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Abstract 

     (Methodological / Statistical) difficulties of scientific research for post graduate students 
in Faculty of Education in Um Al-qoura University. Recognizing the difficulties that face by 
post graduate students in Faculty of Education in Um Al-qoura University from perspectives 
of teaching staff at the university.Recognizing difficulties among averages of research 
difficulties in (theoretical framework , previous studies , research methodology, interpretation 
of research findings , recommendations , suggestions and documentation ) in terms of the 
following variables ( educational level , department , scientific degree , educational 
experience , supervision and discussion) Based on the problem of the study,the  researcher 
found that the appropriate method of the present study is descriptive method The study 
population consists of all the members of the Faculty of Education at Um Al-qoura  
University for the   academic year 1431-1432 h. The researcher used questionnaire to 
collect data of the study through applying it to the study sample after being standardized by 
arbitrators. Among the findings of the study , the average  for the research difficulties of 
master degree students in each of  the axis (introduction of the study , abstract , results , 
references and documentation) , were moderate , while the ( theoretical framework , 
methodology of the study and interpretation of results) were more substantial, the teaching 
procedures were exceeding with average of ( 3,94). As regard PHD students, the greatest 
level of difficulties were in the axis of result interpretation with average of (3, 25) that is in a 
moderate degree, which can be attributed to the experience possessed by PHD students. There 
are statistical differences between mathematical mean for responses of scientific degree 
regarding teaching assistant, participating lecturer in favor of the scientific degree of teaching 
assistant.  There are statistical differences between mathematical mean for responses of 
scientific degree regarding teaching assistant, and teacher in favor of the scientific degree of 
full .There are statistical differences among averages of study population responses for 
methodological and statistical difficulties of scientific research for the PHD students 
according to scientific degree in the fourth axis only, the differences were in the trend of 
maximum mathematical mean which is in favor of participating full prf. The results showed 
that the variations were among the averages of department of Islamic studies responses as 
well as other departments , the trend of these differences were in favor of the maximum 
average  that is the master degree students in department of Islamic studies had greater 
difficulties. The results also revealed that the variations were among the averages of 
department of psychology responses as  well as other departments , the trends of variations 
were in favor of  maximum means  that is the PHD students in other departments had greater 
methodological and investigatory difficulties than that of PHD students in department of 
psychology .There are statistical differences among averages of study population responses 
about methodological and statistical difficulties of scientific research for PHD students 
according to scientific degree only in the sixth axis, the differences were in favor of 
maximum mathematical mean that is the teaching staff who supervised or discussed 

dissertations in master of PHD degrees stages.                                                                     
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  :اإلھداء

  ً رعام رامعهاً  صغرياً  ٕاىل ت الشجرة املعطاءة اليت كنت وما زلت  من  نعةً  ومثرةً ،  من 

يت احلنونة  ٕاىل ،مثارها ٔز ،ٔمد هللا يف معرها يف طاعته ومرضاته ، وا وثقل ، ان درهبا و

ٔحامل اليت اكنت تنؤ هبا يف صباي  .موازهنا كثقل ت ا

  ً ستا يت  ٔم سلامن اليت جعلت من ب ين  زاهیاً  ٕاىل زوجيت العززة  س ٔ وروضة ندیة حىت 

ٔمل والتعب طوال مسرييت العلمیة واكنت يل نعم معني بعد هللا   .حلظات ا

 ٔعزاء ؤخوايت ٕاخواين ٕاىل ل املتقدة  ا ري واملشا ات  الربد يف حر اله ن اكنوا يل كنف ا

ٓراهئم ، هتدي هبا ٔ واملصابیح اليت ، اليت تنري طریقي  يل بدمعهم وشجیعهم و لوا  ٕاذ مل یب

 .النرية 

 بدي ومثرة فؤادي  ٕاىل ات  ة بعد عنا، ف ن اكنوا حمطة را شودةطویل  ءا فرح  ؤ
ٔع ٔبنايئ ٕاىل، مستدمي  ني ) و سندس ، سلامن (  زاءا حفظهم هللا حبفظه وجعلهم قرة 

هتم   .يل ولوا

 طالب العمل  ؤخوايت ٕاخوايندة عبودیة  ت اجلباه السا ٕاىل. 

 ادة التعلمي العايل يف بالدي حنو الرفعة  ٔولئك ٕاىل ن یعملون يف مصت وحمكة لق ال ا الر

الصاوالتقدم  اً ، لرهبم  ٕا  .لوطهنم  وح

ً ، اهدي هذا اجلهد املتواضع  اً مجیع هيمإ  ا الصاً  راج ٔن جيع  ر   من هللا العيل القد

ه الكرمي  ،،،انه مسیع قریب جمیب ، ؤن ینفعنا مبا نعمل ونعمل ، لو

  

ه  ي معي يف حلظات هنایة معيل : لف ري وجود وا  ٔنولكن شاء هللا ، مك اكن یعين يل الك

ته  ته ومل یدرك هنا ٔل هللا العظمي . مك اكن لیفخر بذ .. كون معي يف بدا یتغمده  ٔناس

ات النعمي    .رمحته وجيمعنا به مع من حنب يف ج
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ر   :الشكر والتقد
اله املتعايل بعظمته       لعاملني ، امحلد  احملمود يف  ىل عبده لیكون  زل الفرقان  ي  ا

را ل، نذ ي  ً ا را ىل نعمه اليت ال تعد وال حتىص ف امحلد ، ق لك يش فقدره تقد امحده 

رىض    .والشكر حىت 

متام هذا العمل     قه وعونه  ىل توف ٔتقدم بوافر الشكر وعظمي ، وبعد شكر هللا تعاىل 

نان لسعادة  كتورم ٔستاذ ا مل النفس جبامعة  ربیع سعید طه/ ا ٔستاذ إالحصاء بقسم 
ىل هذه الرسا ل العمل، ٔم القرى املرشف  ٔدب ق ه ا ي تعلمت م ع اجلم،ا ، واخللق الرف

ٔستاذ الناحص  ه واملريب وا ته نعم املو ٔيف حبقه ، ف مين جزیل الشكر والعرفان،ؤلف ولن 

ري اجلزاء وجعل ما یقدمه لط ٔقول جزاه هللا  ٔن  ٔعام یوم  ٕاال  الب  العمل يف موازن 

  .لقاء 

نانه لصاحيب السعادة عضوي جلنة      رشف الباحث بتقدمي شكره وعظمي ام كام ی

كتور  ٔستاذ ا ٔم القرى / املناقشة ا یوسف محمد السواملة  عضو هیئة التدرس جبامعة 

  .مبكة املكرمة 

كتور   .جبامعة الطائف محمد موىس الشمراين  عضو هیئة التدرس / وا

راهئا  اقشة هذه الرسا وإ ول م ٓراهئام السدیدة وتوجهياهتام ، ىل تفضلهام بق الل  من 

ٔمو  لصورة امل ا  ٔسهمت يف ٕاخرا   .النرية اليت 

ٔعضاء جلنة      ٔعضاء هیئة التدرس  ٔساتذة الكرام  شكره اجلزیل ل كام یتقدم الباحث 

ل  ىل ما قدموه  اقشة اخلطة  راسة م ٔسهمت يف تطور ا ٔراء طیبة    .باحث من 

راسة      ٔداة ا ن سامهوا يف حتكمي  ٔعضاء هیئة التدرس ا ٔو معلوا ، والشكر موصول 
ري ورغبهتم الصادقة  ري واظهروا حامسهم الك انة فقد بذلوا من وقهتم الك س ىل تعبئة 

رياً  ٔمه هللا  راسة جفز جناح هذه ا ٕ   . يف إالسهام 

هبين لهفوة    ٔو  لكمة  ين  ٔو و  ً لشكر للك من قدم يل دعام معنو ٔتقدم  ٔن  وال یفوتين 

ٔن  اء ب رمه فلهم مجیعا جزیل الشكر وصادق ا سع الوقت  ىل تقصري ممن مل ی ٔو دلين 

ري اجلزاء   ،،،جيزهيم هللا 

  

  



 ه 
 

 فهرس احملتويات

  

رقم   املوضوع
  ةالصفح

  أ  ..................................................................الدراسة ملخص
  .................................................................ترجمة الملخص 

  .............................................................................إھداء 
  ..................................................................الشكر والتقدیر 

  ...............................................................فھرس المحتویات 

ب       
  ج
  د
  ھـ

ٔولالفصل      ا

  ٢  .............................................................................مقدمة
  ٣  ......................................................مشكلة الدراسة وتساؤالتھا

  ٤  ..................................................................أھداف الدراسة
  ٤  ...................................................................أھمیة الدراسة

  ٥  ....................................................................دراسةحدود ال
  ٥  .............................................................مصطلحات الدراسة

    
    الفصل الثاين

  ٩  ...................................................................اإلطار النظري
  ٢٩  .................................................................الدراسات السابقة

  ٣٣  ..................................................التعلیق على الدراسات السابقة
    الفصل الثالث

  ٣٦  .....................................................................منھج الدراسة
  ٣٦  ...................................................................مجتمع الدراسة

  ٣٨  .....................................................................عینة الدراسة
  ٤٠  ......................................................................الدراسةأداة 

  ٤٣  .......................................................................ةصدق األدا
  ٤٦  ........................................................................األداةثبات 

    الفصل الرابع

  ٥٠  ..........................................................عرض ومناقشة النتائج
    الفصل اخلامس

  ١٠٤  ....................................................................ملخص النتائج
  ١١٠  ........................................................................التوصیات
  ١١١  ........................................................................المقترحات

  ١١٢  ...........................................................................المراجع
  ١١٧  ...........................................................................المالحق



١ 
 

  

  الفصل األول
  

 مقدمة  
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها  
 أهمية الدراسة  
 أهداف الدراسة  
 حدود الدراسة 

 مصطلحات الدراسة  

  

  

  



٢ 
 

  :مقدمة 

رتقاء مبستوى البحوث العلمية يف ظل نظام اإل إىلحناء العامل أتسعى اجلامعات يف كافة     
وتبذل الدول كثريا من اجلهد واملال يف سبيل تدريب الباحثني ، اجلودة واالعتماد األكادميي

يكونوا على دراية تامة بطرق  أنوجيب على الباحثني ، وإعدادهم للمسامهة يف التقدم العلمي
حل  إىلالبحوث ووسائل مجع البيانات وأساليب حتليلها وتفسريها بقصد الوصول إجراء 

يقوم ، وعلى مستوى البحوث للدارسني مبرحلة الدراسات العليا. ملشكالت موضوع البحث
م املهارات األساسية يف طريقة كتابته من خالل املقررات  الطالب بكتابة البحث بعد اكتسا

ومناهج البحث واليت تكسبهم التعامل مع  اإلحصاءيف جمال  اليت تقدمها كلية الرتبية
ا  وحضور ، والوصول إىل النتائج والتوصيات واملقرتحات اإلحصائيةالبيانات وحتليال

  .وتوجيهات املشرف العلمي ، املناقشات العلمية

تمع بأسره ينتظر من مؤسسات التعليم العايل مبا متتلكه من  األمهيةوبتلك     فان ا
تسهم يف تطويره وحل مشاكله ودفعه ملدارج التقدم والرقي  أنوقدرات حبثية  إمكانيات

العميقة  اليت يشهدها العامل املعاصر يف شىت جوانب  األساسيةوخباصة يف  ظل التحوالت 
  .احلياة 

دفقا يف عامل تفجرا معرفيا وتيشهد العامل اليوم  اىل أن) هـ ١٤٢١ (بو قوحصأشار وقد     
يف أي وقت مضى بل لقد فاق كل التصورات وختطى كل التكهنات  هاملعلومات مل يشهد

ومما ال شك فيه انه كلما زاد ، فحجم املعلومات اليوم يتضاعف خبطوات سريعة غري مسبوقة 
 التابعةحجم املعلومات وسرعة تدفقها كلما زاد مع ذلك حجم الصعوبات وكثرة املشكالت 

  .هلا 

 ألهمة احلالية يف وقت تتزايد فيه حاجة الباحثني للنظر يف حلول واقعية وتأيت الدراس   
م يف ثن وعليه فقد قام الباحث يف هذه ، يا حبوثهم العلمية ااملشكالت اليت تعيق من حتركا

وذلك من  حبثهكتابة   إثناءواملعوقات اليت قد تواجه الباحث  الصعوباتالدراسة بتتبع ابرز 
اليت من  اإلحصائية األساليبواستخدم بعض ء هيئة التدريس  خالل مسح ألراء أعضا

  .ترتكز هذه املعوقات فيسهل التعامل معها وحماولة حلها  أينخالهلا يتضح 



٣ 
 

  :  مشكلة الدراسة وتساؤالتها
  :ميكن طرح مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل   

العليا بكلية الرتبية  ما صعوبات البحث العلمي اليت تواجه الباحثني من طالب الدراسات
  جبامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلية ؟

  :ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية 

ما درجة الصعوبات البحثية لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة أم  )١
االت التالية   :القرى يف ا

  جمال مدخل البحث. 

  جمال اإلطار النظري والدراسات السابقة. 

 جمال إجراءات البحث. 

  جمال تفسري النتائج. 

  جمال خالصة البحث. 

  جمال املراجع والتوثيق. 

هل خيتلف ترتيب الصعوبات البحثية لدى طالب مرحلة املاجستري عن ترتيبها لدى  )٢
 من وجهة نظر جمتمع الدراسة ؟،طالب مرحلة الدكتوراه

ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الصعوبات البحثية  فروق هناكهل  )٣
 لدى طالب املاجستري والدكتوراه من وجهة نظر جمتمع الدراسة ؟

الدراسة حول  جمتمعفروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات آراء  هناكهل  )٤
القرى حبسب  أمالصعوبات البحثية لدى طالب الدراسات العليا جبامعة درجات 
  .)اخلربة التدريسية، الدرجة العلمية ،القسم ، املرحلة الدراسية(اختالف 
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  :أهداف الدراسة 

اليت تواجه طالب الدراسات البحثية الصعوبات  درجةالتعرف على  إىلدف الدراسة    
 .بالكليةهيئة التدريس  أعضاءالقرى بكلية الرتبية من وجهة نظر  أمالعليا جبامعة 

ــــــــــدف الدراســـــــــــة     معرفــــــــــة الفــــــــــروق بـــــــــــني متوســــــــــطات درجــــــــــات تلـــــــــــك  إىلكمــــــــــا 
ـــــــة يف كـــــــل مـــــــن   إجـــــــراءات، النظـــــــري والدراســـــــات الســـــــابقة  اإلطـــــــارالصـــــــعوبات البحثي

ـــــائج البحـــــث،  البحـــــث ـــــك يف ظـــــل  ،والتوثيـــــق، تواملقرتحـــــا، التوصـــــيات، تفســـــري نت وذل
  ).ربة التدريسيةاخل،الدرجة العلمية، الدراسية ، القسم املرحلة(املتغريات التالية 

  : أهمية الدراسة

وهو كتابة البحث العلمي ، تتضح أمهية الدراسة من خالل أمهية املوضوع الذي تتناوله     
خاصة يف هذه املرحلة اليت تسعى اجلامعات يف كافة أحناء العامل إىل االرتقاء مبستوى البحوث 

تسهم هذه الدراسة يف تزويد صانعي كما ميكن أن . العلمية يف ظل نظام االعتماد األكادميي
تسهم يف الوقوف على  هالقرار يف اجلامعات والقائمني على البحث العلمي مبعلومات  موثوق

ا . صعوبات كتابة البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا فمن واقع اخلربة اليت يلم 
شاركوا يف  أوأعضاء هيئة التدريس ومن خالل ما مر عليهم من حبوث اشرفوا عليها 

موطن   نميكن احلصول على آرائهم يف هذا اجلانب والتمييز بناءا عليها أي، مناقشتها
ال للمهتمني . ام عليها وتدعم مواطن اخللل فيهافريكز االهتم ،أكثر الصعوبة كما يفتح ا

بالبحث العلمي ومناهجه من مراجعة طرق تدريس أساسيات البحث العلمي وأدبياته اليت 
ملاما للمعارف واملفاهيم البحثية الالزمة لدراساته وكيفية إ أكثرطالب الدراسات العليا  جتعل

ا  التوصيات  إىلوتفسري النتائج والوصول   اإلحصائيةالتعامل مع البيانات اخلام وحتليال
  .واملقرتحات 
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  :حدود الدراسة 
/ منهجية( صعوبات البحث العلمي  ألهمإن طبيعة الدراسة احلالية هي استعراض    

ولذلك فان أي ،القرى أمهيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة  أعضاءوذلك وفق أراء ) إحصائية
  :قراءة حملتويات ونتائج وحتليالت هذه الدراسة ينبغي أن تتم يف احلدود التالية 

  :ةالحدود الموضوعي

املنهجية اإلحصائية اليت قد تواجه تستعرض هذه الدراسة أهم صعوبات البحث العلمي    
وبالتايل ومن خالل نتائج هذه ، طالب الدراسات العليا واليت قد تعيق عملهم البحثي
  . الدراسة قد يستفاد منها يف إجياد حلول هلذه الصعوبات  

  :الحدود المكانية 

م القرى بكلية الرتبية جبامعة ا سطبقت أداة الدراسة على السادة أعضاء هيئة التدري   
م يف هذا اجلانب    أقسامحبدود  اومن هنا تتضح حدود الدراسة مكاني  ،لالستفادة من خرب

  .القرى مبكة املكرمة   أمكلية الرتبية جبامعة 

  :الحدود الزمانية 

قام الباحث بتطبيق االستبانة على السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف الفصل    
  .ه  ١٤٣٢-١٤٣١الدراسي الثاين للعام  الدراسي 

  

  :مصطلحات الدراسة 

ا :  البحث العلمي  األسلوبمستخدما  اإلنسانجمموعة من اخلطوات املنظمة اليت يقوم 
يف سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف مظاهرها وحتديد العلمي وقواعد الطريقة العلمية 

  ) . م ٢٠٠٤، عدسو وعبد اخلالق عبيدات (العالقات بني هذه الظواهر 
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ال الذي :  خطة البحث تقرير واف يكتبه الباحث بعد استكمال الدراسات األولية يف ا
ويوضح هذا التقرير أمهية املشكلة واجلهود اليت بذلت يف مواجهتها ، اختار فيه مشكلته 

كما حيدد التقرير مشكلة البحث ويعني أبعادها ، والدوافع اليت دفعت الباحث الختيارها 
ا وفرضيا ا   وحدودها ومسلما   ) . م ٢٠٠٤، عبيدات وآخرون ( ا وإجراءا

عن موضوع البحث وجماله ومفرتض أن  إعالميةالعبارة اليت تقوم بوظيفة :  عنوان البحث
فهو يرشد القارئ إىل أن البحث يقع يف ، سهلة ولغة  خمتصرةبعبارة  مكتوباً يكون واضحًا 

ً على ع، جمال معني    ) .  م٢٠٠٤، عبيدات وآخرون ( نوانه ويصنف املوضوع يف املكتبات بناء

 فمشكلة البحث ال، واملوضوع أوسع من العنوان ، تعين موضوع البحث :  مشكلة البحث
ا من أفكار ، وإمنا متتد وتتسع لتشمل موضوعاته ، تتمثل يف عنوانه فقط  ، وكل ما يتعلق 

  ) .هـ ١٤٢٨، اية عن. ( وغريها .. ومسائل ، وأبعاد ، وجوانب ، وعناوين ، وجزئيات 

هو حتديد املفهوم أو املتغري بذكر العمليات أو اإلجراءات أو :  مصطلحات البحث
 و الطيب والدريين والبيالوي وجنيب(املالحظات التجريبية اليت تدل عليه والالزمة لدراسته 

  ) . م ٢٠٠٠، عديل

، فـــــان دالـــــني (ـــــا بـــــاحثون ســــابقون   هـــــي املعرفــــة والبحـــــوث الـــــيت قــــام:  أدبيــــات البحـــــث
  . )م ٢٠٠٣

أو عدة مجل تعرب عن إمكانية وجود العالقة بني عامل مستقل ، هي مجلة :  فروض البحث
، عناية (  –التابع  –املستقل على الثاين  –وآخر تابع غايتها إثبات مدى تأثري األول ، 

  ) . هـ ١٤٢٨

أسئلة البحث وإثبات فرضياته يتطلب أن يقوم الباحث  عنلإلجابة :  إجراءات البحث
ات وحتديد األدو ، جمتمع البحث وطريقة اختياره ( بسلسلة من اإلجراءات من حيث حتديد 

عبيدات وآخرون )  ( األساليب اإلحصائية لتحليل النتائج و ، والطرق واألساليب، واملقاييس 
  ) . م ٢٠٠٤، 
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ــــا يف ،  راجــــع الــــيت اســــتند إليهــــا الباحــــثتعــــين توثيــــق امل: توثيــــق خطــــة البحــــث واســــتعان 
ــــــــه ــــــــت االســــــــتفادة ، إعــــــــداد حبث ــــــــيالً ، وســــــــواء أكان ــــــــرياً أو قل       أو حجــــــــم االطــــــــالع فيهــــــــا كث

  ) . هـ ١٤٢٨، عناية ( 

ـــــا تلـــــك املعوقـــــات :ويعـــــرف الباحـــــث صـــــعوبات البحـــــث العلمـــــي إجرائيـــــاً  الـــــيت تواجـــــه  أ
ـــــ ـــــة حبث ـــــاء عملي ـــــا أثن ـــــيت أدرجهـــــا الباحـــــث حتـــــت احملـــــاور الســـــتة طالـــــب الدراســـــات  العلي  ه وال

، صـــــــــعوبات اإلطــــــــار النظـــــــــري والدراســــــــات الســـــــــابقة ، البحــــــــث صــــــــعوبات املـــــــــدخل إىل( 
، صــــــعوبات خالصــــــة البحــــــث، ري النتــــــائج صــــــعوبات تفســــــ،  البحــــــث صــــــعوبات إجــــــراءات

 ). وصعوبات التوثيق واملراجع
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  الفصل الثاني
  

  

  

 اإلطار النظري.  
  الدراسات السابقة. 
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  :اإلطار النظري
العلمية   األحباثحول التفكري يف  كادميني وصانعوا القرارحثني واألالبا هتمامايدور     

احلقيقة وبالتايل احلصول على احللول لكثري  إىلوضرورة رفع هذا االهتمام باستمرار للوصول 
بالبحث جبميع اجلوانب النظرية فيما يتعلق  اإلملام يسع اليت تواجههم وقد ال من املشكالت

  .اجلوانب املتعلقة بدراسته ستعرض بعض سي أال أن الباحثالعلمي 

  :مفهوم البحوث العلمية
تعـــــددت تعـــــاريف البحـــــث العلمــــــي واختلـــــف البـــــاحثون حــــــول مفهومـــــه تبعـــــا الخــــــتالف    

حيــــــث فســــــره كــــــل مــــــنهم وفقــــــا ملنظــــــور  ختصصــــــه فــــــال يكــــــاد يوجــــــد ، جمـــــاالت اهتمــــــامهم 
ولعــــــل ، تعريــــــف حمــــــدد ومتفــــــق عليــــــه ميكــــــن مــــــن خاللــــــه حصــــــر مفهــــــوم البحــــــث العلمــــــي 

وفيمـــــــا . ونشـــــــاطاته  البحـــــــث العلمـــــــي وتنـــــــوع جماالتـــــــه وأســـــــاليبمنـــــــاهج  إىلذلـــــــك يرجـــــــع 
ــــــــيت  ــــــــي عــــــــرض مــــــــوجز  لــــــــبعض التعــــــــاريف ال بعــــــــض علمــــــــاء البحــــــــث العلمــــــــي  أوردهــــــــايل

  ):م ٢٠٠٤( وآخرون  ومنها ما ذكره عبيدات ، تمني بهوامله

حماولة دقيقة ومنظمة وناقدة للتوصل  بأنهالبحث العلمي " فان دالني " يعرف  - ١
 اإلنسانوتثري قلق وحرية ،  اإلنسانيةحلول ملختلف املشكالت اليت تواجهها  إىل
. 

اكتشاف  إىلاستقصاء دقيق يهدف  بأنهالبحث العلمي "  وتين " ويعرف  - ٢
 .حقائق وقواعد عامة ميكن التأكد من صحتها 

اكتشاف احلقائق اجلديدة  إىلجهد عملي يهدف  بأنهويعرفه بعض الباحثني  - ٣
 .والتأكد من صحتها وحتليل العالقات بني احلقائق املختلفة 

   :التعريف التايل للبحث العلمي إىل )م٢٠٠٤(وآخرونمن خالل ذلك متكن عبيدات و    
ا "  مستخدما  اإلنسانالبحث العلمي هو جمموعة من اخلطوات املنظمة اليت يقوم 

العلمي وقواعد الطريقة العلمية يف سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف  األسلوب
  ".مظاهرها وحتديد العالقات بني هذه الظواهر 



١٠ 
 

  : أنواع البحوث التربوية والنفسية 
  :  للبحث العلمي بشكل عام والرتبوي والنفسي بصورة خاصة عدة أشكال هي

 دف إىل معاجلة مشاكل قائمة لدى املؤسسات : البحوث التطبيقية أو العلمية
ففي هذه البحوث حيدد الباحث املشاكل اليت تعاين منها ،  قتصاديةواال جتماعيةاال

ا ميدانيًا من خالل إتباع  تلك املؤسسات مع التأكد من صحة أو دقة مسببا
موعة من األسباب الفعلية نسبي ًا منهجية علمية ذات خطوات متدرجة للوصول 

النوري . ( شاكل واقرتاح جمموعة من التوصياتاليت أدت إىل حدوث هذه امل
 ) .    ٢١: م ١٩٨٣

 دف لتطوير مضمون املعارف األساسية املتاحة يف : البحوث النظرية أو البحتة
واملعرفة إلنسانية وذلك من خالل وضع تصور البناء للظواهر ، خمتلف حقول العلم 

وتكون فيها حرية ، ذات العالقة املباشرة بالنماذج املثالية االجتماعية واإلنسانية 
وليس هناك مشكلة يراد حلها وفقًا للنتائج اليت يتم ،  مقيمةالباحث مبمارستها غري 

  )  ٢١: م ١٩٨٣، النوري . ( التوصل إليها 

  :  وهناك تصنيف آخر ألنواع البحوث

 ا يقوم به الباحث عامة عندمهذا النوع : )كشفية أو صياغية : ( بحوث استطالعية
 .يكون ميدان البحث جديداً 

 ذا النوع لتحديد مسات وصفات : بحوث وصفية وتشخيصية يقوم الباحث 
وخصائص ظاهرة معينة حتديداً كيفيًا وكميًا وذلك يف حالة أن تكون هناك بعض 

ال   . البحوث اليت أجريت يف هذا ا

 ذا النوع: بحوث تجريبية ختبار صحة بعض الفروض العلمية عن إل يقوم الباحث 
 . وحيتاج هذا النوع إىل دقة شديدة ، طريق التجربة 
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  : خصائص البحث التربوي
  أن للبحث الرتبوي خصائص وهي إضافة معرفة )  ١٢٣: هـ ١٤٢٨، عناية ( ذكر

، عميم والتكرارالت، احليدة والتجرد، املوضوعية الواقعية، ة والتحديد الدق، جديدة 
اجلمع بني منهجي االستقراء ،  الشك والتشكك، التنوع والتعدد، لتنبؤ والتخمنيا

  . واالستنباط 

 : معوقات البحث التربوي والنفسي     
 حيث يذكر  ، قلة المخصصات المالية للبحوث على مستوى الوطن العربي

%  ٠,١١٦(أن نسبة اإلنفاق على البحوث العلمية ال تتجاوز ) م ١٩٩٩(حارب 
وفيما لو كان ، مليون دوالر )  ٩٢٥,٣(من دخول الدولة العربية وهو ما يساوي ) 

مليون )  ٧.٥(كنسبة مقبولة من دخوهلا فإن ذلك يساوي % )  ١(اإلنفاق ميثل 
الباحثني  ولذلك بلغ عدد، مليار دوالر )  ٦.٤( دوالر أي أن العجز يساوي 

)  ٤.١٥٠٠٠(يف العامل فيما يصل عدد الباحثني ، باحثاً )  ١٩١٠٠(العرب 
وأن عدد البحوث اليت جتري يف العامل العريب ال ، %)٠.٤٧(باحث أي بنسبة 

ورمبا بعض أسباب ذلك مرده ، تساوي عدد ما جيري يف جامعة هارفارد األمريكية 
وعدم ، احلماس للبحث العلمي بصفة عامة والرتبوي منه بصفة خاصة  انإىل فقد

أن ) م ١٩٩٩ (النجار   اليت يذكر عنها ، االقتصادية  دهإدراك أمهيته وقيمته وعوائ
 . دوالر  ٢٨العائد من كل دوالر أمريكي ينفق على البحث العلمي يساوي 

 فكثري من العاملني يف امليدان الرتبوي تنقصهم ، نقص التدريب على البحث التربوي
أن املقررات  )هـ ١٤٠٧ (ويذكر  مرسي ، اخلربة واملعرفة مبهارات البحث الرتبوي 

الدراسية اليت تطرحها اجلامعات عن البحث الرتبوي على قلتها ال تساعد الطالب 
 . على اإلملام الكايف بأصول البحث وقواعده 

 إما جهالً ، ئمة على أصول علمية موضع التطبيقعدم وضع نتائج البحوث القا
 . أو خوفًا من التجديد الذي حتمله نتائج البحوث ، بطرق التطبيق
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 مما يعين ، طمئنان إليهاأو ال يمكن اإل افيه وجود بحوث على أساس مشكوك
 . لبحوث األخرى النتائج  زعزعة 

 من حيث اإلمكانات أو ، حوثعدم وجود البيئة المناسبة إلجراءات الب ً سواء
 . التقبل أو الوعي بأمهيته

 :ويمكن صياغة  المعوقات بشكل آخر على النحو التالي

  : يميةالمعوقات التنظ

بعض املعوقات اليت جيب على )  ٣٣٥ – ٣٣٢ص ، هـ ١٤١٩( أورد اخلضري 
  : اجلامعات السعودية اإلعداد للتخلص منها ومن هذه املعوقات ما يلي 

 أن الباحث الذي ال تتوافر له : ع العلمية املطلوبة للبحث العلمينقص املراج
توفر املراجع العلمية الكافية اليت اإلمكانيات كالدعم املادي واألجهزة املطلوبة اليت 

الت العلمية  تعينه على القيام مبهمة البحث وكذلك عدم وجود الدوريات وا
احملكمة اليت بإمكانه أن ينشر فيها ما يتوصل إليه من أحباث ونتائج جيد نفسه يف 

