فىىي االقتصىىاد والتنميىىة حيىىو أدركىىت قيمىىة التعلىىيم
والبحىىو فىىي تحقيىىق طموحاتيىىا المختلفىىة التىىي تسىىعى إلييىىا ولىىكلن عمىىدت إلىىى تطىىوير النظىىام
التعليمي عبر مراحل المختلفة السيما التعليم الجامعي.
وقد استطاعت تحقيىق التقىدم فىي التعلىيم العىالي حيىو جىا ت ماليزيىا فىي مرتبىة متقدمىة
عام 2003م حيو احتلت المركز النالو عالميال

م أهم البلدا المقدمة للتعليم العىالي حيىو

بلغ عدد الطال المسجلي بمهسسات التعليم العىالي بيىا ( )17678طالى عىام 2001م ممىا

يدل على تميز التعليم المقدم بيا وكفا ر خريجييا ).(Roy & Ishak, 2005, 375
ويتجلي اهتمام التعليم الجامعي الماليزل بإعداد وتكوي الطال الباحو م خالل:
 ييىىىدف التعلىىىيم المىىىاليزل لجعىىىل الطىىىال أكنىىىر ديناميكيىىىة وانتاجيىىىة لمواجيىىىة التحيىىىاتالمختلفة واعدادهم لتحمل المس ولية في تنمية المجتم ( Ministry of Education,

.)2004
 حرصت ماليزيا على إتباع المعايير العالمية في التدريس ونظم الدراسة وحرصىت علىىتونيىىق الش ىراكة بىىي الجامعىىات وقطاعىىات المجتم ى المحلىىي خاصىىة المصىىان لتىىوفير
مجىىاالت البحىىو وتحقيىىق فكىىرر التنافسىىية وتحقيىىق جىىودر التعلىىيم واالرتقىىا بالجامعىىات
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الماليزيىىة حيىىو حىىدد المجلىىس القىىومي لالعتمىىاد بعى

المعىىايير التىىي تههىىل الجامعىىات

لالعتماد منيا :المكانة العلمية وادكاديمية للمهسسىة ومىد تىوافر المصىادر والمراجى
وتميىىز المكتبىىات الجامعيىىة بمىىا تىىوفر للطىىال وللبىىاحني ومىىد كفايتيىىا الحتياجىىاتيم
العلمية والبحنية)(Ministry of Higher Education, 2008
 تولي الجامعات الماليزية أهمية كبيرر بالبحو العلمي المرتبط بالتنمية وتطىوير النشىاطالبحني وتدري الطال على البحو العلمىي واعتبىار جىز مى العمليىة التعليميىة وأحىد
وظا فيىىا الر يسىىية حيىىو تيىىدف سياسىىتيا فىىي مجىىال التعلىىيم العىىالي إلىىى التأكيىىد علىىى
البحىىو التطىىويرل والمنىىاهف التكنولوجيىىة الداعمىىة للبحىىو ( Sallehuddin, 1997,
.)121
 -تخص

الجامعات الماليزية عدد م المكات االستشارية التي تقدم خىدماتيا للطىال

لمسىىاعدر الطىىال والبىىاحني فىىي بحىىونيم المختلفىىة وتقىىديم الىىدعم ليىىم والخىىروج م ى

نمطية البي ة التقليدية للجامعة ).(Ministry of Higher Education, 2008

 ترف الجامعات الماليزية نسبة ادساتكر إلى الطال وزيادر ميزانية البحىو العلمىي مىالتأكيد على تفعيل الشراكة م كبريات الجامعات العالمية (.)Paul, 1996, 98

 -تىىىىولي جامعىىىىة بترونىىىىاس التكنولوجيىىىىة بماليزيىىىىا

of

University

 Technologyأهميىىة كبيىىرر بالبحىىو والتطىىوير بيىىدف الوصىىول لمسىىتو

Petronas

متميىىز بىىي

الجامعات البحنيىة العالميىة مى خىالل ربىط الجامعىة بالشىركة ادم (بترونىاس) وتمكىي
الطىىال بالقيىىام بىىالبحوو الفعليىىة داخليىىا واالسىىتفادر م ى خب ىرات الطىىال البحنيىىة فىىي
تطوير الشركة لمواجية تحديات السوق العالمية التنافسية ). (Hanif, 2007, 25
 -تحىىر

جامعىىة بترونىىاس علىىى االهتمىىام بادنشىىطة المصىىاحبة للمنىىاهف الدراسىىية فىىي

إعىداد الطىىال وتخىىريف جيىل مههىىل علىىى أعلىى مسىىتو واعتبارهىىا متطلبىال للتخىىرج مى
الجامعةو كما توفر ليم الخبرات النظرية والعمليىة فىي مجىال تخصصىيم وتمكيىنيم مى

ميارات البحو ). (Hanif, 2007, 14
 كمىىا تسىىعى جامعىىة تناجىىا الوطنيىىة بماليزيىىا  University Tenag Nationalإلىىىالنيىىىو

بالمعرفىىىة واعتمىىىاد تعلىىىيم الطىىىال علىىىى الىىىتعلم مىىى خىىىالل التجربىىىة والخبىىىرر

والبحىىوو ووىىرس المعرفىىة المتقدمىىة وتقىىدير المسى ولية االجتماعيىىة والنقافيىىة والعالميىىة
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والبي ية في طالبيا وتحقيق التنميىة المسىتدامة ليىم فىي المجىاالت المينيىة والتطبيقيىة
واالبتكىىىارات التىىىي تسىىىيم فىىىي تطىىىوير المجتمىىى المىىىاليزل (University Tenag
).National, 2016a, 1
 كمىىا حرصىىت الجامعىىات الماليزيىىة م ى خىىالل حا ىىنات ادعمىىال منىىل( :جامعىىة مااليىىاوجامعىىة بىىوت ار ماليزيىىاو جامعىىة كييايجيسىىا ماليزيىىاو جامعىىة تكنولوجيىىا ماليزيىىا) علىىى
تدري الطال في مشاري بحنية م الشركات في محاولة لتعزيز التكنولوجيا وتطىوير
قطاعات الصناعة )(McAdam, etal, 2006, 25
وممىىا سىىبق يت ىىر مىىد حىىر
الباحو بيا مى أجىل النيىو

الجامعىىات فىىي الىىدول الىىنالو علىىى فكىىرر تكىىوي الطال ى

بالمجتمعىات فىي كافىة المجىاالت االقتصىادية واالجتماعيىة وربىط

الجامعىىة بمجىىاالت المجتمى المختلفىىة والعمىىل علىىى جعلى فىىاعالل فىىي حىىل المشىىكالت والتحىىديات

التي تواجي و وتنمية قدرر الطال على حل المشكالت التي تواجى المعلىم والقىدرر علىى االبتكىار
والتجديد والتجري والقدرر على ربط النظرية بالتطبيق لتحسي الممارسات المينية.
ويمك االستفادر مى تلىن االتجاهىات التىي تبنتيىا الىدول الىنالو فىي الجامعىات المصىرية
السيما كليات التربية في التالي:
 -توجيىىى الطىىىال بالجامعىىىات المصىىىرية السىىىيما كليىىىات التربيىىىة إلىىىى مسىىىتو عىىىال مىىى

التىىىدريس والبحىىىو والتعىىىاو المشىىىترن وتىىىوجيييم نحىىىو االهتمىىىام بىىىالبحوو التطبيقيىىىة
وتطبيقيا داخل حجرات الدراسة لتطوير العملية التعليمية.

 -تفعيىىىل الشىىىراكات العلميىىىة مىىى الجامعىىىات العالميىىىة المتقدمىىىة كات التصىىىنيف المرتفىىى

واالستفادر م برامف اإلعداد بيا في التعليم الجامعي المصرل السيما بكليات التربية.

 إتباع المعايير العالمية فىي التىدريس ونظىم الدراسىة الجامعيىة وتحقيىق فكىرر التنافسىيةبيدف االرتقا بفكرر التعليم الجامعي في مصر.

 تدري الطال على البحو العلمي واعتبىار جىز مى العمليىة التعليميىة وأحىد وظا فيىاوالعمىىل علىىى إكسىىا الطىىال بكليىىات التربيىىة أف ىىل الميىىارات البحنيىىة التىىي تجعليىىم

مبدعي ومبتكري في مجاليم.
 تدري الطال في كليات التربية على المشاري البحنية م إدارات التعليم فىي محاولىةلتعزيز الشراكة البحنية بينيما.
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 -تشجي الطال على فكرر البحو واالبتكار التي تسيم في تطوير مجال التعليم.

املبحث الرابع
الدراسة امليدانية  :إجراءاتها ونتائجها
بعىىىد عىىىر

اإلطىىىار النظىىىرل ومىىىا اشىىىتمل عليىىى مىىى التعريىىىف بتكىىىوي الطالىىى الباحىىىو

ومفيوم ى وأهميت ى فىىي

ىىو بع ى

االتجاهىىات الحدينىىةو وأهميىىة تكىىوي الطال ى الباحىىو فىىي

كليات التربيىةو وأهىداف تكىوي الطالى الباحىو فىي الوقىت الحا ىرو ومبىررات االهتمىام بتكىوي
الطال الباحو في الوقىت الحا ىرو والتحىديات التىي تواجى تكىوي الطالى و ودور الجامعىة فىي
تكوين و وبع

االتجاهات الحدينة في تكوي الطال الباحوو وتم تناول الدراسة الميدانيىة مى

حيو أهدافيا واج ار اتيا ونتا جيا.

أوال  :هدف الدراسة امليدانية
تيدف الدراسة الميدانية إلى ما يلي:
 -رصد واق تكوي الطالى الباحىو بكليىات التربيىة فىي

ىو بعى

االتجاهىات الحدينىة

بكلية التربية جامعة سوهاج.

ثانيا  :إجراءات الدراسة امليدانية :
ويتم تناوليا كما يلي:

 -1مجتمعالةراسةوعينتها :
تكىىو مجتم ى الدراسىىة م ى جمي ى طىىال وطالبىىات الفرقىىة الرابعىىة بكليىىة التربيىىة جامعىىة
سىىوهاج للعىىام الجىىامعي 2017 / 2016مو وبلاىىت عينىىة الدراسىىة ( )145طالبىال وطالبىىةو وقىىد

اختيروا بطريقة عشوا ية م إجمىالي ( )1212طالبىال وطالبىةو بنسىبة ( )%12و ويبىي جىدول

( )1توزي أفراد العينة حس متايرات الدراسة.
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جدول ()1
توزي أفراد العينة حس متايرات الدراسة
م

المتاير

1

النوع

2

التخص

3

القسم

ف ات المتاير

التكرار

النسبة %

ككر

56

% 39

أننى

89

% 61

علمي

48

% 33

أدبي

97

% 67

تعليم عام

82

% 57

تعليم ابتدا ي

63

% 43

145

%100

المجموع

ويت ر م الجىدول السىابق ارتفىاع عىدد اإلنىاو بالنسىبة للنىوعو وهىكا يرجى إلىى ارتفىاع
نسىىبتيم فىىي الجامعىىة ككىىل وفق ىال لإلحصىىا اتو كمىىا يالحىىظ ارتفىىاع طىىال الشىىع اددبيىىة ع ى

الشع العلميةو وهو ما يعكس إقبال الطلبة علىى الشىع اددبيىة بىالروم مى كنىرر التخصصىات
العلميىىىةو وبالنسىىىبة للقسىىىم يالحىىىظ ارتفىىىاع عىىىدد طلبىىىة التعلىىىيم العىىىام عىىى عىىىدد طلبىىىة التعلىىىيم
االبتدا يو ويرج كلن أي ال إلى زيادر عدد ادقسام والتخصصات بالتعليم العام.

 -2أةاةالةراسة :

تم استخدام االستبانة كأدار لجم المعلومات الالزمىة ليىك الدراسىة باعتبارهىا مى أنسى
أدوات البحو العلمي التي تحقق أهداف الدراسةو وقىام الباحىو بتصىميم االسىتبانة فىي صىورتيا
ادولية مستفيدا م اإلطار النظىرل والدراسىات السىابقة كات العالقىة بمو ىوع الدراسىة الحاليىةو
وتىىىىم عر ىىىىيا علىىىىى بعىىىى

السىىىىادر المحكمىىىىي المتخصصىىىىي واالسىىىىتفادر مىىىى مالحظىىىىاتيم

واقتراحاتيمو نىم تىم تجريى االسىتبانة علىى مجموعىة مى الطىال والطالبىات بلاىت ( )30طالبىال

وطالبة (م خارج عينة الدراسة) للتأكد م و وح العبارات وفيمياو وأ االسىتبانة تقىيس مىا
صىىممت لقياس ى فع ىاللو وتىىم أخىىك مالحظىىاتيم فىىي االعتبىىار عنىىد تصىىميم االسىىتبانة فىىي شىىكليا

النيا ي.

وقد تم تصميم االستبانة م جزأي :
 الجىىىز ادول :ويشىىىتمل علىىىى البيانىىىات ادساسىىىية دفىىىراد العينىىىة وهىىىي النىىىوعو القسىىىمو- 440 -

تكوين الطالب الباحث بكليات التربية ......

التخص

.

