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 طلبة لدى( الكمي) العلمي البحث كفايات توافر مستوى
 العربي اخلليج جامعة يف العليا الدراسات

كفايات ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى  _ممخصال
البحث العممي لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة الخميج العربي، 
والكشف عن الفروق في ىذه الكفايات تبعًا لمتغيرات النوع االجتماعي 

( طالبًا 60ونوع البرنامج والدرجة العممية، اشتممت عينة الدراسة عمى )
ى إناث( من مستو  9 ذكور، 3( طالبًا وطالبة )12وطالبة، منيم )

 36ذكور،  12( طالبًا وطالبة من مستوى الماجستير )48الدكتوراه و)
طالبًا وطالبة(، اإلعاقة  17إناث( موزعين عمى برامج الموىوبين )

طالبًا وطالبة(، والتعميم عن بعد  19العقمية والتوحد وصعوبات التعمم )
ة ( فقر 49طالبًا وطالبة(. طبق عمى أفراد الدراسة أداة تألفت من ) 12)

تتعمق بكفايات وميارات البحث العممي تم إعدادىا من قبل الباحثين 
بعد االطالع عمى األدب النظري المتعمق، وجرى التأكد من 
خصائصيا السيكومترية. أظيرت النتائج أن مستوى كفايات البحث 
العممي كان مرتفعا وأعمى من الوسط الفرضي لمعظم فقرات األداة، 

الفقرات التي تتعمق ببناء االختبارات في حين كان منخفضا عمى 
والمقاييس والتأكد من خصائصيا السيكومترية، وأظيرت النتائج عدم 
وجود فروق في مستوى ىذه الكفايات تعزي لمنوع االجتماعي ونوع 
البرنامج، في حين ظيرت الفروق عمى مستوى الدرجة العممية لصالح 

ا وتقديم التوصيات المناسبة درجة الدكتوراه. تم تفسير النتائج ومناقشتي
 .حياليا

: الكفايات البحثية، البحث العممي، دراسات عميا، الكممات المفتاحية
 .جامعة الخميج العربي

 مقدمة. ال1
شكمت المعرفة وعممية اكتسابيا محط اىتمام المفكرين      

والباحثين منذ القدم وتباينت اآلراء حوليا حيث ظير ما يسمى 
، ولم ينحصر مجال االىتمام (Epistemology) بعمم المعرفة

نما امتد االىتمام ليشمل  بيا بحقل معين كعمم النفس مثال وا 
حقوال أخرى كالطب والبيولوجيا وعمم النفس العصبي وعموم 

 .االتصاالت والحاسوب وغيرىا
 وكيفيةوتكمن أىمية دراسة المعرفة في الوقوف عمى مصادرىا   

تجري ليا ومجاالت توظيفيا، فيي اكتسابيا والعمميات التي 
تشكل أساس النشاط والسموك اإلنساني، إذ من خالليا يمكن 
السيطرة عمى عناصر ىذا الكون وتوجيييا بما يعود بالنفع عمى 
البشرية. ونظرا ألىميتيا، فقد تعددت اآلراء حول تفسير عممية 
اكتسابيا وتباينت وجيات النظر، ويكاد يكون البحث العممي من 

كثر الطرق أىمية في ىذا المجال، فمن خاللو يمكن توليدىا أ
والتأكد من مصداقيتيا وبيان أوجو استعماالتيا، األمر الذي حدا 
بكل العموم االىتمام بمسألة البحث العممي عمى اختالف أنواعو 
وأشكالو وتوظيفو عمى مختمف األصعدة، إذ أصبحت العموم 

العميا كالماجستير والدكتوراه  عمى اختالفيا تمنح الدرجات العممية
في سبيل إعداد الباحثين والمتخصصين من أجل المساىمة في 
توليد المعرفة، ومن ىنا تأتي ىذه الدراسة لمكشف عن مستوى 
كفايات البحث العممي )الكمي( لدى طمبة الدراسات العميا في 

 .جامعة الخميج العربي
 

 مشكمة الدراسة. 2
مية عمى اختالف أىدافيا من مراكز تيتم المؤسسات العم     

البحث والجامعات والمؤسسات التعميمية بالبحث العممي لما لو 
ثرائيا والتحقق من صحتيا  من دور فاعل في توليد المعرفة وا 
ونفعيتيا وبيان مضامينيا العممية، وكذلك لغايات وصف 
الظواىر وتفسيرىا وحل المشكالت والى غير ذلك من األىداف 

لذلك تعنى مثل ىذه المؤسسات بمسألة اختيار الباحثين األخرى. 
المؤىمين والعمل عمى إعدادىم لممساىمة في تطور المعرفة بما 
يعود بالنفع عمى خدمة البشرية في جميع مجاالت الحياة. ولكن 
من خالل الخبرات العممية في مجال التدريس الجامعي، ومن 

قشتيا، يالحظ أن خالل اإلشراف عمى رسائل الدكتوراه أو منا
بعض الطمبة يعانون من بعض المشكالت في مجال أعداد 
البحث العممي، وتتنوع مثل ىذه المشكالت وتتفاوت من طالب 
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ألخر ومن تخصص ألخر ومن جامعة إلى جامعو أخرى. 
ونظًرا ألىمية البحث العممي في الميادين المعرفية، جاءت فكرة 