 . ةحرية من أمره وقد تكون مهمته البحثية شبه مستحيل

 وهو من أهم معوقات البحث العلمي وقد : لمينقص الدعم املادي للبحث الع
أولت الدول املتقدمة هذه احلقيقة أمهية خاصة حيث أخذت امليزانيات اليت ترصدها 

تزداد عامًا بعد آخر حيث تتضاعف  –األساسي أو التطبيقي  –للبحث العلمي 
خمصصاته كل ثالث سنوات تقريبًا وتتجاوز نسبة ما خيصص للبحث العلمي يف 

ج القومي كما حاولت هذه الدول اتمن إمجايل الن% ) ٤( دول املتقدمة بعض ال
اليت  ، ليةختليص إجراءات البحوث العلمية من الروتني املعقد وحتفظات اإلدارات املا

 . كثرياً ما تتسبب يف إحباط الباحثني وإحجامهم عن الشروع يف البحث 

  م توافر الرغبة لدى إن عد: القطاع اخلاص ودعمه للبحث العلميعدم اهتمام
القطاع اخلاص يف دعم البحث العلمي باجلامعات يعترب معوقًا الزدهاره خصوصًا أن 
تمع  البحث العلمي تكون أغلب نتائجه ذات طابع تطويري لعملية اإلنتاج يف ا
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وكثرياً ما استفادت الشركات واملؤسسات من األحباث يف حتسني إنتاجها أو يف 
عن طريق أحباث أعضاء ق لتخفيض تكلفة اإلنتاج وذلك التوصل إىل بعض الطر 

ولكي تستمر االستفادة من هذه البحوث وحىت يستمر ، هيئة التدريس باجلامعات
عضو هيئة التدريس يف مزاولة البحوث فال بد من دعم القطاع اخلاص للعملية 

  . البحثية يف اجلامعات 

 تعرتض البحث العلمي عدم من بني املعوقات اليت : عدم توافر مساعدي باحثني
وجود العدد الكايف من مساعدي الباحثني وفنيي املختربات املؤهلني حبيث يكون 
باستطاعة أعضاء هيئة التدريس االعتماد عليهم يف مجع املعلومات والتحضري 

 . للتجارب املعملية وحتليل النتائج 

 ألعضاء هيئة  إن من معوقات البحث العلمي: عدم وجود القياديني من الباحثني
التدريس وخاصة حديثي التخرج عدم وجود القادة الباحثني يف بعض الكليات 

م دعم هذه الفئة من أعضاء م   واألقسام األكادميية الذين بإمكا هيئة ومساعد
وذلك من خالل توجيههم ألسهل وأجنع الطرق للبحث ، كمشرفني ومشجعني

 . والنشر 

 ومن ذلك وجود التحدي العلمي وروح : العلميوافر البيئة اخلصبة للبحث عدم ت
املنافسة الشريفة للخروج بأفكار جديدة ومما يشد الباحث لالستمرار يف البحث 

التحدي واألفكار األخرى اليت تأيت نتيجة ملالحظات اآلخرين على أعماله ، العلمي 
تمعات، البحثية وقبوله آلرائهم دون حساسية أو حتيز    العلمية  ووجود ما يعرف با

 )Scientific Societies  (دل املعلومات حتكاك وتباواليت توفر الفرصة لإل
وكذلك وجود املؤمترات والندوات اليت متكن أعضاء هيئة ، واملقرتحات البحثية

ال  التدريس والباحثني من عرض حبوثهم وأوراق أعماهلم على اآلخرين يف نفس ا
 . العلمي 

ىل أن الثالثة البنود األوىل اليت أوردها اخلضري قد تالشت وجيب اإلشارة هنا إ    
هذا باإلضافة إىل ، حاليا بشكل كبري لوجود قواعد معلومات وكتب وجمالت للنشر
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أن اجلامعات أصبحت تدعم البحوث العلمية وكذلك القطاع اخلاص يف بعض 
 .جماالت البث العلمي 

اجلوانــــــــــــب املتصـــــــــــــلة  فيـــــــــــــربز يف دراســــــــــــته بعـــــــــــــض)  ٦ص ، م ١٩٩٨( أمــــــــــــا الل 
 وصـــــــعوباته، للبحـــــــث العلمـــــــي باجلامعـــــــات الســـــــعوديةبضــــــعف اإلمكانـــــــات احلاليـــــــة 

ـــــه ي ـــــب علـــــى البحـــــوث طـــــابع اجلهـــــود الشخصـــــية ال الطـــــابع املؤسســـــي حيـــــث بأن غل
ـــــى  ـــــدريس يف اجلامعـــــات بقصـــــد الرتقيـــــة لوظـــــائف أعل ـــــة الت يعـــــدها غالبـــــًا أعضـــــاء هيئ

ــــــدف احلصــــــول ع وهــــــي ، لــــــى درجــــــة علميــــــة أو معظــــــم طلبــــــة الدراســــــات العليــــــا 
غالبــــًا حبــــوث ضــــعيفة يكثــــر فيهــــا النقــــل مــــن مراجــــع أخــــرى وال تــــرتبط بشــــكل دقيــــق 
تمـــــــع املختلفـــــــة وينـــــــدر فيهـــــــا اإلبـــــــداع مث توضـــــــع  باحلاجـــــــات الفعليـــــــة لقطاعـــــــات ا

 . أخرياً فوق األرفف دون االستفادة من نتائجها 

نظيمية اليت تواجه أبرز املعوقات الت)  ٢٢٤ص  -هـ ١٤١٨( ويورد الدباسي    
  : البحث العلمي باجلامعات السعودية وهي 

  عدم مرونة اللوائح النظامية سواء اإلدارية أو املالية. 

  انعدام استقاللية مراكز البحوث بالكليات . 

  عدم تسجيل األحباث اجلارية مبشروعات األقسام البحثية . 

 ا اإلدارية واملالية عدم وجود لوائح وأنظمة لتسجيل األحباث وضبط مجيع إج  . راءا

 

  : معوقات تمويلية 

  إىل أن واقع متويل البحث العلمي يف ) هـ ١٤٢٢( توصلت دراسة القحطاين
اجلامعات السعودية يتصف جبملة من املشكالت واملعوقات املتعلقة بالناحية التمويلية 

طاع قومنها ضعف اإلعتمادات املالية املخصصة للبحث العلمي وضعف إسهام ال
تمع بأمهية البحث ، اخلاص يف متويل البحث العلمي وضعف قناعة قطاعات ا
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وقلة املعلومات املالية املتبادلة بني مراكز ، املتوفرة لهالعلمي وضعف اإلمكانات 
تمع    . البحوث اجلامعية وقطاعات ا

  م مما يتطلب  املسئولنيجلوء يف هذا القطاع إىل املؤسسات البحثية حلل مشكال
  . إقناعهم بأمهية البحث العلمي يف عصر يتميز بالسرعة والتنافس 

  أسباب قصور اجلامعات يف البحث العلمي )  ٢٧٦ص ، هـ ١٤١٦( ويرجع الداود
حبثية إىل عدم ختصيص ميزانية مستقلة ومشجعة له إضافة إىل أن احلصول على منحة 

وبرغم صعوبة ختصيص ، يستغرق إجراءات طويلة ومعقدة مع قلة اجلهات املاحنة 
إال أنه ميكن االجتاه حنو تعزيز ، حالياً  ميزانية مستقلة للبحوث العلمية اجلامعية

خمصصات البحوث العلمية يف ميزانية اجلامعات واإلنفاق عليها بسخاء للرقي 
  . تميز املنشودة يف زمن املعرفة والتقدم العلمي مبستوى البحوث العلمية إىل درجة ال

  عن واقع مؤسسات البحث )  ٤٣ص ، هـ ١٤١٩( ويف دراسة أجراها السامل
العلمي باململكة وسبل تطويرها توصل الباحث إىل أن هناك ضعفًا يف امليزانية 
املخصصة للبحث العلمي باإلضافة إىل اإلجراءات الروتينية املعقدة يف الصرف 

يف اإلدارات املالية بقيمة البحوث مما قد يدفعهم  املسئولنيلك عدم قناعة بعض وكذ
إىل إجياد عقبات كثرية يف طرق الصرف على البحث العلمي مما يعرقل اإلقدام على 
ا يف  مشروعات حبثية أو توقف مشروعات قائمة أو العمل على تقطيع حلقا

  . منتصف الطريق 

تدل وبوضوح على غياب الوعي بأمهية ) السامل ( كرها اإلشارة املهمة اليت ذ وهذه 
تمع  دات اإلدارية  مما جعله عرضة للتعقي، وقيمة البحث العلمي يف خدمة وتنمية ا

ويف الوقت الذي أصبح البحث العلمي وإنتاجيته يف معظم دول ، كغريه من اجلوانب
ت   . مع العامل أحد املؤشرات املهمة على جناح عملية تقدم ومنو ا
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  : معوقات عامة 

أبرز املعوقات العامة اليت تواجه البحث )  ٢٢٥ص ، هـ ١٤١٨( أورد الدباسي 
   - :العلمي يف اململكة ومنها 

  انعدام االهتمام بالبحث العلمي لدى كثري من اهليئات احلكومية واخلاصة وعدم
ا وتذليل معوقات إنتاجها  عنايتها بالدراسات واألحباث يف أساليب ونظم العمل 

 . باالعتماد على البحث العلمي 

  انعدام وضوح فعاليات مراكز البحوث اجلامعية لدى كثري من اهليئات احلكومية
  .واخلاصة 

  ا ومبا عدم اهتمام وسائل اإلعالم املختلفة بفعاليات مراكز البحوث وعدم التعرف 
 . ميكن أن تؤديه للمجتمع من خدمات جليلة 

فيحدد أبرز املشكالت العامة للبحث )  ٢٧٢ص ، هـ ١٤٢٢( أما الرتكستاين    
  : العلمي باجلامعات السعودية يف 

 حث العلمي ضعف الربامج التعليمية املرتبطة بالب. 

  ضعف املوارد املالية املخصصة للبحث العلمي . 

  نقص املراجع العلمية يف املكتبات . 

 زيادة هجرة العقول والكفاءات العلمية بسبب عدم توفر البيئة البحثية املناسبة . 

  عدم مشاركة القطاع اخلاص يف دعم البحث العلمي . 

 ه خطط التنمية ضعف ربط البحوث العلمية باملشكالت اليت تواج . 

  عدم إتاحة الفرصة الكافية للباحثني حلضور الندوات واملؤمترات العلمية خاصة تلك
 . اليت تعقد يف اجلامعات 

  قلة العاملني املتفرغني يف جمال البحث العلمي .  
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 :  مراحل البحث التربوي والنفسي

  أن البحث يبدأ بفكرة معينة مث يتتابع من خالل مراحل ) م ٢٠٠٢ (يرى  جمذوب
ا كما تتطلب  . متتالية ترتبط بعضها بعضًا  وكل مرحلة من مراحل البحث هلا ميزا

كل مرحلة منها نشاطات معينة مهيأة للمرحلة اليت تليها وفيما يلي نبذة عن هذه 
 : املراحل

 الباحث بتحديد موضوع ومشكلة  يف هذه املرحلة يقوم: مرحلة مشكلة البحث
هتمام حبد ذاته له أمهية من ناحية توجيه نشاط إال أن اإل، راد القيام بهالبحث الذي ي

  . الباحث يف جمال قد يكون بإمكانه تطوير أفكار أخرى 

 توضيح الفكرة أو األفكار يقوم الباحث يف هذه املرحلة ب:  مرحلة تحديد المشكلة
ال دقيق بشكل سؤ ، جمال اهتمامه يف اخلطوة السابقة واليت شكلت، الغامضة
ويدرس كيفية فهم غريه من ، وعلى ضوء ذلك يراجع أدبيات البحث ، للدراسة

فكار وكيف مت اختبار وقياس هذه األ، الباحثني لبعض األفكار املتعلقة ملوضوع حبثه 
لقة مبوضوع وتعريف دراسة األفكار املتع، وحتديد ، ويعمل على توضيح، من قبلهم 

أو أسئلة واضحة مرتكزة على أحباث ، طرح سؤال فاهلدف هو التوصل إىل. حبثه 
وتعد عملية فهم وطرح . وعلى أفكار الباحث نفسه أيضاً ، ونظريات سابقة واضحة

سؤال البحث عملية مهمة ودقيقة ألن هدف الباحث يف خطواته الالحقة هو 
ألسئلة سوف حتدد وتضبط إىل حد  فهذه ا. اإلجابة على سؤال أو أسئلة البحث

  . كبري اخلطوات الالحقة من البحث 

 يف هذه املرحلة يقوم الباحث بتحديد منط املالحظات :  مرحلة إعداد اإلجراءات
ا، ا اليت سوف جيريه كما يقوم بتحديد التقنية اليت . وحتديد الظروف اليت ستتم 

كما ، وللطرق اإلحصائية يف حتليل البيانات ، سيعتمدها بالنسبة لتحديد مالحظاته 
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يقوم بتحديد منط أفراد العينة ولذلك كله تعترب مرحلة تصميم اإلجراءات مرحلة 
 .   تتطلب من الباحث نشاطًا منظمًا وواضحًا ، مهمة جداً ومعقدة 

 يف هذه املرحلة يبدأ الباحث بتنفيذ اإلجراءات اليت مت اعتمادها  : مرحلة المالحظة
 . وتعد هذه املرحلة أساسية يف كل العلوم ، يف املرحلة السابقة 

  بتجميع وتنظيم البيانات يف هذه املرحلة يقوم الباحث  :مرحلة تحليل البيانات
تستعمل اإلجراءات  وهنا. أن ينظم وحيلل البيانات العددية وعلى الباحث. وتفسريها

. لمساعدة يف حتديد معىن املالحظاتول. فسري وتقومي البيانات العددية تاإلحصائية ل
 . وقد تكون اإلجراءات اإلحصائية بسيطة جداً 

  يف هذه املرحلة يضع الباحث النتائج اليت توصل إليها يف  :مرحلة التأويل والتفسير
الوجه اآلخر  ومتثل هذه املرحلة. ئجه على ربط ما توصل إليه من نتاإطار يساعد

ففي حتديد مشكلة البحث يستند الباحث إىل نظريات تؤدي . ملرحلة طرح املشكلة
 . إىل طرح أسئلة مهمة 

 يف هذه املرحلة يقوم الباحث بالعمل على إيصال نتائجه :  مرحلة إيصال النتائج
الباحث يف النشاط العلمي ويساهم ، وكيفية تطبيقه هلا، ليت اعتمدها واإلجراءات ا

. وتأويالت ، من إجراءات ونتائج، ن خالل إعطاء تقرير مفصل عن حبثهالعام م
كما جيب على الباحث لدى كتابته تقريراً عن حبث . وهنا يكون للبحث قيمة علمية

  . بعيدة عن أسلوب املبالغة واالدعاء ، أن تكون كتابته واضحة ودقيقة،  معني

  : بوي مكونات البحث التر 
 ة إعالمية عن يفوظيؤدي العنوان ) م ٢٠٠٤ (عبيدات وآخرون  ذكر:  العنوان

ويفرتض أن يكون العنوان واضحًا ومكتوب بعبارة خمتصرة . موضوع البحث وجماله
ويفضل أن تكون . لقارئ إىل أن البحث يف جمال معنيفالعنوان يرشد ا، دون إطالة 

. دوافع العمل، تاملشكال، ل الكفاياتة يف بداية العنوان مثالكلمات األساسي
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لى وخيتلف العنوان يف صياغته ووظيفته عن حتديد املشكلة فالعنوان هو مؤشر ع
أما حتديد املشكلة فيجب أن يكون دقيق ، طمشكلة الباحث ويوضح جماهلا فق

 .ويبلور املشكلة وحيدد أبعادها وجوانبها 

 ال بعد أن يكتب الباحث عنوانه يبدأ يف  : المقدمة كتابة مقدمة تشمل توضيح 
ال ، اجلهود اليت بذلت، أمهيتها ، لة املشك  . واألحباث اليت تناولت هذا ا

 ر على حتديد مشكلة دإن الباحث بعد أن ينجز املقدمة يكون قا: تحديد المشكلة
فإن حتديد املشكلة حتديداً  .وال بد أن يتأىن الباحث كثرياً عند هذه اخلطوة، حبثه

وصياغة مشكلة البحث شيء مهم . قابالً للدراسة ليس أمراً سهالً  خمتصراً  واضحاً 
ا توضح لآلخرين أمهية ا  عمونوع البحث الذي يز ، ملشكلة وجماهلا وحمتواها الرتبويأل

وحتيد املشكلة حيتاج عمالً . اإلطار الذي سوف يعرض به النتائجالباحث القيام به و 
 .      منطقيًا للمشكلة معرفة وحتليالً  أوليًا كبرياً أو

 وحتديده الدقيق ، باحث على الرغم من كتابة املقدمةحيتاج ال: حدود المشكلة
اللمشكلة إىل وضع بعض احلدود اإلضافية املتعل ، قة ببعض جوانب املشكلة وجماال

دف املزيد من التحديد والتوجيه حنو الغرض الرئيسي للمشكلة حبيث تكون   وذلك 
نالحظ أن . لباحث مركزة على حمور املشكلة بعد وضع حدودها كل اهتمامات ا

وجيه وهذا ميكنه من ت، باحث على نفسههذه احلدود هي حدود تطوعية يفرضها ال
ويكون الباحث حر له أن يضع ما يشاء من احلدود ، اهتمامه لنقاط أساسية حمددة

 . ولكن عليه أن يربر هذه احلدود ويفسر أسباب وضعه هلا ، 

 يقوم الباحث يف حبثه بتعريف بعض املفاهيم املرتبطة بالبحث : د المصطلحاتتحدي
وللباحث احلرية يف اختيار املعاين اليت يضعها . وحيدد هلا معىن اصطالحيًا 

وبذلك يكون للكلمة املعىن االصطالحي ، ملصطلحات البحث متامًا كاملسلمات 
 . الذي حدده الباحث 
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 يتناول الباحث من خالل أدبيات البحث اليت : ابقةاإلطار النظري والدراسات الس
كذلك الدراسات السابقة وهي ، هلا عالقة مبوضوع حبثه إطاراً نظريًا لعناصر حبثه 

ا باحثون سابقون يف جمال حبثه وتكون مصدراً أساسيًا الشتقاق  البحوث اليت قام 
 . فرضيات البحث 

 ات اليت يضعها الباحث أساسًا املسلمات هي جمموعة من العبار : وضع المسلمات
ويسلم بصحتها دون أن حيتاج إلثبات وإقامة الدليل عليها يف عبارة عن ، لبحثه 

ا أو بديهيات ال حتتاج أن يقدم دليالً عليها  وال نستطيع أن . حقائق واضحة بذا
بل قد يضع ، نقول بأن املسلمات تقتصر على البديهيات أو احلقائق املثبتة 

إذن . ومسلمات يفرتض صحتها ويبين عليها نظريته ، هية أو مثبتة مسلمات بدي
فالباحث يستطيع افرتاض متا يشاء من املسلمات بشرط ال خيالف حقائق علمية 
معروفة ولذلك يلجأ الباحث إىل وضع عدد من االفرتاضات أو املسلمات تبىن عليها 

 . استنتاجاته ونظرياته 

 املبدئي الذي يقوم به الباحث للمشكلة كما الفروض هي التفسري : وضع الفروض
ا تعرب عن رأيه يف النتائج املتوقعة للبحث  إذ حتدد الفروض النتائج املتوقعة من ، أ

ومثل هذه التوقعات قد تؤيدها نظريات قائمة أو . املتغريات املذكورة يف املشكلة 
 حتتوي وبعكس صياغة املشكلة اليت. حبوث سابقة أو خربة الباحث الشخصية 

فإن الفرض عادة ما ، بوضوح يف عبارة واحدة على مجيع املتغريات والعالقة بينها 
ونظراً الحتمال وجود أكثر من متغريين يف . يتنبأ بالعالقات املتوقعة بني متغريين 

البحث فإننا عادة ما جند يف البحث الواحد عدة فروض يتنبأ كل منها بنتيجة من 
  . النتائج 

 يتطلب أن يقوم الباحث بسلسلة من اإلجراءات وتشمل :  حثإجراءات الب : 

حتديد جمتمع البحث واملقاييس اليت ستجرى عليها الدراسة وحتديد طريقة اختيار   ) أ
موعة  . هذه ا
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حتديــــــــــــد األدوات واملقــــــــــــاييس الــــــــــــيت سيصــــــــــــممها أو الــــــــــــيت سيســــــــــــتخدمها يف حتقيقــــــــــــه   ) ب
 . ألهداف البحث 

الطرق واألساليب اليت سيستخدمها والتصميمات اليت يضعها إلثبات صحة فروض   ) ت
 . البحث 

بعد ذلك ميكن  . سيستخدمها يف حتليل النتائج توضيح األساليب اإلحصائية اليت  ) ث
 . واثبات فرضياته ، للباحث اإلجابة على تساؤالت البحث 

 حيدد الباحث يف خطته عد املراجع واملصادر اليت هلا عالقة مبوضوع : قائمة المراجع
وجيب أن تظم املراجع كافة . البحث وتكون هذه املراجع مرتبة أجبديًا بأمساء املؤلفني 

 .     املصادر اليت متت اإلشارة إليها خالل البحث 

  : كتابة البحث التربوي   أخطاء في
 :يت تواجه الباحثني ال لألخطاءهناك مصدران أساسيان 

عدم ، أخطاء تعزى إىل الباحث أمهها التعصب إلطار نظري حمدد : المصدر األول
خلل يف ، عدم إتباع اإلجراءات بدقة ، اإلملام بالتصاميم التجريبية املختلفة 

 . أخطاء التطبيق ، تزوير البيانات ، التحليالت اإلحصائية 
التهيؤ أو امليل الستجابة :أمهها، نة البحثعيأخطاء تعزى إىل أفراد : المصدر الثاني

  ).م١٩٨٤،بدر(تزييف االستجابة ، معينة
ميل : أن أكثر األخطاء الشائعة يف البحث هي ) ٤٣٠: م ١٩٨٤ (ويرى بدر  

فشل الباحث يف بيان ، الطالب إىل كتابة الفقرات العريضة عدم الدقة يف التعبري 
تلخيص أو ، عدم فهم الباحث ملشكلته ، لفرض الطريقة اليت قام بواسطتها باختبار ا

. اقتباس بعض املواد من مصادر خمتلفة دون بيان كيفية اقتباسها واحلصول عليها 
  . الفشل يف التمييز بني املشكلة والفرض 

وملا كان لإلحصاء الدور األكرب يف صحة النتائج ومصداقيتها فقد شكل احد     
وعليه فان الباحث قام بطرح بعض ، اسات العلياالصعوبات البحثية لدى طالب الدر 

  .املعايري الختيار األساليب اإلحصائية اليت تنجح عمليته البحثية 
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  :معايير اختيار األساليب اإلحصائية 

جيد الباحث صعوبة عند إجراء حبثه من ناحية التحليل اإلحصائي وذلك لكثرة 
  . األساليب اإلحصائية

ما يستطيع أو ال  إذا استطاع الباحث أن يتفهم جيداً انه ) م٢٠١٢( العمريو بني 
كأداة للبحث   اإلحصاء بهفإنه بذلك يتفهم أيضا الدور الذي يقوم  باإلحصاءيستطيع عمله 

يساعد الباحث  فاإلحصاءيف صيغة قيم رقمية  إحصائيافإذا كانت البيانات اليت يراد حتليلها 
  :صور يف أربع

ة املركزية اليت يتجمع حوهلا البيانات عن طريق أن حيدد النقط اإلحصاءيستطيع  - ١
 .استخدام مقاييس النزعة املركزية

 .إىل كيفية انتشار البيانات عن طريق حساب التشتت اإلحصاءيشري  - ٢

العالقة اليت ترتبط بني نوع ما من البيانات وبيانات أخرى كما  اإلحصاءيوضح  - ٣
 .هو احلال يف قياس االرتباط بني املتغريات

االحصائية الختيار الدرجة اليت  اإلجراءاتعلى توفري بعض  اإلحصاءيساعد  -٤
ا من املقاييس املتوقعة كما  تتطابق أو تبعد عن تلك القيم املتوقعة أو مدى قر

  .هو احلال عند استخدام املقاييس االستداللية

سيقف حائرا وال يدري  املختلفة يستعرض الطرق اإلحصائية فإذا أراد أي الباحث أن
ا يف هذا االختيار، وإن أ يًا منها خيتار ما مل يكن لديه معايري أو معلومات مسبقة يستنري 

ذه املعايري أو املعلومات جتعل الباحث يف النهاية يسيء استخدام األساليب  عدم األخذ 
وميكن التغلب على . طرقا ال تتناسب مع طبيعة بيانات حبثهيستخدم بالتايل و  ،ئيةاإلحصا
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املشكلة بسهولة إذا استطاع الباحث مقدما التعرف على أي من الطرق اإلحصائية هذه 
  )م١٩٩١،النجار. (تناسب بياناته

لذلك يتطلب يف البحوث أن تكون العمليات الرياضية واملعاجلات اإلحصائية بأفضل       
ما تكون من دقة يف االختيار ويف االستخدام ويف التفسري والتحليل، واعتماد أكثر من عينة  

يف مقدار ما ميلكون من الظاهرة أو اخلاصية املقاسة بشكل  األفرادكي ميكن تصنيف 
تمع، وعليه ينبغي أن تكون لدى أوتعميم النتائج على منهجي بعيد عن الذاتية  فراد ا

الباحث خربة كافية يف اإلحصاء، وال سيما يف اختيار أو تشخيص بعض الوسائل اإلحصائية 
األساسية املناسبة لبحثه، حىت وإن كانت خربة متواضعة كي يساعد اإلحصائي على أقل 

  . اسية ذات العالقة بنوع الوسيلة اإلحصائيةتقدير يف توضيح متغريات حبثه وطبيعتها القي

ال هو صعوبة حتديدو        من املشكالت األساسية اليت تواجه معظم الباحثني يف هذا ا
املناسب لفرضيات البحث ومتغرياته، إذ ليس من الصحيح أن خيتار  ئياإلحصا األسلوب

من  كما انه  ،بته املسبقةالباحث التحليل اإلحصائي الذي يدعم فرضيته حبسب توقعه أو رغ
أمام تقصي احلقائق وبذل اجلهد الكايف للحصول على أفضل النتائج  أدبيات البحث العلمي

املستفيدين من البحث، إذ يتم نشر األحباث عادة وقد يستثمرها اآلخرون، لذا يكون ملزما 
ورة نزيهة أن ال تؤدي النتائج إىل إعطاء معلومات مضللة، وان يذكر النتائج كما هي بص

وأن يذكر مجيع نتائج حتليالته اإلحصائية وليس فقط اليت  ،ودقيقة من غري تضليل أو حتوير
عون يف أخطاء قتكون دالة إحصائيا، وقد مييل بعض الباحثني للسهولة يف إجراء البحث، في

ا خالية من العيوب،  تظليالتأو  م ينظرون إىل نتائج أحباثهم بأ غري مقصودة، أو أ
م املسبقة، ويس يفضل قبل البدء بالبحث أن يراجع زميل  وعون إىل جعلها تدعم تصورا

وعرضها على ، موثوق به خطة البحث للتأكد من دقتها وخلوها من التأثري الذايت للباحث
  .خمتصني يف علم االحصاء
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أنه جيب على الباحث يف اخلطوات األوىل من ) م٢٠١٢( العمريوىف هذا الصدد يرى 
حبثه أن يضع إطارا للبيانات اليت جيب أن حيصل عليها لتساعده يف اإلجابة عن تصميم 

مشكله حبثه، مث حيدد مصادر هذه البيانات واإلجراءات واخلطوات اإلحصائية الالزمة 
 األسلوببل أكثر من ذلك، فإن كل باحث عليه أن يضع تصوراً بشأن .  لتحليلها

يانات اليت سيحصل عليها ألنه على علم مسبق بلل هسيستخدمه يف حتليل ذياإلحصائي ال
  .بطبيعتها

أن املشــكالت اإلحصــائية حتتــل أمهيــة خاصــة لــدى أعضــاء هيئــة ) م٢٠١١(ويــرى الشــرع     
م املختلفــة وذلــك ألن العمليــات اإلحصـائية تتعامــل مــع العلــوم اإلنســانية  التـدريس بتخصصــا

التـــدريس حلـــل مثـــل هـــذه املشـــكالت إىل واالجتماعيـــة والطبيعيـــة، ويلجـــأ بعـــض أعضـــاء هيئـــة 
املتخصصــني يف اإلحصـــاء وأحيانـــًا إىل املراكـــز التجاريـــة املتخصصــة مـــن خـــارج اجلامعـــة مقابـــل 
مبلــغ مــن املــال يدفعــه عضــو هيئــة التــدريس يف ســبيل املعاجلــة اإلحصــائية للبيانــات الــيت حصــل 

  .عليها لوصفها وتفسريها

ــــه ) ٦٢:م ١٩٨٥(توفيــــق  ويــــرى         إذا اســــتطاع  الصــــعوبةميكــــن التغلــــب علــــى هــــذه " بأن
األســاليب (الباحــث التعــرف أيــًا مــن الطــرق اإلحصــائية يناســب بياناتــه، أهــي الطــرق املعمليــة 

   .) "األساليب الالبارامرتية( أم الطرق الالمعلمية ) البارامرتية

أربعة معايري البد للباحث أن يضعها نصب عينه عند اختيار األسلوب  وهناك
  : حصائي وسوف نتطرق إىل هذه املعايري بشيء من التفصيل وهياإل

  : طبيعة توزيع متغيرات الدراسة في المجتمع الذي اختيرت منه العينة – ١

عدُّ العمود " أن ) ٥٨: م ٢٠٠٠ (ويشري عالم ُ التوزيع االعتدايل وما يتميز به من خصائص ي
  ".من مكونات عملية اختاذ القرارات الفقري لإلحصاء االستداليل ومكوِّن رئيس
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جيب على الباحث مراعاة االفرتاضات األساسية " أنه ) ١٦: م١٩٩١(يذكر النجار
تمع األصلي، من حيث وأن ، أن شكل التوزيع النظري طبيعياً  هل: بشأن طبيعة وشكل ا

 ".تمع األصليورة مقربة ملعامل اتُعد ص) مقاييس النـزعة املركزية والتشتت(إحصاءات العينة 
وللتأكد من ان التوزيع التكراري لعينة البحث تتبع التوزيع االعتدايل لذا جيب على الباحث 

  : لتواء وذلك من خالل العالقة التاليةأن حيسب اإل

  

  

  

ن الباحث يف هذه احلالة خيتار أحد األساليب املعلمية إف،منحىن التوزيع اعتدا ليًا فإذا كان   
أو كان ،اليت تتناسب مع بياناته ملعاجلتها أما إذا مل يستطيع الباحث اإليفاء باعتدالية التوزيع 