 -الجىىز النىىاني :يقىىيس واق ى تكىىوي الطال ى الباحىىو بكليىىات التربيىىة فىىي

ىىو بع ى

االتجاهىىات الحدينىىة ويتكىىو م ى ( )4محىىاور تت ىىم ( )44عبىىاررو المحىىور ادول:
دعىىم نقافىىة البحىىو العلمىىيو ويت ىىم ( )10عبىىاراتو المحىىور النىىاني :تنميىىة ميىىارات

البحىىو العلمىىيو ويت ىىم ( )12عبىىاررو المحىىور النالىىو :تعزيىىز قىىيم البحىىو العلمىىيو
ويت ىىم ( )12عبىىاررو المحىىور الراب ى  :تىىوفير بي ىىة داعمىىة للبحىىو العلمىىيو ويت ىىم
( )10عبارات وتمت استجابة المبحوني وفق تدرج ليكرت  Likertالخماسىي (موافىق
بشىىدرو موافىىقو موافىىق بدرجىىة متوسىىطةو ويىىر موافىىقو ويىىر موافىىق بشىىدر)و وأعطيىىت
الدرجات ( 5و  4و  3و  2و  ) 1على الترتي .

أ-صةقأةاةالةراسة :
وقد استخدمت الدراسة نوعي م الصدق:
 صدق المحكمي  :ويسمى بالصدق الظاهرلو حيو تم عرم ى السىىادر المحكمىىي

االسىتبانة علىى مجموعىة

بيىىدف الحكىىم عل ىى صىىالحيتيا لتحقيىىق أهىىداف الدراسىىةو وتىىم

تعىىديل وصىىياوة عبىىارات االسىىتبانة فىىي

ىىو االسىىتفادر م ى آ ار ومقترحىىات السىىادر

المحكمىىي و وقىىد اتفق ىوا جميعىىا علىىى أ اددار بصىىورتيا النيا يىىة تعىىد صىىالحة لتحقيىىق
اليدف منياو وبكلن تم التأكد م صدق المحكمي .
 صدق االتساق الداخلي :تىم التحقىق مى صىدق أدار الدراسىة بحسىا مصىفوفة ارتبىاطالفقرات م الدرجة الكلية ددا المسىتجيبي علىى االسىتبانةو باسىتخدام معامىل ارتبىاط

بيرسو
أ -لفح

Pearson Correlationو وكلن كما يلي:
معامل الصدق الداخلي للجان اديمى مى االسىتبانة (درجىة أهميىة خصىا

القيىىادر المدرسىىية العالميىىة)و تىىم التحقىىق مىى صىىدق اددار بحسىىا مصىىفوفة ارتبىىاط
الفق ىرات مىى الدرجىىة الكليىىة السىىتجابات العينىىة عل ىى اددارو باسىىتخدام معامىىل ارتبىىاط
بيرسو

 Pearson Correlationو كما هو مبي في جدول (:)2
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جدول ()2
معامالت االرتباط لعبارات االستبيا
معامالت ارتباط

معامالت ارتباط

معامالت ارتباط

معامل

معامل

معامل

المحور ادول

م

االرتباط

المحور الناني

م

المحور النالو

م

االرتباط

االرتباط

معامالت ارتباط
المحور الراب

م

معامل

االرتباط

1

610

**

1

**

1

**

1

**

2

597

**

2

**

2

**

2

**

3

425

**

3

**

3

**

3

**

4

466

**

4

**

4

**

4

**

5

481

**

5

**

5

**

5

**

6

403

**

6

**

6

**

6

**

7

661

**

7

**

7

**

7

**

8

**

443

8

**

8

**

8

**

9

**

9

**

9

**

9

**

10

**

10

**

10

**

10

**

11

**

11

**

12

**

12

777
455

484
812
533
634
726
733
486
712
531
818
594
682

605
527
996
575
624
681
723
460
503
686

533
459
529
652
694
459
501
483
815
630

597

619

وتشىىىير البيانىىىات الىىىواردر فىىىي الجىىىدول السىىىابق إلىىىى أ جميىىى قىىىيم ارتبىىىاط العبىىىارات مىىى
المحاور دالة إحصىا يالو ممىا يشىير إلىى االتسىاق الىداخلي لفقىرات اددارو وأنيىا تشىترن معىال فىي
قياس تكوي الطال الباحىو بكليىات التربيىة فىي

اإلطار النظرل الكل ُبنيت اددار في

ب-


ىو االتجاهىات المعاصىرر و وكلىن فىي

ىو

و .

بالأةاةالةراسة  :

للتأكىىد مىى نبىىات أدار الدراسىىة تىىم اسىىتخراج معامىىل نبىىات اددار باسىىتخدام معادلىىة ألفىىا
كرونباخ  Alpha Cronbackو وهو ما يو ح الجدول التالي:
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جدول ()3
معامالت نبات أدار الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ
م

المحور

معامل ألفا كرونباخ

1

دعم نقافة البحو العلمي

892و0

2

تنمية ميارات البحو العلمي

912و0

3

تنمية قيم البحو العلمي

869و0

4

توفير بي ة داعمة للبحو العلمي

846و0

معامل نبات االستبانة ككل

879و0

ويت ر م الجدول السابق أ معامىل النبىات العىام لى دار عىاليو حيىو بلىغ (879و)0و
وهكا يهكىد أ االسىتبانة تتمتى بدرجىة عاليىة مى النبىاتو ويمكى االعتمىاد علييىا فىي التطبيىق
الميداني للدراسة.

ثالثا  :املعاجلة اإلحصائية:
تىىىىم معالجىىىىة بيانىىىىات الدراسىىىىة وفقىىىىال لبرنىىىىامف الحىىىىزم اإلحصىىىىا ية للعلىىىىوم االجتماعيىىىىة

) Statistical Package for Social Science (SPSSحيىو اسىتخدم الباحىو أسىالي
المعالجة اإلحصا ية التالية:

 المتوسط الحسىابي  :Meanوكلىن لتحديىد اسىتجابات أفىراد عينىة الدراسىة إ از محىاورالدراسة المختلفة و واستخراج متوسط الترتي لكل عبارر م عبارات تلن المحاور.

 االنح ىراف المعيىىارل  :Deviationلقيىىاس مىىد التشىىتت فىىي إجابىىات العينىىة إ از كىىلعبارر م عبارات االستبانة.

 معامىىل ارتبىىاط بيرسىىو  :Pearson's Correlationللتحقىىق مىى صىىدق االتسىىاقالداخلي لمحاور أدار الدراسة.

 -معامل ألفا كرونباخ  :Alpha Cronbachللتحقق م نبات أدار الدراسة.

 -اختبىىىار  T-testلعينتىىىي مسىىىتقلتي  Independent Sample T.testلدراسىىىة

الفىىىروق بىىىي متوسىىىطات اسىىىتجابات عينىىىة الدراسىىىة حىىىول درجىىىة (أهميىىىة  /ممارسىىىة)
خصا

القيادر المدرسية العالميةو تبعا لمتاير الدولة.
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وقد اعتمد الباحو في تفسير النتا ف على حسا المىد ( )4=1-5لتحديىد طىول ف ىات
مقيىىاس ليكىىرت  Likertالخماسىىيو وكلىىن بقسىىمة المىىد علىىى أكبىىر قيمىىة فىىي المقيىىاس (÷ 4
80 = 5و )0نم طرح الناتف م الحد ادعلى لكىل ف ىة مى ف ىات المقيىاس الخماسىيو وهىو مىا
يو ح الجدول اآلتي:

جدول ()4

حدود ف ات المقياس المستخدم في تفسير النتا ف
م

االستجابة

حدود الف ة

1

20و4

5

مرتفعة جدال

2

40و3

أقل م 20و4

مرتفعة

3

60و2

أقل م 40و3

متوسطة

4

80و1

60و2

عيفة

5

1

أقل م

أقل م 80و1

عيفة جدا

رابعا  :حتليل نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها:
لإلجابة ع السهال الناني للدراسة ل ما واق تكوي الطال الباحو بكليات التربيىة فىي
و بع

االتجاهات المعاصرر ؟ ل تم تحليل استجابات عينة الدراسة وفقا للمحىاور المختلفىة

والعباراتو وهكا ما سيتم تناول في اآلتي:

-1بالنسبةلمحورةعم قافةالبحثالعلمي 
يو ر جىدول ( )5اسىتجابات أفىراد عينىة الدراسىة المتعلقىة بمحىور دعىم نقافىة البحىو
العلمي
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جدول ()5
استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور دعم نقافة البحو العلمي
يسعى البرنامف إلى دعم نقافة البحو المتوسط االنحراف

م

العلمي م خالل :

1

بكيفية

التعريف

الحسابي المعيارل

البحو

في

قواعد

االستجابة الترتي

979و361 2و1

متوسطة

3

572و072 2و1

عيفة

6

027و105 2و1

عيفة

8

917و266 2و1

متوسطة

4

751و145 2و1

متوسطة

5

917و003 1و1

عيفة

9

896و078 1و1

عيفة

10

069و997 2و0

عيفة

7

011و219 3و1

متوسطة

1

 10التنوع في مصادر الحصول على المعرفة

000و172 3و1

متوسطة

2

الدرجىىىىىة الكليىىىىىىىىىة

514و141 2و1

عيفة

2
3
4
5
6
7
8
9

المعلومات بشبكة اإلنترنت .

التعريف بمناهف البحو العلمي وأسالي

تطبيق في العلوم التربوية.

استنمار تقنيات المعلومات في حل

المشكالت

معرفة أصول البحو العلمي وط ار ق .
اإللمام بالمستجدات العلمية في ميدا
التخص
رف

.

مستو

الحرية ادكاديمية للطال

الباحو.
التعريف

بحماية

الملكية

الفكريةو

مفيوميا وتشريعاتيا.
معرفة الخطوات اإلج ار ية للبحوو العلمية
وفق المعايير العالمية.
التعريف بطرق الحصول على المعرفة.

ويت ر مى الجىدول السىابق أ اسىتجابة العينىة علىى محىور دعىم نقافىة البحىو العلمىي
جىا ت بمتوسىط حسىابي (514و )2وهىىي بدرجىة

ىىعيفةو ممىا يعنىىي أ هنىان قصىىو ارل فىي هىىكا

المحور م جان كلية التربيةو وهىو مىا يعبىر عى ابتعىاد هىك الكليىات عى مواكبىة االتجاهىات
المعاصرر والتايرات العالميةو والتي تدعو إلى االهتمام بالبحو العلمي لدور في تقىديم الحلىول
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العلميىىىة لمشىىىكالت المجتمىىى و وتحقيىىىق التطىىىوير والتقىىىدم المنشىىىودو وبالنسىىىبة للعبىىىا ارت جىىىا ت
النتا ف على النحو التالي:
 جا ت العبارر ( )9في المرتبة ادولىو لتعبر ع اهتمام الكلية بتعريف الطىال بطىرقالحصول على المعرفة والتي تعددت فىي الوقىت الحىالي فىي

ىو المتايىرات المعاصىرر

وما تت من مى نىورر تكنولوجيىة وانفجىار معرفىيو وتعىدد المصىادر المختلفىة للمعرفىة
سوا تقليديىة أو تقنيىةو ومى المالحىظ أ هىك 1االهتمىام جىا بدرجىة ليسىت مرتفعىةو
حيىىو بلىىغ المتوسىىط الحسىىابي (011و )3وهىىو مىىا يعنىىي أنيىىا بدرجىىة متوسىىطةو فنظ ى ارل
للتوس ى فىىي تكنولوجيىىا المعلومىىات فىىإ بع ى

الطىىال لىىدييم معرفىىة بطىىرق الحصىىول

علييا لكنيم ال يبحنو ع كلن.
 وجىىا ت العبىىارر ( )10فىىي المرتبىىة النانيىىة بمتوسىىط حسىىابي (000و )3وهىىي بدرجىىةمتوسىىطةو ممىىا يعنىىي رهيىىة الطىىال والطالبىىات أ الكليىىة تحقىىق التنىىوع فىىي مصىىادر

المعرفة ولك ليس علىى المسىتو المطلىو و وأ جيىود الكليىة فىي هىكا ادمىر تحتىاج
إلى التطوير كما تحتاج إلى وجود استعداد حقيقىي مى قبىل الطىال والميىارات الكافيىة
لكلن.
 وفىىىي المرتبىىىة النالنىىىةو جىىىا ت العبىىىارر ( )1بمتوسىىىط حسىىىابي (979و )2وهىىىي درجىىىةمتوسىىطة تعنىىي أ هنىىان جيىىودال تبىىكل لتعريىىف طلبىىة الكليىىة بكيفيىىة البحىىو فىىي قواعىىد

المعلومات بشبكة اإلنترنتو ولك تلن الجيود ال تواك التايرات التقنية السريعة.

 وجىىىا ت العبىىىارر ( )4فىىىي المرتبىىىة الرابعىىىة بمتوسىىىط حسىىىابي (917و )2وهىىىي درجىىىةمتوسىىطة أي ىال لتهكىىد علىىى رهيىىة العينىىة أنيىىم يعرفىىو بع ى
وبع

أصىىول البحىىو العلمىىي

ط ار ق و وأنيم يحتاجو إلى معرفة المزيد في هكا ادمر.