مستوى كفايات البحث ىذه الدراسة والمتمثمة في الكشف عن 
العممي لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة الخميج العربي 
وتحديدا لدى طمبة التخصصات التربوية )تربية الموىوبين، 
صعوبات التعمم، اإلعاقة العقمية والتوحد، والتعميم عن بعد(. 
ويتوقع من ىذه الدراسة الوقوف عمى أىم نقاط الضعف لدى 

مى تالفييا واتخاذ اإلجراءات المناسبة الطمبة وذلك لمعمل ع
 .مستقبالً 

  هداف الدراسةأ. أ
 :تيدف الدراسة الحالية الى تحقيق اليدفين التاليين

الكمي( لدى طمبة ) أوال: تعرف مستوى كفايات البحث العممي
 .الدراسات العميا في جامعة الخميج العربي

عممي لدى ثانيا: تعرف مدى التباين في مستوى كفايات البحث ال
 .الطمبة تبًعا لمنوع االجتماعي ونوع البرنامج الدراسي

 أسئمة الدراسةب. 
 :لذلك تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤالين التاليين

ما مستوى كفايات البحث العممي لدى طمبة كمية الدراسات . 1
 العميا في جامعة الخميج العربي؟

حث العممي لدى ىل ىناك تباين في مستوى كفايات الب. 2
الطمبة تبًعا لمنوع االجتماعي والدرجة العممية )ماجستير، 

 دكتوراه( ونوع البرنامج؟
 أهمية الدراسةج. 
قديًما، افترض الفيمسوف اليوناني أبقراط أن عناصر الحياة      

[ مجازا، يمكن إضافة 1] أربعو وىى الماء واليواء والنار والتراب
ي لما لو من أىمية بالغة في عنصر خامس وىو البحث العمم

توليد المعرفة أو التأكد من صدقيا ونفعيتيا، ووصف الظواىر 
وتفسيرىا وحل المشكالت والمساعدة في إشباع الحاجات غير 
المتناىية لدى اإلنسان. لذلك تيتم معظم فروع المعرفة في 
عصرنا الراىن عمى اختالف اىتماماتيا وأىدافيا بالبحث العممي 

[. وانطالًقا من ذلك فإن الدراسة 2ات إثراء المعرفة ]كأىم أدو 

الحالية تستمد أىميتيا من أىمية موضوعيا وال سيما أنيا تسعى 
إلى الكشف عن مستوى كفايات البحث العممي لدى طمبة كمية 
الدراسات العميا في جامعة الخميج العربي. أن التعرف عمى 

ن مثل ىذا البحث مستوى ىذه الكفايات لو مضامين عممية، إذ أ
قد يوفر مؤشرات لتقييم الممارسات التعميمية في الجامعة من 
حيث كفاية المساقات المتعمقة بمناىج البحث العممي التي تدرس 
واألساليب التعميمية المعتمدة في تدريسيا، إضافة إلى أنيا قد 
تكشف لنا عن نقاط الضعف لدى الطمبة من حيث مدى 

العممي والتي يفترض بيم ممارستيا  اكتسابيم لكفايات البحث
تقانيا عند إجراء البحوث العممية وال سيما أنيم درسوا مساقات  وا 
البحث العممي في الجامعة. وتحديًدا وبناًء عمى نتائج ىذه 
الدراسة، فقد يعاد النظر في بعض محتوى مساقات البحث 
العممي من حيث اإلضافة أو التعديل فييا إضافة إلى اعتماد 

 .اليب أخرى ىي اقرب إلى العممية في تدريسياأس
 مصطمحات الدراسةد. 

البحث العممي: طريقة عممية منظمة تتميز بالمنيجية 
والموضوعية لدراسة ظاىرة أو مشكمة ما بيدف الوصول إلى 
نتائج أو تعميمات معينة. وتعرف إجرائًيا في ىذه الدراسة بأنيا 

 .وراهخطوات عمل أطروحة الماجستير أو الدكت
كفايات البحث العممي: وتتمثل في ميارات القيام بخطوات 
البحث العممي ابتداًء من تحديد المشكمة وصياغة الفرضيات 
حوليا وجمع البيانات وتنظيميا وتحميميا لموصول إلى نتائج 

 .معينة وصياغة التعميمات وتوثيق مصدر البيانات
عمييا  أما التعريف اإلجرائي فتعرف بالدرجة التي يحصل

 .المستجيب عمى االداة المستخدمة في ىذه الدراسة
طمبة الدراسات العميا: وتشمل طمبة برنامجي الماجستير 
والدكتوراه وفي ىذه الدراسة يعرفون بالطمبة في تخصصات 
الدراسات العميا في برنامج ماجستير تربية الموىوبين وصعوبات 

في  ،بة الدكتوراهالتعمم والتوحد واإلعاقة والتعمم عن بعد وطم
 .تربية الموىوبين
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 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3
لقد سعى اإلنسان منذ وجودة عمى ىذه األرض إلى       

اكتساب المعرفة بيدف اإلجابة عن التساؤالت التي تدور في 
ذىنو ووصف ما يدور حولو من ظواىر والعمل عمى تفسيرىا 