التوزيع االحتمايل للمجتمع غري معروف فان الباحث يف هذه احلالة يستخدم أحد األساليب 
  ".معلمية اليت تتناسب مع بياناته ملعاجلتها الال

كلما قرب االلتواء من الصفر كلما كان املنحىن " أنه ) ١٥: م١٩٩٧ (ويذكر أبو شعيشع   
  ) .١+و  ١- (اعتداليًا كما ميكن قبول املنحىن على أنه اعتدايل إذا كان االلتواء بني 

  : نوعية مستوى القياس المستخدم  – ٢

تعيني أعداد للظواهر اليت نالحظها : " القياس بأنة ) ٢٣ ٣:م ٢٠٠٥(يعرف السيد 
وذلك بالطريقة اليت تيسر لنا حتليل تلك األعداد وفقًا لقواعد حمددة على أن يؤدي بنا ذلك 

  ". التحليل إىل اكتشاف خصائص الظاهرة اليت خنضعها للقياس 

املعلومات  ية ودقةباختالف كم أن املقاييس ختتلف) ١٣: م ٢٠٠٠ (ويشري مراد 
ر قدم أربعة أنواع أو مستويات للقياس مرتبة تصاعديا نأن العامل ستيف ،اليت تكتسبها األرقام

  الوسیط –المتوسط       
  ـــــــــــــــــــــــــــــ= اللتواء ا

 االنحراف المعیاري      
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  : من البسيط إىل األكثر وضوحا

  . Nominal Scale االمسياملستوى  –أ 

   . Ordival Scaleاملستوى الرتيب  –ب 

   . Internal Scale  الفرتى   املستوى –ج 

  . Ratio Scaleاملستوى النسيب  –د 

  

  : تصميم البحث من حيث حجم العينة  – ٣

يف حالة كون تصميم البحث يتطلب وجود عينة "أنة ) ٢٠:م١٩٩١(يذكر النجار   
فهناك العديد من األساليب ،ويود الباحث اختيار مدى متثيل هذه العينة للمجتمع ،واحدة

أما إذا كانت هناك عينتان أو أكثر ففي كل حالة ،لذلك البارامرتية والالبارامرتية املناسبة 
  "ميكن أن نستخدم األسلوب اإلحصائي املناسب 

ويعترب حجم العينة له تأثري على حتديد األسلوب اإلحصائي املناسب لتحليل بيانات     
لذلك ،فإذا كانت العينة صغرية فإن هلا أساليب إحصائية تتناسب مع حجمها ،البحث 
أما إذا كانت العينة كبرية فإن هناك أساليب إحصائية ،ينة يؤثر على اعتدالية التوزيع فصغر الع

لذا فتصميم الدراسة يعترب من ،ختتلف عن تلك اليت استخدمت مع العينة الصغرية ،تناسبها
  . املعايري املهمة الختيار األسلوب اإلحصائي املناسب 

  : قوة االختبار – ٤

قوة االختبار اإلحصائي تعتمد على كل من مستوى " أن  إىل) ٢١٥: م٢٠٠٠ (يشري مراد
وقوة االختبار اإلحصائي تساوي . وحجم العينة ) (النوع الثاين من وخطأ ) (الداللة 
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وميكن زيادة قوة االختبار عن طريق )   - ١(النوع الثاين من واحد ناقص احتمال اخلطأ
ويستخدم الباحثون دائمًا مستوى الداللة . مستوى الداللة وتباين الدرجات وحجم العينة

  ". وهو أمر متفق عليه وليس له دليل علمي أو منطقي) ٠.٠١، ٠.٠٥(

ختبار على رفض الفرض قوة االختبار هي قدرة اإل" أن ) ٦٣: م٢٠٠٧الشربيين ، (ويذكر 
لصفري وتكون تلك القوة يف صورة احتمال تعتمد قيمته على احتمال ارتكاب خطأ من ا

    - ١= قوة االختبار . النوع الثاين 

اخنفـــــــض  وكلمـــــــا ازداد حجـــــــم ، وهـــــــذا يعـــــــين أن قـــــــوة االختبـــــــار ذات عالقـــــــة بالقيمـــــــة 
ـــــار  ـــــة يف البحـــــوث اإلنســـــانية حينمـــــا تكـــــون ،مقـــــدار قـــــوة االختب ـــــار مقبول وتعتـــــرب قـــــوة االختب

)٠,٠٥. " (  

عدداً من العوامل تؤثر على قوة االختبار، ) : ٤١٢: م٢٠٠٠( اخلليلي، وقد حدد عودة
  : ومنها

  . حيث تزداد قوة االختبار بزيادة حجم العينة: حجم العينة  –أ 

  . حيث تزداد قوة االختبار بارتفاع مستوى الداللة: لة املتوقعمستوى الدال –ب 

بافرتاض ان االختبار بذيلني :عالقة القيمة احلقيقية للمعلم بقيمته يف الفرضية الصفرية  –ج 
كذلك تزداد قوة ،ة للمعلم عن القيمة املفروضةيتزداد قوة االختبار كلما ابتعدت القيمة احلقيق

القيمة احلقيقية عن القيمة املفروضة للجهتني األعلى والقيم األقل  االختبار كثريا بابتعاد
ايتها الصغرى عندما تكون القيمة احلقيقية مساوية للقيمة ، وتكون قوة االختبار يف 

  . املفروضة

إذا كان الفرض البديل متجهًا كان االختبار ذو : كون االختبار بذيل واحد أو ذيلني –د 
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ُسمى اختبار ذي اجتاهني ، أ) ذيل(اية واحدة  ما إذا كان الفرض البديل عدمي االجتاه فإنه ي
. حيث أن اختبار الفرضية الصفرية بذيل واحد يزيد من قوة االختبار اإلحصائي ) ذيلني (

وبناء على مستوى الداللة املعني من قبل الباحث وباالستفادة من توزيع املعاينة للمخترب 
حرجا للرفض أو القبول للفرضية الصفرية مع األخذ باحلسبان نعني حدا  أناإلحصائي ميكن 

املنحىن املرسوم على يسار الشكل هو منحىن توزيع  أن)٢-٢(الفرضية البديلة ويشري الشكل 
واملنحىن على اليمني .الفرضية الصفرية صحيحة  أناملعاينة الختبار إحصائي معني بافرتاض 

الفرضية الصفرية خاطئة وان الفرضية  أنار بافرتاض هو منحىن لتوزيع املعاينة هلذا االختب
أما اخلط الرأسي فيشري إىل نقطة احلد احلرج لرفض أو قبول الفرضية .البديلة صحيحة 

فإذا وقعت قيمة املخترب اإلحصائي املستخدم يف اختبار الفرضية الصفرية إىل يسار .الصفرية
احلرج فنرفض هذه  أما إذا وقعت إىل ميني احلد، احلد احلرج نقبل الفرضية الصفرية

واملساحة الواقعة حتث املنحىن األول يف منطقة الرفض تدل على احتمال ارتكاب .الفرضية
أما املساحة الواقعة حتت املنحىن الثاين يف منطقة .Type I error اخلطاء من النوع األول

بار وقوة االخت.Type II error القبول فتدل على احتمال ارتكاب اخلطأ من النوع الثاين
  .هي املساحة الواقعة حتت املنحىن الثاين يف منطقة الرفض

  

  
  

  

                          

  

  )م٢٠٠٧(الشربيني       .يوضح التوزيع للفرض الصفري والتوزيع الممثل للفرض األخر): ١(شكل
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  : الدراسات السابقة 
  :مقدمة 

ضوعات اليت و به من ابرز امليعترب البحث العلمي يف اجلامعات السعودية وما يتعلق    
مإحظيت ب هم ألدراسة واقعها و ، هتمام الدارسني والباحثني على خمتلف ختصصا
ا و  اأمعوقا حد األبعاد الرئيسية لرسالة اجلامعة أوذلك تبعا ألمهيته وكونه ، برز مشكال

تمع   .وملا حيققه من نفع للفرد وا

إال أن الباحث وجد ، حث العلمي وصعوباتهوبالرغم من وفرة األحباث املتعلقة بالب   
  :  وهي على النحو التايل، جمموعه قليلة تتصل بفكرة دراسته

  هدفت إىل التعرف على نوع املشكالت اليت تواجهها ) هـ ١٤٠٥( دراسة البسام
طالبات الدراسات العليا يف جامعة أم القرى لدى إعدادهن رسائل املاجستري 

 إىل أن من النتائج أشارت، طالبة ) ١٠١( على عينة قوامها  توأجري. والدكتوراه 
للطالبات يف إعداد حبث علمي بني أهم املشاكل عدم مساعدة اإلشراف األكادميي 

عدم توافر خلفية  ، اليت ختدم الباحثة ةلمصادر العلميافتقار مكتبة اجلماعة ل، جديد
بالصورة اليت تساعد  كاملة لدى الطالبات خبصوص طرق البحث العلمي وأساليبه

خاصة الطالبات الاليت يقمن ، لى إعداد البحوث بأسلوب علمي جيدالطالبات ع
بدراسات ميدانية تتطلب اإلملام بأدوات البحث وبنائها واألساليب اإلحصائية 

  . ملعاجلة املوضوع  املختلفة
  ١٩٩٠( دراسة ماك ،Mac (  هدفت إىل التعرف على أمهية إرشاد طلبة و

وتدريبهم على ، الدراسات العليا جبامعة فلوريدا بتصميم حبوث رسائل املاجستري 
من خالل ، تنفيذها باستخدام احلاسوب يف اإلحصاء ويف تصميم البحث الرتبوي 

إعداد برنامج إرشادي وإعطاء تعليمات أساسية يستخرجها الطالب من احلاسوب 
ولوحظ أن هذا الربنامج حقق تقدمًا واضحًا يف تصاميم البحوث لدى . ًا تدرجيي

توافر األخالقيات ، طالب الدراسات العليا من حيث تعريف مصطلحات البحث 
مجع ، حتديد حمددات البحث ، صياغة الفرضيات ، حتديد املشكلة ، يف البحث 
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، رة تصميم البحث وتوفر مها، وكتابة ملخص البحث ، عرض النتائج ، البيانات 
وحتويل البيانات النوعية إىل ، وتطوير االختبارات واملقاييس ، واختيار العينات 

 .بيانات كمية 
  هدفت إىل تقدمي برنامج مقرتح إلكساب طالب و )م ١٩٩٢( دراسة سالمة

وحدد البحث ، الدراسات العليا يف الرتبية مهارات استخدام األساليب اإلحصائية 
ات ينبغي على طالب الدراسات العليا يف الرتبية امتالكها وكانت عدد من املهار 

، الرئيسية هي مهارة استخدام األسلوب اإلحصائي يف عالج املشكلة البحثية  ارةامله
وتوصل إىل عدم إملام ، وقد حلل البحث هذه املهارة على مخس مهارات فرعية 

  . نتائجها  الطالب ملفهوم األساليب اإلحصائية واستخدامها وتفسري
  هدفت على تقومي ممارسات طالب الدراسات العليا و )هـ ١٤١٧( دراسة باخليور

وحتديد مدى متكنهم من بناء الفرضيات ، املتعلقة بصياغة فرضيات رسائلهم العلمية 
طبقًا ملعايري وشروط الفرضيات اجليدة على عينة قصدية من رسائل املاجستري يف كل 

، رسالة ١٤٠أم القرى وجامعة امللك سعود وبلغ عددها  من كلييت الرتبية جبامعة
يف طرق البحث يف رسائلهم ولوحظ عدم متكن بعض الطالب من تطبيق ما تعلموه 

حيث أكدت نتائج البحث على وجود أخطاء كثرية من جانب الطالب ، العلمية
حاز جمال حتقيق الفرضيات . الباحثني يف مضمون فرضيات رسائلهم العلمية 

ال املتعلق بصياغة ، واختبارها إحصائيًا على أعلى عدد من األخطاء  وتاله ا
ن الفرضيات اختالف شيوع األخطاء يف مضمو . الفرضيات مث اشتقاق الفرضيات 

  . جبوانبها الثالثة باختالف الكلية والقسم باستثناء النوع 
  هدفت إىل التعرف على مدى متكن طالب الدراسات و )  ١٩٩٦( دراسة عجيز

على عينة من ، العليا بكلية الرتبية من املهارات األساسية الالزمة للبحث الرتبوي 
طالبًا وطالبة توزعوا )  ٥٠ (طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية بلغ عددهم 

وتوصل البحث إىل أن نسبة متكن الباحثني من طالب الدراسات العليا ، بالتساوي 
تقريبًا من حجم العينة وهذا يعد مؤشراً % ١٩ضئيلة جداً حيث بلغت النسبة 
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كما توصل البحث إىل . خطرياً جيب معاجلته وإجياد احللول اجلذرية هلذه املشكلة 
  . على اإلناث يف مثان مهارات وتساوى الطرفني يف مهارتني تفوق الذكور 

  هدفت إىل التعرف على األخطاء الشائعة لدى  حيث )م ١٩٩٩( أجرى عفانة
جامعة ، اجلامعة اإلسالمية بغزة ( طلبة الدراسات العليا يف كل جامعة على حده 

رف على األخطاء إىل التع تكما هدف، ) كلية الرتبية احلكومية بغزة ، األزهر بغزة 
وذلك لتحديد ، املشرتكة لدى طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات الثالثة جمتمعة 

وهل هذا الضعف . نقاط الضعف العام لدى الطلبة يف تصميم البحوث الرتبوية 
خطة )  ٥٣( على  وأجرى. باملساقات املقدمة أم باإلمكاناتيتعلق بالطالب أو 

وتوصل البحث إىل ، يات الرتبية يف اجلامعات الثالثةورسالة ماجستري قدمت إىل كل
وجود بعض األخطاء الشائعة يف تصاميم بعض البحوث الرتبوية لدى بعض طالب 

ذه األخطاء يف طرح تساؤالت وتركزت ه. الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية 
املمثلة يار العينة وحتديد البحوث السابقة املالئمة ملوضوع البحث واخت، البحث

شائعًا  وجد البحث أن هناك أربعة عشر خطأوعلى املستوى الفردي ، تمع البحث
، واملشكلة ،األزهر متعلق بالعنوان واملقدمة جامعةطالب الدراسات العليا لدى 
، ومراجعة البحوث السابقة، أهدافه و ، وأمهية البحث، والفرضيات، ؤالتوالتسا

، واملراجع، اإلحصائيةواألساليب ، البحث وخطوات ، ومنهجية البحث وأدواته 
بينما وجد أن هناك مخسة أخطاء شائعة لدى طلبة الدراسات العليا يف  . والطباعة

، واملقدمة، أخطاء تتعلق بالعنوانوتركزت هذه األخطاء ب، كلية الرتبية احلكومية بغزة 
،  علق بالفرضياتوعدم قدرة الطلبة على عرض مقدمة خطة البحث وأخطاء تت

كما وجد البحث أن األخطاء الشائعة يف . واألخطاء املطبعية، والبحوث السابقة
ديد وحت، شائعة تتعلق بطرح تساؤالت البحث اجلامعة اإلسالمية بلغت ثالثة أخطاء

 .واختيار العينة املمثلة للبحث ، البحوث السابقة ملوضوع البحث
   عايري املأمولة واملتوافرة يف إىل الكشف عن أهم امل تهدفو ) م ٢٠٠٤( دراسة جرب

جامعة ، جامعة بريزيت ، املقدمة يف جامعة النجاح ، رسائل املاجستري يف الرتبية 
وتوصل ، مشرفا ١٨وعددهم .  من وجهة نظر املشرفني على هذه الرسائل، القدس 
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يت البحث إىل أن اهلوة األكرب بني املأمول واملتوافر كانت يف لغة البحث اليت حظ
 تفتقر إىل العرض اللغوي وأن معظم رسائل املاجستري. تبة األوىل كصفة متوافرةباملر 

. أمول واملتوافر يف أدبيات البحثكما يالحظ أن هناك هوة كبرية بني امل، الراقي
وحصل البند اخلاص باملراجعة الناقدة للدراسات ذات العالقة كصفة متوافرة على اقل 

وأن الباحثني يكتفون . كصفة مأمولة)  ٤.٨( نما حصل على بي)  ٣.٥( تقدير 
م كاف أو دون تنظي، بحوث السابقة يف املشكلة البحثيةبعرض تارخيي مللخصات ال
وأن يبني احلاجة إىل ، باحث ملشكلة حبثهجيب أن ميهد ال، ربط وتقومي هلذه البحوث

هذه وأن كثرياً من مناقشي ، حبثه ليس جمرد تكرار لبحوث سابقةوأن ، هذا البحث 
كما دلت على . الرسائل ال يعريون االهتمام إىل هذا الفصل املهم من الرسالة 

نتباه بعض الباحثني يف عزل إوعدم ، صعوبة ضبط مجيع متغريات البحث من جهة 
كذلك . املتغريات أو ضبط هذه املتغريات قد تؤثر على الصدق الداخلي للبحث 

  . املتوافر واملتأمل يف دقة وسائل مجع املعلومات  لوحظت هوة بني
  ا دراسةويف هدفت إىل معرفة مدى توفر و )هـ ١٤٢٨( عسريي  أخرى قام 

الكفايات األساسية يف اإلحصاء الرتبوي لدى طالب وطالبات الدراسات العليا 
، ة املرحلة الدراسي، س اجلن( بكلية الرتبية جبامعة أم القرى يف ضوء املتغريات 

من خالل اختبار حتصيلي يف الكفايات األساسية يف اإلحصاء الرتبوي . )التخصص 
أظهرت النتائج تدنيًا يف . من مرحليت املاجستري والدكتوراه طالب وطالبة ٢٧١على 

توافر الكفايات األساسية يف اإلحصاء الرتبوي لدى طالب وطالبات الدراسات 
. ختبار الكلي أو نتائج االختبارات الفرعية ج اإلالعليا بكلية الرتبية سواءاً يف نتائ

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الكفايات األساسية يف اإلحصاء الرتبوي 
ختالف وأيضًا إل، ختالف املرحلة الدراسية بشكل عام لدى عينة البحث تعزى إل

اء وجود فروق ذات دالالت إحصائية يف الكفايات األساسية يف اإلحص، النوع 
  . الرتبوي لدى عينة البحث تعزى ألثر اختالف التخصص 

  هدفت إىل معرفة مدى متكن طالب الدراسات العليا و  )م ٢٠٠٨( دراسة احلارثي
، بكلية الرتبية جبامعة أم القرى من املعارف األساسية يف إعداد خطة البحوث الرتبوية 
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ولتحديد التمكن ، مرجعي احملك باستخدام منوذج راش واستخدم اختبار تشخيصي
وتوصل البحث إىل وجود فروق دالة . م درجة القطع وفقًا لطريقة أجنوفاستخد

 . إحصائيًا بني درجة متكن الطالب من املهارات األساسية ودرجة القطع 
  هدفت الدراسة ملعرفة درجة صعوبات كتابة  البحث العلمي و ) هـ١٤٣٠( دراسة طه

القرى ودراسة الفروق  أمبكلية الرتبية جبامعة  طالبات الدراسات العليا/ لدى طالب
 –النوع (،بني متوسطات درجات تلك الصعوبات البحثية يف ضوء بعض املتغريات

ومناهج  اإلحصاءعدد املقررات الدراسية يف جمال  –القسم –املرحلة الدراسية 
(  ة ست جماالت وهي صعوبات كتاب إىلقسمت الصعوبات البحثية ) البحث 
 –البحث  إجراءات –النظري والدراسات السابقة  اإلطار –البحث  إىلاملدخل 

وقد استخدم املنهج الوصفي ).التوصيات  –اخلالصة  –تفسري نتائج البحث 
 األقلطالبا وطالبة والذين درسوا على  ١٧٦بلغت  قصديهوكانت  عينة الدراسة 

 نأ إىلالنتائج  أشارتو .ومناهج البحث باإلحصاءمقررين من املقررات اليت هلا عالقة 
 إىلاملدخل (املتوسطات احلسابية لدرجة صعوبات كتابة البحث كانت يف 

النظري والدراسات  اإلطار(ويف ، أي بدرجة متوسطة) ٢.٨٧(يساوي )حثالب
يساوي ) البحث  إجراءات( ويف ، أي بدرجة كبرية) ٣.٤٢( يساوي) قةالساب

، أي بدرجة كبرية) ٣.٦٢(يساوي ) ئجتفسري النتا(ويف ، أي بدرجة كبرية ) ٣.٤٥(
أي بدرجة ) ٣.١٧(يساوي )  خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات( املتوسط يف

  .أي بدرجة متوسطة ) ٢.٩٧( يساوي ) املراجع والتوثيق ( ويف ، متوسطة
  

  : التعليق على الدراسات السابقة
   ركزت كثرياً من البحوث على أمهية العناية بالبحث الرتبوي وبناءه بشكل عام مثل 

بعض الدراسات اهتمت )  ١٩٩٠.(Mac،  م ٢٠٠٤جرب  ،م١٩٩٩عفانة  
والبعض اهتم ) هـ ١٤٠٥البسام ، م ٢٠٠٤جرب  (بالبحث يف الرسائل العلمية مثل 

وهناك دراسات اهتمت  ،م ١٩٩٩، عفانة   مثل والرسائل العلمية خبطة البحث
سالمة   بإكساب طالب الدراسات العليا بعضًا من املهارات البحثية مثل حبث
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أظهرت بعض الدراسات أمهية دراسة متكني طالب  ،م١٩٩٠عالم، م١٩٩٢
 ،م١٩٩٦عجيز  ، هـ ١٤٢٨،الدراسات العليا مهارات البحث العلمي مثل عسريي 

بعض البحوث اليت تناولت ، لبحث تباينت الدراسات السابقة من حيث عينة او 
، لدى طالب الدراسات العليا وبعضها تناول الطالبات فقط  البحثية صعوباتال

بعض الدراسات تناولت البحث العلمي من  ،والبعض تناول الطالب والطالبات
. املأمول منه و البعض تناول واقعه ، ه أو صعوباته أو األخطاء الشائعةحيث مشكالت

رحلة الدراسية اليت تناولتها البعض يف مرحلة الدبلوم والبعض يف واختلفت يف امل
عًا لظروف  تنوعت اإلجراءات وأساليب املعاجلة اإلحصائية تب، والدكتوراهاملاجستري 

حيث  وقد استفاد الباحث كثرياً من الدراسات السابقة ، كل ما حبث وما يناسبها
  .  الباحث يف جمال حبثهكانت انطالقة له من جهة النواحي اليت تفيد 

ــــــف عــــــن دراســــــة  وجيــــــب اإلشــــــارة   ــــــة ختتل يف  ) ه١٤٣٠(طــــــهإىل أن الدراســــــة احلالي
ــــا تناولــــت الصـــــعوبات البحثيــــة الـــــيت يواجههــــا طــــالب الدراســـــات العليــــا بكليـــــة  كو

ــــــة جبامعــــــة  ــــــدريسهيئــــــة ال أعضــــــاءالقــــــرى مــــــن وجهــــــة نظــــــر الســــــادة  أمالرتبي  أمــــــا، ت
طالبــــات الدراســـــات /ن وجهـــــة نظــــر طـــــالبفقــــد تناولتهـــــا مــــ )ه١٤٣٠(طـــــهدراســــة 

       .القرى  أمالعليا بكلية الرتبية جبامعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٥ 
 

   

  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة

  
  

 منهج الدراسة  
 جمتمع الدراسة  
 عينة الدراسة  
 أداة الدراسة  
 صدق األداة  
 ثبات األداة  
 األساليب اإلحصائية  
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  إجراءات الدراسة

  مقدمة
اإلجراءات اليت مت تطبيقها من حيث حتديد منهج الدراسة،  وصف جمتمع الفصل  اتناول هذ

وعينة الدراسة، بناء األداة املناسبة، التحقق من الصدق والثبات ألداة الدراسة، حتديد 
  .اإلحصائية املناسبة لتحليل بيانات الدراسة باألسالي

  منهج الدراسة   : أوال
بناء على مشكلة الدراسة، وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة، ومراجعة العديد من 
املناهج البحثية، وجد الباحث أن املنهج املالئم للدراسة احلالية هو املنهج الوصفي املسحي 

يعتمد على دراسة الظاهرة  " أن املنهج الوصفي ) م٢٠٠٤(حيث أشار عبيدات وآخرون 
، فالتعبري كما توجد يف الواقع  ، ويعرب عنها تعبرياً كيفيًا أو كميًا ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا

الكيفي يصف لنا الظاهرة ويبني خصائصها، بينما التعبري الكمي يعطينا وصفًا رقميًا ملقدار 
أن املنهج الوصفي ال ) " م ٢٠٠٤( وذكر العساف . ٣١٠ص" الظاهرة، أو حجمها 

ها وإمنا ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك ألنه يتضمن قدراً من يقتصر على مجع البيانات وتبويب
  . ١٩٣ص " التفسري هلذه البيانات

  :مجتمع الدراسة : ثانياُ 
أو األشخاص الذين يكونون موضوع مشكلة  املفرداتمجيع "بأنه  تمع الدراسةيعرف جم
 من هاتكون جمتمعويف الدراسة احلالية ). ١١٣ص :م٢٠٠٤ ،وآخرون عبيدات( ."الدراسة

) ٨٩ (مجيع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة أم القرى، والبالغ عددهم 
ن أعضاء هيئة التدريس للعام اجلامعي عضواً حسب إحصائية عمادة شؤو 

  :كما هو موضحا باجلداول التالية) هــ١٤٣١/١٤٣٢
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 وصف المجتمع الكلي حسب األقسام): ١( جدول رقم 
 % ك الكلي حسب األقساموصف المجتمع 

  ١٣,٤٨  ١٢  التربية الفنية
  ١٥,٧٣  ١٤  التربية االسالمية

  ٣٥,٩٦  ٣٢  المناهج وطرق التدريس
  ١٥,٧٣  ١٤  االدارة التربوية والتخطيط

  ١٩,١  ١٧  علم النفس
  ١٠٠  ٨٩ الكلي

ســـــــام علـــــــى أقوهـــــــم موزعـــــــون علـــــــى مخســـــــة ، عضـــــــواً ) ٨٩(عـــــــدد أعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس 
ـــــــــة الفنيـــــــــة وبنســـــــــبة ) ١٢(: النحـــــــــو التـــــــــايل      ، %)١٣.٤٨(عضـــــــــوا تدريســـــــــيا بقســـــــــم الرتبي

 عضــــــــواً ) ٣٢(، %)١٥.٧٣(بقســـــــم الرتبيــــــــة االســـــــالمية واملقارنــــــــة وبنســـــــبة  عضـــــــواً ) ١٤( 
ـــــــــدريس وبنســـــــــبة  ـــــــــاهج وطـــــــــرق الت  اإلدارةبقســـــــــم  عضـــــــــواً ) ١٤(، %)٣٥.٩٦(بقســـــــــم املن

نفس وبنســـــــبة عضـــــــوا بقســـــــم علـــــــم الـــــــ) ١٧(و، %)١٥.٧٣(الرتبويـــــــة والتخطـــــــيط وبنســـــــبة 
)١٩.١.(%  

 وصف المجتمع الكلي حسب الدرجة العلمية): ٢( جدول رقم 
 % ك وصف المجتمع الكلي الدرجة العلمية

  ٤٢,٧  ٣٨  أستاذ مساعد

  ٣٤,٨٣  ٣١  أستاذ مشارك

  ٢٢,٤٧  ٢٠  أستاذ

  ١٠٠  ٨٩ الكلي

 ثالثــــــة درجــــــات علميــــــةوهــــــم موزعــــــون علــــــى ، عضــــــواً ) ٨٩(عــــــدد أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس 
ـــــايل  تمـــــع الـــــذين حيملـــــون الدرجـــــة العلميـــــة  أفـــــرادعـــــدد : علـــــى النحـــــو الت ســـــتاذ مســـــاعد أا

ـــــة  أمـــــا، %)٤٢,٧(  عضـــــوا وبنســـــبة ) ٣٨( ـــــون الدرجـــــة العلمي ـــــذين حيمل ســـــتاذ مشـــــارك أال
) ٢٠( أســــــتاذمــــــا الــــــذين حيملــــــون الدرجــــــة العلميــــــة أو ، %)٣٤,٨٣(وبنســــــبة  عضــــــواً ) ٣١(

  ).٢٢,٤٧(وبنسبة  عضواً 
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  :الدراسة عينة: ثالثا
نظراً إلمكانية تطبيق أداة هذه الدراسة على مجيع أفراد جمتمعها من السادة أعضاء هيئة 
التدريس بكلية الرتبية جامعة أم القرى، مل يلجأ الباحث إىل اسلوب العينات، لذا استخدم 

تمع د وكان عد. الباحث طريقة احلصر الشامل،  ومت توزيع االستبيانات على كامل أفراد ا
استبانه، وبنسبة مئوية ) ٧٤(املكتملة اليت أدخلت يف عملية التحليل اإلحصائي  تاالستبيانا

تمع الدراسة من خالل االستبيانا يتقريبا،  وفيما يل%) ٨٤(   :املكتملة توصفا 
  وصف مجتمع الدراسة حسب الدرجة العلمية

  وصف مجتمع الدراسة حسب الدرجة العلمية): ٣( جدول رقم 

  األشراف العلمي
  الكلي  أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٤٥.٩  ٣٤  -  -  -  -  ٤٥.٩  ٣٤  ماجستير
  ٥٤.١  ٤٠  ١٣.٥  ١٠  ٤٠.٦  ٣٠  -  -  ماجستير ودكتوراه

  ١٠٠  ٧٤  ١٣.٥  ١٠  ٤٠.٦  ٣٠  ٤٥.٩  ٣٤  الكلي

عضوا ) ٣٤(يساوي ) أستاذ مساعد(عدد السادة أعضاء هيئة التدريس يف الدرجة العلمية 
تمع، ومجيعهم قاموا باإلشراف العلمي على رسائل %) ٤٥.٩(وبنسبة  من حجم ا

) أستاذ مشارك(عدد السادة أعضاء هيئة التدريس يف الدرجة العلمية . املاجستري فقط
تمع، ومجيعهم قاموا باإلشراف %) ٤٠.٦(عضوا وبنسبة ) ٣٠(يساوي  من حجم ا

عدد السادة أعضاء هيئة التدريس يف الدرجة . الدكتوراهالعلمي على رسائل املاجستري و 
تمع، ومجيعهم قاموا %) ١٣.٥(عضوا وبنسبة ) ١٠(يساوي ) أستاذ(العلمية  من حجم ا