 وجىىا ت العبىىارر ( )5فىىي المرتبىىة الخامسىىةو بمتوسىىط حسىىابي (751و )2لتهكىىد علىىىسعي الكليات إلى إلمام بالمستجدات العلمية في ميدا التخص

أ هنىىىان بعىىى

المسىىىتجدات المرتبطىىىة بالتخصىىى

و لك الطال يىرو

ال يىىىتم تناوليىىىا خىىىالل دراسىىىتيم

الجامعيةو مما يعني إما تقليدية اددا الجىامعي وقلىة ارتباطى بالمسىتجداتو أو
وقت الفصل الدراسي والكل قد ال يسمر بالتعر
 وجىىا ت العبىىارات ( 2و  3و  6و  7و  )8بدرجىىة- 446 -
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شىىديدال فىىي التعريىىف بمنىىاهف البحىىو العلمىىي وأسىىالي تطبيقىى فىىي العلىىوم التربويىىةو

واسىىتنمار تقنيىىات المعلومىىات فىىي حىىل المشىىكالتو ورف ى مسىىتو الحريىىة ادكاديميىىة

للطال ى الباحىىوو والتعريىىف بحمايىىة الملكيىىة الفكريىىةو مفيوميىىا وتشىىريعاتياو ومعرفىىة
الخطىىىىوات اإلج ار يىىىىة للبحىىىىوو العلميىىىىة وفىىىىق المعىىىىايير العالميىىىىةو وهىىىىكا يختلىىىىف مىىىى
االتجاهىىات العالميىىة التىىىي تهكىىد علىىىى أ العصىىر الحىىىالي والقىىادم هىىىو عصىىر البحىىىو
العلمىىىيو والىىىكل يحتىىىاج إلىىىى الباحىىىو كل المواهىىى الخاصىىىةو الىىىكل يعىىىرف حقوقىىى
وواجبات و ودور في مجتم يتطل إلىى النيىو
والكل يفر

واالرتقىا مى خىالل البحىو العلمىيو

علي إتقا خطوات البحىو العلمىيو و ىما حقوقى الفكريىةو ولعىل كلىن

يتفق مى دراسىة صىالر (1991م) التىي أكىدت قلىة البحىوو التربويىة مقارنىة بىالبحوو
فىىي العلىىوم التطبيقيىىة بسىىب قلىىة الىىدعم المىىالي المقىىدم للبحىىوو العلميىىة وقلىىة المراجى
العلميىىة ممىىا يىىنعكس علىىى أدا أع ىىا هي ىىة التىىدريس واهتمىىاميم بالبحىىو وتشىىجي
الطال علي .

-2بالنسبةلمحورتنميةمهارالالبحثالعلمي 
يو ر جدول ( )6استجابات أفىراد عينىة الدراسىة المتعلقىة بمحىور تنميىة ميىارات البحىو
العلمي
جدول ()6
استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور تنمية ميارات البحو العلمي
م
1

يسعى البرنامف إلى تنمية ميارات المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيارل

606و2

203و1

البحو العلمي م خالل :
التمييز

والتفكير االستق ار ي.
القدرر

2

3
4

بي

التفكير

االستنباطي

على

توظيف

االستجابة

الترتي

متوسطة

3

تكنولوجيا

المعلومات في حل مشكالت البحو 248و2

163و1

عيفة

6

669و2

136و1

متوسطة

2

استخدام معايير أولية لتقييم المعلومات 800و1

997و0

عيفة

12

العلمي

القدرر على التفكير بطريقة مستقلة
واتخاك الق اررات لحل المشكالت.
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ومصادرها.
5
6
7
8
9
10
11

على التعلم م

التدري

البحو.
التدري

خالل حلقات

على اإلبداع وتقديم مبادرات

بحنية.

على كيفية الحصول على

التدري

المعلومات وتوظيفيا التوظيف ادمنل.

تنمية القدرر على إعداد المشروعات

البحنية.

على

التدري

استخدام

اإلحصا ية في البحو العلمي

ادسالي

القدرر على مقارنة وتقييم الحلول

البديلة

تحسي مستو الكتابة البحنية وكتابة

التقارير البحنية.

نقد ادفكار وتحليليا بإعطا

 12والبراهي

الجديدر.

979و1

975و0

عيفة

8

813و1

912و0

عيفة

11

882و1

030و1

عيفة

9

862و1

878و0

عيفة

10

531و2

034و1

عيفة

4

772و2

342و1

متوسطة

1

400و2

198و1

عيفة

5

اددلة

التي تدعم وجية النظر 131و2

162و1

عيفة

224و2

085و1

عيفة

الدرجىىىىىة الكليىىىىىىىىىة

7

ويت ر م الجدول السابق أ استجابة العينة على محور تنمية ميارات البحىو العلمىي
جىىىا ت بمتوسىىىط حسىىىابي (224و )2وهىىىي بدرجىىىة

ىىىعيفةو ممىىىا يعنىىىي أ هنىىىان العديىىىد مىىى

المنبطات التي تعوق تنمية ميارات البحو العلمي لد الطال والطالبىاتو وتعىوق السىير علىى
خطى الدول المتقدمة في انتياج البحو العلمي فكى ارل وتنفيىكالو والبنىا عليى فىي تحقيىق التنميىة

المنشودرو وبالنسبة للعبارات يت ر ما يلي:

 جىىا ت العبىىارر ( )10فىىي المرتبىىة ادولىىىو بمتوسىىط حسىىابي (772و )2وهىىي بدرجىىةمتوسىىطةو لتهكىىد علىىى سىىعي الكليىىة لتىىدري الطلبىىة علىىى أحىىد ميىىارات البحىىو العلمىىي
وهي مقارنة وتقييم الحلول البديلىة والىكل يعىد خطىور نحىو اختيىار البىديل ادكفىأو وهىو
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ما يعني التعامىل بكفىا ر وحكمىة مى المواقىف والتجىار المختلفىةو ولكنيىا ويىر كافيىة
وال تلبي احتياجات طموحات واحتياجات الطال في الوقت الحالي.
 وجىىىا ت العبىىىارر ( )3فىىىي المرتبىىىة النانيىىىة بمتوسىىىط حسىىىابي (669و )2وهىىىي بدرجىىىةمتوسطةو لتدل على سعي الكلية لتدري الطال على التفكير بطريقىة مسىتقلة واتخىاك

القى اررات لحىىل المشىكالتو والىىكل مى شىىأن يمكى الطلبىة مى النجىاحو حيىىو أ اتخىىاك
القىرار الصىىا

يتوقىىف علىى الىىتمك مى المعلومىىات والبيانىىاتو وتىىوفير قىىدر كبيىىر مى

الدقة والمو وعية والكفا رو وهو ما يحقق ادهداف المرجور.
 وجا ت العبارر ( )1في المرتبة النالنة بمتوسىط حسىابي (606و )2وهىي أي ىا بدرجىةمتوسطةو لتدل علىى أ الكليىة ت ى

ىم أهىدافيا تىدري الطلبىة علىى التمييىز بىي

التفكيىىر االسىىتنباطي والتفكيىىر االسىىتق ار يو ولكىى قىىد يكىىو تحقيىىق اليىىدف لىىم يصىىل
للمسىىتو المطلىىو و إمىىا للتركيىىز علىىى الجان ى النظىىرل دو التطبيقىىيو أو أ زيىىادر
أعىىداد الطىىال قىىد تحىىول دو طىىرح الىىره وادفكىىار وتفسىىيرها والوصىىول منيىىا إلىىى
تعميمات.
 -وحصلت العديد م العبارات على درجة

عيفة منل العبىارات ( 2و  4و  5و  6و  7و

 8و  9و  11و )12و وهىىو مىىا يعنىىي أ هنىىان العديىىد مى جوانى القصىىور فىي تنميىىة

تلىىن الميىىارات لىىد الطىىال و حيىىو القصىىور فىىي تنميىىة القىىدرر علىىى توظيىىف تكنولوجيىىا
المعلومىىىىات فىىىىي حىىىىل مشىىىىكالت البحىىىىو العلمىىىىيو والىىىىكل قىىىىد يرجىىىى لقلىىىىة اإلمكانىىىىات
التكنولوجيىىة و ىىعف االهتمىىام بالبحىىو العلمىىيو كمىىا أ هنىىان قصىىو ارل فىىي اسىىىتخدام
معايير أولية لتقييم المعلومىات ومصىادرهاو والىكل يعنىي قبىول الطلبىة للمعلومىات دو

تقييمياو مما يعر يم لالنسياق و ار أفكار أو معلومات قد تكىو خاط ىة أو ال تحقىق
ادهىىداف المرجىىورو وهنىىان

ىىعف فىىي تىىدري الطلبىىة علىىى الىىتعلم م ى خىىالل حلقىىات

البحىىوو ممىىا يعنىىي التركيىىز علىىى الىىتعلم الفىىردل والبعىىد عى أسىىالي الحىوار والمناقشىىة
وتبىىادل الىىره وادفكىىارو وهىىو مىىا يعىىود الطلبىىة علىىى احت ىرام ال ىرأل اآلخىىر وتقبىىل النقىىد
والوصول إلىى الىرأل بطريقىة جماعيىةو كمىا أ هنىان

ىعفال فىي التىدري علىى اإلبىداع

وتقىىديم مبىىادرات بحنيىىةو وهىىو مىىا يعنىىي سىىيادر التفكيىىر التقليىىدل لىىد الطلبىىةو وعىىدم
الخروج ع المألوفو وهنان

عف في التدري على كيفية الحصول علىى المعلومىات
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وتوظيفيا التوظيف ادمنلو و عف في تنمية القدرر علىى إعىداد المشىروعات البحنيىةو
والىىكل ال يفسىىر المجىىال للطلبىىة للتىىدري علىىى مواجيىىة المشىىكالتو كمىىا يعىىودهم علىىى
التفكيىىر التقليىىدل والعمىىل بعيىىدال عىى فىىرق العمىىلو وهنىىان

ىىعف فىىي التىىدري علىىى

استخدام ادسالي اإلحصا ية في البحو العلميو وفي تحسي مستو الكتابة البحنيىة

وكتابة التقارير البحنيةو وفي نقد ادفكار وتحليليا بإعطا اددلة والبراهي التىي تىدعم
وجيىىة النظىىر الجديىىدرو وتلىىن الميىىارات

ىىرورية جىىدال لتكىىوي الطال ى الباحىىو ورف ى

مسىىتو االبتكىىار لديىى و وتنظىىيم عمليىىة البحىىوو ورفىى قدرت ى علىىى مواجيىىة العقبىىات
والتناق ىات مى حولى بطىرق مبدعىة تنىتف نتىا ف ملموسىةو ويملكىو زمىام المبىىادرر
لتحقيق نتا ف متميزر.

-3بالنسبةلمحورتعزيزقيمالبحثالعلمي 
يو ىىر جىىدول ( )7اسىىتجابات أف ىراد عينىىة الدراسىىة المتعلقىىة بمحىىور تنميىىة قىىيم البحىىو
العلمي.

جدول ()7

استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور تنمية قيم البحو العلمي
م

يسعى البرنامف إلى تعزيز قيم البحو المتوسط

االنحراف

الحسابي المعيارل

العلمي م خالل :

االستجابة

الترتي

1

التمسن بأخالقيات البحو العلمي.

006و3

127و1

متوسطة

1

2

تنمية القدرر على النقد البنا .

931و2

182و1

متوسطة

2

958و1

040و1

عيفة

10

372و2

224و1

عيفة

9

510و2

041و1

عيفة

8

3
4
5

تنمية

قدرر

الطال

واستشراف المستقبل.

على

التخيل

تنمية الرهية المشتركة لد الطال .
تنمية القدرر على التقييم الكاتي
وادق ار .
تعزيز التعليم والتعلم القا م على

6

اإلنترنت

مصادر 944و1

911و0

عيفة

11

7

اإليما بجدو البحو العلمي في حل 524و2

048و1

عيفة

7

المعلومات.

والتعامل

م
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مشكالت المجتم .
8

االستخدام

المس ول

لتكنولوجيا

662و2

062و1

متوسطة

4

793و2

160و1

متوسطة

3

565و2

797و0

عيفة

5

558و2

111و1

عيفة

6

 12القناعة بحتمية التايير كقاعدر للتطور.

744و1

839و0

عيفة جدال

12

الدرجىىىىىة الكليىىىىىىىىىة

463و2

045و1

عيفة

9

المعلومات.

احترام أفكار اآلخري وتقبليا.

 10القدرر على العمل التعاوني.
11

القدرر على التواصل م

اآلخري

بأشكال وسياقات متعددر.

ويت ىىر مى الجىىدول السىىابق أ اسىىتجابة العينىىة علىىى محىىور تنميىىة قىىيم البحىىو العلمىىي
جا ت بمتوسط حسابي (463و )2وهي بدرجة
قيم البحو العلمي لد الطلبةو وهكا يتناق

عيفةو ممىا يعنىي أ هنىان قصىو ارل فىي تنميىة

مى االتجاهىات العالميىة الحدينىة التىي تهكىد علىى

أ الجوانىىى ادخالقيىىىة ميمىىىة والبىىىد منيىىىا للباحىىىو المتميىىىزو والىىىكل عليىىى أ يكىىىو صىىىادقال
ومو وعيال ومتعاونال وصاب ارل وأمينالو ويتمك مى كىل المواصىفات القيميىة وادخالقيىة فىي تعاملى

م البحو العلمي وادفراد م حول .

وفيما يتعلق بالعبارات يالحظ ما يلي:
 جىىا ت العبىىارر ( )1فىىي المرتبىىة ادولىىىو لتىىدل علىىى سىىعي الكليىىات إلىىى تعويىىد الطىىالعلىىى التمسىىن بأخالقيىىات البحىىو العلمىىيو وا كىىا كلىىن لىىم يصىىل للمسىىتو المطلىىو

لحصول العبارر على متوسط حسابي (006و )3وهي بدرجة متوسطةو تهكىد أ هنىان
جيودال تبكل لكنيا وير كافية وتحتاج إلى التطوير والتحسي و وهكا يتفق م مىا أكدتى

دراسة وبا (2001م) م وجود قصور في العقوبىات التأديبيىة وعىدم وجىود عقوبىات
رادعىىة لم ى يقىىوم بعمليىىة الاىىش فىىي كتابىىة البحىىوو والمقىىاالت أو م ى يقىىوم بإعىىدادها

للطىىال أو مى يتخىىكها كمينىىة لى ممىىا يىىنعكس سىىلبال علىىى تمسىىن الطىىال بأخالقيىىات

البحو العلمي.