دف شكل محط اىتمام والبحث عن أسبابيا، ومثل ىذا الي
األجيال المتعاقبة عبر الحقب الزمنية المتتابعة. وفي سبيل ذلك، 
فقد لجأ إلى العديد من التفسيرات الخرافية واألسطورية والتي ليس 
ليا إي أساس عممي أو منطقي، وكان من أبرزىا ما يعرف 

فوفًقا ليذا المذىب  (Animism) بمذىب األرواح أو اإلحيائية
قاد بوجود األرواح التي تسيطر عمى كل شيء، حيث ساد االعت

إن جميع األحداث التي تقع لإلنسان والظواىر التي تحيط بو 
تسيطر عمييا األرواح وتحكميا، ومثل ىذه األرواح ىي المسئولة 
عن الخير والشر الذي يمحق باإلنسان، وىى بالتالي تقف وراء 

، [2,3,4] تائجحدوث الظواىر المختمفة وما يترتب عمييا من ن
ثم ظيرت فكرة تعدد اآللية وال سيما عند اإلغريق واليونانيين 
القدماء والفراعنة وغيرىا من الثقافات، حيث ساد اعتقاد لدى 
الناس بوجود آلية متعددة تحكم ىذا الكون بما فيو من ظواىر 
وأحداث، وكل إلو منيا مختص بحدث أو ظاىرة ما من مثل: إلو 

لو المطر لو الحياة  الشمس وا  لو الحب وا  لو الشر وا  لو الخير وا  وا 
لو الموت والى غير ذلك  .وا 

وتدريجًيا، ظيرت مذاىب فكرية وفمسفية ىي اقرب لممنطق      
والموضوعية واستندت إلى مبادئ المالحظة والتجربة الشخصية 
والتأمل الفكري واالستدالل والقياس العقمي، وكان من أشيرىا 

ورائدة الفيمسوف اليوناني  (Rationalism) المذىب العقالني
 (Associationism) الشيير أفالطون، والمذىب االرتباطي

ومن أعالمة الفيمسوف اليوناني أرسطو، وقد شكل مثل ىذين 
المذىبين المنطمق لمعظم المذاىب الفكرية والفمسفية لمعظم 
العموم، كما أنيما بالوقت نفسو كانا المنطمق الرئيس لغالبية 

فكار الفمسفية التي انطمق منيا الفالسفة والعمماء في مختمف األ
العصور بما فييا الحديثة، وال سيما فيما يتعمق بالبحث بأصل 

 ل ـــــد، وأصــــجسـل والــروح والعقـــن الــل مــك بكــة ذلـــالقــة وعــالمعرف

  [1,5].الوجود والمادة
ر في تطوير المعرفة لقد كان ليذين المذىبين األثر الكبي     

ثراء الخبرات اإلنسانية في مختمف العموم، وكذلك في تفسير  وا 
العديد من األحداث والظواىر اإلنسانية والفيزيقية، إضافة إلى 

الوراثية والعوامل البيئية في  - إبراز دور كل من العوامل الفطرية
السموك والخصائص النفسية، ولكن وبالرغم من ىذه المساىمات 

ائدة، أال أنو يؤخذ عمييما أنيما لم يعتمدا الطرق العممية الر 
الموضوعية في تناول الظواىر ودراستيا، إذ وظفا طرق تستند 
إلى المالحظة والتجارب الشخصية والتأمل العقمي والقياس 
واالستدالل المنطقي، األمر الذي دفع بالعديد من الفالسفة 

 وديفيد ىيوم وغيرىم والعمماء أمثال جون لوك وفرانسيس بيكون
(Lock, Beacon & Hume)  إلى الدعوة إلى انفصال العمم

عن الفمسفة والدعوة إلى توظيف المنيج العممي في دراسة 
الظواىر والذي يقوم عمى أسس عممية مثل المالحظة الحسية 

 .العممية والتجريب العممي
ا تعتمد معظم العموم في وقتنا الحاضر عمى اختالف أنواعي     

 وأىدافيا عمى المنيج العممي أو ما يعرف باألسموب العممي
(Scientific Inquiry)  في دراسة الظواىر واألحداث بغية

تفسيرىا والتنبؤ والتحكم بيا، وىذا يعرف بأىداف العمم. وفي 
سبيل تحقيق ذلك، فإن معظم العموم الطبيعية واإلنسانية توظف 

سواء عمى صعيد  (Scientific Research) البحث العممي
أو عمى  (Grounded Theory) توليد المعرفة أو بناء النظرية

ثبات نفعيتيا وتطبيقاتيا  صعيد التحقق من صحة النظرية وا 
(Applied Theory)،  وفي مجال العموم اإلنسانية، يمكن

تصنيف البحث العممي حسب إجراءاتو ومنيجيتو إلى البحث 
رة موضع الدراسة والتعبير الكمي والذي يعمد إلى تكميم الظاى

عنيا بداللة األرقام والمقادير الكمية، والعمل عمى تحميميا 
البحث ومتغيراتو من  لألغراضباألساليب اإلحصائية المناسبة 

أجل إصدار األحكام أو اتخاذ القرارات، وىناك البحث النوعي 
وفية يتم االعتماد عمى بيانات ومعمومات كيفية ونوعية يتم 