  .باإلشراف العلمي على رسائل املاجستري والدكتوراه
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  وصف مجتمع الدراسة حسب األقسام العلمية
  سام العلميةوصف مجتمع الدراسة حسب األق): ٤( جدول رقم 

األشراف 
  العلمي

  اإلدارة
  التربوية

المناهج 
وطرق 
  التدريس

  علم
 النفس 

التربية 
 اإلسالمية

  التربية
  الفنية

  الكلي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٤٥.٩  ٣٤  ٨.١  ٦  ٦.٨  ٥  ٥.٤  ٤  ٢٠.٣  ١٥  ٥.٤  ٤  ماجستير

ماجستير 
  ودكتوراه

٥٤.١  ٤٠  ٨.١  ٦  ٩.٦  ٧  ٩.٦  ٧  ١٦.٢  ١٢  ١٠.٨  ٨  

  ١٠٠  ٧٤  ١٦.٢  ١٢  ١٦.٢  ١٢  ١٤.٩  ١١  ٣٦.٥  ٢٧  ١٦.٢  ١٢  الكلي

عضوا ) ١٢(عدد السادة أعضاء هيئة التدريس من قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط يساوي 
تمع، منهم %) ١٦.٢(وبنسبة  قاموا باإلشراف العلمي على رسائل %) ٥.٤(من حجم ا

. قاموا باإلشراف العلمي على رسائل املاجستري والدكتوراه%) ١٠.٨(املاجستري فقط، و
عضوا ) ٢٧(تدريس من قسم املناهج وطرق التدريس يساوي عدد السادة أعضاء هيئة ال

تمع، منهم %) ٣٦.٥(وبنسبة  قاموا باإلشراف العلمي على %) ٢٠.٣(من حجم ا
قاموا باإلشراف العلمي على رسائل املاجستري %) ١٦.٢(رسائل املاجستري فقط، و

عضوا ) ١١( عدد السادة أعضاء هيئة التدريس من قسم علم النفس يساوي. والدكتوراه
تمع، منهم %) ١٤.٩(وبنسبة  قاموا باإلشراف العلمي على رسائل %) ٥.٤(من حجم ا

عدد . قاموا باإلشراف العلمي على رسائل املاجستري والدكتوراه%) ٩.٥(املاجستري فقط، و
عضوا وبنسبة ) ١٢(السادة أعضاء هيئة التدريس من قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يساوي 

تمع، منهم %) ١٦.٢( قاموا باإلشراف العلمي على رسائل %) ٦.٨(من حجم ا
عدد . قاموا باإلشراف العلمي على رسائل املاجستري والدكتوراه%) ٩.٥(املاجستري فقط، و

من %) ١٢.٦(عضوا وبنسبة ) ١٢(السادة أعضاء هيئة التدريس من الرتبية الفنية يساوي 
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تمع، منهم  شراف العلمي على رسائل املاجستري فقط، قاموا باإل%) ٨.١(حجم ا
  .قاموا باإلشراف العلمي على رسائل املاجستري والدكتوراه%) ٨.١(و

  وصف مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة
  وصف مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة):  ٥(جدول رقم 

  األشراف العلمي
 ١٠أقل من 

  سنوات
سنوات  ١٠من 

  فأكثر
  الكلي

  %  ك  %  ك  %  ك
  ٤٥.٩  ٣٤  ٣٥.١  ٢٦  ١٠.٨  ٨  ماجستير

  ٥٤.١  ٤٠  ٤٥.١  ٤٠  -  -  ماجستير ودكتوراه
  ١٠٠  ٧٤  ٨٩.٢  ٦٦  ١٠.٨  ٨  الكلي

عضوا وبنسبة ) ٨(سنوات خربة يساوي  ١٠عدد السادة أعضاء هيئة التدريس يف أقل من 
تمع، ومجيعهم قاموا باإلشراف العلمي على رسائل املاجستري %) ١٠.٨( من حجم ا

عضوا ) ٤٠(سنوات خربة فأكثر يساوي  ١٠عدد السادة أعضاء هيئة التدريس من . فقط
تمع، م%) ٨٩.٢(وبنسبة  قاموا باإلشراف العلمي على %) ٣٥.١(نهم من حجم ا

قاموا باإلشراف العلمي على رسائل املاجستري %) ٤٥.١(رسائل املاجستري فقط، و
  . والدكتوراه

  أداة الدراسة : رابعا
لطبيعة الدراسة من حيث اجلهد  همتئالاستخدم الباحث االستبيان كأداة هلذه الدراسة، مل

االستبانه أكثر ): "١٤٥ص م٢٠٠٤(عبيدات وآخرون  يذكر، و أفراد جمتمع الدراسة حجمو 
، وتعترب من أفضل وسائل مجع املعلومات  جمتمع  عنأدوات البحث العلمي استخدامًا

  ." الدراسة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني
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  :خطوات تصميم أداة الدراسة 
  :لتصميم أداة الدراسة التاليةخطوات ال الباحثأتبع  

 تحديد مصادر تصميم االستبيان 

  :تم االعتماد على المصادر التالية عند تصميم االستبيان
البحوث والدراسات السابقة ذات و اإلطالع على العديد من الدوريات والمجالت التربوية  -

  .الصلة بمشكلة الدراسة الحالية 
  .لالستفادة من خبراتهم مقابلة مجموعة من ذوي االختصاص في هذا المجال -
  االستبيانتحديد أهداف:  

  :ما يلي معرفةتهدف إلى  استبانهتم تصميم 

صعوبات البحث العلمي املنهجية اإلحصائية لدى طالب الدراسات العليا بكلية  -
  الرتبية جامعة أم القرى

صعوبات البحث العلمي املنهجية اإلحصائية لدى طالب الدراسات العليا بكلية  -
  جامعة أم القرى الرتبية

تبعا ملتغريات الدراسة  االختالفات بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع معرفة -
 ).الرسائل اليت مت اإلشراف عليها –اخلربة التدريسية  –القسم  –الدرجة العلمية (

 صياغة فقرات االستبيان :  
ا وأهدافها، ومن خالل اإلستفادة من  طار النظري اإلإنطالقا من مشكلة الدراسة وتساؤال

يف ) ه ١٤٣٠،طه(باالستفادة من االستبانة اليت أعدها الباحث  ، قام والدراسات السابقة
ا وأجرى عليها بعض التعديالت وقام بصياغة ا األولية اال الدراسة اليت قام  ستبانة يف صور

 ومالحظاته، كان من توجيهات هإبداء رأي وبعداملشرف على الدراسة سعادة عرضها على ومت 
. مهايوذلك لتحك واخلربةختصاص عرضها على جمموعه من احملكمني من ذوى اال سعادته

  ) .سوف يتناول الباحث حتكيم االستبيان الحقا(
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  : سيين همااحتوى االستبيان على جزأين أسا: في صورته النهائية يانستباال -

 –الدرجة العلمية ( عبارة عن معلومات عامة عن جمتمع الدراسة من حيث: الجزء األول
  ).الرسائل اليت مت اإلشراف عليها –اخلربة التدريسية  –القسم 

فقرة، توزعت علـى حمـاور ) ٥٥(اشتمل على فقرات االستبيان واليت تكونت من  :الجزء الثاني
  : حماور كالتايل ) ٦(االستبيان 

  فقرات) ٩(مشكالت املدخل إىل البحث : احملور األول

  فقرات) ١٠(مشكالت اإلطار النظري والدراسات السابقة : احملور الثاين

  ات بنودفقر ) ١٠(مشكالت إجراءات البحث : احملور الثالث

  فقرات) ١٠(مشكالت تفسري نتائج البحث : احملور الرابع

  فقرات) ٦(مشكالت خالصة وتوصيات ومقرتحات البحث : احملور اخلامس

  فقرات) ١٠(مشكالت املراجع والتوثيق : احملور السادس

 تصحيح المقياس :  

ـــاس ليكـــرت الخماســـي  ـــاس اســـتخدم الباحـــث مقي ـــرة لقي ـــام كـــل فق ـــي الجانـــب األيســـر أم مـــدى ف

  :المعوق على النحو التالي/الممارسة

  الفقرة 
  درجة الصعوبة

كبيرة 
  قليلة  متوسطة  كبيرة  جدا

قليلة 
  جدا

            كتابة مقدمة البحث
 

قليلة لالستجابة ) ١(مت تصحيح املقياس حبيث يعطى الدرجة ، وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي
) ٤(لالستجابة متوسطة و الدرجة ) ٣(و الدرجة  قليلةلالستجابة ) ٢(والدرجة جدا 

  .لالستجابة كبرية جدا) ٥(لالستجابة كبرية و الدرجة 
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  :ومت استخدام املعيار التايل للحكم على درجة املشكلة  
  أقل قيمة يف تدرج املقياس  - أكرب قيمة يف تدرج املقياس = املدى 
        =٤=  ١ – ٥  

  عدد فئات املقياس  ÷ املدى = طول الفئة 
            =٠.٨=  ٥÷  ٤  

  )قليلة جدا(درجة تكون االستجابة )  ١.٨( إىل ) ١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 
  )قليلة(درجة تكون االستجابة )  ٢.٦٠( إىل ) ١.٨١(احلسايب من  طإذا كان قيمة املتوس

  )متوسطة( درجة تكون االستجابة)  ٣.٤٠( إىل ) ٢.٦١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 
  )كبرية(درجة تكون االستجابة )  ٤.٢٠( إىل ) ٣.٤١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 
  )كبرية جدا(درجة تكون االستجابة )  ٥( إىل ) ٤.٢١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

  :صدق األداة : خامسا
ورية الـيت أن صـدق االسـتبيان مـن الشـروط الضـر  )١٩٦م، ص٢٠٠٤(عبيدات وآخـرون ذكر 

ينبغي توافرها يف األداة اليت تعتمدها الدراسة، أداة الدراسة تكون صادقة إذا كان مبقدورها أن 
تقيس فعالً ما وضعت لقياسـه، وإذا وافـق اخلـرباء علـى أن األداة مالئمـة ملـا وضـعت مـن أجلـه 

واســـتخدم الباحـــث . فإنـــه ميكـــن االعتمـــاد علـــى حكمهـــم، وهـــذا مـــا يعـــرف بصـــدق احملكمـــني
  :للتأكد من صدق االستبيان الطرق التالية

  صدق المحكمين - ١
قام الباحث بإجراء بعض التعديالت على االستبيان مبا يتفق مع الدراسة احلالية وفق ما ارتآه 
املشرف عليه، مث قام بعد ذلك بعرضه يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني من ذوي 

هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة أم القرى، و بلغ االختصاص واخلربة من السادة أعضاء 
خطاب موجه إىل احملكمني  ةستبانتصدر اال ). ٢( ،  ملحق رقم ) ٦(عدد احملكمني 

م حول فقرات االو  ،وأهداف الدراسة عنوانيوضح   ةستبانطلب من احملكمني إبداء مالحظا
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ا  ذي تنتمي إليه، ومدى وضوح كل ال باحملوروذلك من حيث مدى ارتباط كل فقرة من فقرا
صياغتها اللغوية، واقرتاح طرق حتسينها وذلك بإعادة الصياغة أو غري ما ورد مما  ةفقرة وسالم
ستعادة النسخ احملكمة مت ا وبعد ، وكذلك النظر يف تدرج املقياس ومدى مالئمتهيرونه مناسباً 

م راء احملكمني ومآستبانة يف ضوء بعض فقرات االصياغة تعديل  وأصبح عدد الحظا
  .فقرة) ٥٥( الفقرات يف االستبيان 

  صدق االتساق الداخلي - ٢
صدق االتساق الداخلي يعطي صورة عن مدى التناسق املوجود بني الفقرات املوجودة داخل 

كذلك مدى التناسق . نفس احملور، ومدى اتساق هذه الفقرات مع احملور الذي تنتمي إليه
ومت التأكد من توافر صدق االتساق . ن والدرجة الكلية لالستبيانالداخلي بني حماور االستبيا

الداخلي بعدة صور، منها معامل االرتباط بني درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور 
الذي تنتمي إليه، ومعامل االرتباط بني درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لالستبيان، ومعامل 

وفيما يلي عرض لنتائج صدق . رجة الكلية لالستبياناالرتباط بني درجة كل حمور مع الد
  :االتساق الداخلي

  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور) ٦( جدول رقم 
  الذي تنتمي إليه ومع الدرجة الكلية لالستبيان

 المحور الثالث  المحور الثاني  المحور األول

  االرتباط  م
  بالمحور

  االرتباط
بالدرجة 
 الكلية

 م
  االرتباط
  بالمحور

  االرتباط
بالدرجة 
 الكلية

 م
  االرتباط
  بالمحور

  االرتباط
بالدرجة 
 الكلية

٠.٧٢ ٠.٧٧  ١ ٠.٧٠ ٠.٧٢  ١ ٠.٧١ ٠.٧٥  ١ 
٠.٧٣ ٠.٧٧  ٢  ٠.٧١  ٠.٧٦  ٢  ٠.٧٠  ٠.٧٣  ٢ 

٠.٧٢ ٠.٧٤  ٣ ٠,٧٠ ٠,٧٥  ٣ ٠,٧٢ ٠,٧٨  ٣ 

٠.٧١ ٠.٧٠  ٤ ٠.٧١ ٠.٧٢  ٤ ٠.٧٧ ٠.٨٢  ٤ 

٠.٧١ ٠.٧٣  ٥ ٠.٧٨ ٠.٨٣  ٥ ٠.٧٠ ٠.٧١  ٥ 

٠.٧٠ ٠.٧١  ٦ ٠.٧٠ ٠.٧٣  ٦ ٠.٨٠ ٠.٨٣  ٦ 

٠.٧٥ ٠.٨٣  ٧ ٠.٧٠ ٠.٧٢  ٧ ٠.٧٠ ٠.٧٤  ٧ 



٤٥ 
 

٠.٧٠ ٠.٧٢  ٨ ٠.٧٢ ٠.٧٥  ٨ ٠.٧٣ ٠.٧٧  ٨ 

٠.٧٨ ٠.٨٣  ٩ ٠.٧٠ ٠.٧٢  ٩ ٠.٧٠ ٠.٧٣  ٩ 

-  - - ٠.٧٠ ٠.٧٣  ١٠ ٠.٧٠ ٠.٧١  ١٠ 

 المحور السادس  المحور الخامس  المحور الرابع

  م
  االرتباط
  بالمحور

  االرتباط
بالدرجة 
 الكلية

 م
  االرتباط
  بالمحور

  االرتباط
بالدرجة 
 الكلية

 م
  االرتباط
  بالمحور

  االرتباط
بالدرجة 
 الكلية

٠.٧٢ ٠.٧٥  ١ ٠,٧٣ ٠,٧٨  ١ ٠.٧٠ ٠.٧٢  ١ 
٠.٧٢ ٠.٨٠  ٢ ٠.٧١ ٠.٧٢  ٢  ٠.٧٧  ٠.٨١  ٢ 
٠.٧٠ ٠.٧٣  ٣ ٠.٧١ ٠.٧٣  ٣ ٠,٧٠ ٠,٧٣  ٣ 
٠.٧١ ٠.٨٣  ٤ ٠.٧٨ ٠.٨٥  ٤ ٠.٧٠ ٠.٧٢  ٤ 
٠.٧٠ ٠.٧٠  ٥ ٠.٧٥ ٠.٧٧  ٥ ٠.٧٥ ٠.٧٥  ٥ 
٠.٧٠ ٠.٧١  ٦ ٠.٧٠ ٠.٧٤  ٦ ٠.٧٠ ٠.٨٠  ٦ 
٠.٧٠ ٠.٧٢  ٧ - -  - ٠.٧١ ٠.٧٣  ٧ 
٠.٧١ ٠.٧١  ٨ - -  - ٠.٧٠ ٠.٧١  ٨ 
٠.٧٣ ٠.٨٥  ٩ - -  - ٠.٧٠ ٠.٧٣  ٩ 

٠.٧٣ ٠.٧٦  ١٠ - -  - ٠.٧١ ٠.٧٤  ١٠ 

، ومجيع قيم معامالت االرتباط )٠.٨٥(إىل ) ٠.٧٠(تراوحت قيم معامالت االرتباط من 
، مما يؤكد االتساق الداخلي وبالتايل صدق )٠.٠٥(موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى 

  .االستبيان والتناسق الداخلي 
  معامالت االرتباط بين المحاور وبعضها) ٧( جدول رقم 

  وبين المحاور والدرجة الكلية
  الدرجة الكلية  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  المحور
       ١  األول
      ١ ٠.٨٤  الثاني
     ١ ٠.٧٣ ٠.٧٧  الثالث
    ١ ٠.٧١ ٠.٧٤ ٠.٧٥  الرابع

   ١ ٠.٧٥ ٠.٧٤ ٠.٧١ ٠.٨٣  الخامس
  ١ ٠.٧٢ ٠,٧٢ ٠.٧٧ ٠.٧٠ ٠.٧٤  السادس

 ١ ٠.٧٤ ٠.٧٦ ٠.٧٣ ٠.٧٥ ٠.٧٤ ٠.٧٦  الدرجة الكلية

االرتباط موجبة وعالية وتؤكد االتساق الداخلي، بني احملاور وبعضها وبني مجيع قيم معامالت 
  .وهذا يؤكد صدق االستبيان. احملاور والدرجة الكلية
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  : ثبات األداه : خامسا
  للتأكد من ثبات االستبيان قام الباحث باستخدام الطرق التالية 

  : حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  - ١
وهي قيمة مرتفعة جداً وتدل على ) ٠.٩٧(كرونباخ للمقياس الكلي وجد أن معامل ألفا  

، بينما بلغ للمحور الثاين )٠.٩٣(وكان معامل ألفا كرونباخ للمحور األول . ثبات االستبانة
، واحملور )٠.٩٥(واحملور اخلامس ) ٠.٩٦(واحملور الرابع ) ٠.٩٥(، واحملور الثالث )٠.٩٥(

ابقة مرتفعة ومؤشر على الثبات ومن مث الوثوق يف نتائج ومجيع القيم الس) ٠.٩٦(السادس 
  .االستبيان

  قيم الفا كرونباخ للثبات): ٨( جدول رقم 
 قيمة الفا كرونباخ  المحاور

 ٠.٩٣ المحور األول
 ٠.٩٥ المحور الثاني
 ٠.٩٥ المحور الثالث
 ٠.٩٦ المحور الرابع

 ٠.٩٥ المحور الخامس
 ٠.٩٦ المحور السادس

الكليةالدرجة   ٠.٩٧ 

      : حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية   -٢
) العبارات الفردية(وذلك عن طريق تقسيم عبارات كل حمور إىل نصفني، النصف األول 

مث حساب معامل ارتباط بريسون بني درجات النصف ) العبارات الزوجية(والنصف الثاين 
، حيث تراوحت قيم )٩( اجلدول رقم وخلصت النتائج يف . األول ودرجات النصف الثاين

ومجيع معامالت االرتباطات موجبة ومرتفعة ). ٠.٧٥(إىل ) ٠.٦٩(معامالت اإلرتباط من 
سواء بطريقة سبريمان براون أو بطريقة جتمان ) ٠.٠٥(وذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .مما يدل على ثبات املقياس. للتجزئة النصفية
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لثبات بطريقة التجزئة معامالت ا):  ٩( جدول رقم 
  النصفية

  المحاور
 التجزئة النصقية

  جتمان  سبيرمان براون
 ٠.٦٩ ٠.٧١ األول
 ٠.٧١ ٠.٧٣ الثاني
 ٠.٧٠ ٠.٧١ الثالث
 ٠.٧٢ ٠.٧٣ الرابع

 ٠.٧٠ ٠.٧٢ الخامس

 ٠.٧٤ ٠.٧٥ الدرجة الكلية

من الثبات وبالتايل من طرق الثبات السابقة، نستنتج أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية 
ا   .ميكن االعتماد على النتائج والوثوق 

  

  :األساليب اإلحصائية: سادسا
  :الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية تساؤالتلإلجابة عن 

  التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة بالنسبة للبيانات األولية. ١
أو  فقرةالدراسة لكل  جمتمعحلساب القيمة اليت يعطيها أفراد وذلك  املتوسط احلسايب. ٢

  .)احملور( الفقراتجمموعة من 
  االحنراف املعياري ملعرفة تشتت استجابات أفراد جمتمع الدراسة. ٣
  للمقارنة بني متوسطات االستجابات ) ت(اختبار . ٤
  ات االستجاباتللمقارنة بني متوسط). اختبار ف(اختبار حتليل التباين األحادي . ٥
  اختبار مان وتين. ٦
  اختبار كروسكال والس. ٧
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  .معامل الفا كرونباخ للثبات. ٨
  .للثبات) جتمان –سبريمان براون (التجزئة النصفية بطريقيت . ٩

  .ملعرفة العالقة االرتباطية بني رتب الصعوبات البحثية)سبري مان(معامل االرتباط . ١٠
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  الرابع لالفص
  
  
  

  ومناقشة النتائج عرض
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  ومناقشة النتائج عرض

مــن ومناقشــتها، الباحــث عــرض النتــائج الــيت مت احلصــول عليهــا  تنــاول صــلالف هــذا يف  
  : تساؤالت الدراسة وذلك على النحو التايل  نخالل اإلجابة ع

   ):في مجال المدخل إلى البحث (األول  التساؤل إجابة

ما درجة الصعوبات البحثية يف جمال املدخل إىل البحث لدى طالب الدراسات العليا 
  بكلية الرتبية جامعة أم القرى؟ 

مت استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي، واليت متثلت يف املتوسطات احلسابية،   
ط احلسايب املتوس، )صعوبات املدخل إىل البحث(واالحنرافات املعيارية، لفقرات احملور األول 

  :العام للمحور األول، ورتبت املتوسطات احلسابية حسب درجة الصعوبة ترتيبا تنازليا كالتايل
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة   ):  ١٠( جدول رقم 

 صعوبات المدخل إلى البحث: حول المحور األول 
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 االنحراف  المتوسط 

وبة
صع

ة ال
درج

  

يب
لترت

ا
 المعياري الحسابي المعياري الحسابي 

 ١ كبيرة ٠.٧٧ ٣.٦٥ ١ كبيرة جدا ٠.٦٧ ٤.٢٧ صياغة عنوان البحث ١
 ٧ متوسطة ٠.٧٧ ٢.٦٣ ٥ متوسطة ٠.٧٥ ٣.٣٠ كتابة مقدمة البحث ٢
 ٣ متوسطة ٠.٧٢ ٣.٢٠ ٣ كبيرة ٠.٧ ٣.٥٨  مصادر الحصول على  مشكلة البحث ٣
 ٤ متوسطة ٠.٥ ٣.١٠ ٢ كبيرة ٠.٦٨ ٣.٦٨ صياغة مشكلة البحث ٤

٥ 
وضع اسئلة محددة للبحث 

 لالجابة عليها
 ٥ متوسطة ٠.٥٢ ٢.٧٠ ٦ متوسطة ٠.٧١ ٣.٢٢

 ٢ متوسطة ٤.٨٤ ٣.٣٥ ٧ متوسطة ٠.٥٨ ٣.١٤ تحديد اهداف البحث ٦
 ٦ متوسطة ٠.٦١ ٢.٧٠ ٤ كبيرة ٠.٦٦ ٣.٤٣ تحديد اهمية البحث ٧

٨ 
كتابة التعريفات االجرائية 

 لمصطلحات البحث
 ٨ قليلة  ٠.٥٥ ٢.٠٥ ٨ متوسطة ٠.٧٧ ٢.٦٥

٩ 
تعريف حدود البحث 

 )كانيةالم،الزمانية ،الموضوعة (
 ٩ قليلة  ٠.٦٤ ١.٨٢ ٩ قليلة  ٠.٧٢ ٢.٣٠

   متوسطة ٦٥, ٠ ٢.٨٠   متوسطة  ٠,٤١ ٣.٢٩ المتوسط العام
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  صعوبات المدخل إلى البحث لدى طالب الماجستير: أوال

 احملــورأن املتوســط احلســايب العــام لدرجــة الصــعوبات البحثيــة يف )  ١٠(اجلــدول رقــم  يبــني
، )متوسـطة(أي بدرجـة ) ٣.٢٩(لدى طـالب املاجسـتري يسـاوي ) املدخل إىل البحث(األول 

  ).٣.٤ – ٢.٦١(حيث يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ليكرت اخلماسي 

 احملورالصعوبات البحثية يف بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول 
، إال أن هناك )متوسطة(، بدرجة ستريلدى طالب املاج) املدخل إىل البحث(األول 

الصعوبات اختالفات يف درجة استجابة أفراد جمتع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس 
، حيث تراوحت متوسطات استجابات جمتمع )املدخل إىل البحث(األول  احملورالبحثية يف 

) قليلة(ثانية وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة ال) ٤.٢٧ – ٢.٣٠(الدراسة من 
ملقياس ليكرت ) كبرية جدا(والفئة اخلامسة ) كبرية(والفئة الرابعة ) متوسطة(والفئة الثالثة 

وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب استجابات جمتمع الدراسة على . اخلماسي
  :كالتايل)املدخل إىل البحث(األول عبارات احملور 

  صعوبات بدرجة كبيرة جدا 

يوجد فقرة واحدة كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية جدا وجاءت بالرتتيب األول من 
صعوبات املدخل إىل البحث، كأحد صعوبات البحث العلمي لدى بني الفقرات اليت تقيس 

طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من وجهة نظر السادة أعضاء هيئة 
، مبتوسط حسايب )صياغة عنوان البحث(وهي ) ١(لفقرة رقم التدريس بالكلية، وهذه ا

)٤.٢٧.(  
  صعوبات بدرجة كبيرة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالرتتيب الثاين إىل الرابع ) ٣(يوجد 
صعوبات املدخل إىل البحث، كأحد صعوبات البحث العلمي من بني الفقرات اليت تقيس 



٥٢ 
 

عليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى وهذه الفقرات مت ترتيبها تنازليا لدى طالب الدراسات ال
  :حسب املتوسط احلسايب كالتايل

، جاءت يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب )البحث صياغة مشكلة(وهي ) ٤(الفقرة رقم 
يف الرتتيب الثالث ) مصادر احلصول على مشكلة البحث(وهي ) ٣(، الفقرة رقم )٣.٦٨(

يف الرتتيب الرابع  ) حتديد أمهية البحث(وهي ) ٧(، الفقرة رقم )٣.٥٨(ايب مبتوسط حس
  ).٣.٤٣(مبتوسط حسايب 

  صعوبات بدرجة متوسطة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة وجاءت بالرتتيب من اخلامس ) ٤(يوجد 
الفقرات مت ترتيبها صعوبات املدخل إىل البحث، وهذه إىل الثامن من بني الفقرات اليت تقيس 
  :تنازليا حسب املتوسط احلسايب كالتايل

، جاءت يف الرتتيب اخلامس مبتوسط حسايب )البحث كتابة مقدمة(وهي ) ٢(الفقرة رقم 
يف الرتتيب ) وضع اسئلة حمددة للبحث لالجابة عليها(وهي ) ٥(، الفقرة رقم )٣.٣٠(

يف الرتتيب ) حتديد أهداف البحث(وهي ) ٦(، الفقرة رقم )٣.٢٢(السادس مبتوسط حسايب 
كتابة التعريفات االجرائية (وهي ) ٨(، الفقرة رقم )٣.١٤(السابع  مبتوسط حسايب 

  ).٢.٦٥(يف الرتتيب الثامن  مبتوسط حسايب ) ملصطلحات البحث
  

  صعوبات بدرجة قليلة 

بني يوجد فقرة واحدة كانت االستجابة عليها بدرجة قليلة وجاءت بالرتتيب التاسع من 
حدود  حتديد(وهي ) ٩(صعوبات املدخل إىل البحث، وهذه الفقرة رقم الفقرات اليت تقيس 

  ).٢.٣٠(، مبتوسط حسايب )املكانية،الزمانية ،املوضوعة (البحث 
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فقرات، ولوحظ ) ٩(، تكونت من صعوبات املدخل إىل البحثخالصة ما سبق، أن 
فقرات بدرجة ) ٤(، و)كبرية(فقرات بدرجة ) ٣(، )كبرية جدا(وجود فقرة واحدة بدرجة 

ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات ). قليلة(، فقرة واحدة بدرجة )متوسطة(
جة بدر ) ٣,٢٩(يساوي ) صعوبات املدخل إىل البحث(جمتمع الدراسة على احملور األول 

  ). متوسطة(

  صعوبات المدخل إلى البحث لدى طالب الدكتوراه: ثانيا

أن املتوسـط احلسـايب العـام لدرجـة الصـعوبات البحثيـة يف )  ١٠(تشري نتـائج اجلـدول رقـم 
ـــــدكتوراهلـــــدى طـــــالب ) املـــــدخل إىل البحـــــث(األول  احملـــــور أي بدرجـــــة ) ٢,٨٠(يســـــاوي  ال

  ).٣,٤ – ٢,٦١(اس ليكرت اخلماسي ، حيث يقع ضمن الفئة الثالثة ملقي)متوسطة(

 احملورالصعوبات البحثية يف بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول 
، إال أن هناك )متوسطة(الدكتوراه، بدرجة لدى طالب ) املدخل إىل البحث(األول 

الصعوبات ع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس ماختالفات يف درجة استجابة أفراد جمت
، حيث تراوحت متوسطات استجابات جمتمع )املدخل إىل البحث(األول  احملورالبحثية يف 

والفئة ) قليلة(وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الثانية ) ٣,٦٥ – ١,٨٢(الدراسة من 
وبناءا على قيم املتوسطات . ملقياس ليكرت اخلماسي) كبرية(والفئة الرابعة ) متوسطة(الثالثة 

املدخل إىل (األول سابية مت ترتيب استجابات جمتمع الدراسة على عبارات احملور احل
  :كالتايل)البحث

  
  صعوبات بدرجة كبيرة 

يوجد فقرة واحدة كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالرتتيب األول من بني 
لدى صعوبات املدخل إىل البحث، كأحد صعوبات البحث العلمي الفقرات اليت تقيس 
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طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من وجهة نظر السادة أعضاء هيئة 
، مبتوسط حسايب )صياغة عنوان البحث(وهي ) ١(التدريس بالكلية، وهذه الفقرة رقم 

)٣,٦٥.(  
  صعوبات بدرجة متوسطة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة وجاءت بالرتتيب الثاين إىل ) ٦(يوجد 
صعوبات املدخل إىل البحث، كأحد صعوبات البحث السابع من بني الفقرات اليت تقيس 

العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى وهذه الفقرات مت ترتيبها 
  :حلسايب كالتايلتنازليا حسب املتوسط ا