 وجىىا ت العبىىارر ( )2فىىي المرتبىىة النانيىىة وهىىي تىىدل علىىى أ أع ىىا هي ىىة التىىدريسوالمناهف الدراسية واإلدارر الجامعية تسعى إلىى تنميىة قىدرر الطىال علىى النقىد البنىا و
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والكل يعني رصىد جوانى القىور ومىواط ال ىعفو وا كىا كلىن ال يىتم بشىكل مطلىقو
أو في جمي المواقف لحصىول العبىارر علىى متوسىط حسىابي (931و )2وهىي بدرجىة
متوسطة.
 وفي المرتبة النالنىة جىا ت العبىارر ( )9وهىي تعنىي تنميىة قيمىة احتىرام أفكىار اآلخىريوتقبلياو وهكا يعد إيجابيال حيو يىوفر البي ىة المال مىة لنمىو الحريىة والديمقراطيىة لىد

الطال و وهو ما ينعكس علىى التفاعىل الحيىول بىي الطىال وبع ىيم الىبع

و والىكل

يهدل إلى بي ة بحنية إيجابية.
 أما عبارر (االستخدام المس ول لتكنولوجيىا المعلومىات) فقىد جىا ت فىي المرتبىة الرابعىةبمتوسىىط حسىىابي (662و )2وهىىي بدرجىىة متوسىىطةو وهىىكا يىىدل علىىى سىىعي الكليىىات

لتعويىىد الطىىال علىىى عىىدم اإلس ىراف فىىي اسىىتيالن التكنولوجيىىا د هىىكا يعنىىي عىىدم
إدراكيا لماهية تلن التكنولوجيا وفوا دها ل فرادو وحصىول العبىارر علىى درجىة متوسىطة
يعنىىي أ الجيىىود التىىي تبىىكل فىىي هىىكا ادمىىر ليسىىت علىىى المسىىتو المطلىىو إمىىا لقلىىة
اسىىتجابة الطىىال و أو قلىىة تىىوفر ال ىوابط والتشىىريعات التىىي تجبىىر الطىىال علىى تنفيىىك
هكا ادمر.
 -وجا ت العديد م العبارات بدرجة

عيفةو وهىي العبىارات ( 10و  11و  7و  5و  4و

 3و  6و  )12وقىىىد حصىىىلت علىىىى متوسىىىط حسىىىابي (565و 2و 558و2و 524و 2و
510و 2و 372و 2و 958و 1و 944و 1و 744و )1علىىىىىى الترتيىىىىى و وهىىىىىكا يعنىىىىىي

قصو ارل كبي ارل في تحقيق تلن العباراتو حيو هنان

عف في العمل التعىاوني ممىا يعنىي

الميل للعمل الفردل وحرما الطال م الىتعلم مى اآلخىري واالسىتفادر مى خبىراتيمو

كمىىا أ هنىىان قصىىو ارل فىىي عمليىىة التواصىىل مىى اآلخىىري بأشىىكال وسىىياقات متعىىددرو
و عف في اإليما بجدو البحىو العلمىي فىي حىل مشىكالت المجتمى و وهىو مىا يعنىي

التراج ى فىىي مجىىاالت العلىىم والمعرفىىة فىىي الوقىىت الىىكل تتج ى في ى أنظىىار العىىالم للعلىىم
والبحو العلمي لتحقيق التقىدم والرفاهيىةو كمىا أ هنىان قصىو ارل فىي تنميىة القىدرر علىى
التقييم الكاتي وادق ار وتنمية الرهية المشىتركة لىد الطىال و علىى الىروم مى أ تلىن

الىىره المشىىتركة هىىي القاعىىدر ادساسىىية ونقطىىة االنطىىالق لتحقيىىق التنميىىة الشىىاملةو
وتوفير بي ة بحنية ت م االستنمار ادمنل لجمي العناصىر البشىريةو كمىا يت ىر مى
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العبىارات أ هنىىان قصىو ارل فىىي تنميىىة قىدرر الطىىال علىىى التخيىل واستشىراف المسىىتقبلو
وتعزيز التعليم والتعلم القىا م علىى اإلنترنىت والتعامىل مى مصىادر المعلومىات والقناعىة

بحتميىىة التاييىىر كقاعىىدر للتطىىورو وهىىي قىىيم إكا تحققىىت تهكىىد علىىى قىىدرر ادف ىراد علىىى
التفكيىىىر االسىىىتراتيجي وو ىىى اسىىىتراتيجيات لحىىىل المشىىىكالت وتطىىىوير اددا وتحسىىىي
مسىىتو المعيشىىةو أمىىا القصىىور فىىي تلىىن القىىيم فيعنىىي

ىىعف القىىدرر علىىى التعامىىل مى

المتايرات العصريةو واتساع حجم الفجىور المعرفيىة بيننىا وبىي الىدول المتقدمىةو وعىدم
القدرر على مواجية التحديات المستقبلية.

-4بالنسبةلمحورتوفيربي ةةاعمةللبحثالعلمي 
يو ىىر جىىدول ( )8اسىىتجابات أف ىراد عينىىة الدراسىىة المتعلقىىة بمحىىور تىىوفير بي ىىة داعمىىة
للبحو العلمي.

جدول ()8

استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور توفير بي ة داعمة للبحو العلمي
م
1
2
3
4
5
6
7

يسعى البرنامف إلى توفير بي ة داعمة

للبحو العلمي م خالل:

توفير قاعدر بيانات محدنة وفعالة تربط
الباحني داخل الدولة وخارجيا.

إيجاد بي ة تساعد على إج ار البحوو
العلمية تمتاز بالو وح والشفافية.

التوعية بأهمية التعاو في إجرا البحوو

العلمية.

عقد دورات تدريبية لتأهيل الطال للتعامل
م المشكالت التربوية وفق أسس علمية.

توفير بي ة بحنية تكنولوجية (حا نات

أعمال بحنية).

وجود تشريعات تيسر الشراكات البحنية
م مهسسات المجتم المختلفة.

تبني مناهف متطورر ومواكبة للمتطلبات

المتوسط

االنحراف

الحسابي المعيارل

االستجابة

الترتي

572و1

761و0

عيفة جدال

10

917و1

083و1

عيفة

7

655و2

209و1

متوسطة

1

993و1

010و1

عيفة

6

875و1

006و1

عيفة

8

110و2

106و1

عيفة

5

641و2

090و1

متوسطة

2

- 453 -

تكوين الطالب الباحث بكليات التربية ......
البحنية للمجتم المحلي والعالمي.
8

9

وجود صندوق لتمويل بحوو الطال

تدعم الجامعة بالتعاو م مهسسات

المجتم المدني.

وجود حوافز للطال المبدعي لتشجيعيم

على البحو العلمي.

وجود فرق عمل بحنية بي أساتكر

 10الجامعة والطال لتدري الطال على

600و2

002و1

متوسطة

3

400و2

009و1

عيفة

4

800و1

813و0

عيفة

9

البحو العلمي.
156و2

الدرجىىىىىة الكليىىىىىىىىىة

008و1

عيفة

ويت ر مى الجىدول السىابق أ اسىتجابة العينىة علىى محىور تىوفير بي ىة داعمىة للبحىو
العلمىىي جىىا ت بمتوسىط حسىىابي (156و )2وهىىي بدرجىىة

ىىعيفةو ممىىا يعنىىي أ عمليىىة تىىوفير

بي ة البحو العلمي تواج العديد م المعوقاتو والتي قىد ترجى إلىى
أو

ىعف اإلمكانىات الماديىةو

ىىعف تىىوفر نقافىىة البحىىو العلمىىي لىىد جمي ى المعنيىىي و أو قلىىة دعىىم اإلدارر العليىىا لتىىوفير

الدعم المالي والمعنولو وهكا يعىد أمى ارل ويىر مقبىول فىي القىر الحىادل والعشىري قىر اقتصىاد
المعرفىىة الىىكل يعطىىي ادولويىىة للبحىىو العلمىىي لىىدور فىىي تمكىىي المجتمعىىات مى امىىتالن زمىىام

المعرفة وتطويرهاو واستنمارها لتحقيق الرفاهية والتقدم.
وفيما يتعلق بالعباراتو يت ر ما يلي:
 -جىىا ت العبىىارر ( )3فىىي المرتبىىة ادولىىى لتهكىىد علىىى سىىعي الكليىىة إلىىى توعيىىة الطىىال

بأهميىىة التعىىىاو فىىىي إجىىى ار البحىىىوو العلميىىةو سىىىوا بىىىي الطىىىال وبع ىىىيم أو بىىىي

أع ىىا هي ىىة التىىدريس والطىىال و وهىىو مىىا يحقىىق عمليىىة الىىتعلم بشىىكل أكنىىر كفىىا ر
وفعاليىةو وحصىىول تلىىن العبىىارر علىىى متوسىط حسىىابي (655و )2بدرجىىة متوسىىطة يىىدل
علىىى أ هىىكا التعىىاو لىىيس علىىى المسىىتو المطلىىو و وأن ى يحتىىاج مزيىىد م ى الىىدعم
واالهتمام.
 وجىىا ت العبىىارر ( )7فىىي المرتبىىة النانيىىة والتىىي تفيىىد أ الكليىىة تتبنىىي منىىاهف متطىىوررومواكبىىة للمتطلبىىات البحنيىىة للمجتم ى المحلىىي والعىىالميو ويالحىىظ أ العبىىارر حصىىلت

علىىى متوسىىط حسىىابي (641و )2وهىىو بدرجىىة متوسىىطةو ويعنىىي االتفىىاق الجز ىىي بىىي
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العينة على مواكبة المناهف الجامعية للمتطلبات البحنية المحلية والعالميىةو وقىد يرجى
كلن إلى تعدد أقسام الطال و فينان ادقسام العلمية واددبيةو وتشتمل كل منيمىا علىى
العديد م التخصصات والتي قد تشتمل على بع

التطوراتو في حيو تشىتمل بعى

التخصصات على مو وعات تقليدية.
 أمىىا العبىىارر ( )8فقىىد جىىا ت فىىي المرتبىىة النالنىىةو بمتوسىىط حسىىابي (600و )2وهىىيبدرجة متوسطةو مما يعني رهية بع

العينة أ هنان صندوقال لتمويل بحوو الطىال

تدعم الجامعة بالتعاو م مهسسات المجتم المدنيو في حي يىر الىبع
أ لىىيس هنىىىان صىىىندوقا للتمويىىلو وانمىىىا تمىىىول بعىىى

اآلخىر

البحىىوو العمليىىىة للطىىىال مىىى

ميزانيىة الجامعىىةو وقىىد يرجى السىب فىىي حصىىول تلىىن العبىارر علىىى درجىىة متوسىىطة أ
جز ال كبي ارل م عينة الدراسة الميدانية م ادقسام العلميىة وهىم يتعىاملو مى ادجيىزر

العلميىىة ويجىىرو التجىىار المختلفىىة م ى أسىىاتكتيمو فىىي حىىي أ عينىىة الدراسىىة م ى
ادقسام اددبية قد تكو آراههم مختلفة.
 -وجا ت العبارات ( 9و  6و  4و  2و  5و )10بدرجة

ىعيفةو ممىا يهكىد وجىود العديىد

م أوج القصور في توفير بي ة داعمىة للبحىو العلمىيو تتمنىل فىي قلىة وجىود حىوافز

للطىىال المبىىدعي لتشىىجيعيم علىىى البحىىو العلمىىيو والىىكل يىىنعكس سىىلبيال علىىى دعىىم

نقافىىة المبىىادرر لىىد الطىىال وتشىىجيعيم علىىى إنتىىاج المعرفىىة واالبتكىىارو كمىىا أ هنىىان
عف في وجود تشريعات تيسر الشىراكات البحنيىة مى مهسسىات المجتمى المختلفىةو
على الروم م أ تلن الشراكات تعىد العامىل الىر يس فىي تعزيىز التعىاو بىي الجامعىة
ومهسسات المجتم اإلنتاجية والخدميةو كما أ وجود تلن التشريعات ي في نوع مى
النقىىة فىىي المهسسىىة التعليميىىةو ويحقىىق الىىدور الحيىىول للجامعىىة فىىي تلبيىىة احتياجىىات
المجتمى و كمىىا أ هنىىان قصىىو ارل فىىي عقىىد دورات تدريبيىىة لتأهيىىل الطىىال للتعامىىل م ى

المشكالت التربوية وفق أسىس علميىةو وهىو مىا يعنىي عىدم تطىوير قىدرات الطىال فىي
ظل المتايرات المحلية والعالميةو وهو ما ينعكس سلبيال على تفاعل الطىال مى سىوق

العملو كما أ هنان قصو ارل في توفير بي ة تسىاعد علىى إجى ار البحىوو العلميىة تمتىاز
بالو وح والشفافية وتىوفير بي ىة بحنيىة تكنولوجيىة (حا ىنات أعمىال بحنيىة) وهىو مىا
يىىنعكس سىىلبيال علىىى رعايىىة المواه ى وايجىىاد فىىر
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القصىىور أي ىىا عىىدم وجىىود فىىرق عمىىل بحنيىىة بىىي أسىىاتكر الجامعىىة والطىىال لتىىدري
الطال على البحو العلميو وهو ما يعني االعتماد على التعلم الفردلو وقلة االعتمىاد
على العمل الجمىاعي والبحىوو التعاونيىةو وهىكا قىد يىدعم النزعىة الفرديىة لىد الطىال
في إج ار البحوو سوا أننا الدراسة أو في المستقبل.
 -كما جا ت العبارر ( )1في المرتبىة ادخيىرر بدرجىة