 ا وتقييميا وربطيا معا بغية الوصول إلىتحميميي
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 ].6استنتاجات معينة أو إصدار أحكام واتخاذ قرارات ]
يعرف المنيج العممي بأنو عممية البحث عن المعرفة أو      

توليدىا في مجال معرفي معين من خالل توظيف طرق محددة 
وفي الغالب فإن المنيج  [6] في جمع البيانات وتفسيرىا وتحميميا

عممي عند تناول أي ظاىرة من الظواىر يستند إلى عدة مبادئ ال
تشمل: اإلمبريقية وتعني مالحظة الظاىرة والتحقق منيا عمميا أو 
تجريبيا؛ الحتمية ويقصد بيا أن الظواىر ليست اعتباطية حيث 
نما ىناك  ال تحدث بشكل عشوائي أو بعوامل الحظ والصدفة، وا 

عوامل أخرى ترتبط بيا؛ أسباب حقيقية تقف وراء حدوثيا و 
الجدلية ويقصد بيا أن المعرفة نسبية غير مطمقة وىى قابمة 
لمتعديل واإلضافة والحذف أو ما يسمى بالتصحيح الذاتي؛ والدقة 
وتعني ضرورة مراعاة قواعد الضبط عند دراسة الظاىرة في 
جميع مراحميا من اجل الوصول إلى نتائج حقيقية؛ وأخيرا 

ضرورة صياغة النتائج كما ىي أو كما الموضوعية وتعني 
ن تعارضت مع  جاءت دون تحيز أو تالعب بيا حتى وا 

 ].3الفرضيات األولية؛ أي االبتعاد عن العوامل الذاتية ]
وفي الغالب، يمجأ المنيج العممي إلى استخدام البحث      

العممي كأحد الطرق الموضوعية في دراسة الظواىر، ويعرف 
ية منيجية منظمة لجمع البيانات وتحميميا البحث عمى أنو عمم

بطريقة منطقية بغية اإلجابة عن تساؤالت أو تحقيق ىدف 
، فالبحث عبارة عن عممية تتم وفق مراحل أو خطوات  [6]معين

 Scientific)وىى ما تعرف بخطوات التفكير العممي

Thinking)  والتي تبدأ بتساؤل يدور في ذىن الباحث نتيجة
شكمة أو حاجة أو نتيجة فكرة ما تيبط إلى ذىنو شعوره بوجود م

أو بسبب مالحظة ما استرعت اىتمامو، ويمي ذلك تحديد مشكمة 
الدراسة ممثال ذلك في تحديد أىدافيا أو األسئمة التي تسعى 
لإلجابة عنيا، ثم صياغة الفرضيات، فجمع البيانات بالطرق 

أجل اختبار المناسبة وتنظيميا وتحميميا منطقيا وبموضوعية من 
صحة الفرضيات، ثم صياغة النتائج والتعميمات وتقديم 

[. وتجدر اإلشارة 7التوصيات المناسبة والمنبثقة من النتائج ]
ىنا، إلى أن كل مرحمة أو خطوة من الخطوات السابقة تتطمب 

من الباحث القيام بعدد من الميارات، وينبغي عمية أن يكون 
ىذه الميارات تجسد كفايات  عمى دراية تامة بيا حيث أن مثل

 .البحث العممي
يسعى البحث التربوي كباقي البحوث في مجاالت المعرفة      

األخرى إلى تحقيق أىداف العمم الثالثة وىى الفيم والتنبؤ 
والضبط، كما انو يراعي خطوات البحث أو التفكير العممي 

بحوث ذاتيا، إال أنو في الوقت نفسو يختمف نوًعا ما عن بقية ال
وال سيما في مجال العموم الطبيعية، من حيث طبيعة المشكالت 

 وجمع والمتغيرات التي يدرسيا وكذلك في وسائل وطرق
البيانات؛ فيو كما ىو الحال في األبحاث النفسية واالجتماعية 
واإلنسانية يتعامل مع مشكالت معقدة يصعب دراستيا إال من 

ة إلى أن المتغيرات خالل تناوليا عبر مشكالت فرعية، إضاف
نما بطريقة غير  التي يتعامل معيا مجردة ال يتم قياسيا مباشرة وا 

[. وعموًما يسعى البحث 8مباشرة من خالل مؤشرات تدل عمييا ]
التربوي إلى دراسة المشكالت التربوية المتعمقة بمسائل التعمم 
والتعميم والمشكالت اإلدارية والمينية ذات العالقة بالعممية 

ربوية والمشكالت النفسية واالجتماعية التي تعني كل من الت
المعمم والمتعمم، وذلك من خالل تناول العديد من المتغيرات 
النفسية واالجتماعية والتنظيمية والمعرفية، والتي جمعييا ترتبط 
بطريقة أو بأخرى في عممية التعمم والتعميم لدى المتعممين وفي 

مكاناتيم تحصيميم األكاديمي وفي تطوير  قدراتيم ومياراتيم وا 
 .الشخصية وعمميات التكيف النفسي واالجتماعي لدييم

يمكن تصنيف األبحاث التربوية وفق العديد من األبعاد،      
فعمى صعيد اليدف منيا يمكن أن تصنف إلى أبحاث تاريخية 
وأبحاث وصفية كالدراسات المسحية واالرتباطية وأبحاث شبة 