، جاءت يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب )حتديد أهداف البحث(وهي ) ٢(الفقرة رقم 
يف الرتتيب الثالث ) مصادر احلصول على مشكلة البحث(وهي ) ٣(، الفقرة رقم )٣.٣٥(

يف الرتتيب الرابع  ) صياغة مشكلة البحث(وهي ) ٤(، الفقرة رقم )٣,٢٠(مبتوسط حسايب 
، )وضع اسئلة حمددة للبحث لالجابة عليها(وهي ) ٥(الفقرة رقم ، )٣,١٠(ايب مبتوسط حس

حتديد أمهية (وهي ) ٧(، الفقرة رقم )٢,٧٠(جاءت يف الرتتيب اخلامس مبتوسط حسايب 
كتابة مقدمة (وهي ) ٢(، الفقرة رقم )٢,٧٠(يف الرتتيب السادس مبتوسط حسايب ) البحث
  ).٢,٦٣(حسايب  يف الرتتيب السابع  مبتوسط) البحث
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  صعوبات بدرجة قليلة  

يوجد فقرتان كانت االستجابة عليها بدرجة قليلة وجاءت بالرتتيب الثامن والتاسع من 
  :صعوبات املدخل إىل البحث، ومت ترتيبها تنازليا كالتايلبني الفقرات اليت تقيس 

يف الرتتيب الثامن  ) كتابة التعريفات االجرائية ملصطلحات البحث(وهي ) ٨(الفقرة رقم 
الزمانية ،املوضوعة (تعريف حدود البحث (وهي ) ٩(الفقرة رقم ، )٢,٠٥(مبتوسط حسايب 

  ).١,٨٢(، مبتوسط حسايب )املكانية،

فقرات، ولوحظ ) ٩(، تكونت من صعوبات املدخل إىل البحثخالصة ما سبق، أن 
فقرة بدرجة ) ٢(، و)متوسطة(فقرات بدرجة ) ٦(، و)كبرية(وجود فقرة واحدة بدرجة 

ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور األول ). قليلة(
  ).متوسطة(بدرجة ) ٢,٨٠(يساوي ) صعوبات املدخل إىل البحث(

يف ) هـ١٤٣٠(طه  إليهتوصل  وربطًا بالدراسات السابقة فتتفق هذه النتيجة مع ما
  .البحث بدرجة متوسطة  إىلبحثية فيما تعلق باملدخل دراسته حيث كانت الصعوبات ال

فيما يتعلق بالعنوان فهو يعد من ضمن ما يقع ) م١٩٩٩(كما اتفقت نسبيا مع دراسة عفانة
  . القيام ببحثه أثناء أخطاءفيه الباحث من 

ــــــرى الباحــــــث    ــــــالرغم مــــــن وجــــــود  إىلاملــــــدخل  أنومــــــن خــــــالل هــــــذه النتــــــائج ي البحــــــث ب
ـــــى الباحـــــث مـــــن وجهـــــة نظـــــر  ـــــاه اال أنـــــه مـــــن أقـــــل الصـــــعوبات عل بعـــــض الصـــــعوبات يف ثناي

 هالبحـــــث  ممـــــا ميكـــــن للباحـــــث جتـــــاوز   إىلمــــع الدراســـــة  فقـــــد تكـــــون العوائـــــق يف املــــدخل تجم
  .بقليل من اجلهد والتوجيه 



٥٦ 
 

   ):السابقةوالدراسات النظري  اإلطارفي مجال (  األول التساؤل إجابة

ما درجة الصعوبات البحثية يف جمال اإلطار النظري والدراسات السابقة لدى طالب 
  الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى؟ 

مت استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي، واليت متثلت يف املتوسطات احلسابية،   
، )ت اإلطار النظري والدراسات السابقةصعوبا(واالحنرافات املعيارية، لفقرات احملور الثاين 

، ورتبت املتوسطات احلسابية حسب درجة الصعوبة الثايناملتوسط احلسايب العام للمحور 
  :ترتيبا تنازليا كالتايل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة   ):   ١١(جدول رقم 
 اإلطار النظري والدراسات السابقةصعوبات : حول المحور الثاني 
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 المعياري الحسابي المعياري الحسابي 

وضع تصور واضح عن موضوعات  ١
 االطار النظري

 ٦ متوسطة ٠.٥٧ ٣.٠٨ ٣ كبيرة ٠.٥٧ ٣.٨٠

التسلسل المنطقي  لموضوعات  ٢
 االطار النظري

 ١٠ متوسطة ٠.٧٢ ٢.٧٠ ١٠ متوسطة ٠.٧٦ ٣.١٢

 ٥ متوسطة ٠.٦٤ ٣.١٧ ٤ كبيرة ٠.٦٢ ٣.٦١ حداثة موضوعات االطار النظري ٣
 ٤ متوسطة ٠.٨١ ٣.١٨ ٨ كبيرة ٠.٨ ٣.٤٥ توفر المراجع الالزمة لالطار النظري ٤

٥ 
توفر المصادر االساسية للدراسات 

 السابقة
 ٣ متوسطة ٠.٨ ٣.٣٣ ٥ كبيرة ٠.٧٦ ٣.٥٤

 ١ كبيرة ٠.٦٤ ٣.٥٣ ٢ كبيرة ٠.٧٧ ٣.٩٦ حداثة الدراسات السابقة ٦

٧ 
تحليل الدراسات السابقة بطريقة 

 نافذة
 ٢ متوسطة ٠.٦٧ ٣.٤٠ ١ كبيرة جدا ٠.٦٧ ٤.٣٥

٨ 
المقارنة بين نتائج الدراسات 
السابقة وتحديد نقاط اتفاقها 

 وتعارضها
 ٧ متوسطة ٠.٦٤ ٣.٠٠ ٦ كبيرة ٠.٧١ ٣.٥١

الربط بين الدراسات السابقة  ٩
 والدراسة الحالية

 ٩ متوسطة ٠.٦١ ٢.٨٠ ٩ متوسطة ٠.٧٧ ٣.١٥

١٠ 
كيفية استخدام الدراسات السابقة  
 كمصدر اساسي لفرضيات البحث

 ٨ متوسطة ٠.٦٢ ٢.٩٣ ٧ كبيرة ٠.٧١ ٣.٤٦

   متوسطة ٤, ٠ ٣.١١   كبيرة  ٠,٣٨ ٣.٦٠ المتوسط العام
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  صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقة لدى طالب الماجستير: أوال

أن املتوسـط احلسـايب العـام لدرجـة الصـعوبات البحثيـة يف )  ١١(تشري نتـائج اجلـدول رقـم 
) ٣,٦٠(لــدى طــالب املاجســتري يســاوي ) اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة( احملــور الثــاين
 – ٣,٤١(، حيــــث يقـــع ضــــمن الفئــــة الرابعـــة ملقيــــاس ليكــــرت اخلماســــي )كبــــرية(أي بدرجـــة 

٤,٢.(  

احملور الصعوبات البحثية يف بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول 
، إال أن )كبرية(، بدرجة لدى طالب املاجستري) ظري والدراسات السابقةاإلطار الن( الثاين

ع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس مهناك اختالفات يف درجة استجابة أفراد جمت
، حيث تراوحت )اإلطار النظري والدراسات السابقة( احملور الثاينالصعوبات البحثية يف 

وهذه املتوسطات احلسابية تقع ) ٤,٥٣ – ٣,١٢(متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من 
ملقياس ) كبرية جدا(والفئة اخلامسة ) كبرية(والفئة الرابعة ) متوسطة(ضمن الفئة الثالثة 

وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب استجابات جمتمع الدراسة . ليكرت اخلماسي
  :كالتايل)السابقةاإلطار النظري والدراسات ( على عبارات احملور الثاين

  صعوبات بدرجة كبيرة جدا

يوجد فقرة واحدة كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية جدا وجاءت بالرتتيب األول من 
صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقة، كأحد صعوبات بني الفقرات اليت تقيس 

القرى من وجهة نظر البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم 
حتليل الدراسات السابقة (وهي ) ٧(السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وهذه الفقرة رقم 

  ).٤,٣٥(، مبتوسط حسايب )ناقدةبطريقة 
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  صعوبات بدرجة كبيرة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالرتتيب من الثاين إىل ) ٧(يوجد 
صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقة، كأحد الثامن من بني الفقرات اليت تقيس 

صعوبات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى وهذه 
  :ليا حسب املتوسط احلسايب كالتايلالفقرات مت ترتيبها تناز 

، جاءت يف الرتتيب الثاين مبتوسط )حداثة الدراسات السابقة(وهي ) ٦(الفقرة رقم 
) النظري اإلطاروضع تصور واضح عن موضوعات (وهي ) ١(، الفقرة رقم )٣,٩٦(حسايب 

حداثة موضوعات (وهي ) ٣(، الفقرة رقم )٣,٨٠(يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب 
توفر (وهي ) ٥(الفقرة رقم ، )٣,٦١(يف الرتتيب الرابع  مبتوسط حسايب ) النظري إلطارا

، جاءت يف الرتتيب اخلامس مبتوسط حسايب )للدراسات السابقة األساسيةاملصادر 
املقارنة بني نتائج الدراسات السابقة وحتديد نقاط اتفاقها (وهي ) ٨(، الفقرة رقم )٣,٥٤(

كيفية (وهي ) ١٠(، الفقرة رقم )٣,٥١(السادس مبتوسط حسايب يف الرتتيب ) وتعارضها
يف الرتتيب السابع  مبتوسط ) لفرضيات البحث أساسياستخدام الدراسات السابقة كمصدر 

يف الرتتيب ) النظري لإلطارتوفر املراجع الالزمة (وهي ) ٤(، الفقرة رقم )٣,٤٦(حسايب 
  ).٣.٤٥(الثامن  مبتوسط حسايب 

  صعوبات بدرجة متوسطة 

يوجد فقرتان كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة وجاءت بالرتتيب من التاسع إىل 
صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقة، وهذه العاشر من بني الفقرات اليت تقيس 

  :الفقرات مت ترتيبها تنازليا حسب املتوسط احلسايب كالتايل
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، مبتوسط حسايب )بني الدراسات السابقة والدراسة احلاليةالربط (وهي ) ٩(الفقرة رقم 
، مبتوسط )النظري اإلطارالتسلسل املنطقي  ملوضوعات (وهي ) ٢(الفقرة رقم ، )٣,١٥(

  )٣,١٢(حسايب 

) ١٠(، تكونت من صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقةخالصة ما سبق، أن 
) ٢(، و)كبرية(فقرات بدرجة ) ٧(، )جداكبرية (فقرات، ولوحظ وجود فقرة واحدة بدرجة 

ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة ). متوسطة(فقرات بدرجة 
بدرجة ) ٣,٦٠(يساوي ) صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقة(على احملور الثاين 

  ). كبرية(

  الدكتوراه صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقة لدى طالب: ثانيا

أن املتوسـط احلسـايب العـام لدرجـة الصـعوبات البحثيـة يف ) ١١ (تشري نتـائج اجلـدول رقـم 
أي ) ٣,١١(لدى طالب الدكتوراه يسـاوي ) اإلطار النظري والدراسات السابقة( احملور الثاين

  ).٣,٤ – ٢,٦١(، حيث يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ليكرت اخلماسي )متوسطة(بدرجة 

احملور الصعوبات البحثية يف بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول 
، إال أن )متوسطة(الدكتوراه، بدرجة لدى طالب ) اإلطار النظري والدراسات السابقة( الثاين

ع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس مهناك اختالفات يف درجة استجابة أفراد جمت
، حيث تراوحت )اإلطار النظري والدراسات السابقة( احملور الثاينيف الصعوبات البحثية 

وهذه املتوسطات احلسابية تقع ) ٣,٥٣ – ٢,٧٠(متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من 
وبناءا على قيم . ملقياس ليكرت اخلماسي) كبرية(والفئة الرابعة ) متوسطة(ضمن الفئة الثالثة 

اإلطار ( تجابات جمتمع الدراسة على عبارات احملور الثايناملتوسطات احلسابية مت ترتيب اس
  :كالتايل)النظري والدراسات السابقة
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  صعوبات بدرجة كبيرة 

يوجد فقرة واحدة كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالرتتيب األول من بني 
البحث صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقة، كأحد صعوبات الفقرات اليت تقيس 

العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من وجهة نظر السادة 
، )حداثة الدراسات السابقة(وهي ) ٦(أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وهذه الفقرة رقم 

  ).٣.٥٣(مبتوسط حسايب 
  صعوبات بدرجة متوسطة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة وجاءت بالرتتيب من الثاين إىل ) ٩(يوجد 
صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقة، كأحد العاشر من بني الفقرات اليت تقيس 

صعوبات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى وهذه 
  :زليا حسب املتوسط احلسايب كالتايلالفقرات مت ترتيبها تنا

، جاءت يف الرتتيب الثاين )حتليل الدراسات السابقة بطريقة نافذة(وهي ) ٧(الفقرة رقم 
) للدراسات السابقة األساسيةتوفر املصادر (وهي ) ٥(، الفقرة رقم )٣,٤٠(مبتوسط حسايب 

توفر املراجع الالزمة (وهي ) ٤(، الفقرة رقم )٣,٣٣(يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب 
حداثة (وهي ) ٣(الفقرة رقم ، )٣,١٨(يف الرتتيب الرابع  مبتوسط حسايب ) النظري لإلطار

، الفقرة )٣,١٧(، جاءت يف الرتتيب اخلامس مبتوسط حسايب )النظري اإلطارموضوعات 
يف الرتتيب السادس ) النظري اإلطاروضع تصور واضح عن موضوعات (وهي ) ١(رقم 

الربط بني الدراسات السابقة والدراسة (وهي ) ٨(، الفقرة رقم )٣,٠٨(سايب مبتوسط ح
كيفية إستخدام (وهي ) ١٠(، الفقرة رقم )٣(يف الرتتيب السابع  مبتوسط حسايب ) احلالية

يف الرتتيب الثامن  مبتوسط حسايب ) ساسي لفرضيات البحثأكمصدر  الدراسات السابقة
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، مبتوسط )ربط بني الدراسات السابقة والدراسة احلاليةال(وهي ) ٩(الفقرة رقم ، )٢,٩٣(
  ).٢,٨٠(حسايب 

) ١٠(، تكونت من صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقةخالصة ما سبق، أن 
ولذلك  ). متوسطة(فقرات بدرجة ) ٩(، و)كبرية(فقرة بدرجة ) ١(فقرات، ولوحظ وجود 

صعوبات اإلطار (راسة على احملور الثاين كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الد
  ).متوسطة(بدرجة ) ٣,١١(يساوي ) النظري والدراسات السابقة

اليت كشفت عن وجود هوة كبرية بني املأمول ) م٢٠٠٤(ومل تتفق مع دراسة جرب 
بصفة  األوىلاليت حظيت باملرتبة ) لغة البحث(البحث واليت كانت يف  أدبياتواملتوفر يف 

  .متوافرة 

 باإلطارق لمتكنا فيما يتع أكثرطالب الدكتورة  أنويرى الباحث بناء على النتائج 
لدى طالب املاجستري وقد  أكثرحيث تظهر النتائج  صعوبات ، السابقةالنظري والدراسات 

  . الدكتوراهيعزو ذلك للخربة اليت ميتلكها طالب 
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   ):في مجال إجراءات البحث(األول  التساؤل إجابة

ما درجة الصعوبات البحثية يف جمال إجراءات البحث لدى طالب الدراسات العليا 
  بكلية الرتبية جامعة أم القرى؟ 

مت استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي، واليت متثلت يف املتوسطات احلسابية،   
سايب املتوسط احل، )صعوبات إجراءات البحث(واالحنرافات املعيارية، لفقرات احملور الثالث 

  :، ورتبت املتوسطات احلسابية حسب درجة الصعوبة ترتيبا تنازليا كالتايلالثالثالعام للمحور 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة   ):   ١٢( جدول رقم 

 صعوبات إجراءات البحث: حول المحور الثالث 
 

سل
سل

م
 

 الفقرة

 الدكتوراهطالب  طالب الماجستير
 االنحراف  المتوسط 
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وبة
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يب 
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 االنحراف  المتوسط 
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يب
لترت

ا
 المعياري الحسابي المعياري الحسابي 

١ 
الفصل بين مناهج البحث 

 ..)التنبؤي -الوصفي (المختلفة
 ١٠ قليلة  ٠.٨١ ٢.٥٨ ١٠ متوسطة ٠.٩٣ ٣.١٥

تحديد المجتمع االصلي للبحث  ٢
 تحديدا دقيقا

 ٩ متوسطة ٠.٥٧ ٢.٦٨ ٩ متوسطة ٠.٦٤ ٣.٢٤

 ٧ متوسطة ٠.٧٨ ٢.٨٣ ٨ كبيرة ٠.٧١ ٣.٤٥ الشروط التي تحدد نوع العينة ٣
 ٦ كبيرة ٠.٦٤ ٣.٤٣ ٦ كبيرة ٠.٦٩ ٤.٠١ تحديد الحجم االمثل لعينة البحث ٤
 ١ كبيرة ٠.٦٢ ٣.٧٨ ٤ كبيرة جدا ٠.٥٦ ٤.٣٥ كيفية الحد من اخطاء العينة ٥

اختيار اداة البحث المناسبة وفقا  ٦
 لطبيعة واهداف البحث

 ٨ متوسطة ٠.٨ ٢.٧٨ ٧ كبيرة ٠.٩٣ ٣.٥١

التكوين (االلمام بانواع صدق االداة ٧
 ..)التالزمي التنبؤي -الفرضي 

 ٤ كبيرة ٠.٥٩ ٣.٥٨ ٢ كبيرة جدا ٠.٥٨ ٤.٤٩

٨ 
االلمام بطرق حساب الثبات 

الصور - االتساق الداخلي (
 ..)اعادة االختبار -المتكافئة

 ٣ كبيرة ٠.٥٥ ٣.٥٨ ٣ كبيرة جدا ٠.٦٧ ٤.٤٧

٩ 
تحديداالساليب االحصائية المناسبة 

 للبحث
 ٢ كبيرة ٠.٥٨ ٣.٦٥ ١ كبيرة جدا ٠.٥٦ ٤.٥١

١٠ 
- صفرية (صياغة فرضيات محدد 

-حقيقية -غير صفرية 
 الختبار صحتها)احصائية

 ٥ كبيرة ٠.٦٤ ٣.٤٥ ٥ كبيرة جدا ٠.٦ ٤.٢٢

   متوسطة ٣٦, ٠ ٣.٢٣   كبيرة ٤٢, ٠ ٣.٩٤ المتوسط العام
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  صعوبات إجراءات البحث لدى طالب الماجستير: أوال

أن املتوسـط احلسـايب العـام لدرجـة الصـعوبات البحثيـة يف ) ١٢ (تشري نتـائج اجلـدول رقـم 
أي بدرجـــــة ) ٣,٩٤(لـــــدى طـــــالب املاجســـــتري يســـــاوي ) إجـــــراءات البحـــــث( احملـــــور الثالـــــث

  ).٤,٢ – ٣,٤١(، حيث يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي )كبرية(

احملور الصعوبات البحثية يف بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول 
، إال أن هناك اختالفات )كبرية(، بدرجة لدى طالب املاجستري) إجراءات البحث( الثالث

الصعوبات البحثية يف ع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس ميف درجة استجابة أفراد جمت
، حيث تراوحت متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من )إجراءات البحث( احملور الثالث

والفئة  )متوسطة(وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثالثة ) ٤,٥١ – ٣,١٥(
وبناءا على قيم . ملقياس ليكرت اخلماسي) كبرية جدا(والفئة اخلامسة ) كبرية(الرابعة 

 املتوسطات احلسابية مت ترتيب استجابات جمتمع الدراسة على عبارات احملور الثالث
  :كالتايل)إجراءات البحث(

  صعوبات بدرجة كبيرة جدا

فقرة كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية جدا وجاءت بالرتتيب من األول إىل ) ٥(يوجد 
صعوبات إجراءات البحث، كأحد صعوبات البحث اخلامس من بني الفقرات اليت تقيس 

العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من وجهة نظر السادة 
  :ة، ومت ترتيب هذه الفقرات تنازليا حسب درجة الصعوبة كالتايلأعضاء هيئة التدريس بالكلي

، مبتوسط حسايب )االحصائية املناسبة للبحث األساليب حتديد(وهي ) ٩(الفقرة رقم 
التالزمي -التكوين الفرضي ( األداةصدق  بأنواع اإلملام(وهي ) ٧(الفقرة رقم ، )٤,٥١(

وهي ) ٨(، الفقرة رقم )٤,٤٩(مبتوسط حسايب ، جاءت يف الرتتيب الثاين )..)التنبؤي 
يف ) ..)االختبار إعادة -الصور املتكافئة-االتساق الداخلي (بطرق حساب الثبات  اإلملام(
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 أخطاءكيفية احلد من (وهي ) ٥(، الفقرة رقم )٤,٤٧(الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب 
صياغة فرضيات (وهي ) ١٠(م الفقرة رق، )٤,٣٥(يف الرتتيب الرابع  مبتوسط حسايب ) العينة

، جاءت يف الرتتيب )ختبار صحتهاإل )حصائيةإ- حقيقية - غري صفرية -صفرية (حمدد 
  ).٤,٢٢(اخلامس مبتوسط حسايب 
  صعوبات بدرجة كبيرة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالرتتيب من السادس إىل ) ٣(يوجد 
صعوبات إجراءات البحث، كأحد صعوبات البحث الثامن من بني الفقرات اليت تقيس 

العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى وهذه الفقرات مت ترتيبها 
  :تنازليا حسب املتوسط احلسايب كالتايل

يف الرتتيب السادس مبتوسط ) مثل لعينة البحثحتديد احلجم األ(وهي ) ٤(الفقرة رقم 
هداف ألطبيعة و  داة البحث املناسبة وفقاً أختيار إ(وهي ) ٦(قرة رقم ، الف)٤,٠١(حسايب 
الشروط اليت (وهي ) ٣(، الفقرة رقم )٣,٥١(يف الرتتيب السابع  مبتوسط حسايب ) البحث

  ).٣,٤٥(يف الرتتيب الثامن  مبتوسط حسايب ) حتدد نوع العينة
  صعوبات بدرجة متوسطة 

يوجد فقرتان كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة وجاءت بالرتتيب من التاسع إىل 
صعوبات إجراءات البحث، وهذه الفقرات مت ترتيبها العاشر من بني الفقرات اليت تقيس 
  :تنازليا حسب املتوسط احلسايب كالتايل

، ..))ي التنبؤ -الوصفي ( الفصل بني مناهج البحث املختلفة(وهي ) ٢(الفقرة رقم 
 الفصل بني مناهج البحث املختلفة(وهي ) ١(الفقرة رقم ، )٣,٢٤(مبتوسط حسايب 

  ).٣,١٥(، مبتوسط حسايب ..))التنبؤي -الوصفي (
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فقرات، ولوحظ ) ١٠(، تكونت من صعوبات إجراءات البحثخالصة ما سبق، أن 
فقرات بدرجة ) ٢(، و)كبرية(فقرات بدرجة ) ٣(، )كبرية جدا(فقرة بدرجة ) ٥(وجود 

ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور الثالث ). متوسطة(
  ). كبرية(بدرجة ) ٣,٩٤(يساوي ) صعوبات إجراءات البحث(

  إجراءات البحث لدى طالب الدكتوراهصعوبات : ثانيا

أن املتوسـط احلسـايب العـام لدرجـة الصـعوبات البحثيـة يف )  ١٢(تشري نتـائج اجلـدول رقـم 
ـــــث أي بدرجـــــة ) ٣,٢٣(لـــــدى طـــــالب الـــــدكتوراه يســـــاوي ) إجـــــراءات البحـــــث( احملـــــور الثال

  ).٣,٤ – ٢,٦١(، حيث يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ليكرت اخلماسي )متوسطة(

احملور الصعوبات البحثية يف لرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول با
، إال أن هناك اختالفات )متوسطة(، بدرجة لدى طالب الدكتوراه) إجراءات البحث( الثالث

الصعوبات البحثية يف ع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس ميف درجة استجابة أفراد جمت
، حيث تراوحت متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من )إجراءات البحث( احملور الثالث

والفئة الثالثة ) قليلة(وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثانية ) ٣,٧٨ – ٢,٥٨(
وبناءا على قيم املتوسطات . ملقياس ليكرت اخلماسي) كبرية(والفئة الرابعة ) متوسطة(

إجراءات ( ع الدراسة على عبارات احملور الثالثاحلسابية مت ترتيب استجابات جمتم
  :كالتايل)البحث

  صعوبات بدرجة كبيرة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالرتتيب من األول إىل ) ٦(يوجد 
صعوبات إجراءات البحث، كأحد صعوبات البحث السادس من بني الفقرات اليت تقيس 

يا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من وجهة نظر السادة العلمي لدى طالب الدراسات العل
  :أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومت ترتيب هذه الفقرات تنازليا حسب درجة الصعوبة كالتايل
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الفقرة ، )٣,٧٨(، مبتوسط حسايب )العينة أخطاءكيفية احلد من (وهي ) ٥(الفقرة رقم 
، جاءت يف الرتتيب الثاين )املناسبة للبحث اإلحصائية األساليب حتديد(وهي ) ٩(رقم 

االتساق (بطرق حساب الثبات  اإلملام(وهي ) ٨(، الفقرة رقم )٣,٦٥(مبتوسط حسايب 
يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب ) ..)االختبار إعادة -الصور املتكافئة-الداخلي 

التالزمي -الفرضي التكوين ( األداةصدق  بأنواع اإلملام(وهي ) ٧(، الفقرة رقم )٣,٥٨(
صياغة (وهي ) ١٠(الفقرة رقم ، )٣,٥٨(يف الرتتيب الرابع  مبتوسط حسايب ) ..)التنبؤي 

، جاءت يف )الختبار صحتها)احصائية- حقيقية - غري صفرية - صفرية (فرضيات حمدد 
لعينة  األمثلحتديد احلجم (وهي ) ٤(، الفقرة رقم )٤.٢٢(الرتتيب اخلامس مبتوسط حسايب 

  ).٣,٤٣(يف الرتتيب السادس مبتوسط حسايب ) البحث
  صعوبات بدرجة متوسطة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة وجاءت بالرتتيب من السابع ) ٣(يوجد 
صعوبات إجراءات البحث، كأحد صعوبات البحث إىل التاسع من بني الفقرات اليت تقيس 

جامعة أم القرى وهذه الفقرات مت ترتيبها العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية 
  :تنازليا حسب املتوسط احلسايب كالتايل

يف الرتتيب السابع  مبتوسط حسايب ) الشروط اليت حتدد نوع العينة(وهي ) ٣(الفقرة رقم 
) البحث وأهدافالبحث املناسبة وفقا لطبيعة  أداةاختيار (وهي ) ٦(الفقرة رقم ).٢,٨٣(

تمع األصلي (وهي ) ٢(الفقرة رقم  ،)٣,٧٨(مبتوسط حسايب يف الرتتيب الثامن   حتديد ا
  .)٢,٦٨(يف الرتتيب التاسع مبتوسط حسايب )للبحث حتديدا دقيقا 
  صعوبات بدرجة قليلة 

فقرة كانت االستجابة عليها بدرجة قليلة وجاءت بالرتتيب العاشر من بني ) ١(يوجد 
الفصل بني (وهي ) ١(الفقرة رقم وهي  صعوبات إجراءات البحث،الفقرات اليت تقيس 
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، يف الرتتيب العاشر مبتوسط حسايب ..))التنبؤي -الوصفي ( مناهج البحث املختلفة
)٣,١٥.(  

فقرات، ولوحظ ) ١٠(، تكونت من صعوبات إجراءات البحثخالصة ما سبق، أن 
 فقرة بدرجة) ١(، و)متوسطة(فقرات بدرجة ) ٣(، و)كبرية(فقرات بدرجة ) ٦(وجود 

ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور الثالث ). قليلة(
  ).متوسطة(بدرجة ) ٣,٢٣(يساوي ) صعوبات إجراءات البحث(

النتائج تدنيا يف  أظهرتيف دراسته اليت ) هـ ١٤٢٨(واتفق ذلك مع ما ذكره عسريي 
الرتبوي لدى الطالب والطالبات يف مرحليت املاجستري  اإلحصاءيف  األساسيةتوافر الكفايات 

 األسلوبذلك يف دراسته حيث كانت مهارة  إىلتطرق ) م١٩٩٢(ولعل سالمة .والدكتوراه
  .على قائمة الصعوبات اليت تواجه الباحث  اإلحصائي

هذا اجلانب من الصعوبات يشكل احلمل األثقل على الطالب  أنويرى الباحث 
اجستري بناء على النتائج حيث كان متوسط الصعوبات يف هذا احملور خصوصًا طالب امل

  . اآلنأعلى من غريه وعليه فهو حيتاج اهتماما أكرب مما هو عليه 
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   )  :مجال تفسير نتائج البحث في(األول  التساؤل إجابة

ما درجة الصعوبات البحثية يف جمال تفسري نتائج البحث لدى طالب الدراسات العليا 
  بكلية الرتبية جامعة أم القرى؟ 

مت استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي، واليت متثلت يف املتوسطات احلسابية، 
وسط احلسايب املت، )صعوبات تفسري نتائج البحث(واالحنرافات املعيارية، لفقرات احملور الرابع 

  :، ورتبت املتوسطات احلسابية حسب درجة الصعوبة ترتيبا تنازليا كالتايلالرابعالعام للمحور 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة   ):    ١٣(جدول رقم 

 صعوبات تفسير نتائج البحث: حول المحور الرابع 
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م
 

 الفقرة

 طالب الدكتوراه الماجستيرطالب 
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ا
 المعياري الحسابي المعياري الحسابي 

 ١ كبيرة ٠.٦٢ ٣.٩٨ ١ كبيرة جدا ٠.٤٧ ٤.٦٩ االلمام بعملية تفسير النتائج ١

٢ 
مناقشة كل نتيجة بداللة الفرضية 

 المرتبطة بها
 ٧ متوسطة ٠.٦ ٣.٠٥ ٥ كبيرة ٠.٧٣ ٣.٩٣

 ١٠ قليلة  ٠.٦٤ ٢.١٧ ١٠ متوسطة ٠.٧٥ ٢.٧٣ تفسير النتائج الوصفية ٣
 ٦ متوسطة ٠.٦٢ ٣.٠٨ ٦ كبيرة ٠.٦٦ ٣.٧٦ تفسير النتائج االستداللية ٤