ىعيفة جىدال لتىدل علىى قلىة اهتمىام

الكلية بتوفير قاعدر بيانات محدنة وفعالىة تىربط البىاحني داخىل الدولىة وخارجيىاو ممىا
يعني عدم ربط الطال بالمستجدات سىوا محليىال أو عالميىال وهىو مىا يعىد قصىو ارل كبيى ارل

نحو إعداد الطال الباحوو حيو يعد م الركا ز ادساسية إلعداد الطال الباحىو هىو
تىىوفير قواعىىد البيانىىات لكىىل الجيىىود والىىره وادفكىىار والمخترعىىات المحليىىة والعالميىىة
لرف ى وعىىي الطىىال و وارتكىىازهم علىىى بيانىىات حقيقيىىة وواقعيىىةو وانطالقيىىم م ى خب ىرات
السابقي .
وللتعىىرف علىىى الفىىروق بىىي اسىىتجابات أف ىراد العينىىة طبقىىا لمتايىىر (النىىوع)و تىىم اسىىتخدام
اختبىار (ت) للمجموعىىات المسىىتقلة  Independent Samples T-Testفىي المقارنىىة بىىي
متوسط استجابات عينة الدراسةو فكانت النتا ف كما هي مو حة بالجدول التالي:
جدول ()9

داللة الفروق بي متوسطات استجابات عينة الدراسة حول محاور الدراسة تبعا لمتاير النوع
م

المحور

1

دعم نقافة البحو العلمي

2

تنمية ميارات البحو العلمي

3

تنمية قيم البحو العلمي

4

توفير بي ة داعمة للبحو العلمي
المجموع الكلي

المتوسط

الف ة

العدد

ككور

56

803و29

إناو

89

370و22

ككور

56

946و28

إناو

89

280و25

ككور

56

857و32

إناو

89

505و27

ككور

56

571و22

إناو

89

932و20

ككور

56

18و114

إناو

89

089و96
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قيمة لتل
809و8
893و4
411و7
539و2
048و8

مستو الداللة
000و0
دالة

000و0
دالة
000و0
دالة
012و0
دالة
000و0
دالة
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ويت ر م الجدول السابق وجود فروق كات داللة إحصىا ية عنىد مسىتو (01و )0فىي
جمي المحاورو مما يعني عدم اتفاق العينة حىول تلىن المحىاورو والمالحىظ أ الفىروق لصىالر
الككور في المحاور ادربعةو وهكا يهكد زيادر وعي الككور ع اإلناو بمفىاهيم البحىو العلمىيو
والوعي بدور الكليىة فىي محاولتيىا تكىوي الطالى الباحىوو كمىا أ الىككور أكنىر وعيىال بميىارات

البحو العلمي منىل التفكيىر الناقىدو وحىل المشىكالتو وايجىاد الحلىول المبتكىررو والتحليىل العلمىي
للمشىىكالت وويرهىىاو وهىىي ظىىاهرر إيجابيىىة تصى فىىي مصىىلحة االرتقىىا بمسىىتو الطىىال وجىىودر
العمليىىة التعليميىىةو وخاصىىة أ العينىىة مى الشىىبا الصىىاعد الىىكل ينتظىىر منى الكنيىىر فىىي بنىىا
المجتمى وتحقيىىق تقدمى و كمىىا أ هنىىان إدران مى الطىىال لقىىيم البحىىو العلمىىي ممىىا يىىدل علىىى
تمىىتعيم بىىبع

الخصىىا

الشخصىىية والميىىول واالتجاهىىات وأنمىىاط التفكيىىر التىىي تتكىىو منيىىا

شخصىىىية الطالىىى الباحىىىو المو ىىىوعيو الىىىكل يتسىىىم بادمانىىىة العلميىىىةو والنزاهىىىةو والصىىىبرو
والتوا

و وااللتزام بالموانيق ادخالقيىةو وويىر كلىنو وحيىو يحتىاج تكىوي الطالى الباحىو إلىى

بنا قيمي يتفق متطلبات المجتم واالتجاهات العالمية المعاصىررو كمىا يىدرن الىككور أكنىر مى
اإلنىاو أهميىة تىوفير بي ىة داعمىىة للبحىو العلمىي تمكى الطىال مى إعىداد البحىوو وتىوفر ليىىم
وسا ل التحفيزو والدعم المعنول والمادلو وهو ما ينعكس إيجابيال علىى اددا البحنىي للطىال و

وتحقيق إنتاجية بحنية متميزر.

وللتعرف على الفروق بي استجابات أفراد العينة طبقا لمتاير (التخصى

)و تىم اسىتخدام

اختبىار (ت) للمجموعىىات المسىىتقلة  Independent Samples T-Testفىي المقارنىىة بىىي
متوسط استجابات عينة الدراسةو فكانت النتا ف كما هي مو حة بالجدول التالي:
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جدول ()10
داللة الفروق بي متوسطات استجابات عينة الدراسة حول محاور الدراسة تبعا لمتاير التخص
م

المحور

1

دعم نقافة البحو العلمي

2

تنمية ميارات البحو العلمي

3

تنمية قيم البحو العلمي

4

توفير بي ة داعمة للبحو العلمي
المجموع الكلي

الف ة

العدد

المتوسط الحسابي

علمي

48

958و29

أدبي

97

907و22

علمي

48

854و28

أدبي

97

628و25

علمي

48

854و32

أدبي

97

948و27

علمي

48

333و22

أدبي

97

185و21

علمي

48

00و114

أدبي

97

670و97

قيمة لتل
749و7
068و4
311و6
698و1
671و6

مستو الداللة
000و0
دالة

000و0
دالة

000و0
دالة

092و0
دالة
000و0
دالة

ويت ر م الجدول السابق وجود فروق كات داللة إحصىا ية عنىد مسىتو (01و )0فىي
جمي المحاور ما عدا محىور تىوفير بي ىة داعمىة للبحىو العلمىيو ممىا يعنىي أ هنىان اخىتالف
فىىي وجيىىة نظىىر العينىىة حىىول دور الجامعىىة فىىي دعىىم البحىىو العلمىىيو وتنميىىة ميىىارات البحىىو
العلميو وتنمية قيم البحو العلميو والفروق لصالر العينة م الشع العلميةو مما يعنىي أنيىم
أكنر إدراكال دهمية البحو العلمي في تحقيق تقىدم المجتمعىاتو كمىا أنيىم يىدركو واقى الجيىود

التي تقدميا الكلية في مجال البحو العلميو وقد يكو كلن راجعال إلىى أ الشىع العلميىة أكنىر
ارتباطال بإج ار التجار والبحوو وويرهاو أكنر م الشع اددبيىة التىي قىد تكىو البحىوو التىي
تجرييا نظرية.

أمىا المحىىور الرابى فىىالمالحظ اتفىاق العينىىة (علمىي وأدبىىي) حىول هىىكا المحىور ممىىا يعنىىي
تقار وجية نظر العينىة فىي أ الكليىة تسىعى إلىى تىوفير بي ىة داعمىة للبحىو العلمىيو أو أنيىا
تواج المعوقات التي قد تحول دو تحقيق تلن البي ة.
وللتعىىرف علىىى الفىىروق بىىي اسىىتجابات أف ىراد العينىىة طبقىىا لمتايىىر (القسىىم)و تىىم اسىىتخدام
اختبىار (ت) للمجموعىىات المسىىتقلة  Independent Samples T-Testفىي المقارنىىة بىىي
متوسط استجابات عينة الدراسةو فكانت النتا ف كما هي مو حة بالجدول التالي:
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جدول ()11
داللة الفروق بي متوسطات استجابات عينة الدراسة حول محاور الدراسة تبعا لمتاير القسم
المحور

م
1

دعم نقافة البحو العلمي

2

تنمية ميارات البحو العلمي

3

تنمية قيم البحو العلمي

4

توفير بي ة داعمة للبحو العلمي
المجموع الكلي

المتوسط

الف ة

العدد

تعليم عام

82

426و29

تعليم ابتدا ي

63

793و19

تعليم عام

82

012و29

تعليم ابتدا ي

63

682و23

تعليم عام

82

597و32

تعليم ابتدا ي

63

634و25

تعليم عام

82

902و22

تعليم ابتدا ي

63

825و19

تعليم عام

82

94و113

تعليم ابتدا ي

63

936و88

الحسابي

قيمة
لتل

032و15
095و8
648و11
173و5
189و15

مستو

الداللة

000و0
دالة
000و0
دالة
000و0
دالة

000و0
دالة

000و0
دالة

ويت ر م الجدول السابق وجود فروق كات داللة إحصىا ية عنىد مسىتو (01و )0فىي
جمي ى المحىىاورو والفىىروق لصىىالر عينىىة (التعلىىيم العىىام) ممىىا يعنىىي أهىىم أكنىىر درايىىة بىىادجوا
العلميىىة المناسىىبة إلجى ار البحىىووو وأنيىىم يىىدركو أ البحىىو العلمىىي عنصى ارل جوهريىال فىىي تقىىدم
المجتم وتحقيق رفاهيتى و وهىم علىى وعىي بدرجىة ممارسىة الطىال والطالبىات لميىارات البحىو

العلمىىيو والمعوقىىات التىىي ت ىواجييمو وقىىد يرجى كلىىن إلىىى أ طىىال التعلىىيم العىىام معظميىىم م ى
الشىىىع العلميىىىة الىىىكي يتىىىدربو مىىى خىىىالل المنىىىاهف الدراسىىىية علىىىى ميىىىارات التفكيىىىر العلمىىىي
والبحىىىوو التجريبيىىىة وخطىىىوات إج ار يىىىاو وكيفيىىىة إيجىىىاد حلىىىول مناسىىىبة للمشىىىكالتو وصىىىياوة
الفرو

واختبارها واستنتاج الحلول وتعميميا.

خامساً :نتائج الدراسة :
في

و اإلطار النظرل والدراسة الميدانية توصلت الدراسة إلىى مجموعىة مى النتىا ف

م أهميا:
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 -المحوراألول:ةعم قافةالبحثالعلمي :

أسفرت الدراسة النظرية والميدانية ليكا المحور ع النتا ف التالية:

 تيىىتم الكليىىة بدرجىىة متوسىىطة بتعريىىف الطىىال بطىىرق الحصىىول علىىى المعرفىىة والتىىيىىىو المتايىىىرات المعاصىىىرر ومىىىا تت ىىىمن مىىى نىىىورر

تعىىىددت فىىىي الوقىىىت الحىىىالي فىىىي

تكنولوجية وانفجار معرفيو وتعدد المصادر المختلفة للمعرفة سوا تقليدية أو تقنية.
 تحقىىق الكليىىة التنىىوع فىىي مصىىادر المعرفىىة ولك ى لىىيس علىىى المسىىتو المطلىىو و وأجيود الكلية في هكا ادمر تحتاج إلى التطوير.

 تبىىكل الكليىىة جيىىودال لتعريىىف طلبىىة الكليىىة بكيفيىىة البحىىو فىىي قواعىىد المعلومىىات بشىىبكةاإلنترنتو ولك تلن الجيود ال تواك التايرات التقنية السريعة.

 -أكىىدت الدراسىىة معرفىىة الطىىال ب ىبع

أصىىول البحىىو العلمىىي وبع ى

ط ار ق ى و لكىىنيم

يحتاجو إلى معرفة المزيد في هكا ادمر.

 -وجود قصور م قبل الكليات في اإللمىام بالمسىتجدات العلميىة فىي ميىدا التخصى

و

مما يعني تقليدية اددا الجامعي وقلة ارتباط بالمستجدات.

 وجىىود قصىىور شىىديد فىىي التعريىىف بمنىىاهف البحىىو العلمىىي وأسىىالي تطبيقى فىىي العلىىومالتربويىىىةو واسىىىتنمار تقنيىىىات المعلومىىىات فىىىي حىىىل المشىىىكالتو ورفىىى مسىىىتو الحريىىىة
ادكاديمية للطال الباحوو والتعريىف بحمايىة الملكيىة الفكريىةو مفيوميىا وتشىريعاتياو
ومعرفة الخطوات اإلج ار ية للبحوو العلمية وفق المعايير العالمية.

 -بالنسبةلمحورتنميةمهارالالبحثالعلمي :

أسفرت الدراسة النظرية والميدانية ليكا المحور ع النتا ف التالية:

 تيىىتم الكليىىة بتىىدري الطلبىىة علىىى أحىىد ميىىارات البحىىو العلمىىي وهىىي مقارنىىة وتقيىىيمالحلىىول البديلىىة والىىكل يعىىد خطىىور نحىىو اختيىىار البىىديل ادكفىىأو وهىىو مىىا يعنىىي التعامىىل
بكفا ر وحكمة م المواقف والتجار المختلفة.
 تيىىىتم الكليىىىة بتىىىدري الطىىىال علىىىى التفكيىىىر بطريقىىىة مسىىىتقلة واتخىىىاك القىىى اررات لحىىىلالمشكالتو والكل م شأن ُيمك الطلبة م النجاح.
 ت ىىى الكليىىىة ىىىم أهىىىدافيا تىىىدري الطلبىىىة علىىىى التمييىىىز بىىىي التفكيىىىر االسىىىتنباطيوالتفكير االستق ار يو ولك لم يصل للمستو المطلو .
- 460 -

تكوين الطالب الباحث بكليات التربية ......