تطورية والبحث المقارن وغيرىا، وأي كان التجريبية وأبحاث 
ىدفيا، فيي تتناول متغيرات ال حصر ليا من مجاالت متعددة 
نظًرا التساع دائرة العممية التربوية وتعدد اىتماماتيا، ويمكن 

 [8]. تصنيف ىذه المجاالت عمى النحو اآلتي
الخصائص النفسية: يمكن أن يتناول البحث ىنا العديد من  - أ

ت الشخصية لدى كل من المعمم والمتعمم من مثل الذكاء المتغيرا
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والفروق الفردية والدافعية والنمو والميول واالتجاىات والعزو 
وانماط التعمم وأنماط الشخصية ومركز الضبط والقدرات العقمية 
ومفيوم الذات واإلدراك واالنتباه والذاكرة والموىبة والتفوق 

قضايا اإلرشاد وغيرىا من والمشكالت النفسية واالنفعالية و 
 .المتغيرات األخرى

التعمم والتعميم: ىنا قد يتناول متغيرات مثل طرق التدريس  - ب
وأساليبو، والمناىج والبرامج عمى اختالف أنواعيا وأىدافيا، 
قرار النتائج، واألنشطة  واالمتحانات ومسائل القياس والتقويم وا 

ت الدراسية ومسائل تتعمق التعميمية واألنشطة الالمنيجية، والعادا
بتدني التحصيل، ومشكالت التعمم والتعميم والصعوبات التعميمية 

 .وغيرىا من المتغيرات
الجوانب االجتماعية: تشمل متغيرات من مثل التفاعل  - ت

والتواصل بين المتعممين أنفسيم وبين المتعممين والمعممين 
ائمة، وأنماط واإلدارة، وعناصر القيادة، وطبيعة العالقات الق

التنشئة االجتماعية والمشكالت االجتماعية والى غير ذلك من 
 .المتغيرات

الجوانب اإلدارية والتنظيمية: تشمل متغيرات ترتبط بالمناخ  - ث
الثقافي والتنظيمي السائد في المؤسسات التعميمية، وطبيعة 
األنظمة اإلدارية، ووسائل التواصل مع المجتمع المحمي، 

التعميمية، وقواعد ضبط السموك وأنظمة الحوافز والسياسة 
والمكافئات، واإلعداد والتأىيل الميني لممعممين وقضايا التدريب 
واإلشراف، والمشكالت اإلدارية والتنظيمية، والمسائل المالية 

 .وعمميات التمويل وغير ذلك من المتغيرات
لمباني المتغيرات المادية: تتمثل في متغيرات تتعمق بطبيعة ا - ج

وتوفر القاعات والمختبرات والوسائل والتجييزات وتكنولوجيا 
التعميم، ووسائل األمن والسالمة العامة، وكذلك المتغيرات 

 .المتعمقة بالبيئة المادية المحيطة، وغيرىا من المتغيرات األخرى
  الدراسات السابقة

تيدف معظم برامج الدراسات العميا في العديد من      
إلى منح الدرجات العممية لمدارسين عمى مستوى  الجامعات

الماجستير أو الدكتوراه، وال يقتصر ىدف مثل ىذه البرامج عمى 

إعداد الخرجين المؤىمين أكاديميا ومعرفيا فحسب، ال بل يتعدى 
األمر إلى إعدادىم ليكونوا باحثين من خالل تزويدىم بكفايات 

لنظري بدراسة وميارات البحث العممي، سواء عمى الصعيد ا
مساقات تتعمق بمناىج البحث العممي واإلحصاء، أو عمى 
الصعيد العممي ممثال ذلك في إعداد أطروحة الماجستير أو 
الدكتوراه. وىذا يعني ضرورة أن يكون بمقدور ىؤالء الدارسين 
إجراء البحوث عمى اختالف أىدافيا ومناىجيا، ولكن الواقع 

تائج بعض الدراسات التي يشير إلى خالف ذلك حيث أظيرت ن
أمكن الرجوع إلييا وجود بعض المشكالت وظير أن مستوى 
كفايات وميارات البحث العممي نسبيا كان متدنيا لدى الطمبة. 

[ عمى عينة من طمبة الدراسات 9ففي دراسة قام بيا الشمبي ]
العميا في كمية التربية في بعض الجامعات األردنية من مستوى 

اجستير وتمثل ىدفيا في الكشف عن الكفاءة الذاتية الدكتوراه والم
المدركة لدييم في تنفيذ ميارات البحث العممي، حيث أظيرت 
نتائجيا أن مستوى الكفاءة كان لدييم بشكل عام متوسطا، وتبين 
من نتائجيا كذلك تباينا واضحا في مستوى الكفاءة بين طمبة 

. وفي دراسة الدكتوراه وطمبة الماجستير عمى بعض الميارات
[ عمى المجتمع الجزائري وكان ىدفيا 10أخرى قامت بيا خدنة ]

دراسة واقع تكوين طمبة الدراسات العميا في إحدى الجامعات 
الجزائرية وتوصمت إلى وجود بعض اإلشكاالت في إعداد طمبة 
الدراسات العميا من حيث ميارات البحث العممي. وبالسياق 