٥ 
تتبع العالقات السببية 

 واالستدالل عليها
 ٤ كبيرة ٠.٥ ٣.٤٣ ٤ كبيرة ٠.٦ ٣.٩٣

٦ 
تفسير نتائج البحوث التجريبية 

 وشبه التجريبية
 ٥ متوسطة ٠.٥٩ ٣.٤٠ ٧ كبيرة ٠.٦٨ ٣.٧٤

٧ 
الربط بين تفسير النتائج واالطار 

 النظري
 ٨ متوسطة ٠.٥ ٢.٩٥ ٨ متوسطة ٠.٦٣ ٣.٣٨

٨ 
الربط بين النتائج والدراسات 

 السابقة
 ٩ متوسطة ٠.٤٦ ٢.٨٨ ٩ متوسطة ٠.٧٥ ٣.٢٧

٩ 
وجود دليل على ان النتائج لم 

 تنحرف بسبب تأثير هاثرون
 ٣ كبيرة ٠.٦٧ ٣.٧٥ ٣ كبيرة جدا ٠.٧٢ ٤.٣٢

١٠ 
التمييز بين الداللة االحصائية 

 والداللة العملية
 ٢ كبيرة ٠.٦٥ ٣.٨٠ ٢ كبيرة جدا ٠.٦٩ ٤.٣٦

   متوسطة ٢٩, ٠ ٣.٢٥   كبيرة  ٠,٣٩ ٣.٨١ المتوسط العام
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  صعوبات تفسير نتائج البحث لدى طالب الماجستير: أوال

أن املتوسـط احلسـايب العـام لدرجـة الصـعوبات البحثيـة يف ) ١٣ (تشري نتـائج اجلـدول رقـم 
أي بدرجــــة ) ٣,٨١(لــــدى طـــالب املاجســــتري يســـاوي ) تفســـري نتــــائج البحـــث( احملـــور الرابــــع

  ).٤,٢ – ٣,٤١(، حيث يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي )كبرية(

احملور الصعوبات البحثية يف بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول 
، إال أن هناك اختالفات )كبرية(، بدرجة لدى طالب املاجستري) تفسري نتائج البحث( الرابع

الصعوبات البحثية يف ع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس ميف درجة استجابة أفراد جمت
، حيث تراوحت متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من )تفسري نتائج البحث( احملور الرابع

والفئة ) متوسطة(لثة وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثا) ٤,٦٩ – ٢,٧٣(
وبناءا على قيم . ملقياس ليكرت اخلماسي) كبرية جدا(والفئة اخلامسة ) كبرية(الرابعة 

تفسري ( املتوسطات احلسابية مت ترتيب استجابات جمتمع الدراسة على عبارات احملور الرابع
  :كالتايل)نتائج البحث

  صعوبات بدرجة كبيرة جدا

فقرة كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية جدا وجاءت بالرتتيب من األول إىل ) ٣(يوجد 
صعوبات تفسري نتائج البحث، كأحد صعوبات البحث الثالث من بني الفقرات اليت تقيس 

العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من وجهة نظر السادة 
  :لكلية، ومت ترتيب هذه الفقرات تنازليا حسب درجة الصعوبة كالتايلأعضاء هيئة التدريس با

، يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب )بعملية تفسري النتائج اإلملام(وهي ) ١(الفقرة رقم 
جاءت ) التمييز بني الداللة االحصائية والداللة العملية(وهي ) ١٠(الفقرة رقم ، )٤,٦٩(

 أنوجود دليل على (وهي ) ٩(، الفقرة رقم )٤,٣٦( يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب
  ). ٤,٣٢(يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب ) النتائج مل تنحرف بسبب تأثري هاثرون
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  صعوبات بدرجة كبيرة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالرتتيب من الرابع إىل ) ٤(يوجد 
ت تفسري نتائج البحث، كأحد صعوبات البحث صعوباالسابع من بني الفقرات اليت تقيس 

العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى وهذه الفقرات مت ترتيبها 
  :تنازليا حسب املتوسط احلسايب كالتايل

يف الرتتيب الرابع  ) تتبع العالقات السببية واالستدالل عليها(وهي ) ٥(الفقرة رقم 
مناقشة كل نتيجة بداللة الفرضية املرتبطة (وهي ) ٢(، الفقرة رقم )٣,٩٣(مبتوسط حسايب 

تفسري النتائج (وهي ) ٤(، الفقرة رقم )٣,٧٤(يف الرتتيب اخلامس مبتوسط حسايب ) ا
تفسري (وهي ) ٦(، الفقرة رقم )٣,٧٦(يف الرتتيب السادس  مبتوسط حسايب ) االستداللية

  ). ٣,٣٨(يف الرتتيب السابع مبتوسط حسايب ) جريبيةنتائج البحوث التجريبية وشبه الت
  صعوبات بدرجة متوسطة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالرتتيب من الثامن إىل ) ٣(يوجد 
صعوبات تفسري نتائج البحث، كأحد صعوبات البحث العاشر من بني الفقرات اليت تقيس 

لية الرتبية جامعة أم القرى وهذه الفقرات مت ترتيبها العلمي لدى طالب الدراسات العليا بك
  :تنازليا حسب املتوسط احلسايب كالتايل

يف الرتتيب الثامن  ) الربط بني تفسري النتائج واالطار النظري(وهي ) ٧(الفقرة رقم 
يف ) الربط بني النتائج والدراسات السابقة(وهي ) ٨(، الفقرة رقم )٣,٣٨(مبتوسط حسايب 

يف ) الوصفيةتفسري النتائج (وهي ) ٣(، الفقرة رقم )٣,٢٧(التاسع مبتوسط حسايب الرتتيب 
  ). ٢,٧٣(الرتتيب العاشر  مبتوسط حسايب 

فقرات، ولوحظ ) ١٠(، تكونت من صعوبات تفسري نتائج البحثخالصة ما سبق، أن 
ة فقرات بدرج) ٣(، و)كبرية(فقرات بدرجة ) ٤(، )كبرية جدا(بدرجة  اتفقر ) ٣(وجود 
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ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور الرابع ). متوسطة(
  ). كبرية(بدرجة ) ٣,٨١(يساوي ) صعوبات تفسري نتائج البحث(

  صعوبات تفسير نتائج البحث لدى طالب الدكتوراه: ثانيا

أن املتوسـط احلسـايب العـام لدرجـة الصـعوبات البحثيـة يف ) ١٣ (تشري نتـائج اجلـدول رقـم 
أي بدرجــــة ) ٣,٢٥(لــــدى طــــالب الــــدكتوراه يســــاوي ) تفســــري نتــــائج البحــــث( احملــــور الرابــــع

  ).٣,٤٠ – ٢,٦١(، حيث يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ليكرت اخلماسي )متوسطة(

احملور الصعوبات البحثية يف بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول 
، إال أن هناك )متوسطة(، بدرجة لدى طالب الدكتوراه) تفسري نتائج البحث( الرابع

الصعوبات ع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس ماختالفات يف درجة استجابة أفراد جمت
جمتمع ، حيث تراوحت متوسطات استجابات )تفسري نتائج البحث( احملور الرابعالبحثية يف 

) قليلة(وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثانية ) ٣,٩٨ – ٢,١٧(الدراسة من 
وبناءاً . والفئة اخلامسة ملقياس ليكرت اخلماسي) كبرية(والفئة الرابعة ) متوسطة(والفئة الثالثة 

 رابععلى قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب استجابات جمتمع الدراسة على عبارات احملور ال
  :كالتايل)تفسري نتائج البحث(

  صعوبات بدرجة كبيرة 

فقرة كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالرتتيب من األول إىل الرابع ) ٤(يوجد 
صعوبات تفسري نتائج البحث، كأحد صعوبات البحث العلمي من بني الفقرات اليت تقيس 

أم القرى من وجهة نظر السادة أعضاء لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة 
  :هيئة التدريس بالكلية، ومت ترتيب هذه الفقرات تنازليا حسب درجة الصعوبة كالتايل
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، يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب )االملام بعملية تفسري النتائج(وهي ) ١(الفقرة رقم 
جاءت ) اللة العمليةالتمييز بني الداللة االحصائية والد(وهي ) ١٠(الفقرة رقم ، )٣,٩٨(

وجود دليل على ان (وهي ) ٩(، الفقرة رقم )٣,٨٠(يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب 
، الفقرة )٣,٧٥(يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب ) النتائج مل تنحرف بسبب تأثري هاثرون

حسايب يف الرتتيب الرابع  مبتوسط ) تتبع العالقات السببية واالستدالل عليها(وهي ) ٥(رقم 
)٣,٩٣  .(  

  صعوبات بدرجة متوسطة 

فقرات كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالرتتيب من اخلامس إىل ) ٥(يوجد 
صعوبات تفسري نتائج البحث، كأحد صعوبات البحث التاسع من بني الفقرات اليت تقيس 

الفقرات مت ترتيبها العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى وهذه 
  :تنازليا حسب املتوسط احلسايب كالتايل

يف الرتتيب اخلامس ) تفسري نتائج البحوث التجريبية وشبه التجريبية(وهي ) ٦(الفقرة رقم 
يف الرتتيب ) االستدالليةتفسري النتائج (وهي ) ٤(، الفقرة رقم )٣,٤٠(مبتوسط حسايب 

مناقشة كل نتيجة بداللة الفرضية (وهي ) ٢(رقم ، الفقرة )٣,٠٨(السادس  مبتوسط حسايب 
ا الربط بني (وهي ) ٧(، الفقرة رقم )٣,٠٥(يف الرتتيب السابع مبتوسط حسايب ) املرتبطة 

) ٨(، الفقرة رقم )٢,٩٥(يف الرتتيب الثامن مبتوسط حسايب ) تفسري النتائج واالطار النظري
  ).٢,٨٨(الرتتيب التاسع مبتوسط حسايب يف ) الربط بني النتائج والدراسات السابقة(وهي 
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  صعوبات بدرجة قليلة  

فقرة كانت االستجابة عليها بدرجة قليلة وجاءت بالرتتيب العاشر من بني ) ١(يوجد 
صعوبات تفسري نتائج البحث، كأحد صعوبات البحث العلمي لدى الفقرات اليت تقيس 

تفسري (وهي ) ٣(رقم طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى، وهي الفقرة 
  ). ٢,١٧(يف الرتتيب العاشر  مبتوسط حسايب ) الوصفيةالنتائج 

ت، فقرا) ١٠(، تكونت من صعوبات تفسري نتائج البحثخالصة ما سبق، أن  
فقرة ) ١(، و)كبرية(فقرات بدرجة ) ٥(، )كبرية جدا(فقرات بدرجة ) ٤(ولوحظ وجود 

ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور ). قليلة(بدرجة 
  ).متوسط(بدرجة ) ٣,٢٥(يساوي ) صعوبات تفسري نتائج البحث(الرابع 

حيث كانت  هيف دراست) هـ١٤٣٠(طه  إليهوقد خيتلف ذلك قليال عما توصل 
  .الصعوبات البحثية يف هذا اجلانب بدرجة كبرية 
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   ):في مجال خالصة البحث والتوصيات والمقترحات(األول  التساؤل إجابة

ما درجة الصعوبات البحثية يف جمال خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات لدى 
  طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى؟ 

مت استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي، واليت متثلت يف املتوسطات احلسابية، 
حث والتوصيات صعوبات خالصة الب(واالحنرافات املعيارية، لفقرات احملور اخلامس 

، ورتبت املتوسطات احلسابية حسب اخلامساملتوسط احلسايب العام للمحور ، )واملقرتحات
  :درجة الصعوبة ترتيبا تنازليا كالتايل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة   ):   ١٤( جدول رقم 
 خالصة البحث والتوصيات والمقترحات صعوبات: حول المحور الخامس 
 

سل
سل

م
 

 الفقرة

 طالب الدكتوراه طالب الماجستير
 االنحراف  المتوسط 

حثيه
بة ب

صعو
 

يب
لترت

ا
 

 االنحراف  المتوسط 

حثية
بة ب

صعو
 

يب
لترت

ا
 المعياري الحسابي المعياري الحسابي 

١ 
معرفة الفرق بين ملخص وموجز 

 البحث
 ٥ متوسطة ٠.٦٧ ٢.٦٢ ٢ متوسطة ٠.٧٦ ٣.٣١

 ٤ متوسطة ٠.٦٧ ٢.٦٣ ٣ متوسطة ٠.٧٥ ٣.٢٨ عرض خالصة البحث بدقة ٢

٣ 
كتابة خالصة البحث في حدود 

 كلمة١٠٠٠-٥٠٠
 ٦ قليلة  ٠.٦٣ ٢.٦٠ ٥ متوسطة ٠.٧٥ ٣.١٨

٤ 
القدرة على ربط التوصيات 

 بنتائج البحث
 ٢ متوسطة ٠.٦٣ ٢.٧٥ ٦ متوسطة ٠.٦٢ ٣.١٦

 ١ متوسطة ٠.٥٤ ٢.٧٥ ١ متوسطة ٠.٦ ٣.٣٤ ايجاد توصيات اجرائية ٥
 ٣ متوسطة ٠.٦ ٢.٧٣ ٤ متوسطة ٠.٥٨ ٣.١٨ ايجاد مقترحات قابلة للتطبيق ٦

   متوسطة ٤٤, ٠ ٢.٦٨   متوسطة ٤٦, ٠ ٣.٢٤ المتوسط العام

  صعوبات خالصة البحث والتوصيات والمقترحات لدى طالب الماجستير: أوال

أن املتوسـط احلسـايب العـام لدرجـة الصـعوبات البحثيـة يف ) ١٤ (تشري نتـائج اجلـدول رقـم 
لـــدى طـــالب املاجســـتري يســـاوي ) خالصـــة البحـــث والتوصـــيات واملقرتحـــات( احملـــور اخلـــامس
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ـــة الثالثـــة ملقيـــاس ليكـــرت اخلماســـي )متوســـطة(أي بدرجـــة ) ٣,٢٤( ، حيـــث يقـــع ضـــمن الفئ
)٣,٤ – ٢,٦١.(  

احملور الصعوبات البحثية يف دراسة حول بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع ال
، بدرجة لدى طالب املاجستري) خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات( اخلامس

ع الدراسة بالنسبة للفقرات م، إال أن هناك اختالفات يف درجة استجابة أفراد جمت)متوسطة(
، )خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات( احملور اخلامسالصعوبات البحثية يف اليت تقيس 

وهذه ) ٣,٣٤ – ٣,١٦(حيث تراوحت متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من 
. ملقياس ليكرت اخلماسي) متوسطة(املتوسطات احلسابية تقع مجيعها ضمن الفئة الثالثة 

احملور  وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب استجابات جمتمع الدراسة على عبارات
  :كالتايل)خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات( اخلامس

  صعوبات بدرجة متوسطة

صعوبات خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات، كأحد مجيع الفقرات اليت تقيس 
صعوبات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من 

فقرات كانت االستجابة عليها ) ٦(وعددها  يس بالكليةوجهة نظر السادة أعضاء هيئة التدر 
  :ومت ترتيب هذه الفقرات تنازليا حسب درجة الصعوبة كالتايلبدرجة متوسطة، 

، يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب )إجرائيةتوصيات  إجياد(وهي ) ٥(الفقرة رقم 
جاءت يف ) معرفة الفرق بني ملخص وموجز البحث(وهي ) ١(الفقرة رقم ، )٣.٣٤(

) عرض خالصة البحث بدقة(وهي ) ٢(، الفقرة رقم )٣,٣١(الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب 
مقرتحات قابلة  إجياد(وهي ) ٦(، الفقرة رقم )٣,٣٨(يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب 

كتابة خالصة (وهي ) ٣(، الفقرة رقم )٣,١٨(يف الرتتيب الرابع  مبتوسط حسايب ) للتطبيق
، الفقرة )٣,١٨(يف الرتتيب اخلامس مبتوسط حسايب ) كلمة١٠٠٠-٥٠٠دود البحث يف ح
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يف الرتتيب السادس  مبتوسط ) القدرة على ربط التوصيات بنتائج البحث(وهي ) ٤(رقم 
 ). ٣,١٨(حسايب 

) ٦(، تكونت من صعوبات خالصة البحث والتوصيات واملقرتحاتخالصة ما سبق، أن 
لذلك كان املتوسط . على مجيع الفقرات) متوسطة(فقرات، ولوحظ وجود استجابة بدرجة 

صعوبات خالصة البحث (احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور اخلامس 
  ). متوسطة(بدرجة ) ٣,٣٤(يساوي ) والتوصيات واملقرتحات

  المقترحات لدى طالب الدكتوراهصعوبات خالصة البحث والتوصيات و : ثانيا

أن املتوســط احلســايب العــام لدرجــة الصــعوبات البحثيــة يف )  ١٤(تشــري نتــائج اجلــدول رقــم 
لــــدى طــــالب الــــدكتوراه يســــاوي ) خالصــــة البحــــث والتوصــــيات واملقرتحــــات( احملـــور اخلــــامس

ـــة الثالثـــة ملقيـــاس ليكـــرت اخلماســـي )متوســـطة(أي بدرجـــة ) ٢,٦٨( ، حيـــث يقـــع ضـــمن الفئ
)٣,٤٠ – ٢,٦١.(  

احملور الصعوبات البحثية يف بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول 
، )متوسطة(، بدرجة لدى طالب الدكتوراه) خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات( اخلامس

ع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس مإال أن هناك اختالفات يف درجة استجابة أفراد جمت
، حيث )خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات( احملور اخلامسالصعوبات البحثية يف 

وهذه املتوسطات ) ٢,٧٥ – ٢,٦٠(تراوحت متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من 
. ملقياس ليكرت اخلماسي) متوسطة(والفئة الثالثة ) قليلة(احلسابية تقع ضمن الفئة الثانية 

سابية مت ترتيب استجابات جمتمع الدراسة على عبارات احملور وبناءا على قيم املتوسطات احل
  :كالتايل)خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات( اخلامس
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  صعوبات بدرجة متوسطة 

فقرة كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة وجاءت بالرتتيب من األول إىل ) ٥(يوجد 
والتوصيات واملقرتحات،  صعوبات خالصة البحث اخلامس من بني الفقرات اليت تقيس 

كأحد صعوبات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى 
من وجهة نظر السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومت ترتيب هذه الفقرات تنازليا حسب 

  :درجة الصعوبة كالتايل

جاءت يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب ) إجرائيةتوصيات  إجياد(وهي ) ٥(الفقرة رقم 
، يف الرتتيب )القدرة على ربط التوصيات بنتائج البحث(وهي ) ٤(الفقرة رقم ، )٢,٧٥(

جاءت يف ) إجرائيةتوصيات  إجياد(وهي ) ٦(الفقرة رقم ، )٢,٧٥(الثاين مبتوسط حسايب 
صة البحث عرض خال(وهي ) ٢(، الفقرة رقم )٢,٧٣(الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب 

معرفة الفرق بني (وهي ) ١(، الفقرة رقم )٢,٦٣(يف الرتتيب الرابع مبتوسط حسايب ) بدقة
  ). ٣,٩٣(يف الرتتيب الرابع  مبتوسط حسايب ) ملخص وموجز البحث

  صعوبات بدرجة قليلة 
فقرة كانت االستجابة عليها بدرجة قليلة وجاءت بالرتتيب السادس من بني ) ١(يوجد 

صعوبات خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات، كأحد صعوبات الفقرات اليت تقيس 
الفقرة رقم البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى، وهي 

  )  ٣,٩٣(مبتوسط حسايب ) كلمة١٠٠٠-٥٠٠يف حدود  كتابة خالصة البحث(وهي ) ٣(

، تكونت من صعوبات خالصة البحث والتوصيات واملقرتحاتخالصة ما سبق، أن  
) قليلة(فقرات، وبدرجة ) ٥(على ) متوسطة(فقرات، ولوحظ وجود استجابة بدرجة ) ٦(

على احملور  لذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة. فقرة) ١(على 
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بدرجة ) ٢,٦٨(يساوي ) صعوبات خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات(اخلامس 
  ).متوسطة(

وبالرجوع إىل الدراسات السابقة جند أن النتائج قريبة إىل حد كبري من دراسة طه 
  .فقد أعطت كال الدراستني نتائج أن الصعوبات متوسطة يف هذا احملور ) ه ١٤٣٠(

قد يعود إىل رجوع الطالب إىل البحوث العلمية واالستفادة من  ويرى الباحث أن ذلك
ذا اجلانب فيها   .يقدمه املشرف للطالب يف هذا اجلانب ما إىلباإلضافة ، األفكار املتعلقة 
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   ): مجال المراجع والتوثيقفي ( األول  التساؤل إجابة

ما درجة الصعوبات البحثية يف جمال املراجع والتوثيق لدى طالب الدراسات العليا بكلية 
  الرتبية جامعة أم القرى؟ 

مت استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي، واليت متثلت يف املتوسطات احلسابية، 
املتوسط احلسايب ، )صعوبات املراجع والتوثيق(واالحنرافات املعيارية، لفقرات احملور السادس 

، ورتبت املتوسطات احلسابية حسب درجة الصعوبة ترتيبا تنازليا  السادسالعام للمحور 
  :كالتايل

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع ):   ١٥( جدول رقم 
 صعوبات المراجع والتوثيق: الدراسة حول المحور السادس 
 

سل
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م
 

 الفقرة

 طالب الدكتوراه الماجستيرطالب 
 االنحراف  المتوسط 

جة 
در

وبة
صع

ال
يب 

لترت
ا

 

 االنحراف  المتوسط 
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يب
لترت

ا
 المعياري الحسابي المعياري الحسابي 

 ٥ متوسطة ٠.٩٧ ٢.٧٧ ٣ متوسطة ٠.٧٦ ٣.٣١ كيفية البحث عن المراجع ١
 ٩ قليلة  ٠.٨٤ ٢.٤٠ ٧ متوسطة ٠.٧٥ ٢.٩٩ كتابة المراجع بطريقة صحيحة ٢

٣ 
الفرق بين كتابة المرجع في متن 

 البحث وقائمة المراجع
 ٨ قليلة  ٠.٨٢ ٢.٤٧ ٨ متوسطة ٠.٥٦ ٢.٩٦

٤ 
الفرق بين كتابة البحث المنشور 

 وغير المنشور
 ٦ متوسطة ٠.٥١ ٢.٧٣ ٤ متوسطة ٠.٦١ ٣.٢٣

 ١٠ قليلة  ٠.٨١ ٢.٣٧ ٩ متوسطة ٠.٧٩ ٢.٧٧ توثيق النص المقتبس ٥

٦ 
التوثيق لمرجع ظهر الكثر من 

 مرة
 ٤ متوسطة ٣.٢ ٢.٨٥ ١٠ متوسطة ٠.٧٨ ٢.٦٦

 ٢ متوسطة ٠.٥٨ ٢.٩٨ ٢ متوسطة ٠.٧٨ ٣.٣٥ التوثيق لمرجع لمؤلف مجهول ٧

٨ 
توثيق المعلومات التي حصل 

 عليها باالتصال الشخصي
 ١ متوسطة ٠.٤٤ ٣.١٠ ١ كبيرة ٠.٨٤ ٣.٧٧

 ٧ متوسطة ٠.٦٦ ٢.٦٨ ٦ متوسطة ٠.٧٥ ٣.٠١ توثيق مصادر االنترنت ٩

١٠ 
توثيق المرجع االساسي والمرجع 

 الثانوي
 ٣ متوسطة ٠.٦١ ٢.٨٨ ٥ متوسطة ٠.٦٤ ٣.١٢

   متوسطة ٥٦, ٠ ٢.٧٢   متوسطة ٤٧, ٠ ٣.١٢ المتوسط العام
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  صعوبات المراجع والتوثيق لدى طالب الماجستير: أوال

أن املتوسـط احلسـايب العـام لدرجـة الصـعوبات البحثيـة يف )  ١٥(تشري نتـائج اجلـدول رقـم 
أي بدرجـــــة ) ٣,١٢(لـــــدى طـــــالب املاجســـــتري يســـــاوي ) املراجـــــع والتوثيـــــق( احملـــــور الســـــادس

  ).٣,٤ – ٢,٦١(، حيث يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ليكرت اخلماسي )متوسطة(

احملور الصعوبات البحثية يف بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول 
، إال أن هناك )متوسطة(بدرجة  ،لدى طالب املاجستري) املراجع والتوثيق( السادس

الصعوبات ع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس ماختالفات يف درجة استجابة أفراد جمت
، حيث تراوحت متوسطات استجابات جمتمع )املراجع والتوثيق( احملور السادسالبحثية يف 
) متوسطة(ثة وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثال) ٣,٧٧ – ٣,٠١(الدراسة من 
وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب . ملقياس ليكرت اخلماسي) كبرية(والفئة الرابعة 

  :كالتايل)املراجع والتوثيق( استجابات جمتمع الدراسة على عبارات احملور السادس
  صعوبات بدرجة كبيرة

صعوبات املراجع والتوثيق، كأحد صعوبات فقرة من بني الفقرات اليت تقيس ) ١(يوجد 
البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من وجهة نظر 

وهي ) ٨(وهي الفقرة رقم كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية، السادة أعضاء هيئة التدريس  
الرتتيب األول مبتوسط  ، جاءت يف)تصال الشخصيتوثيق املعلومات اليت حصل عليها باإل(

  ).٣,٧٧(حسايب 
  صعوبات بدرجة متوسطة

صعوبات املراجع والتوثيق، كأحد صعوبات فقرات من بني الفقرات اليت تقيس ) ٩(يوجد 
البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من وجهة نظر 
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ومت ترتيبها تنازليا، ها بدرجة متوسطة، كانت االستجابة عليالسادة أعضاء هيئة التدريس  
  :حسب قيم املتوسطات احلسابية كالتايل

، جاءت يف الرتتيب الثاين مبتوسط )التوثيق ملرجع ملؤلف جمهول(وهي ) ٧(الفقرة رقم 
جاءت يف الرتتيب ) كيفية البحث عن املراجع(وهي ) ١(الفقرة رقم ، )٣,٣٥(حسايب 

الفرق بني كتابة البحث املنشور (وهي ) ٤(الفقرة رقم ، )٣,٣١(الثالث مبتوسط حسايب 
توثيق (وهي ) ١٠(، الفقرة رقم )٣,٢٣(يف الرتتيب الرابع مبتوسط حسايب ) وغري املنشور

، الفقرة رقم )٣,١٢(يف الرتتيب اخلامس  مبتوسط حسايب ) واملرجع الثانوي األساسياملرجع 
، الفقرة )٣,٠١(لسادس مبتوسط حسايب يف الرتتيب ا) توثيق مصادر االنرتنت(وهي ) ٩(

يف الرتتيب السابع  مبتوسط حسايب ) كتابة املراجع بطريقة صحيحة(وهي ) ٢(رقم 
يف ) الفرق بني كتابة املرجع يف منت البحث وقائمة املراجع(وهي ) ٣(، الفقرة رقم )٢,٩٩(

يف ) ص املقتبستوثيق الن(وهي ) ٥(، الفقرة رقم )٢,٩٦(الرتتيب الثامن  مبتوسط حسايب 
كثر التوثيق ملرجع ظهر أل(وهي ) ٦(، الفقرة رقم )٢,٧٧(الرتتيب التاسع  مبتوسط حسايب 

 ).٢,٦٦(يف الرتتيب العاشر  مبتوسط حسايب ) من مرة

فقرات، ولوحظ وجود ) ١٠(، تكونت من صعوبات املراجع والتوثيقخالصة ما سبق، أن 
لذلك كان املتوسط . فقرات) ٩(على ) متوسطة(وفقرة، ) ١(على ) كبرية(استجابة بدرجة 

) صعوبات املراجع والتوثيق(احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور السادس 
  ).متوسطة(بدرجة ) ٣,١٢(يساوي 
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  صعوبات المراجع والتوثيق لدى طالب الدكتوراه: ثانيا

أن املتوســط احلســايب العــام لدرجــة الصــعوبات البحثيــة يف )  ١٥(تشــري نتــائج اجلــدول رقــم 
ـــــق( احملـــــور الســـــادس ـــــدكتوراه يســـــاوي ) املراجـــــع والتوثي ـــــدى طـــــالب ال أي بدرجـــــة ) ٢,٧٢(ل

  ).٣,٤٠ – ٢,٦١(، حيث يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ليكرت اخلماسي )متوسطة(

احملور الصعوبات البحثية يف بالرغم أن املتوسط العام الستجابات جمتمع الدراسة حول 
، إال أن هناك اختالفات )متوسطة(، بدرجة لدى طالب الدكتوراه) املراجع والتوثيق( السادس

الصعوبات البحثية يف ع الدراسة بالنسبة للفقرات اليت تقيس ميف درجة استجابة أفراد جمت
تمع الدراسة من ، حيث تراوحت متوسطات استجابات جم)املراجع والتوثيق( احملور السادس

والفئة الثالثة ) قليلة(وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثانية ) ٣,١٠ – ٢,٣٧(
وبناءاً على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب . ملقياس ليكرت اخلماسي) متوسطة(

  :كالتايل  )املراجع والتوثيق( استجابات جمتمع الدراسة على عبارات احملور السادس
  بدرجة متوسطةصعوبات 

صعوبات املراجع والتوثيق، كأحد صعوبات فقرات من بني الفقرات اليت تقيس ) ٧(يوجد 
البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من وجهة نظر 

كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة، ومت ترتيبها تنازليا، السادة أعضاء هيئة التدريس  
  :درجة الصعوبة كالتايلحسب 

، جاءت )تصال الشخصيتوثيق املعلومات اليت حصل عليها باإل(وهي ) ٨(الفقرة رقم 
التوثيق ملرجع ملؤلف (وهي ) ٧(الفقرة رقم ، )٣,١٠(يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب 

توثيق (وهي ) ١٠(الفقرة رقم ، )٢,٨٩(، جاءت يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب )جمهول
، الفقرة )٢,٨٨(جاءت يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب ) رجع االساسي واملرجع الثانويامل
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يف الرتتيب الرابع مبتوسط حسايب ) من مرة ألكثرالتوثيق ملرجع ظهر (وهي ) ٦(رقم 
يف الرتتيب اخلامس  مبتوسط ) كيفية البحث عن املراجع(وهي ) ١(، الفقرة رقم )٢,٨٥(

يف ) الفرق بني كتابة البحث املنشور وغري املنشور(وهي ) ٤(قم ، الفقرة ر )٢,٧٧(حسايب 
) توثيق مصادر االنرتنت(وهي ) ٩(، الفقرة رقم )٢,٧٣(الرتتيب السادس مبتوسط حسايب 