 وجىىىود قصىىىور مىىى قبىىىل الكليىىىة فىىىي تنميىىىة ميىىىارات الطىىىال علىىىى توظيىىىف تكنولوجيىىىاالمعلومىىىات فىىىي حىىىل مشىىىكالت البحىىىو العلمىىىيو وفىىىي اسىىىتخدام معىىىايير أوليىىىة لتقيىىىيم

المعلومات ومصادرهاو وفي تدري الطلبة علىى الىتعلم مى خىالل حلقىات البحىوو وفىي
التدري على اإلبداع وتقديم مبادرات بحنيةو وفىي التىدري علىى كيفيىة الحصىول علىى
المعلومىىىىات وتوظيفيىىىىا التوظيىىىىف ادمنىىىىلو و ىىىىعف فىىىىي تنميىىىىة القىىىىدرر علىىىىى إعىىىىداد
المشىىروعات البحنيىىةو و ىىعف فىىي التىىدري علىىى اسىىتخدام ادسىىالي اإلحصىىا ية فىىي
البحو العلميو وفي تحسي مستو الكتابة البحنية وكتابة التقارير البحنيةو وفي نقىد
ادفكار وتحليليا بإعطا اددلة والبراهي التي تدعم وجية النظر الجديدر.

 -بالنسبةلمحورتعزيزقيمالبحثالعلمي:

أسفرت الدراسة النظرية والميدانية ليكا المحور ع النتا ف التالية:

 تيىىتم الكليىىات بتعويىىد الطىىال علىىى التمسىىن بأخالقيىىات البحىىو العلمىىيو لك ى كلىىن لىىميصل للمستو المطلو .

 -ييتم أع ا هي ة التىدريس والمنىاهف الدراسىية واإلدارر الجامعيىة بتنميىة قىدرر الطىال

على النقد البنا و والكل يعني رصىد جوانى القىور ومىواط ال ىعف لكنيىا ليسىت علىى

المستو المطلو .
 تعنىىي الكليىىة بتنميىىة قيمىىة احتىرام أفكىىار اآلخىىري وتقبليىىا حيىىو يىىوفر البي ىىة المال مىىةلنمو الحرية والديمقراطية لد الطال .

 -تيتم الكليات بتعويد الطال على االستخدام ادمنل لتكنولوجيا المعلومات.

 -وجىىود قصىىور كبيىىر لىىد الطىىال فىىي قىىيم العمىىل التعىىاونيو وفىىي عمليىىة التواصىىل م ى

اآلخري بأشكال وسياقات متعددرو و عف في اإليما بجدو البحىو العلمىي فىي حىل

مشىىكالت المجتمىى و وفىىي تنميىىة القىىدرر علىىى التقيىىيم الىىكاتي وادقىى ار وتنميىىة الرهيىىة
المشىتركة لىىد الطىال و وفىىي تنميىة قىىدرر الطىال علىىى التخيىل واستشىراف المسىىتقبلو
وتعزيز التعليم والتعلم القىا م علىى اإلنترنىت والتعامىل مى مصىادر المعلومىات والقناعىة
بحتمية التايير كقاعدر للتطور.
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 -بالنسبةلمحورتوفيربي ةةاعمةللبحثالعلمي:

أسفرت الدراسة النظرية والميدانية ليكا المحور ع النتا ف التالية:

 تيىىتم الكليىىة بتوعيىىة الطىىال بأهميىىة التعىىاو فىىي إج ى ار البحىىوو العلميىىةو لك ى هىىكاالتعاو ليس على المستو المطلو وأن يحتاج مزيد م الدعم واالهتمام.

 تتبنىي الكليىىة منىاهف متطىىورر ومواكبىة للمتطلبىىات البحنيىة للمجتمى المحلىي والعىىالميووهىىىو بدرجىىىة متوسىىىطةو ويعنىىىي االتفىىىاق الجز ىىىي بىىىي العينىىىة علىىىى مواكبىىىة المنىىىاهف

الجامعية للمتطلبات البحنية المحلية والعالمية.
 تعنىىى الكليىىة بتىىوفير صىىندوق لتمويىىل بحىىوو الطىىال تدعم ى الجامعىىة بالتعىىاو م ىمهسسات المجتم المدني.

 -وجود العديد م أوجى القصىور فىي تىوفير بي ىة داعمىة للبحىو العلمىيو كمىا أ هنىان

عف في وجود تشريعات تيسر الشىراكات البحنيىة مى مهسسىات المجتمى المختلفىةو

كمىىا أ هنىىان قصىىو ارل فىىي عقىىد دورات تدريبيىىة لتأهيىىل الطىىال للتعامىىل مى المشىىكالت

التربوية وفق أسس علميىةو كمىا أ هنىان قصىو ارل فىي تىوفير بي ىة تسىاعد علىى إجى ار

البحىوو العلميىىة تمتىىاز بالو ىوح والشىىفافية وتىىوفير بي ىة بحنيىىة تكنولوجيىىة (حا ىىنات
أعمىىال بحنيىىة)و ومى أوجى القصىىور أي ىال عىىدم وجىىود فىىرق عمىىل بحنيىىة بىىي أسىىاتكر
الجامعة والطال لتدري الطال على البحو العلمي.

 قلىىة اهتمىىام تىىوفير الكليىىة لقاعىىدر بيانىىات محدنىىة وفعالىىة تىىربط البىىاحني داخىىل الدولىىةوخارجيا.

سادساً :التوصيات:
في

و اإلطار النظرل والدراسىة الميدانيىة توصىلت الدراسىة إلىى مجموعىة التوصىيات

أهميا:
-

ىىرورر إعىىادر النظىىر فىىي ب ىرامف اإلعىىداد فىىي الجامعىىات مى خىىالل االهتمىىام بالبحىىو
العلمي وط ار ق وأساليب باعتبار الركيزر ادساسية في تكوي الطال الباحو م خىالل
تعليمى وتعريفى بطىىرق الحصىىول علىىى المعرفىىة والتىىي تعىىددت فىىي الوقىىت الحىىالي فىىي
ىو المتايىرات المعاصىرر وتشىجيع علىى التوسى واإلبىداع واالبتكىار لسىىد حاجىات
المجتم وتطلعات .
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 تحىىىديو محتىىىو التعلىىىيم الجىىىامعي وبىىىرامف اإلعىىىداد بكليىىىات التربيىىىة لىىىيال م التايىىىراتالمعاصرر ويهدل إلى تشجي روح اإلبداع والمبادرر مى أجىل مواجيىة احتمىاالت العىالم
المعاصر والتاير السري .
ىىرورر تىىوفير ُمنىىاخ مال ىىم للبحىىو العلمىىي داخىىل الجامعىىة والسىىيما كليىىات التربيىىة بمىىا
يىىنعكس إيجابيىال علىىى تحقيىىق التنميىىة فىىي المجتمى والدولىىة ويجى أ ُيعطىىي االهتمىىام
بالبنىىىا التنظيمىىىي فىىىي المهسسىىىات وتطىىىوير وتعىىىديل اختصاصىىىاتيا بمىىىا يتناسىىى مىىى
معطيات ومقومات البحو العلمي.
-

ىىرورر تبنىىى المهسسىىات التعليميىىة جيىىود االبتكىىار والتجري ى واإللمىىام بالمسىىتجدات
العلمية في ميدا التخص

وتشجي الطال الباحني على االبتكار والتجري .

 التعريف بمناهف البحو العلمي وأسالي تطبيق و واستنمار تقنيات المعلومىات فىي حىلالمشكالتو ورف مستو الحرية ادكاديمية للطال الباحوو والتعريف بحماية الملكيىة

الفكريىىىة :مفيوميىىىا وتشىىىريعاتياو ومعرفىىىة الخطىىىوات اإلج ار يىىىة للبحىىىوو العلميىىىة وفىىىق
المعايير العالمية.
 توسىىىي نقافىىىة الدارسىىىي وتمكيىىىنيم مىىى أسىىىس البحىىىو العلمىىىي فىىىي التربيىىىةو وتأهيىىىلالدارسىىي للتعامىىل م ى مشىىكالت التربويىىة وفىىق أسىىس علميىىة وتطبيىىق مىىا تعلمىىو فىىي
مجال العمل التربول الميدانيو ورصد الواق التربولو والتعىرف علىى الواقى ومشىكالت
المسىىتقبلية والسىىعي علىىى حليىىاو إ ىىافة لتطىىوير المنىىاهف التربويىىة وتحسىىينيا بصىىورر
مسىىتمرر لتواك ى متطلبىىات التايىىر فىىي الحيىىارو والمسىىاهمة فىىي إيجىىاد أف ىىل التصىىاميم
لبي ة التعليم وتنظيميا على أسس علمية.
 تنميىىة ميىىارات الطىىال علىىى توظيىىف تكنولوجيىىا المعلومىىات فىىي حىىل مشىىكالت البحىىوالعلميو وفي استخدام معايير أولية لتقييم المعلومات ومصادرهاو وتدري الطلبىة علىى
التعلم م خالل حلقات البحوو والتدري على اإلبداع وتقديم مبادرات بحنيىةو وتىدري
على كيفية الحصول على المعلومات وتوظيفيا التوظيف ادمنىلو وتنميىة قىدرتيم علىى
إعىىىداد المشىىىروعات البحنيىىىة واسىىىتخدام ادسىىىالي اإلحصىىىا ية فىىىي البحىىىو العلمىىىيو
وتحسىىي مسىىتو الكتابىىة البحنيىىة وكتابىىة التقىىارير البحنيىىةو ونقىىد ادفكىىار وتحليليىىا
بإعطا اددلة والبراهي التي تدعم وجية النظر الجديدر.
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-

وىىرس أخالقيىىات البحىىو العلمىىي لىىد الطىىال و وتنميىىة قيمىىة احت ىرام أفكىىار اآلخىىري
وتقبليا.

 اعتماد تشريعات تيسر الشىراكات البحنيىة مى مهسسىات المجتمى المختلفىةو والق ىاعلىىى ادنظمىىة التىىي تزيىىد مى التكىىاليف اإلداريىىةو وتعيىىق اإلنتاجيىىة البحنيىىةو والق ىىا

على التكىاليف اإلداريىة ويىر الفعالىة وويىر المقبولىةو وتىوفير بي ىة تسىاعد علىى إجى ار
البحىوو العلميىىة تمتىىاز بالو ىوح والشىىفافية وتىىوفير بي ىة بحنيىىة تكنولوجيىىة (حا ىىنات
أعمىىال بحنيىىة)و وتشىىجي فىىرق عمىىل بحنيىىة بىىي أسىىاتكر الجامعىىة والطىىال لتىىدري
الطال على البحو العلمي.
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املراجع
أوالً :املراجع العربية:
 -1أب تعس ررع ةي س ررعية طر ر يلير ر ة  .)2010إل ررةتة تعيعمر ر

ي تجت ررو تل ررةيي

تعيس ررتمب ي مجلىىىىة

دراسىىىات تربويىىىة ونفسىىىيةو جمي ررو تعتابي ررو بيع ر ري يقي 67ي جمي ررو تعتابي رروي
جييعو تع ي يق.

 -2أب غيجرروي طررياق يرريالة ( ررا

 .)2013أهييررو أة تا تتسررتيج تعجررييعو تعيتجررةةي ررو ليميررو
عج ر ةي تتةتل ررو تععيميررو تعتعميييررو .المىىىهتمر العلمىىىي

تعتررةايم جيررة

العربىىىي السىىىادس وادول للجمعيىىىة المصىىىرية دصىىىول التربيىىىة :التعلىىىيم

وآفىىاق مىىا بع ىد نىىورات الربي ى العربىىيي تعيجمررة تعنرريموي يارراي تعجيعيررو
تعتابيو بيعتعي

تعياايو تا

يم جميو تعتابيو ببمتيي ي عي .

 -3أليرةي لبيرا لمرو  .)2003عيعيرو بامرييم يمتراي رو تمييرو يتري تا

تعبلرق ت ستماريل عرة

طررالا تعيالمررو تعجييعيرروي رسىىالة ماجسىىتيري جميررو تعتابيررو ببمررو سر ي ي

جييعو تعميهاي.

 ( -4يمبر ر ي لم ررو بر ر ميا ررا  .)2011يت رري تا
(عيي

تعبل ررق تععمي ررو ع ررة طمب ررو تعيالم ررو تعجييعي ررو

ت اتميل بتي .المىهتمر العربىي ادول الرهيىا المسىتقبلية للنيىو

بالبحىىىىو العلمىىىىي فىىىىي الىىىىوط العربىىىىيي تعفتر راي ير ر  30 -28 :ي رريامي
تعييمجو تتاةميو تعتيشييوي تعيمظيو تععابيو عمتمييرو تدةتايرو بيعتعري

يرم

جييعو تعياي ك أابة.
 -5أ عليجي يلية  .)2001تعتج ي تعيستيا و يجي تعتعمي  :تعتلةية تدجاتلت  .مجلة عىالم
 -6تعبليررا ي م ر

التربيةي )9 10ي تعيغاا.

يليررة  .)2005إةتاي ت لتيررية تعيتمررو دلررةتة تعيعم ر بيعجييعرري

تعيا رايو.

المىهتمر القىىومي السىنول النىىاني عشىىر (تطىوير أدا الجامعىىات العربيىىة
في

و معايير الجىودر الشىاملة)ي تعيجمرة تت ي ياجر تطر يا تعتعمري

تعجييعوي جييعو لي شيمي ةيسيبا.

 -7بررا ي أمجرريال  .)2009تجىىىاوز الفصىىىل بىىىي البحىىىو والتعلىىىيم .تاجيررو :ا ي ررةت ر

تع ب رري ي

تعاييضي يجتبو تععبيجي .

 -8ب سررعةيي يس ر  .)2011إلررةتة تعيعم ر ررو ت ر ل ت تجيهرري

تعتاب يررو تعلةينرروي مجلىىة العلىىوم

اإلنسانية واالجتماعيةي 4ي تعج تئاي جييعو ياة يابيي -ا مو.
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 -9تعتتمجوي تغايرة مير غمرو  .)2009أهييرو تعتمميري

تعيعم ييتيرو رو تععيميرو تعتعميييرو .مجلىة

كلية اآلدا ي 90ي تععاتقي جييعو بغةتة.