راسة ىدفت إلى تقييم كفايات د Talafhah [11] نفسو، أجرى
وميارات البحث العممي لدى طمبة الدراسات العميا من 
التخصصات اإلنسانية والعممية في بعض الجامعات األردنية، 
وأشارت نتائجيا كذلك إلى أن مستوى الكفايات كان متدنيا في 
بعضيا ويميل إلى المتوسط في بعض الكفايات األخرى، 

وقا في مستوى الكفايات تبًعا لمتغيرات وأظيرت النتائج كذلك فر 
التخصص والبرنامج الدراسي )ماجستير، دكتوراه(. وفي الواقع 
تشير بعض األدلة العممية ونتائج بعض الدراسات إلى امتناع 
حجاميم عن أداء البحث العممي عند شعورىم بتدني  الطمبة وا 

 ميارتووافتقارىم إلى  وـراءاتــذ إجـــي تنفيـــة فــم الذاتيــوى كفايتيــمست



532016
 

73 

.[12,13,14,15]  
تعنى جامعة الخميج العربي كباقي الجامعات بمسائل      

البحث العممي، فمنذ تأسيسيا أنشئت كمية الدراسات العميا إلعداد 
الخريجين من حممة الدبموم العالي والماجستير في بعض 
 التخصصات وال سيما التربوية منيا في مجال التربية الخاصة،
وتنوعت البرامج لتشمل تربية الموىوبين، وصعوبات التعمم، 
واإلعاقة العقمية والتوحد، والتعميم عن بعد، واتسعت دائرة 
االىتمام وأصبحت تمنح درجة الدكتوراه في مجال تربية 
الموىوبين، كما أنيا تضم كمية الطب العام. وتولي الجامعة 

ى صعيد دعم أبحاث اىتماًما بالًغا في مسألة البحث العممي عم
أعضاء ىيئة التدريس والترقيات العممية والمشاركة في حضور 
المؤتمرات والندوات العممية المحمية والعالمية، وكذلك عمى 
صعيد إعداد الخريجين المؤىمين عممًيا والقادرين عمى إجراء 
البحوث العممية من مختمف األنواع. ونظرا ألىمية البحث 

براز مضامينيا وتطبيقاتيا العممية، العممي في إثراء المع رفة وا 
فإن الدراسة الحالية جاءت لمكشف عن مستوى كفايات البحث 

 .العممي )الكمي( لدى طمبة كمية الدراسات العميا في الجامعة
 جراااتاإلو  . الطريقة4

 منهج الدراسةأ. 
اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي المقارن وذلك لوصف      

حث العممي )الكمي( لدى طمبة الدراسات مستوى كفايات الب

العميا عمى مستوى درجة الماجستير والدكتوراه في جامعة الخميج 
العربي والتعرف عمى مستوى الفروق فييا تبًعا لمنوع االجتماعي 

 .ونوع البرنامج الدراسي
 مجتمع الدراسةب. 
يتمثل مجتمع الدراسة: بجميع طمبة الدراسات العميا /      
ت التربوية في مستوى الدكتوراه والماجستير في الدراسا

تخصصات تربية الموىوبين وصعوبات التعمم والتوحد واإلعاقة 
العقمية والتعمم عن بعد، خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 

والبالغ عددىم حسب دائرة القبول  2013/2014الدراسي 
 .( طالب وطالبة162والتسجيل )

 عينة الدراسةج. 
اشتممت الدراسة عمى عينو من طمبة الدراسات العميا في      

التخصصات المختمفة في مجال التربية الخاصة والتعميم عن بعد 
طالًبا وطالبة( وذلك خالل الفصل الثاني من  60بمغ عددىم )

( طالًبا 12وكان من بينيم ) 2014-2013العام الجامعي 
بة من مستوى ( طالًبا وطال48وطالبة من مستوى الدكتوراه و)

الماجستير. والجدير بالذكر أن أفراد العينة من مستوى 
الماجستير يمثمون العينة المتاحة التي أمكن الوصول إلييا حيث 

( توزيع ىؤالء األفراد حسب متغيرات النوع 1يبين الجدول )
 .االجتماعي ونوع البرنامج

 1 جدول
 توزيع أفراد الدراسة من مستوى الماجستير حسب متغيرات النوع االجتماعي ونوع البرنامج

 المجموع تعميم عن بعد صعوبات تعمم واعاقة عقمية وتوحد موهوبين المتغيرات
 12 6 3 3 ذكور
 36 6 16 14 اناث

 48 12 19 17 المجموع
فقد تم  وفيما يتعمق بأفراد العينة من مستوى الدكتوراه،     

اختيار جميع الطمبة المسجمين خالل الفصل الثاني من برنامج 
الموىوبين، عمما أنو البرنامج الوحيد الذي يمنح درجة الدكتوراه، 

( 9( ذكور و)3( طالًبا وطالبو منيم )12وقد بمغ عدد األفراد )
 .إناث
 أداة الدراسةد. 