  ).٢,٦٨(يف الرتتيب السابع  مبتوسط حسايب 
  صعوبات بدرجة قليلة

صعوبات املراجع والتوثيق، كأحد صعوبات فقرات من بني الفقرات اليت تقيس ) ٣(يوجد 
البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى من وجهة نظر 

ومت ترتيبها تنازليا، حسب كانت االستجابة عليها بدرجة قليلة، السادة أعضاء هيئة التدريس  
  :قيم املتوسطات احلسابية كالتايل

يف الرتتيب ) رق بني كتابة املرجع يف منت البحث وقائمة املراجعالف(وهي ) ٣(الفقرة رقم 
يف ) كتابة املراجع بطريقة صحيحة(وهي ) ٢(، الفقرة رقم )٢,٤٧(الثامن  مبتوسط حسايب 

يف ) توثيق النص املقتبس(وهي ) ٥(، الفقرة رقم )٢,٤٠(الرتتيب التاسع  مبتوسط حسايب 
 ).٢,٨٥(الرتتيب العاشر  مبتوسط حسايب 

فقرات، ولوحظ ) ١٠(، تكونت من صعوبات املراجع والتوثيقخالصة ما سبق، أن 
لذلك كان . فقرات) ٣(على ) قليلة(ت، و١فقر) ٧(على ) متوسطة(وجود استجابة بدرجة 

صعوبات املراجع (املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور السادس 
  ). متوسطة(بدرجة ) ٢,٧٢(يساوي ) والتوثيق

ا) ـه١٤٣٠(وهذا ما اتفق مع دراسة طه  أن عفانة  إالحبثية متوسطة  ةمتثل صعوب بأ
  .جعلها ضمن قائمة األخطاء األكثر شيوعًا يف عملية البحوث الرتبوية) م١٩٩٩(
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  :الثاني  التساؤل إجابة
ترتيبهـا لـدى طـالب هل خيتلف ترتيب الصـعوبات البحثيـة لـدى طـالب مرحلـة املاجسـتري عـن 

  الدراسة؟من وجهة نظر جمتمع ، مرحلة الدكتوراه
لإلجابة عن ذلك قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للصعوبات   

كــل علــى حــدة ه  البحثيــة الــيت تواجــه طــالب الدراســات العليــا يف مــرحليت املاجســتري والــدكتورا
ومــــن مث ترتيــــب هــــذه الصــــعوبات تنازليــــا حســــب قــــيم املتوســــطات ، لكــــل حمــــور مــــن احملــــاور 

  :وكان الناتج كالتايل ، ةاحلسابي
والترتيب  يارية لطالب الماجستير والدكتوراهلحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع):١٦(جدول رقم

  التنازلي حسب قيم المتوسطات

  الصعوبات البحثية  احملور
  هطالب الدكتورا  طالب الماجستير

  املتوسط
  احلسايب

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب
  املتوسط
  احلسايب

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

  ٤  ٠,٦٥  ٢,٨٠  ٤  ٠,٤١  ٣,٢٩  المدخل الى البحث  االول
  ٣  ٠,٤٠  ٣,١١  ٣  ٠,٣٨  ٣,٦٠  ادبيات البحث والدراسات السابقة  الثاين
  ٢  ٠,٣٦  ٣,٢٣  ١  ٠,٤٢  ٣,٩٤  اجراءات البحث  الثالث
  ١  ٠,٢٩  ٣,٢٥  ٢  ٠,٣٩  ٣,٨١  تفسير نتائج البحث  الرابع

  ٦  ٠,٤٤  ٢,٦٨  ٥  ٠,٤٦  ٣,٢٤  البحث والتوصياتحالصة   اخلامس
  ٥  ٠,٥٦  ٢,٧٢  ٦  ٠,٤٧  ٣,١٢  المراجع والتوثيق  السادس

  

يف ترتيـب الصـعوبات البحثيـة لـدى طـالب  اخـتالفوجود  إىل) ١٦(تشري نتائج اجلدول رقم 
غـــري كبـــرية  االختالفـــاتأن هـــذه  االعتبـــارمـــع األخـــذ يف ،مرحلـــة املاجســـتري ومرحلـــة الـــدكتوراه

  :وميكن تلخيصها كالتايل 
يف الرتتيــب األول بالنســبة للصــعوبات البحثيــة لــدى )  إجــراءات البحــث(جــاء احملــور الثالــث  -

 . ب الثاين بالنسبة لطالب الدكتوراهطالب مرحلة املاجستري يف حني جاء يف الرتتي
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يف الرتتيــب الثــاين بالنســبة للصــعوبات البحثيــة لــدى ) تفســير نتــائج البحــث(جــاء احملــور الرابــع  -
 . الدكتوراه لطالب مرحلة األوليف حني جاء يف الرتتيب ، طالب مرحلة املاجستري

يف الرتتيــب الثالــث بالنســبة للصــعوبات ) البحــث والدراســات الســابقة أدبيــات(جــاء احملــور الثــاين  -
 .ب مرحلة املاجستري او الدكتوراهالبحثية سواء لطال

يف الرتتيــب الرابــع بالنســبة للصــعوبات البحثيــة ســواء ) البحــث إلــىالمــدخل ( األولجــاء احملــور  -
 .و الدكتوراهلطالب مرحلة املاجستري ا

يف الرتتيـــب اخلـــامس بالنســـبة للصـــعوبات ) خالصـــة البحـــث والتوصـــيات(جـــاء احملـــور اخلـــامس  -
 . س لطالب الدكتوراه الرتتيب السادبينما جاء يف، البحثية لطالب مرحلة املاجستري

يف الرتتيــب الســادس مــن حيــث الصــعوبات البحثيــة ) المراجــع والتوثيــق(جــاء احملــور الســادس -
 . ل الرتتيب اخلامس لطالب الدكتوراهيف حني احت،لدى طالب املاجستري

كمـــا قـــام الباحـــث حبســـاب معامـــل ارتبـــاط ســـيربمان ملعرفـــة العالقـــة االرتباطيـــة بـــني رتـــب    
 أن إىلووصـل ، الدكتوراهالصعوبات البحثية لدى كل من طالب مرحلة املاجستري ومرحلة 

عنـد  إحصـائيةوهو قيمة موجبة وذات داللـة )٠,٨٩(قيمة معامل ارتباط سيربمان يساوي 
ـــــة(إىل وجـــــود عالقـــــة إرتباطيـــــة ويشـــــري )٠,٠٥(مســـــتوى داللـــــة  ـــــب ) طرديـــــة قوي بـــــني ترتي

مـــن وجهـــة نظـــر جمتمـــع  والـــدكتوراهالصـــعوبات البحثيـــة لـــدى كـــل مـــن طـــالب املاجســـتري 
  .الدراسة 
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  :إجابة التساؤل الثالث 
بــني متوســطات درجــات الصــعوبات البحثيــة لــدى  إحصــائيةهــل توجــد فــروق ذات داللــة 

  من وجهة نظر جمتمع الدراسة ؟ والدكتوراهطالب املاجستري 
  :وكانت النتائج كالتايل ) ت(على ذلك استخدم الباحث اختبار  لإلجابة

بين متوسطات درجات  اإلحصائيةللفروق ذات الداللة ) ت(يبين نتائج اختبار ): ١٧(جدول رقم 
  من وجهة نظر مجتمع الدراسة والدكتوراهالصعوبات البحثية لدى طالب الماجستير 

  المحور
المرحلة 
  الدراسية

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيم ت
درجات 
  الحرية

الداللة 
  االحصائية

  االول
  ٠,٤١  ٣,٢٩  ٧٤  ماجستير

٠,٠  ١١٢  ٤,٨٢  
  ٠,٦٥  ٢,٨٠  ٤٠  دكتوراة

  الثاني
  ٠,٣٨  ٣,٦٠  ٧٤  ماجستير

٠,٠  ١١٢  ٦,٢٦  
  ٠,٤٠  ٣,١١  ٤٠  دكتوراة

  الثالث
  ٠,٤٢  ٣,٩٤  ٧٤  ماجستير

٠,٠  ١١٢  ٩,٠٣  
  ٠,٣٦  ٣,٢٣  ٤٠  دكتوراة

  الرابع
  ٠,٣٩  ٣,٨١  ٧٤  ماجستير

٠,٠  ١١٢  ٧,٨٩  
  ٠,٢٩  ٣,٢٥  ٤٠  دكتوراة

  الخامس
  ٠,٤٦  ٣,٢٤  ٧٤  ماجستير

٠,٠  ١١٢  ٦,٢٥  
  ٠,٤٤  ٢,٦٨  ٤٠  دكتوراة

  السادس
  ٠,٤٧  ٣,١٢  ٧٤  ماجستير

٠,٠  ١١٢  ٣,٩٤  
  ٠,٥٦  ٢,٧٢  ٤٠  دكتوراة

  الكلي
  ٠,٣٢  ٣,٥٢  ٧٤  ماجستير

٠,٠  ١١٢  ٨,٥٣  
  ٠,٢٩  ٢,٩٩  ٤٠  دكتوراة

  

عنـــد مســـتوى داللــــه  إحصــــائيةتشـــري نتـــائج اجلـــدول الســــابق ان هنـــاك فـــروق ذات داللـــة 
ـــة لـــدي طـــالب املاجســـتري وطـــالب ) ٠,٠٥( بـــني متوســـطات درجـــات الصـــعوبات البحثي

من وجهة نظر جمتمع الدراسـة وذلـك علـى مسـتوى مجيـع احملـاور وكـذلك بالنسـبة  الدكتوراه
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ــــة وتراوحــــت قــــيم  ة للدرجــــ ٨,٥٣للمحــــور الســــادس إىل  ٣,٩٤مــــن ) ت(للدرجــــة الكلي
وكانــت اجتاهــات الفــروق لصــاحل طــالب املاجســتري وهـــذا ، إحصــائيةالكليــة ومجيعهــا دالــة 

مـن تلـك الـيت تواجـه  أعلىاجستري بدرجه ن الصعوبات البحثية اليت تواجه طالب املأيعين 
  .طالب الدكتوراه

ــــرى الباحــــث    ــــيت لــــدى طــــالب  أنوي ــــدكتوراهاخلــــربة ال ــــد طــــالب أكهــــي  ال ــــر منهــــا عن ث
  .يها يف وقت سابق إل اإلشارةواليت سبق ، ةاملاجستري لذلك حصلنا على هذه النتيج
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   :الرابع التساؤل إجابة

 حمور لكل متوسطات استجابات جمتمع الدراسة بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل
 –الدرجة العلمية (والدرجة الكلية، تعزى إىل اختالف متغريات الدراسة  االستبيان حماور من

  ؟)اإلشراف العلمي ومناقشة الرسائل –اخلربة التدريسية  –القسم 
  المقارنة حسب الدرجة العلمية: أوال

 في حالة طالب الماجستير  -١

، وقبل اسـتخدامه تأكـد الباحـث أن شـروط )ف(مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي 
ومسـتوى القيـاس الفئـوي  االسـتقالليةتنطبق علـى البيانـات مـن حيـث، ) ف(استخدام اختبار 

  :تاليةواإلعتدالية وجتانس التباين ويتضح ذلك من خالل اجلداول والرسومات البيانية ال

  اختبار ليفنز لتجانس التباين حسب الدرجة العلمية): ١٨( جدول رقم 

  الداللة اإلحصائية  قيمة ليفنز  المحور

 ٠.٨١٣ ٠.٢٠٧  األول

 ٠.٩٦٨ ٠.٠٣٣  الثاني

 ٠.٤١٩ ٠.٨٨١  الثالث

 ٠.١٧٦ ١.٧٨٣  الرابع

 ٠.٨٢٤ ٠.١٩٤  الخامس

 ٠.٢٨ ١.٢٩٥  السادس

 ٠.٦١ ٠.٤٩٨  الدرجة الكلية

ومجيعها غري دالة ) ١,٧٨٣(إىل ) ٠,٠٣٣(تراوحت قيم ليفنز لتجانس التباين من 
  .إحصائيا، وبالتايل مما يشري إىل توفر شرط جتانس التباين

  :كذلك مت التأكد من شرط التوزيع اإلعتدايل عن طريق اختبار خط اإلعتدالية كالتايل
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Normal P-P Plot of M1
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور األول): ٢(شكل رقم 

Normal P-P Plot of M2
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور الثاني): ٣(شكل رقم 

Normal P-P Plot of M3
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور الثالث): ٤(شكل رقم 

Normal P-P Plot of M4
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور الرابع): ٥(شكل رقم 
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Normal P-P Plot of M5
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور الخامس): ٦(شكل رقم 

Normal P-P Plot of M6
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  اإلعتدالية لبيانات المحور السادسالتأكد من شرط ): ٧(شكل رقم 

Normal P-P Plot of TOTM
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات الدرجة الكلية): ٨(شكل رقم 

يالحظ أن نقاط خط اختبار اإلعتدالية جلميع احملاور وللدرجة الكلية تقرتب من خط 
  .اإلعتدايل يف البياناتاختبار اإلعتدالية، مما يشري إىل توفر التوزيع 

للمقارنة بني استجابات جمتمع الدراسة حول الصعوبات ) ف(وفيما يلي نتائج اختبار 
  :املنهجية والبحثية لدى طالب مرحلة املاجستري، حسب الدرجة العلمية



٩١ 
 

 نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات ):   ١٩( جدول رقم 
 حسب الدرجة العلميةإستجابات مجتمع الدراسة 

 البعد
  مصادر

 التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 األول
 ٠.١٢ ٢.١٦ ٠.٣٦ ٢ ٠.٧٢ بين المجموعات

     ٠.١٧ ٧١ ١١.٩٢ داخل المجموعات
       ٧٣ ١٢.٦٥ الكلي

 الثاني
 ٠.٦٩ ٠.٣٧ ٠.٠٦ ٢ ٠.١١ بين المجموعات

     ٠.١٥ ٧١ ١٠.٨٧ داخل المجموعات
       ٧٣ ١٠.٩٨ الكلي

 الثالث
 ٠.٥٢ ٠.٦٧ ٠.١٢ ٢ ٠.٢٤ بين المجموعات

     ٠.١٨ ٧١ ١٢.٦٤ داخل المجموعات
       ٧٣ ١٢.٨٨ الكلي

 الرابع
 ٠.٣٢ ١.١٥ ٠.١٨ ٢ ٠.٣٦ بين المجموعات

     ٠.١٦ ٧١ ١١.١٤ داخل المجموعات
       ٧٣ ١١.٥٠ الكلي

 الخامس
 ٠.٨٤ ٠.١٨ ٠.٠٤ ٢ ٠.٠٨ بين المجموعات

     ٠.٢٢ ٧١ ١٥.٦٥ داخل المجموعات
       ٧٣ ١٥.٧٣ الكلي

 السادس
 ٠.٠٠ ٧.٥٧ ١.٤٦ ٢ ٢.٩٢ بين المجموعات

     ٠.١٩ ٧١ ١٣.٦٩ داخل المجموعات
       ٧٣ ١٦.٦١ الكلي

الدرجة 
 الكلية

 ٠.١٢ ٢.١٥ ٠.٢٢ ٢ ٠.٤٥ بين المجموعات
     ٠.١٠ ٧١ ٧.٤٠ داخل المجموعات

       ٧٣ ٧.٨٥ الكلي

إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات ) ١٩( تشري نتائج اجلدول رقم 
استجابات جمتمع الدراسة حول الصعوبات املنهجية والبحثية لدى طالب مرحلة املاجستري 

، وملعرفة )مشكالت املراجع والتوثيق(فقط حسب اختالف الدرجة العلمية يف احملور السادس 
  :اجتاهات الفروق مت إستخدام إختبار شيفيه وكانت النتائج كالتايل
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  تحديد اتجاهات الفروق في المحور السادس حسب الدرجة العلمية):  ٢٠(جدول رقم 

  الدرجة

  العلمية 

المتوسطات 
  الحسابية

  أستاذ

  مساعد

  أستاذ 

  مشارك 
  أستاذ

  *٠.٥١٢١  *٠.٣٣٣٩  -  ٢.٩٠٦١  أستاذ مساعد

    -    ٣.٢٤٠٠  أستاذ مشارك

  -     ٣.٤١٨٢  أستاذ

  لصالح المتوسط األعلى) ٠,٠٥(تعني فروق دالة عند مستوى داللة * 

  :أظهر اختبار شيفيه، أن الفروق كانت على النحو التالي

وجود فروق دالة إحصائيا بني املتوسط احلسايب الستجابات الدرجة العلمية أستاذ  -
لصاحل الدرجة العلمية أستاذ ) ٣,٢٤٠٠(، وأستاذ مشارك )٢,٩٠٦١(مساعد 

 .مشارك

وجود فروق دالة إحصائيا بني املتوسط احلسايب الستجابات الدرجة العلمية أستاذ  -
 .لصاحل الدرجة العلمية أستاذ) ٣,٤١٨٢(، وأستاذ )٢,٩٠٦١(مساعد 

املشارك قاما  واألستاذ األستاذ أن إىلويعتقد الباحث أن سبب االختالفات رمبا يعود 
ولذلك ، املساعد باألستاذمبناقشة العديد من اخلطط الدراسية والرسائل العلمية مقارنة 

 .هو أكثر شعوراً بوجود تلك الصعوبات 

 في حالة طالب الدكتوراه  -٢

، للمقارنة بني استجابات جمتمع الدراسة حول الصعوبات املنهجية )ت(مت استخدام اختبار 
تأكد الباحث ) ت(والبحثية لدى طالب مرحلة الدكتوراه، وقبل البدء يف استخدام اختبار 

بسبب التفاوت بني عدد أفراد عينة الدراسة يف ) ت(من توافر شروط استخدام اختبار 
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خاصة فيما يتعلق ) ٣٠(عضوا والدرجة العلمية أستاذ مشارك ) ١٠(ذ الدرجة العلمية أستا
  :بشرط جتانس التباين واإلعتدالية على النحو التايل
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  اختبار ليفنز لتجانس التباين حسب الدرجة العلمية): ٢١( جدول رقم 

  الداللة اإلحصائية  قيمة ليفنز  المحور

 ٠.٢١ ١.٦٥  األول

 ٠.١٦ ٢.٠٢  الثاني

 ٠.٤٣ ٠.٦٢  الثالث

 ٠.٢٢ ١.٦٧  الرابع

 ٠.٩٣ ٠.٠١  الخامس

 ٠.٨١ ٠.٠٥  السادس

 ٠.٤٠ ٠.٧١  الدرجة الكلية

ومجيعها غري دالة إحصائيا، ) ٢,٠٢(إىل ) ٠,٠١(تراوحت قيم ليفنز لتجانس التباين من 
  .شرط جتانس التباين وبالتايل يتوفر

  :البياين كالتايل كما مت التأكد من توفر التوزيع اإلعتدايل من خالل الرسم
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور األول لمرحلة الدكتوراه): ٩(شكل رقم 

Normal P-P Plot of D2
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور الثاني لمرحلة الدكتوراه): ١٠(شكل رقم 
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Normal P-P Plot of D3
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور الثالث لمرحلة الدكتوراه): ١١(شكل رقم 

Normal P-P Plot of D4

Observed Cum Prob

1.00.75.50.250.00

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

1.00

.75

.50

.25

0.00

  
  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور الرابع لمرحلة الدكتوراه): ١٢(شكل رقم 

Normal P-P Plot of D5
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور الخامس لمرحلة الدكتوراه): ١٣(شكل رقم 

Normal P-P Plot of D6
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  التأكد من شرط اإلعتدالية لبيانات المحور السادس لمرحلة الدكتوراه): ١٤(شكل رقم 
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Normal P-P Plot of TOTM
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  شرط اإلعتدالية لبيانات الدرجة الكلية لمرحلة الدكتوراهالتأكد من ): ١٥(شكل رقم 

يالحظ أن نقاط خط اختبار اإلعتدالية جلميع احملاور وللدرجة الكلية تقرتب من خط 
  .اختبار اإلعتدالية، مما يشري إىل توفر التوزيع اإلعتدايل يف البيانات

الدراسة حول الصعوبات للمقارنة بني استجابات جمتمع ) ت(وفيما يلي نتائج اختبار 
  :املنهجية والبحثية لدى طالب مرحلة الدكتوراه،حسب الدرجة العلمية

 نتائج إختبار ت للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ):  ٢٢( جدول رقم  
 حسب الدرجة العلمية 

 العدد  الدرجة العلمية المحاور
 اإلنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 األول
 ٠.٧٤ ٢.٨٢ ٣٠ أستاذ مشارك

٠.٧٢ ٣٨ ٠.٣٧ 
 ٠.٢٤ ٢.٧٣ ١٠ أستاذ

 الثاني
 ٠.٤٥ ٣.١١ ٣٠ أستاذ مشارك

٠.٩٣ ٣٨ ٠.٠٩ 
 ٠.٢٧ ٣.١٢ ١٠ أستاذ

 الثالث
 ٠.٣٨ ٣.٢٢ ٣٠ أستاذ مشارك

٠.٨٤ ٣٨ ٠.٢٠ 
 ٠.٣٤ ٣.٢٥ ١٠ أستاذ

 الرابع
 ٠.٣٠ ٣.٣ ٣٠ أستاذ مشارك

٠.٠٥ ٣٨ ٢.٠٤ 
 ٠.٢٠ ٣.٠٩ ١٠ أستاذ

 الخامس
 ٠.٤٤ ٢.٦٩ ٣٠ أستاذ مشارك

٠.٨٢ ٣٨ ٠.٢٤ 
 ٠.٤٩ ٢.٦٥ ١٠ أستاذ

 السادس
 ٠.٥٨ ٢.٧٤ ٣٠ أستاذ مشارك

٠.٧٤ ٣٨ ٠.٣٣ 
 ٠.٥٧ ٢.٦٧ ١٠ أستاذ

 الكلي
 ٠.٣١ ٣ ٣٠ أستاذ مشارك

٠.٥٧ ٣٨ ٠.٥٧ 
 ٠.٢٧ ٢.٩٤ ١٠ أستاذ
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 جاباتتساإىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات ) ت(تشري نتائج اختبار 
جمتمع الدراسة حول صعوبات البحث العلمي املنهجية واإلحصائية لدى طالب مرحلة 

، )مشكالت تفسري نتائج البحث(الدكتوراه حسب الدرجة العلمية، يف احملور الرابع فقط
، )٠,٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ٢,٠٤(تساوي ) ت(حيث كانت قيمة 

  .سايب األعلى وهو الدرجة العلمية أستاذ مشاركوكانت الفروق يف اجتاه املتوسط احل

  المقارنة حسب القسم: ثانيا
 في حالة طالب الماجستير  -١

كروســــكال ، مت اســــتخدام اختبــــار  المعلمــــي وهــــو  )ف(بســــبب عــــدم تــــوافر شــــروط اختبــــار 
  :، وكانت النتائج كالتايلوالس

 نتائج اختبار كروسكال والس للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع ): ٢٣( جدول رقم 

  الدراسة حسب القسم
 العدد القسم المحور

  متوسط
 الرتب 

  كاي
 تربيع 

 ح.د
الداللة 
 اإلحصائية

 األول

 ٤٣.٠٢ ١٢ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.٠٤ ٤ ١٠.٠٢٨ 
 ٣٠.٦١ ٢٧ المناهج وطرق التدريس

 ٣٣.٥٩ ١١ علم النفس
 ٥٢.٠٤ ١٢ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٣٦.٥٤ ١٢ التربية الفنية

 الثاني

 ٥١.٨٣ ١٢ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.٠٠ ٤ ١٥.٢٦١ 
 ٣٢.٢٨ ٢٧ المناهج وطرق التدريس

 ٤٩.٩٥ ١١ علم النفس
 ٥٤.٤٦ ١٢ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٣٦.٩٨ ١٢ التربية الفنية

 الثالث

 ٤٥.٧٩ ١٢ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.٥٨ ٤ ٢.٨٢٣ 
 ٣٨.٣٩ ٢٧ المناهج وطرق التدريس

 ٣٣.٨٦ ١١ علم النفس
 ٥٤.٧١ ١٢ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٣٣.٣٣ ١٢ التربية الفنية
 ٠.١٩ ٤ ٦.٠٩٦ ٤٦.٥٤ ١٢ االدارة التربوية  والتخطيط الرابع
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 العدد القسم المحور
  متوسط

 الرتب 
  كاي

 تربيع 
 ح.د

الداللة 
 اإلحصائية

 ٣٤.٣١ ٢٧ المناهج وطرق التدريس
 ٤٦.٥٩ ١١ علم النفس

 ٥٢.٨٣ ١٢ التربية االسالمية والمقارنه 
 ٣١.٩٦ ١٢ التربية الفنية

 الخامس

 ٣٨.٦٧ ١٢ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.٥٥ ٤ ٣.٠٢٩ 
 ٤٠.٠٤ ٢٧ المناهج وطرق التدريس

 ٤٢.٨٢ ١١ علم النفس
 ٥٠.٦٧ ١٢ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٣٢.٥٨ ١٢ التربية الفنية

 السادس

 ٥٢.٧٥ ١٢ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.٠٣ ٤ ١٠.٣٦ 
 ٣٨.٠٧ ٢٧ المناهج وطرق التدريس

 ٣٦.١٤ ١١ علم النفس
 ٥٥.٢١ ١٢ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٣٤.٥ ١٢ الفنيةالتربية 

الدرجة 
 الكلية

 ٥٣.٤٢ ١٢ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.٠٥٠ ٤ ٩.١٥٣ 
 ٣٤ ٢٧ المناهج وطرق التدريس

 ٤٠.٦٤ ١١ علم النفس
 ٥٥.٨٣ ١٢ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٣٣.٢٥ ١٢ التربية الفنية

تشـــــري نتـــــائج اجلـــــدول الســـــابق إىل وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــني متوســـــطات 
، املاجسـترياستجابات جمتمع الدراسة حـول الصـعوبات املنهجيـة والبحثيـة لـدى طـالب مرحلـة 

) أدبيـــات البحـــث والدراســـات الســـابقة(واحملـــور الثـــاين ) املـــدخل إىل البحـــث(احملـــور األول يف 
ـــائج االختبـــارات . والدرجـــة الكليـــة) صـــعوبات املراجـــع والتوثيـــق(الســـادس واحملـــور  وأظهـــرت نت

الرتبيـة ختبار مان وتين، أن الفروق كانت بـني متوسـطات اسـتجابات قسـم إالبعدية باستخدام 
ــــاقي األقســــام األخــــرى، واجتاهــــات الفــــروق لصــــاحل املتوســــطات األعلــــى أي أن  اإلســــالمية وب

لـديهم صـعوبات منهجيــة وحبثيـة بدرجـة أكـرب مــن  رتبيــة اإلسـالميةقسـم اليف  املاجسـتريطـالب 
  .يف األقسام األخرى املاجستريطالب 
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خــرى بالكليــة يدرســـون يف قســام األن بعــض األأىل إن الســبب قــد يعـــود أويــرى الباحــث 
ولعـل ، خرى وهـذا ال يـتم يف قسـم الرتبيـة اإلسـالميةأحصاء  ومقررات إمرحلة املاجستري مقرر 

 .حصائي يف قسم الرتبية اإلسالمية يكون اقل فيما يتعلق باجلانب اإل االهتمام
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 في حالة طالب الدكتوراه -٢

كروســـكال ، مت إســـتخدام اختبـــار  المعلمـــي وهـــو  )ف(بســـبب عـــدم تـــوافر شـــروط اختبـــار 
  :، وكانت النتائج كالتايلوالس

نتائج اختبار كروسكال والس للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع ):  ٢٤(جدول رقم 
  الدراسة حسب القسم 

 العدد القسم المحور
متوسط 
 الرتب

المتوسط 
 الحسابي

 ح.د كاي تربيع
الداللة 
 اإلحصائية

 األول

 ٣.٢٢ ٢٤.٤٤ ٨ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.٧٩٩ ٤ ١.٦٥ 
 ٢.٦٩ ١٧.٨٨ ١٢ التدريسالمناهج وطرق 

 ٢.٧١ ١١.٢٩ ٧ علم النفس
 ٢.٦٧ ١٩.٢٩ ٧ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٢.٧٠ ٢١ ٦ التربية الفنية

 الثاني

 ٣.٢٦ ٢٥.٨١ ٨ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.١٥٢ ٤ ٦.٧١ 
 ٣.٠٨ ١٧.٣٣ ١٢ المناهج وطرق التدريس

 ٣.٢٦ ١١.٠٧ ٧ علم النفس
 ٢.٨٤ ١٣.١٤ ٧ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٣.١٢ ٢٣ ٦ التربية الفنية

 الثالث

 ٣.٣٣ ٢٣.٧٥ ٨ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.٢١١ ٤ ٥.٨٤ 
 ٣.٢١ ٢٠.٤٢ ١٢ المناهج وطرق التدريس

 ٣.٢٦ ١٢.٢٩ ٧ علم النفس
 ٢.٩٧ ٢٢.٠٧ ٧ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٣.٤٢ ٢٦.٤٢ ٦ التربية الفنية

 الرابع

 ٣.٣٣ ٢٢.٦٣ ٨ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.٠٣٣ ٤ ١٠.٤٨ 
 ٣.٢٦ ٢١.٥٤ ١٢ المناهج وطرق التدريس

 ٣.٣٤ ١٤.٥ ٧ علم النفس
 ٢.٩١ ٢٨.٠٢ ٧ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٣.٤٠ ٢٥.٥ ٦ التربية الفنية

 الخامس

 ٢.٦٣ ٢٠.٣١ ٨ التربوية  والتخطيط االدارة

٠.٧٧١ ٤ ١.٨٠ 
 ٢.٦٥ ١٩.٦٧ ١٢ المناهج وطرق التدريس

 ٢.٧٤ ١١ ٧ علم النفس
 ٢.٥٢ ٢٧.٢٩ ٧ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٢.٩٢ ٢٥.٥٨ ٦ التربية الفنية
 ٠.٠١٥ ٤ ١٢.٢٧ ٢.٨٥ ٢٦.٠٦ ٨ االدارة التربوية  والتخطيط السادس
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 العدد القسم المحور
متوسط 
 الرتب