 -10تعجاجرري ي يررية لمررو ،ليرريةي ش راي

لمررو  .)2005يع رري

تعبلررق تععميررو ررو جييعررو

تعمررةم تعيفت لررو ة ا تعجييعررو ررو تط ر يا  .نىىدور واق ى البحىىو العلمىىي

وآفىىاق تطىىوير فىىي جامعىىة القىىدس المفتوحىىةي مسررطي ي تا ت ي جييعررو
تعمةم تعيفت لوي تي .

 -11جررال ي لبررة تعفترريي أليررة  .)1993تجةيررة تععيميررو تعتعميييررو ررو جييعررو تعيسررتمب  .مجلىىىة
العلوم التربويةي )1 1ي يااي ي عي .

 -12جيعيوي ب جبشو  .)2013تلةيق تعيميهم تعتعميييو تي ليميو تداالي تعتابر  .مجلىة
ادكاديميىة للدراسىىات االجتماعيىىة اإلنسىانيةي 10ي تعج تئرراي جميرو تععمر

تدمسيميو ت جتييليو.

 -13لجوي ألية إسييلي  ،شتياي عبمى يلي ة  .)2011التعليم العالي والمقار حول العالم
جامعات المستقبل واستراتيجيات التطوير نحو مجتم المعرفةي تعمريهايي

ليع تعجتا.

 -14تعلاتلشرروي يليررة لب ر ة  .)2010إلررةتة تعيعم ر ررو ت ر ل تعتلررةيي

تعيعيا راي .المىىهتمر

العلمي السادس عشر لمستقبل إعداد المعلم في كليات التربيىة وجيىود
الجمعيىىات العلميىىة فىىي عمليىىات التطىىوير بالعىىالم العربىىيلي تعفت راي ي ر :

 29 -28ييامي جميو تعتابيوي جييعو لم ت .
 -15تعلاتلشوي يلية لب ة  .)2011تعيشجال

تعتو ت تج تتستيج تعجييعو و يجري تعبلرق

تععمير ررو ة تاسر ررو ييةتمير ررو .المىىىىىهتمر العربىىىىىي ادول الرهيىىىىىا المسىىىىىتقبلية

للنيىىىو

بالبحىىىو العلمىىىي فىىىي الىىىوط العربىىىيي تعفترراي يرر 30 -28 :

ير رريامي تعييمجر ررو تتاةمير ررو تعتيشر ررييو تعيمظير ررو تععابير ررو عمتميير ررو تدةتاير ررو
بيعتعي
-16

يم جييعو تعياي ك.

ترراي يليررة جررو يليررة  .)1994إلررةتة تعبيلررق تععميررو برري ت بتجرريا تعتمميررة .النىىدور
النالنىىىىىىىىىة التحىىىىىىىىىاد الميندسىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىر ي لير ر ر رري ي جييعر ر ر ررو تععم ر ر ر ر

تعتطبيميروAvailable on line at: www.al-mishkat.com, .
Retrieved at: 1/5/1017.
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ي رريمي لب ررةت

اغم ررو ألي ررة ،تعل تاش رروي ميا ررا يلي ررة ا رريع
عتجر ي تعطيعرا تعيعمر رو جميرري
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عنر تا

تعابيرم تععابررو.
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المىىىهتمر العلمىىىي العربىىىي السىىىادس وادول للجمعيىىىة المصىىىرية دصىىىول
التربية لالتعلىيم  ..وآفىاق مىا بعىد نىورات الربيى العربىيي تعيجمرة تعنريموي
تعميهايي تعجيعيو تعياايو تا

تعتابيو بيعتعي

يم جميو تعتابيو.

 -18تعةيمت ا ي يلية يلي ة ،يلي ةي ماا يلية  .)200تا ا يمتاي عمظي تعمب
تعتابيو و ياا و ت ل بعض ت تجيهي

بجميري

تعيعياراي :ة تاسرو تلميميرو.

المهتمر العلمىي النانيلالىدور المتايىر للمعلىم العربىي فىي مجتمى الاىد:
رهية عربيةي جميو تعتابيو بأسي طي جييعو أسي ط.

 -19ة ا ي لبة تعالي (ي

 .)1990مصطلحات علوم التربية .تعميهايي يطبعو تعاسيعو.

 -20تعة يكي لبة تعغفيا لفيفو  .)2015ج ةي تععيميو تعتعميييو ل جيو تعيعم ييتيو رو يجري
تعبلق تععميو .مجلة العلوم التربويةو )1 3ي يااي ي عي .
 .)2004تعبلر ررق تعتابر ر

 -21تع تا لررروي لبر ررة تعر ر تاق لبر ررة س رري

ة ا ر ررو تطر ر يا تععيمير ررو

تعتعميييو بجييعو تعلةيةي .مجلة دراسات في المنىاهف وطىرق التىدريسي

99ي يااي م يبا.

 -22اب ررييي جي رري ألي ررة  .)2007تعع تير ر ت جتييلي ررو تعع تير ر تتجيةييي ررو تعي ررؤناي لم ررى أةتل
تعطيعا تعجرييعو تععابروي مىهتمر الجامعىات العربيىة :التحىديات واآلفىاق

المسىىتقبليةي تعفتراي 13 -9 :ةيسرريباي تعيغررااي تعيمظيررو تععابيررو عمتمييررو

تدةتايو.
 -23تع ليبرراي إب راتهي لبررةت

 .)2011تط ر يا أسرريعيا تعبلررق تععميررو ررو ت ر ل إةتاي تعج ر ةي

تعش ررييمو بررريع ط تععابر ررو .المىىىىهتمر العربىىىىي ادول الرهيىىىىا المسىىىىتقبلية

للنيىىو

بالبحىىو العلمىىي فىىي الىىوط العربىىيي ي تعفت راي ي ر 30 -28 :

ي رريامي تعييمج ررو تتاةمي ررو تعتيش ررييوي تعيمظي ررو تععابي ررو عمتميي ررو تدةتاي ررو
بيعتعي

يم جييعو تعياي ك أابة.

 -24تعس رريةي اتر رري إب ر راتهي  .)2009إةتاي تعيعا ررو جير ررة
 -25تعشيييموي سمة ب

عتر رريي جر ر ةي تعيؤسسر رري

تعتعمر رري

تعجييعو .رسالة دكتوراري جميو تعتابيوي جييعو بمتي.

 .)2014ة ا تعجييعو و بميل ش ايو تعطيعا جييعو

و ب عفي

طيبررو أمي ججرري) .مجلىىة جامعىىة طيبىىة للعلىىوم التربويىىةي )9 2ي تعيةيمررو
تعيم ايي جييعو طيبو.

 -26ش ررليةيي معي رري

 .)2007جر ر ةي تععيمي ررو تعتعمييي رروي مجلىىىة اتحىىىاد الجامعىىىات العربيىىىة4 .ي
تتاة ي أباي .
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 -27تعشررا يموي يلي ررة  .)2000أ ي ررو تععيميررو تعتعمييي ررو :يظيهاه رري بع ررض ي ررةت

إا رراللتي.

مجلىىىة الزيتونىىىة للدراسىىىات القانونيىىىة واالقتصىىىاديةي 1ي تعيغ ررااي جمي ررو

تععم

تعميم ميو ت تايةيو ت جتييليو بيجميم.

 -28ش قي يلية ألية ،سعيةي يلية ييعك  .)2001معلم القىر الحىادل والعشىري  :اختيىار و
إعىىىداد و تنميتىىى فىىىي

تععابو.
 -29تعشيخي يلية لبةتعاؤ

ىىىو التوجيىىىات اإلسىىىالمية .تعم ريهايي ةتا تعفجررا

 .)2015إلةتة تعيعم ليعييي .المهتمر العلمي الراب والعشرو

للجمعية المصرية للمناهف وطرق التدريس :برامف إعداد المعلمي فىي

الجامعىىات م ى أجىىل التميىىزي يارراي تعجيعيررو تعيا رايو عميمرريهم طرراق

تعتةايمي أغسطم.
 -30ارري وي ي س ر

 .)2004يتطمبرري

إلررةتة تعطيعررا تعجررييعو ررو لرريع س رايم تعتغيررا تابيررو

يستمبميو يمتالرو  .المهتمر التربول ادول لالتربية في فلسطي وتايىرات
العصرلي تعيجمة تعنيموي تعفتاي ي  24 -23 :م يباي مسطي ي تعجييعو
تدسالييو بغ ي.

 -31تعطبير رراي يار ررطفى لبر ررةتععظي  .)2009اؤير ررو يسر ررتمبميو عتط ر ر يا تعتعمر رري تعجر ررييعو ر ررو
تعجييهيايو تعميبيرو .المهتمر العلمي الرابى لقسىم أصىول التربيىة (أنظمىة
التعليم في الدول العربية :التجىاوزات وادمىل)ي تعفتراي ير  6 -5 :يريي ي

جميو تعتابيوي جييعو تع ي يق.
 -32طلييررراي يا ر ر لسر رري

 .)2009ة ا تعيعمر ر تعيتيي ر ر

ر ررو تععيمي ررو تعتعمييير ررو تعتاب ير ررو.

المهتمر العلمي الناني لكلية العلوم التربوية بجامعة جرش (دور المعلم

العربي في عصر التدفق المعرفي)ي جميو تععم

أباي .

تعتاب يوي جييعرو جرا ي

 -33طررم ي لمررو تعسررية أليررة  .)2000إلررةتة تعيعمر تععابررو ررو تر ل تلررةيي

تعمررا تعلررية

تععشر ر راي ة تاس ر ررو يميام ر ررو اؤي ر ررو يس ر ررتمبميو .مجلىىىىىة دراسىىىىىات تربويىىىىىة

واجتماعيةي )6 2ي يااي ي مي .

 -34ط ي يلية مير إبراتهي  .)2007تعع تير تعيرؤناي رو تععيميرو تعتعميييرو م ليرو تع رايجي
عس ق تععي ي

جتو مظا تعطالا جييعو تعيمك يعة بيعييمجو تععابيو

تعسع ةيو .مجلة التربية المعاصررو 76ي تعسمو 24ي يااي أغسطم.
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 .)2012تعتجم ع جيررو تعا ييررو تط ر ا تععيميررو تعتعميييررو .المجلىىىة

 -35لبررةتعع ي ي يلررو تعررةي

العربيىىىىىىىة للعلىىىىىىىوم االجتماعيىىىىىىىةي )1 2ي يا ر ر رراي تعيؤسس ر ر ررو تععابي ر ر ررو
تععمييو تمييو تعي تاة تعبشايوي ي عي .

عالستشي تا

 -36لبيررةي عرري  .)1997تعيررمتم تععيميررو تعتعميييررو اتمسرري تعمررا تع تلررة تععش راي  .المىىهتمر
القومي السنول (تطوير المناهف في الجامعات رهية مسىتقبلية)ي ياجر
تط يا تعتعمي تعجييعوي جييعو لي شيمي ةيسيبا.

 -37تععتيبوي م ت

يلية تعبية

 .)2012تعبلرق تععميرو أنرا لمرى تطر يا لميارا يج مري

تععيميو تعتعميييو :أمي جج يمتاي .مجلة الق ار ر والمعرفةي 125ي ياراي

تعجيعيو تعياايو عمماتلي تعيعا وي ييام.

 -38لتيررقي يمررى  .)2013تعطيعررا تعجررييعو يشررا ت تعيسررتمب  -مظ راي ت عيررو تلميميررو .مجلىىة
الحكمةي 16ي تعج تئاي يؤسسو جم

 -39لطيوي يلية لبةتعاؤ

تعلجيو عممشا تعت يم.

ي يليةي جيي اجا  .)2008إستييي

تعيما تا

تعتابيو جييعو تت ها و إجسيا تعطيعا تعيعم يتري تا

تعتاب يرو بجميرو

تعبلرق تععميرو.

المىىهتمر العلمىىي النىىاني لكليىىة التربيىىة جامعىىة ادزهىىر (التعلىىيم الجىىامعي

الحا ر والمستقبل)ي تعفتاي 19 -18 :ييي ي جميو تعتابيرو بي شرتاتك يرم
تعيجمم تعم يو عماييتوي جييعو تت ها.

 -40تععجمرروي يررا ق ب ر يليررة  .)2011تلسرري م ليررو ي اجرري
تعمش ررا ررو تع ررة ايي
المسىىىتقبلية للنيىىىو

تعبلررق تععميررو ي ر

ررال

تععميي ررو تعييير ر ي .المىىىىهتمر العربىىىىي ادول الرهيىىىىا
بالبحىىىو العلمىىىي فىىىي الىىىوط العربىىىيو المنظمىىىة

العربية للتنمية اإلدارية بالتعاو م جامعىة اليرمىونو تعييمجرو تتاةميرو

تعتيشييوي اربدي  30 -28ييام.

 -41لمرروي تعطرريها لنيرري  ،يياغم رروي لبررةتعالي تع تاسرريمو  .)2011ة ا تعبرريلني
تعيشررا ي

برر تا

ررو إلررةتة تعاسرريئ تعجييعيررو .الملتقىىى العلمىىي ادول (تجويىىد

الرسىىىا ل وادطروحىىىات العلميىىىة وتفعيىىىل دورهىىىا فىىىي التنميىىىة الشىىىاملة

والمسىىىىتدامة)ي تعفتر راي ير ر  14 -12 :مر ر يباي تعاي رريض :جييع ررو م رريي
تععابيو عمعم

تتيميو.