الدراسة، من أجل جمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئمة      
تم بناء أداة وذلك بعد الرجوع إلى األدب النظري المتعمق بمناىج 
البحث العممي في العموم اإلنسانية والتربوية، وكذلك االطالع 

 [11][ ودراسة9عمى بعض األدوات كما في دراسة الشمبي ]
Talafhah ( فقرة تمثل كفايات وميارات 49تم صياغة )و

اس والشعور بالمشكمة وانتياء البحث العممي ابتداء من اإلحس
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بتثبيت قائمة المراجع والمالحق وانسجاما مع خطوات ومراحل 
البحث العممي التي تدرس لمطمبة في مساقات مناىج البحث 
العممي. وتتطمب االستجابة إلى ىذه الفقرات، االختيار من 
ضمن خمسة مستويات حسب تدريج ليكرت، ويطمب من 

الذي يعكس ميارتو الحقيقية عمى  المستجيب أن يحدد المستوى
كل كفاية، وتتمثل الخيارات بالنحو اآلتي: أستطيع ذلك وتأخذ 

(، 4( وأستطيع ذلك بقميل من المساعدة وتأخذ القيمة )5القيمة )
(، أجد صعوبة كبيره 3أحتاج لمساعدة المشرف وتأخذ القيمة )

لقيمة (، وأخيًرا ال أستطيع ذلك وتأخذ ا2في ذلك وتأخذ القيمة )
(، وبذلك فإن مدى الدرجات عمى األداة ككل يتراوح بين 1)
، في حين تبمغ قيمة 147( بمتوسط فرضي مقداره 49-245)

( عمى مستوى الفقرة، وبذلك اعتمد المحك 3المتوسط الفرضي )
وأقل من  3متدني،  3التالي لمحكم عمى مستوى الكفاية أقل من 

خصائصيا السيكومترية فأكثر مرتفع. ولمتأكد من  4متوسط،  4
الستخداميا ألغراض ىذه الدراسة، تم عرضيا عمى خمسة 
أعضاء ىيئة تدريس ممن لدييم الخبرة في مجال اإلحصاء 
والقياس ومناىج البحث لمحكم عمى مناسبتيا ألىداف الدراسة 

( منيم 3ومدى تغطيتيا لميارات البحث العممي، وعد إجماع )
عض المحكمين إجراء بعض محًكا لقبول الفقرة. واقترح ب

التعديالت عمى صياغة بعض الفقرات وقد تم األخذ بالكثير منيا 
عمما أن جميع المحكمين أجمعوا عمى جميع الفقرات ولم يتم 
حذف أي منيا. وفيما يتعمق بثبات األداة فقد تم حسابو باستخدام 
معامل االتساق من خالل معادلة كرونباخ ألفا عمى عينة 

( طالًبا وطالبة وبمغت قيمتو 30مغ عدد أفرادىا )استطالعية ب
(. ومن أجل ضمان دقة البيانات والجدية في اإلجابة عن 956)

فقرات األداة بموضوعية بعيدا عن عوامل التزييف بدافع 
، تم التأكيد من (Social Desirability) المرغوبية االجتماعية

المواد  قبل أحد الباحثين والذي يدرس أفراد الدراسة لبعض
بضرورة تحري الموضوعية في اإلجابة عن فقرات األداة، حيث 
وضح ليم الغاية من البيانات وأىميتيا وما يترتب عمييا من 
نتائج بحثية مفيدة، وأن ىذه البيانات سوف تستخدم لغايات 

 .البحث العممي فقط وستكون سرية طي الكتمان
 األساليب اإلحصائية المستخدمة

ة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية لإلجابة عن أسئم
واالنحرافات المعيارية لتحديد مستوى كفايات البحث العممي لدى 
الطمبة، وكذلك تحميل التباين االحادي لمعرفة الفروق فييا تبًعا 

 .لمنوع االجتماعي ونوع البرنامج الدراسي
 نتائج ومناقشتها. ال5

لمتمثل في التعرف عمى لإلجابة عن سؤال الدراسة األول ا     
مستوى كفايات البحث العممي لدى أفراد الدراسة، جرى حساب 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء ىؤالء األفراد عمى 

( بانحراف معياري 172.20أداة الدراسة، وقد بمغت قيمتو )
(. وبالنظر إلى ىذا المتوسط يالحظ أنو أكبر 39.20مقداره )

(، مما يعني أن 147رضي والبالغة قيمتو )من المتوسط الف
مستوى كفايات البحث العممي لدييم نسبًيا مرتفع. ولمتعرف عمى 
مستوى الكفايات لدييم عمى فقرات األداة، تم إيجاد متوسط 

واعتماًدا عمى قيمة المتوسط االفتراضي  .أدائيم عمى كل فقرة
محك لمحكم ( اعتمدت الفئات التالية ك3لمفقرة والبالغة قيمتو )

متوسط،  4وأقل من  3متدني،  3عمى مستوى الكفاية )أقل من 
 .( يبين نتائج ىذا التحميل2(، والجدول )فأكثر مرتفع 4