المتوسط 
 الحسابي

 ح.د كاي تربيع
الداللة 
 اإلحصائية

 ٢.٨٥ ٢٢.٥٤ ١٢ المناهج وطرق التدريس
 ٢.٦٣ ٨,٥ ٧ علم النفس

 ٢.٢٠ ١٧ ٧ التربية االسالمية والمقارنه 
 ٣.٠٢ ٢٧.٠٨ ٦ التربية الفنية

الدرجة 
 الكلية

 ٣.١٣ ٢٧.٣١ ٨ االدارة التربوية  والتخطيط

٠.٠٢٢ ٤ ١١.٤٥ 
 ٢.٩٨ ٢١.١٧ ١٢ المناهج وطرق التدريس

 ٣.٠١ ٨.٤٣ ٧ النفسعلم 
 ٢.٧٠ ٢٨.٠٧ ٧ التربية االسالمية والمقارنه 

 ٣.١٢ ٢٤.٦٧ ٦ التربية الفنية

تشري نتائج اجلدول السابق إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 
جمتمع الدراسة حول الصعوبات املنهجية واالحصائية لدى طالب مرحلة الدكتوراه، فقط يف 

وأظهرت نتائج االختبارات . والدرجة الكلية) صعوبات املراجع والتوثيق(احملور السادس 
علم ختبار مان وتين، أن الفروق كانت بني متوسطات استجابات قسم البعدية باستخدام ا

وباقي األقسام األخرى، واجتاهات الفروق لصاحل املتوسطات األعلى أي أن طالب  النفس
الدكتوراه يف األقسام األخرى لديهم صعوبات منهجية وحبثية بدرجة أكرب من طالب 

  .الدكتوراه بقسم علم النفس

يف قسم علم النفس بالنسبة  وجود صعوبات اقل لطالب الدكتوراه سبب أنويرى الباحث 
والقياس والتقومي يف ، والبحوث اإلحصاءيعزى لوجود ختصصات  األخرى األقساملقرائنهم يف 
هيئة التدريس هلم دور كبري يف انعكاس اجلوانب  أعضاء أن إىل إضافةهذا ، هذا القسم
  . على طالب قسمهم   اإلحصائية
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  المقارنة حسب الخبرة التدريسية: ثالثا

، مـــان وتـــين، مت اســـتخدام اختبـــار  المعلمـــي وهـــو )ف(بســـبب عـــدم تـــوافر شـــروط اختبـــار 
  :وكانت النتائج كالتايل

 نتائج اختبار مان وتني للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة): ٢٣( جدول رقم 

  حسب الخبرة التدريسية
 المحور

  الخبرة
 التدريسبة 

 العدد
متوسط 
 الرتب

المتوسط 
 الحسابي

  قيمة
 ي 

قيمة 
 ز

الداللة 
 اإلحصائية

 األول
 ٣.٣٢ ٤٠.٦٩ ٨ سنوات ١٠اقل من  

٠.٦٥ ٠.٤ ٢٣٨.٥ 
 ٣.٢٨ ٣٧.١١ ٦٦ سنوات فأكثر ١٠من  

 الثاني
 ٣.٧١ ٤٢.١٣ ٨ سنوات ١٠اقل من  

٠.٥١ ٠.٦ ٢٢٧.٠ 
 ٣.٥٨ ٣٦.٩٤ ٦٦ سنوات فأكثر ١٠من  

 الثالث
 ٤.١٤ ٤٦.٣١ ٨ سنوات ١٠اقل من  

٠.٢١ ١.٢ ١٩٣.٥ 
 ٣.٩٢ ٣٦.٤٣ ٦٦ سنوات فأكثر ١٠من  

 الرابع
 ٣.٧٤ ٣١.٦٩ ٨ سنوات ١٠اقل من  

٠.٤١ ٠.٨ ٢١٧.٥ 
 ٣.٨٢ ٣٨.٢ ٦٦ سنوات فأكثر ١٠من  

 الخامس
 ٣.٤٠ ٤٦.٧٥ ٨ سنوات ١٠اقل من  

٠.١٩ ١.٣ ١٩٠.٠ 
 ٣.٢٢ ٣٦.٣٨ ٦٦ سنوات فأكثر ١٠من  

 السادس
 ٢.٩٥ ٢٩.٥ ٨ سنوات ١٠اقل من  

٠.٢٦ ١.١ ٢٠٠.٠ 
 ٣.١٤ ٣٨.٤٧ ٦٦ سنوات فأكثر ١٠من  

الدرجة 
 الكلية

 ٣.٥٦ ٣٨.٦٩ ٨ سنوات ١٠اقل من  
٠.٨٦ ٠.٢ ٢٥٤.٠ 

 ٣.٥٢ ٣٧.٣٦ ٦٦ سنوات فأكثر ١٠من  

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات عــدم تشــري نتــائج اجلــدول الســابق إىل 
لـــــدى طـــــالب مرحلـــــة  واإلحصـــــائيةاســـــتجابات جمتمـــــع الدراســـــة حـــــول الصـــــعوبات املنهجيـــــة 

 .حسب اختالف اخلربة التدريسية املاجستري 

   



١٠٣ 
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  المقترحات -التوصيات  -الملخص 

   :ملخص النتائج

فقرات، ولوحظ ) ٩(لطالب املاجستري تكونت من  صعوبات املدخل إىل البحث -
فقرات بدرجة ) ٤(، و)كبرية(فقرات بدرجة ) ٣(، )كبرية جدا(واحدة بدرجة  وجود فقرة

ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات ). قليلة(، وفقرة واحدة بدرجة )متوسطة(
بدرجة ) ٣.٢٩(يساوي ) صعوبات املدخل إىل البحث(جمتمع الدراسة على احملور األول 

  ). متوسطة(

فقرات، ولوحظ ) ٩(لطالب الدكتوراه تكونت من  صعوبات املدخل إىل البحث -
). قليلة(، وفقرتان بدرجة )متوسطة(فقرات بدرجة ) ٦(، و)كبرية(وجود فقرة واحدة بدرجة 

صعوبات (ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور األول 
  ).متوسطة(بدرجة ) ٢.٨٠(يساوي ) املدخل إىل البحث

) ١٠(لطالب املاجستري تكونت من  ات اإلطار النظري والدراسات السابقةصعوب -
،  )كبرية(فقرات بدرجة ) ٧(، )كبرية جدا(فقرات، ولوحظ وجود  فقرة واحدة بدرجة 

ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة ). متوسطة(وفقرتان بدرجة 
بدرجة ) ٣.٦٠(يساوي ) ظري والدراسات السابقةصعوبات اإلطار الن(على احملور الثاين 

  ). كبرية(

) ١٠(لطالب الدكتوراه تكونت من  صعوبات اإلطار النظري والدراسات السابقة -
). متوسطة(فقرات بدرجة ) ٩(، و)كبرية(فقرات، ولوحظ وجود  فقرة واحدة بدرجة 

صعوبات (ور الثاين ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احمل
  ).متوسطة(بدرجة ) ٣.١١(يساوي ) اإلطار النظري والدراسات السابقة
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فقرات، ولوحظ ) ١٠(لطالب املاجستري تكونت من  صعوبات إجراءات البحث -
، و فقرتان بدرجة )كبرية(فقرات بدرجة ) ٣(، )كبرية جدا(فقرة بدرجة ) ٥(وجود 

عام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور ولذلك كان املتوسط احلسايب ال). متوسطة(
  ). كبرية(بدرجة ) ٣.٩٤(يساوي ) صعوبات إجراءات البحث(الثالث 

فقرات، ولوحظ ) ١٠(لطالب الدكتوراه تكونت من  صعوبات إجراءات البحث -
، وفقرة واحدة بدرجة )متوسطة(فقرات بدرجة ) ٣(، و)كبرية(فقرات بدرجة ) ٦(وجود 

املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور الثالث ولذلك كان ). قليلة(
  ).متوسطة(بدرجة ) ٣.٢٣(يساوي ) صعوبات إجراءات البحث(

فقرات، ولوحظ ) ١٠(لطالب املاجستري تكونت من  صعوبات تفسري نتائج البحث -
جة فقرات بدر ) ٣(، و)كبرية(فقرات بدرجة ) ٤(، )كبرية جدا(فقرة بدرجة ) ٣(وجود 

ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور الرابع ). متوسطة(
  ). كبرية(بدرجة ) ٣.٨١(يساوي ) صعوبات تفسري نتائج البحث(

فقرات، ولوحظ ) ١٠(لطالب الدكتوراه تكونت من  صعوبات تفسري نتائج البحث -
، و فقرة واحدة بدرجة )كبرية(درجة فقرات ب) ٥(، )كبرية جدا(فقرات بدرجة ) ٤(وجود 

ولذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور الرابع ). قليلة(
  ).متوسط(بدرجة ) ٣.٢٥(يساوي ) صعوبات تفسري نتائج البحث(

لطالب املاجستري تكونت من  صعوبات خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات -
لذلك كان . على مجيع الفقرات) متوسطة(د استجابة بدرجة فقرات، ولوحظ وجو ) ٦(

صعوبات خالصة (املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور اخلامس 
  ). متوسطة(بدرجة ) ٣.٣٤(يساوي ) البحث والتوصيات واملقرتحات
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) ٦(لطالب الدكتوراه تكونت من  صعوبات خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات -
على  ) قليلة(فقرات، وبدرجة ) ٥(على ) متوسطة(فقرات، ولوحظ وجود استجابة بدرجة 

لذلك كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور . فقرة واحدة
بدرجة ) ٢.٦٨(يساوي ) صعوبات خالصة البحث والتوصيات واملقرتحات(اخلامس 

  ).سطةمتو (

فقرات، ولوحظ ) ١٠(لطالب املاجستري تكونت من  صعوبات املراجع والتوثيق -
لذلك  . فقرات) ٩(على ) متوسطة(على  فقرة واحدة، و) كبرية(وجود استجابة بدرجة 

صعوبات (كان املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور السادس 
  ).متوسطة(رجة بد) ٣.١٢(يساوي ) املراجع والتوثيق

فقرات، ولوحظ وجود ) ١٠(لطالب الدكتوراه تكونت من  صعوبات املراجع والتوثيق -
لذلك كان . فقرات) ٣(على ) قليلة(ت، و١فقر) ٧(على ) متوسطة(استجابة بدرجة 

صعوبات املراجع (املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة على احملور السادس 
 ).متوسطة(بدرجة ) ٢.٧٢(يساوي ) والتوثيق

ـــــــــة  - ـــــــــب الصـــــــــعوبات البحثي ـــــــــدى طـــــــــالب ) كمحـــــــــاور (وجـــــــــود اخـــــــــتالف يف ترتي ل
هــــــــــــذه  أنيف االعتبــــــــــــار  األخــــــــــــذمــــــــــــع  ،الــــــــــــدكتوراهمرحلــــــــــــة املاجســــــــــــتري ومرحلــــــــــــة 

  :االختالفات غري كبرية وميكن تلخيصها كالتايل 
بالنسـبة للصـعوبات البحثيـة  األوليف الرتتيـب )  البحـث إجـراءات(جاء احملـور الثالـث  - ١

لـــدى طـــالب مرحلـــة املاجســـتري يف حـــني جـــاء يف الرتتيـــب الثـــاين بالنســـبة لطـــالب 
 . الدكتوراه

يف الرتتيـب الثـاين بالنسـبة للصـعوبات البحثيـة ) تفسـري نتـائج البحـث(جاء احملور الرابـع  - ٢
لطـــالب مرحلـــة  األوليف حـــني جـــاء يف الرتتيـــب ، لـــدى طـــالب مرحلـــة املاجســـتري

 . كتوراهالد 
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يف الرتتيــــب الثالـــــث بالنســـــبة ) البحـــــث والدراســــات الســـــابقة أدبيــــات(جــــاء احملـــــور الثـــــاين  - ٣
 . الدكتوراه أوللصعوبات البحثية سواء لطالب مرحلة املاجستري 

يف الرتتيــب الرابــع بالنســبة للصــعوبات البحثيــة ) البحــث إىلاملــدخل ( األولجــاء احملــور  - ٤
 .الدكتوراه أوسواء لطالب مرحلة املاجستري 

ــــــب اخلــــــامس بالنســــــبة ) خالصــــــة البحــــــث والتوصــــــيات(جــــــاء احملــــــور اخلــــــامس  - ٥ يف الرتتي
بينمـــا جـــاء يف الرتتيـــب الســـادس ، للصـــعوبات البحثيـــة لطـــالب مرحلـــة املاجســـتري

 . الدكتوراهلطالب 
يف الرتتيــــــــــب الســــــــــادس مــــــــــن حيــــــــــث ) املراجــــــــــع والتوثيــــــــــق(جــــــــــاء احملــــــــــور الســــــــــادس - ٦

يف حـــــني احتـــــل الرتتيـــــب اخلـــــامس ،جســـــتريالصـــــعوبات البحثيـــــة لـــــدى طـــــالب املا
 .لطالب الدكتوراه 

 

بني متوسطات ) ٠,٠٥(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله  -
درجات الصعوبات البحثية لدي طالب املاجستري وطالب الدكتوراه من وجهة نظر 
جمتمع الدراسة وذلك على مستوى مجيع احملاور وكذلك بالنسبة للدرجة الكلية 

للدرجة الكلية ومجيعها  ٨,٥٣للمحور السادس إىل  ٣,٩٤من ) ت(تراوحت قيم و 
وكانت اجتاهات الفروق لصاحل طالب املاجستري وهذا يعين أن ، دالة إحصائية

الصعوبات البحثية اليت تواجه طالب املاجستري بدرجه أعلى من تلك اليت تواجه 
  .طالب الدكتوراه

متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني -
الصعوبات املنهجية والبحثية لدى طالب مرحلة املاجستري حسب اختالف الدرجة 

، وأظهر اختبار شيفيه أن )مشكالت املراجع والتوثيق(العلمية يف احملور السادس فقط 
الفروق كانت بني املتوسط احلسايب الستجابات الدرجة العلمية أستاذ مساعد 

لصاحل الدرجة العلمية أستاذ مشارك،  ) ٣.٢٤٠٠(، وأستاذ مشارك )٢.٩٠٦١(
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كذلك وجود فروق دالة إحصائيا بني املتوسط احلسايب الستجابات الدرجة العلمية 
 .لصاحل الدرجة العلمية أستاذ) ٣.٤١٨٢(، وأستاذ )٢.٩٠٦١(أستاذ مساعد 

الدراسة حول  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع -
صعوبات البحث العلمي املنهجية واإلحصائية لدى طالب مرحلة الدكتوراه حسب 

وهي ) ٢.٠٤(تساوي ) ت(الدرجة العلمية، يف احملور الرابع فقط، حيث كانت قيمة 
، وكانت الفروق يف اجتاه املتوسط احلسايب )٠.٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

  .أستاذ مشاركاألعلى وهو الدرجة العلمية 

وجــود فـــروق ذات داللــة إحصـــائية بـــني متوســطات اســـتجابات جمتمــع الدراســـة حـــول  -
املـدخل (احملـور األول ، يف املاجسـتريالصعوبات املنهجية والبحثيـة لـدى طـالب مرحلـة 

الســــادس واحملـــور ) أدبيـــات البحــــث والدراســـات الســـابقة(واحملـــور الثـــاين ) إىل البحـــث
وأظهــــرت نتـــائج االختبــــارات البعديــــة . والدرجـــة الكليــــة) صـــعوبات املراجــــع والتوثيــــق(

الرتبيـة باستخدام اختبار مان وتين، أن الفروق كانت بني متوسطات استجابات قسـم 
وبــاقي األقســام األخــرى، واجتاهــات الفــروق لصــاحل املتوســطات األعلــى أي  اإلســالمية

لديهم صعوبات منهجية وحبثيـة بدرجـة  رتبية اإلسالميةقسم اليف  املاجستريأن طالب 
 .يف األقسام األخرى املاجستريأكرب من طالب 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول  -
الصعوبات املنهجية والبحثية لدى طالب مرحلة الدكتوراه، فقط يف احملور السادس 

وأظهرت نتائج االختبارات البعدية . والدرجة الكلية) صعوبات املراجع والتوثيق(
علم باستخدام اختبار مان وتين، أن الفروق كانت بني متوسطات استجابات قسم 

وباقي األقسام األخرى، واجتاهات الفروق لصاحل املتوسطات األعلى أي أن  النفس
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جة أكرب من طالب الدكتوراه يف األقسام األخرى لديهم صعوبات منهجية وحبثية بدر 
  .طالب الدكتوراه بقسم علم النفس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٠ 
 

   :التوصيات

  :حيث أن التوصيات تنبثق من النتائج، لذا يوصي الباحث مبا يلي 

تدريب طالب الدراسات العليا على مهارات البحث العلمي يف جمال املدخل إىل  -
و مصادر  البحث و صياغة مشكلة صياغة عنوان البحثالبحث، خاصة فيما يتعلق ب

 .احلصول على مشكلة البحث و حتديد أمهية البحث

تدريب طالب الدراسات العليا على مهارات البحث العلمي يف جمال اإلطار النظري  -
 و ةقدتحليل الدراسات السابقة بطريقة ناوالدراسات السابقة، خاصة فيما يتعلق ب

حداثة  و النظري اإلطاروضع تصور واضح عن موضوعات  و حداثة الدراسات السابقة
ن نتائج ابي و للدراسات السابقة األساسيةتوفر املصادر  و النظري اإلطارموضوعات 

كيفية استخدام الدراسات السابقة    و الدراسات السابقة وحتديد نقاط اتفاقها وتعارضها
 .النظري لإلطاراملراجع الالزمة  ، وجيب توفريلفرضيات البحث أساسيكمصدر 

الدراسات العليا على مهارات البحث العلمي يف جمال إجراءات  تدريب طالب -
 بأنواع اإلملامو  املناسبة للبحث اإلحصائية األساليب تحديدالبحث، خاصة فيما يتعلق ب

بطرق حساب الثبات  اإلملام و ..)التالزمي التنبؤي - التكوين الفرضي ( األداةصدق 
صياغة فرضيات حمدد  و ..)االختبار إعادة - الصور املتكافئة-االتساق الداخلي (
 األمثلحتديد احلجم  و) الختبار صحتها)احصائية-حقيقية -غري صفرية - صفرية (

 .الشروط اليت حتدد نوع العينة و لعينة البحث

تدريب طالب الدراسات العليا على مهارات البحث العلمي يف جمال إجراءات  -
التمييز بني الداللة االحصائية و  بعملية تفسري النتائج باإلملامالبحث، خاصة فيما يتعلق 

تتبع و  النتائج مل تنحرف بسبب تأثري هاثرون أنوجود دليل على و  العمليةو  والداللة
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او  العالقات السببية واالستدالل عليها  مناقشة كل نتيجة بداللة الفرضية املرتبطة 
 .التجريبية وشبه التجريبيةتفسري نتائج البحوث و  تفسري النتائج االستدالليةو 

تدريب طالب الدراسات العليا على مهارات البحث العلمي يف جمال املراجع والتوثيق،  -
 .تصال الشخصيتوثيق املعلومات اليت حصل عليها باالخاصة فيما يتعلق ب

اإلهتمام بدرجة أكرب بطالب الدراسات العليا بقسم الرتبية اإلسالمية وعقد حماضرات  -
 .حصاء ومناهج البحث هلمعامة يف اإل

   :المقترحات

ة تطبق على طالبات الدراسات العليا، ومقارنة النتائج مع الدراسة  - إجراء دراسة مشا
 .احلالية

ة تطبق على كليات الرتبية يف جامعات أخرى باململكة، ومقارنة  - إجراء دراسة مشا
 .النتائج مع الدراسة احلالية

أعضاء هيئة التدريس تتناول إجياد حلول مقرتحة إجراء دراسة تطبق على السادة  -
  .للتغلب على صعوبات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا
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  المراجعقائمة 
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  قـالحـامل
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  ستبانةاإل
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  المملكة العربية السعودية                                                 
  كلية التربية    -جامعة أم القرى 

  قسم علم النفس  
  إحصاء وبحوث                                                       : تخصص 

    
  

  
  
  

  أداة بحث بعنوان
التي تواجه ) اإلحصائية/ المنهجية (صعوبات البحث العلمي

  طالب الدراسات العليا
  بكلية التربية بجامعة أم القرى 

  
  إشراف

  ربيع سعيد طه/ األستاذ الدكتور 
  
  

  إعداد
  عبداهللا  علي عسيري

  ٤٢٩٨٠٤٢٤/الرقم الجامعي 
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  بسم ا الرمحن الرحيم
  وفقه اهللا..........................................................  المكرم الدكتور

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ، وبعد                                              

لطـالب الدراسـات العليـا بجامعـة ام ) اإلحصـائية/ المنهجية (صعوبات البحث العلمي  :هذا البحث بعنوان       
  .القرى 

ويهــدف إلــى تحديــد درجــة الصــعوبات التــي تواجــه طــالب الدراســات العليــا مــن وجهــة نظــر الســادة أعضــاء هيئــة  
  :ليةالتدريس بكلية التربية بجامعة أم القرى  في المجاالت التا

  .  المدخل إلى البحث  -١
  .اإلطار النظري والدراسات السابقة -٢
  .إجراءات الدراسة -٣
  .تفسير نتائج الدراسة -٤
  .ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات -٥
  التوثيق -٦

لذا آمل منكم دعم هذا البحث من خالل تعاونكم في اإلجابة عن جميع فقراته بموضوعية ، للوصول إلـى نتـائج 
  .ادقة، تسهم بإذن اهللا تعالى في تحديد تلك المشكالت، ومحاولة إيجاد حلول لهاص

  :تتكون أداة البحث من قسمين
  .وهي معلومات تتعلق بمجتمع الدراسة من السادة أعضاء هيئة التدريس: البيانات األولية .١
وكل مشكلة تتطلب منكم إجابة واحـدة لتحديـد  درجـة المشـكلة مـن ): ستة محاور(الصعوبات البحثية  .٢

 :أمام درجة المشكلة كالتالي)  √(  وجهة نظركم من البدائل المحددة  وذلك بوضع عالمة 

  الصعوبات البحثية  م
  درجة الصعوبة  

كبيرة 
قليلة   قليلة  متوسطة  كبيرة  جداً 

  جداً 
                 عنوان البحثصياغة   ١

  .أمام كبيرة جدا تعني أن هذه الفقرة تمثل مشكلة بحثية كبيرة جدا لدى الطالب)  √(  وضع عالمة 
  .أمام قليلة جدا تعني أن هذه الفقرة تمثل مشكلة بحثية قليلة جدا لدى الطالب)  √(  وضع عالمة 

ــاتكم ســيتعامل معهــا فقــط إلغــراض البحــث  أقــدم لكــم الشــكر والتقــدير  لتجــاوبكم، وأؤكــد لكــم أن جميــع إجاب
  . العلمي، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري

                                                      

  
  

                  

Alalma3e@hotmail.com                  



١٢١ 
 

  :البيانات األولية: أوال
  :التكرم بتعبئة البيانات التاليةآمل            

 
 الدرجة العلمية : 

  أستاذ مساعد                  أستاذ مشارك                          أستاذ       
  

  التربوية والتخطيط  اإلدارة               :القسم 
  المناهج وطرق التدريس                                           
  علم النفس                                           
  التربية اإلسالمية والمقارنة                                          
  التربية الفنية                                           

  
 الخبرة التدريسية  
  سنوات  ١٠اكثر من              سنوات  ١٠-٥سنوات          من  ٥اقل من               

  
  

 الرسائل التي تم اإلشراف عليها:  
  ال يوجد             ماجستير                 دكتوراة                 ماجستير و دكتوراة             

  
  

  الرسائل التي تم مناقشتها:  
  ال يوجد             ماجستير                 دكتوراة                 ماجستير و دكتوراة             
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  الصعوبات البحثية: ثانيا
  صعوبات المدخل إلى البحث: المحور األول

  صعوبات المدخل إلى البحث  م

درجة الصعوبة لطالب 
  الماجستير

درجة الصعوبة لطالب 
  الدكتوراة

جدا
رة 

كبي
  

بيرة
ك

سظة  
منو

  
ليلة

ق
جدا  

ة  
قليل

جدا  
رة 

كبي
  

بيرة
ك

سظة  
منو

  
ليلة

ق
جدا  

لة 
قلي

  

                        صياغة عنوان البحث  ١
                     كتابة مقدمة البحث ٢
                     ادر احلصول على مشكلة البحثمص ٣
                     اغة مشكلة البحثصي ٤
                     وضع أسئلة حمددة للبحث لالجابة عنها ٥
                     ديد أهداف البحثحت ٦
                     حتديد أمهية البحث ٧
                     ابة التعريفات  اإلجرائية ملصطلحات البحثكت ٨
                     )املكانية ، الزمانية ، املوضوعية ( تعريف حدود البحث  ٩

  
  صعوبات أدبيات البحث والدراسات السابقة: المحور الثاني

  صعوبات أدبيات البحث والدراسات السابقة  م

درجة الصعوبات لطالب 
  الماجستير

درجة الصعوبة لطالب 
  الدكتوراة

جداً 
رة 

كبي
  

بيرة
ك

سطة  
متو

  
ليلة

ق
جدا  

لة 
قلي

جداً   
رة 

كبي
  

بيرة
ك

سطة  
متو

  
ليلة

ق
جداً   

لة 
قلي

  

                          وضع تصور واضح عن موضوعات االطار النظري  ١
                     التسلسل املنطقي ملوضوعات االطار النظري ٢
                     حداثة موضوعات اإلطار النظري ٣
                     توفر املراجع الالزمة لإلطار النظري ٤
                     توفر املصادر األساسية للدراسات السابقة  ٥
                     حداثة الدراسات السابقة  ٦
                     حتليل الدراسات السابقة بطريقة ناقده ٧
                     املقارنة بني نتائج الدراسات السابقة وحتديد نقاط اتفاقها و تعارضها ٨
                     الربط بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية  ٩
                     كمصدر أساسي لفرضيات البحثكيفية استخدام الدراسات السابقة   ١٠
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  صعوبات إجراءات البحث: المحور الثالث

  صعوبات إجراءات البحث  م

درجة الصعوبة لطالب 
  الماجستير

درجة الصعوبة لطالب 
  الدكتوراة

جداً 
رة 

كبي
  

بيرة
ك

سطة  
متو

  
ليلة

ق
جداً   

لة 
قلي

جداً   
رة 

كبي
  

بيرة
ك

سطة  
متو

  
ليلة

ق
جداً   

لة 
قلي

  

) اخل...شــبه التجــرييب  –التنبــؤي  -الوصــفي ( الفصــل بــني منــاهج البحــث املختلفــة   ١
  واملفاضلة بينهما

                         

تمع االصلي للبحث حتديدا دقيقا  ٢                      حتديد ا
                     الشروط اليت حتدد نوع العينة ٣
                     حتديد احلجم األمثل لعينة البحث ٤
                     كيفية احلد من أخطاء العينة  ٥
                     اختيار أداة البحث املناسبة وفقا لطبيعة وأهداف البحث ٦
                     )اخل..التنبؤي  –التالزمي –التكوين الفرضي ( اإلملام بأنواع صدق األداة ٧

٨ 
االختيـار إعـادة –الصـور املتكافئـة –االتساق الداخلي ( اإلملام بطرق حساب الثبات 

 )اخل... 
                    

                     حتديد األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث ٩

١٠ 
الختبـــار ) إحصـــائية  –حقيقيـــة –غـــري صـــفرية  –صـــفرية ( صـــياغة فرضـــيات حمـــددة 

 صحتها
                    

  صعوبات تفسير نتائج البحث: المحور الرابع

  صعوبات تفسير نتائج البحث  م

درجة الصعوبة لطالب 
  الماجستير

درجة الصعوبة لطالب 
  الدكتوراة

جداً 
رة 

كبي
  

بيرة
ك

سطة  
متو

  
ليلة
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جداً   

لة 
قلي
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ليلة

ق
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لة 
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                          اإلملام مبحاذير عملية تفسري النتائج  ١
امن ٢                      اقشة كل نتيجة بداللة الفرضية املرتبطة 
                     تفسري النتائج الوصفية  ٣
                     سري النتائج االستداللية تف ٤
                     تتبع العالقات السببية واالستدالل عليها ٥
                     سري نتائج البحوث التجريبية وشبه التجريبيةتف ٦
                     ربط بني تفسري النتائج واإلطار النظريال ٧
                     الربط بني النتائج والدراسات السابقة ٨
                     ود دليل على أن النتائج مل حترف بسبب تأثري هوثرونوج ٩
                     التمييز بني الداللة اإلحصائية والداللة العملية للبحث ١٠
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  والمقترحات  تصعوبات خالصة البحث والتوصيا: محور الخامسال

  والمقترحات تصعوبات خالصة البحث والتوصيا  م

درجة الصعوبة لطالب 
  الماجستير

درجة الصعوبة لطالب 
  الدكتوراة

جداً 
رة 

كبي
  

بيرة
ك

سطة  
متو

  
ليلة
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ليلة

ق
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لة 
قلي

  

                           معرفة االختالف بني ملخص وموجز البحث  ١
                     ض خالصة البحث بدقةعر  ٢
                     كلمة   ١٠٠٠-٥٠٠كتابة خالصة البحث يف حدود  ٣
                     قدرة على ربط التوصيات بنتائج البحثال ٤
                     إجياد توصيات إجرائية ٥
                     اد مقرتحات قابلة للتطبيقإجي ٦

  
  صعوبات المراجع والتوثيق: حور السادسالم

  والتوثيق عصعوبات المراج  م

درجة الصعوبة لطالب 
  الماجستير

درجة الصعوبة لطالب 
  الدكتوراة

جداً 
رة 

كبي
  

بيرة
ك

سطة  
متو

  
ليلة

ق
جداً   

لة 
قلي

جداً   
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ليلة

ق
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لة 
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                           )اخل...االنرتنت ، املكتبة ( كيفية البحث عن املراجع يف   ١
                     كتابة املراجع بطريقة صحيحة  ٢
                     الفرق بني كتابة املراجع يف منت البحث وقائمة املراجع ٣
                     فرق بني كتابة املرجع املنشور وغري املنشورال ٤
                     توثيق النص املقتبس ٥
                     توثيق ملرجع ظهر ألكثر من مرة ال ٦
                     التوثيق ملرجع ملؤلف جمهول ٧
                     ثيق املعلومات اليت حصل عليها باالتصال الشخصيتو  ٨
                     توثيق مصادر االنرتنت ٩
                     وثيق املرجع األساسي واملرجع الثانويت ١٠

  

  

  



١٢٥ 
 

  

  

  

  

  

  )٢(امللحق 

  حملكمنيا
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  ستبانةإللأمساء احملكمني 

ة العلمیة  امس احملمك  الرقم ر   ا

  ٔستاذ  سعید طه ربیع  ١

  ٔستاذ  الهايم عبد هللا امام  ٢

  ٔستاذ  عبدهللا الصامدي  ٣

  ٔستاذ مشارك  هشام محمد خممير  ٤

  ٔستاذ مشارك  حيي نصار  ٥

اد الرب  ٦   ٔستاذ مشارك  هشام 
  

  