 -42ل ر ض ت ي إب راتهي يليررة يليررة )2014ي جوانىى إعىىىداد الباحىىىوي جميررو تعتابيرروي جييعررو
تعيةيمو تعييعي يو.
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 -43غبرري ي يلررا م أليررة  .)2001تعع تي ر تعيؤسسرريو تعيؤةيررو إعررى تعغ ر
تعبلر ق تعتعميييررو جيرري يررةاجتي طررالا طيعبرري
تعيمك لبةتعع ي

ررو أةتل تعيمرري

جميتررو تعتابيررو بجررييعتو

تعيما اي بلق يسرلو يمرا ) .مجلىة مركىز البحىوو

التربويةي 160ي جميو تعتابيوي جييعو تعيمك سع ة.
رو ت تارية تعيعا رو

 -44تعفيامي لبة تعالي ؤتة  .)2004س ق تععير

تارتي :ة تاسرو ليعرو

عليعرو تتاة  .المهتمر العلمي الىدولي السىنول الرابى إدارر المعرفىة فىي
 -45تعفمي ر ي جيرري جيي ر

العالم العربيي تعيجمة تت ي ليي ي جييعو تع يت موي.
 .)2015ة ا تعبل ر ق تعتاب يررو عبر راتيم تعة تاس رري

تععيميررو تعتعميييررو ررو يلي ظرري

غ ر ي يمتالرري

تععميرري ررو تط ر يا

تفعيم ر  .مجلىىىة جامعىىىة

القىىىدس المفتوحىىىة ل بحىىىاو والدراسىىىات التربويىىىة والنفسىىىيةي )3 10ي
مسطي ي جييعو تعمةمي ميسي .

ايت رري لب ررة تعب رريا تع جير ر

-46

ي ررا

-47

ش ررياي لمرررو عطفر ررو لمرررو  .)2017يتطمبر رري

بيعجييعرري

)2015ي تععةتع ررو ت جتييلي ررو ررو تععيمي ررو تعتعمييي ررو

تعلج ييررو تعيارايو :اؤيررو ممةيررو .مجلىىة كليىىة التربيىىةي تععررةة

57ي جميو تعتابيوي جييعو طمطيي يمييا.

تعتعم رري تدعجتا مر ررو ر ررو تععيمي ررو تعتعمييير ررو

تعجييعيررو .مجلىىىة جيىىىل العلىىىوم اإلنسىىىانية واالجتماعيىىىةي 28ي تعج تئرراي

ياج جي تعبلق تععميوي باتيا.
 -48تعمي ي ياطفى مر ا

 .)2008إيجيميرو تطبيرق مظري تعتعمري تعيتمري ا رو إلرةتة تجر ي

تعيعم  .المهتمر الىدولي ادول – العلمىي الخىامس عشىر (إعىداد المعلىم
وتنميتى آفىىاق التعىىاو الىىدولي واسىىتراتيجيات التطىىوير)ي تعيجمررة تع تابررمي

جميو تعتابيوي جييعو لم ي أباي .
 -49تعج رريظيوي ظ رري ا هيشر ر ي ( ررا

 .)2014تمر ر ي ت ررم تعبل ررق تععمي ررو ير ر

تتسررتيج تعررةجت ا ررو جميرري

تعتابيررو تعاييترريو عمجييعرري

جت ررو مظ ررا

تعع تا يررو .مجلىىة

القادسية لعلوم التربية الريا يةي )14 )2 2ي بغةتةي أيم .

 -50جة كي لبرةتعالي يليرة أليرة  .)2011تعتجم ع جيري تع سريئ تعتعميييرو رو ليميرو تعتعمري
تعتعم  .مجلة دراسات تربويةي 1ي تعس ةت ي جميو تعتابيروي جييعرو إ ايميري

تععيعييوي م يبا.
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 -51جشي ي لسي يلية ،تعي س ي لبرة تعيلسر جر تة  .)2011أةتل تعطيعرا تعجرييعو أنرا
ر ررو تلةي ر ررة جف ر رريلي يؤسس ر رري

تعتعم ر رري تعع ر رريعو .مجلىىىىىة الاىىىىىرل للعلىىىىىوم

االقتصادية واإلداريةي 18ي جميو تدةتاي ت تايةي جييعو تعج و.

 -52جمن ر ر ي ب همر ررو ،يلير ررةي م ر ر ا  .)2015تعسر رربي تعينمر ررى عتر رريي ج ر ر ةي ي اجر رري

تععيمير ررو

تعتعمييي ررو ررو تعجييع ررو تعج تئاي ررو .مجلىىىىة الحكمىىىىة للدراسىىىىات التربويىىىىة

والنفسيةي 32ي تعج تئاي يؤسسو جم

 -53ياطفىي إباتهي ي ( ا
 -54تعيفتوي يلية أيي

تعلجيو عممشا تعت يم.

 .)2010المعجم الوسيط .تعميهايي يجيم تعمغو تععابيو.

 .)2105تا ا يمتاي عتط يا بإلةتة تعيعم بجميري

تعتابيرو .المىهتمر

العلمىىي الرابى والعشىىرو للجمعيىىة المصىىرية للمنىىاهف وطىىرق التىىدريس

لبرامف إعداد المعلمي في الجامعات م أجل التميز ي تعميهايي تعجيعيرو
تعياايو عميميهم طاق تعتةايم.

 -55تعيم رريلوي لب ررةت ب ر ر س رريع  .)2003تطبيمر رري

تدمتامر ر

ررو تععيمير ررو تعتعمييي ررو تعبلر ررق

تععميو .مجلة رسالة التربيةي 3ي سمطمو ليي ي سبتيبا.

 -56ييت اي لبةتععظي يلية ييت ا  .)2005تا ا يمتاي عجييعو بلنيو يارايو رو تر ل
ت تجيه رري

تعفي .

تععيعيي ررو تعيعيار راي .رسىىىالة دكتىىىوراري جمي ررو تعتابي رروي جييع ررو

 -57ماا يعيطو يلية ،ي س ي ليط لبة تعيمار ة  .)2003أنرا بامرييم ترةايبو رو تمييرو
بعض تعيتي تا

تعمغ يو تعال يو عجتيبو تت اتق تعبلنيو عة طالا جميي

تعتابيررو بسررمطمو .ليرري  .مجلىىة دراسىىات فىىي المنىىاهف وطىىرق التىىدريسو
87ي تعميهاي.

 -58تعمعييي ي لية ي سى تععمو  .)2009أنا ت تاية تعيعا و و لمياا تععيميرو تعتعميييرو
 -59تعممياي جيي

و تتاة  .رسالة دكتوراري جميو تعةاتسي

تععمييي تعجييعو تتاةميو.

 .)2010تط يا تععيميو تعتعميييو أناهي لمى تلسي

ةيو تتةتل تعجييعو:

ةاتسو تطبيميو لمى بامييم إةتاي تتليي تعة عيو بجميي

تععم

تعتطبيميو

بسررمطمو .ليرري  .المىىهتمر العربىىي النالىىو (الجامعىىات العربيىىة :التحىىديات
واآلفاق)ي يااي تعيمظيو تععابيو عمتمييو تدةتايوي يمييا.

 -60تعت يي ر ي ييسرريل يليررة ررالي  .)2014تعبيئررو تعتاب يررو ي ر ط ع بررةتت .رسىىالة المعلىىمي 1
)52ي تتاة ي تاي تعتابيو تعتعمي .
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ملحق ()1

استبانة حول
تكوين الطالب الباحث بكليات الرتبية يف ضوء بعض االجتاهات
احلديثة

إعداد

دكتور

عماد عبد اللطيف حممود عبد اللطيف
املدرس بقسم أصول الرتبية

كلية الرتبية  -جامعة سوهاج

 1438ه 2017 -م
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أخي الطالب /أختي الطالبة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
هتدف الدراسة إىل التعرف على تكوين الطالب الباحث بكليات الرتبية يف ضوء بعض االجتاهات احلديثة.
ويقصد بتكوين الطالب الباحث :هو النشاط الرتبوي التعليمي املننم الن ي ينت تقديفنا يف اةاهبعنة نندف تنمينة ندرات
الطالب ورفع كفاءتا التعليمية واملهارية وتكوينا الثقايف واألكنامييفي التصصصني وتنمينة ني البلنث العلمني لدينا انا يلهلنا ليصنب
باحثاً اميراً على هبواصلة التعل ال ايت والبلث العلمي لإلسهام يف تنمية اجملتمع وتطويره.
علماً بأنا د مت تضمني حمناور املترينتات املعاصنرم ضنمن حمناور االسنتبانةل ويأهبنث الباحنث هبنن عنرب هن ه االسنتبانة علنى
سياميتك اخلروج بأميام صاحلة حتقق أهداف الدراسة.
وتتطلب الدراسة امليدانية إعدامي استبانة للتعرف علنى وا نع تكنوين الطالنب الباحنث يف اةاهبعنات املصنرية يف ضنوء بعنض
املتريتات املعاصرمل وتدور االستبانة حول ستة حماور وهي :المحاور األول :ميع ثقافة البلث العلميل والمحااور الثااني :تنمينة

هبهارات البلث العلميل المحاور الثالث :تنمية ي البلث العلميل والمحور الرابل :توفت بيئة مياعمة للبلث العلمي.
ل ا يرجى التكرم بقراءم العبارات التالية ووضع عالهبة ( √ ) أهبام اخلانة اليت تعرب عن رأي سياميتك .

ولكم خالص الشكر والتقدير
الباحث

االسم(اختياري) 



الكلية 



التخصص 

()علمي()أةبي 

القسم 

()عام()ابتةا ي

النوع 

()ذكر()أن ى
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موافق موافق موافق
بدرجة
بشدة
متوسطة

المحور األول :دعم ثقافة البحث العلمي:
يسعى البرنامج الدراسي الذي أدرسه إلى دعم ثقافة البحث العلمي من خالل:
 1التعريف بكيفية البحث في قواعد المعلومات بشبكة اإلنترنت .
 2التعريف بمناهج البحث العلمي وأساليب تطبيقه في العلوم التربوية.
 3استثمار تقنيات المعلومات في حل المشكالت
 4معرفة أصول البحث العلمي وطرائقه.
 5اإللمام بالمستجدات العلمية في ميدان التخصص .
 6رفع مستوى الحرية األكاديمية للطالب الباحث.
 7التعريف بحماية الملكية الفكرية ،مفهومها وتشريعاتها.
 8معرفة الخطوات اإلجرائية للبحوث العلمية وفق المعايير العالمية.
 9التعريف بطرق الحصول على المعرفة.
 10التنوع في مصادر الحصول على المعرفة
احملور الثاني :تنمية مهارات البحث العلمي:
يسعى البرنامج الدراسي الذي أدرسه إلى تنمية مهارات البحث العلمي من خالل:
 1التمييز بين التفكير االستنباطي والتفكير االستقرائي.
 2القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات في حل مشكالت البحث العلمي
 3القدرة على التفكير بطريقة مستقلة واتخاذ القرارات لحل المشكالت.
 4استخدام معايير أولية لتقييم المعلومات ومصادرها.
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 5التدريب على التعلم من خالل حلقات البحث.
 6التدريب على اإلبداع وتقديم مبادرات بحثية.
 7التدريب على كيفية الحصول على المعلومات وتوظيفها التوظيف األمثل.
 8تنمية القدرة على إعداد المشروعات البحثية.
 9التدريب على استخدام األساليب اإلحصائية في البحث العلمي
 10القدرة على مقارنة وتقييم الحلول البديلة
 11تحسين مستوى الكتابة البحثية وكتابة التقارير البحثية.
 12نقد األفكار وتحليلها بإعطاء األدلة والبراهين التي تدعم وجهة النظر الجديدة.
احملور الثالث :تنمية قيم البحث العلمي:
يسعى البرنامج الدراسي الذي أدرسه إلى تنمية قيم البحث العلمي من خالل:
 1التمسك بأخالقيات البحث العلمي .
 2تنمية القدرة على النقد البناء
 3تنمية قدرة الطالب على التخيل واستشراف المستقبل .
 4تنمية الرؤية المشتركة لدى الطالب .
 5تنمية القدرة على التقييم الذاتي واألقران .
 6تعزيز التعليم والتعلم القائم على اإلنترنت والتعامل مع مصادر المعلومات.
 7اإليمان بجدوى البحث العلمي في حل مشكالت المجتمع
 8االستخدام المسئول لتكنولوجيا المعلومات .
 9احترام أفكار اآلخرين وتقبلها
 10القدرة على العمل التعاوني
 11القدرة على التواصل مع اآلخرين بأشكال وسياقات متعددة
 12القناعة بحتمية التغيير كقاعدة للتطور
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احملور الرابع :توفري بيئة داعمة للبحث العلمي:
يسعى البرنامج الدراسي الذي أدرسه إلى توفير بيئة داعمة للبحث العلمي من خالل:
 1توفير قاعدة بيانات محدثة وفعالة تربط الباحثين داخل الدولة وخارجها.
 2إيجاد بيئة تساعد على إجراء البحوث العلمية تمتاز بالوضوح والشفافية.
 3التوعية بأهمية التعاون في إجراء البحوث العلمية.
عقد دورات تدريبية لتأهيل الطالب للتعامل مع المشكالت التربوية وفق أسس
4
علمية.
 5توفير بيئة بحثية تكنولوجية (حاضنات أعمال بحثية).
 6وجود تشريعات تيسر الشراكات البحثية مع مؤسسات المجتمع المختلفة.
 7تبني مناهج متطورة ومواكبة لالحتياجات البحثية للمجتمع المحلي والعالمي.
وجود صندوق لتمويل بحوث الطالب تدعمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسات
8
المجتمع المدني.
 9وجود حوافز للطالب المبدعين لتشجيعهم على البحث العلمي.
وجود فرق عمل بحثية بين أساتذة الجامعة والطالب لتدريب الطالب على
10
البحث العلمي.
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