 أداا أفراد العينة عمى فقرات األداة. 2 جدول
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط البند م
 متوسط 1.169 3.43 لدي المعرفة الكافية بالموضوع 1
 متوسط 1.096 3.55 تطيع تحديد موضوع البحثأس 2
 متوسط 1.200 3.51 أستطيع تحديد مشكمة البحث 3
 متوسط 1.22 3.35 أستطيع صياغة أىداف البحث وأسئمتو 4
 متوسط 1.16 3.45 أستطيع التعبير عن أسئمة البحث من خالل الفروض 5
 متوسط 1.14 3.60 أستطيع تحديد متغيرات البحث 6
 متوسط 1.26 3.27 تعريف متغيرات البحث إجرائيا بداللة ما يراد قياسو أستطيع 7
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 متوسط 963. 3.57 أستطيع إبراز أىمية البحث ومبرراتو 8
 متوسط 1.16 3.47 أستطيع استخدام قواعد البيانات 9
 متوسط 1.27 3.45 أستطيع إبراز حدود البحث ومحدداتو 10
 متوسط 1.23 3.68 ات العالقةأستطيع تحديد الدراسات السابقة ذ 11
 متوسط 1.29 3.50 أستطيع تصنيف الدراسات في محاور حسب متغيراتيا 12
 متوسط 1.17 3.45 أستطيع تحديد موقع البحث بالنسبة لمدراسات السابقة 13
 متوسط 1.14 3.67 أستطيع تحديد المراجع ذات العالقة 14
 متوسط 1.19 3.40 قتيا بموضوع البحثأستطيع المفاضمة بين المراجع من حيث عال 15
 متوسط 1.12 3.80 أستطيع كتابة اإلطار النظري لمبحث في ضوء متغيراتو 16
 متوسط 1.16 3.45 أستطيع الكتابة من حيث الصياغة والتعبير وربط األفكار معا 17
 متوسط 1.17 3.52 أستطيع الربط بين متغيرات البحث معا في اإلطار النظري 18
 متوسط 1.23 3.47 ستطيع تدوين المالحظات ذات العالقة في بطاقات لمرجوع إلييا الحقاأ 19
 متوسط 1.23 3.55 أستطيع جمع البيانات الكافية وذات العالقة 20
 مرتفع 5.38 4.08 أستطيع توثيق المراجع بشكل صحيح داخل المتن حسب األسموب المعتمد لمتوثيق 21
 مرتفع 1.01 4.07 حث المستيدفأستطيع تحديد مجتمع الب 22
 مرتفع 1.05 4.10 أستطيع تحديد العينة الممثمة لممجتمع 23
 مرتفع 991. 4.00 أستطيع اختيار العينة بالطرق المناسبة 24
 متوسط 1.06 3.82 أستطيع تحديد مصادر المعمومات المطموبة 25
 متوسط 1.11 3.57 عن متغيرات الدراسة أستطيع تحديد األدوات والمقاييس المناسبة لجمع البيانات 26
 متدني 1.26 2.98 أستطيع بناء األدوات والمقاييس في حال عدم توفرىا 27
 متدني 1.18 2.92 أستطيع التأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة 28
 متوسط 1.11 3.58 أستطيع تنفيذ إجراءات البحث 29
 متوسط 1.20 3.32 شكالت التي تطرا خالل تنفيذ إجراءات البحثلدي القدرة عمى التعامل مع الم 30
 متدني 1.246 2.85 أستطيع ضبط اثر المتغيرات الدخيمة 31
 متوسط 1.19 3.67 أستطيع اختيار المنيج البحثي المناسب ألغراض البحث 32
 متوسط 1.199 3.05 متوأستطيع تحديد المنيج اإلحصائي المناسب لتحميل بيانات البحث واإلجابة عن أسئ 33
 متوسط 1.25 3.08 أستطيع إجراء التحميل اإلحصائي 34
 متوسط 1.26 3.17 أستطيع التعرف عمى مدلول القيم اإلحصائية 35
 متوسط 1.26 3.40 أستطيع تنظيم النتائج في اإلطار النظري 36
 متوسط 1.18 3.30 أستطيع التعبير عن النتائج في ضوء التحميالت اإلحصائية 37
 متوسط 1.16 3.52 أستطيع مناقشة النتائج وتفسيرىا 38
 متوسط 1.24 3.50 أستطيع ربط النتائج باإلطار النظري 39
 متوسط 1.19 3.40 أستطيع االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تفسير النتائج وربطيا معا 40
 متوسط 1.14 3.48 بحثأستطيع تقديم التوصيات المناسبة انطالقا من نتائج ال 41
 مرتفع 1.13 4.18 أراعي أخالقيات البحث العممي في النقل واالقتباس 42
 متوسط 1.16 3.90 التزم بالموضوعية في سرد النتائج ومناقشتيا 43
 متوسط 1.14 3.87 أستطيع إعادة صياغة المعمومات المستقاة من المراجع األخرى مع الحفاظ عمى المعنى 44
 متوسط 1.32 3.70 توثيق المراجع في قائمة المراجع بدقة وموضوعية أستطيع 45
 متوسط 1.29 3.73 أستطيع تضمين البحث المرفقات الالزمة 46
خراجو 47  متوسط 1.27 3.80 أراعي المسائل الشكمية في إعداد البحث وا 
 متوسط 1.42 3.10 أستطيع تقديم ممخص بالمغتين العربية واالنجميزية لمبحث 48
 متوسط 1.26 3.65 أستطيع تنظيم األفكار معا والحفاظ عمى تسمسميا في اإلطار النظري 49
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 األفراد أداء أن يالحظ ،(2) جدول في النتائج إلى بالنظر     
 في العممي البحث أخالقيات أراعي: الفقرات عمى مرتفًعا كان
 طيعأست لممجتمع؛ الممثمة العينة تحديد أستطيع واالقتباس؛ النقل
 األسموب حسب المتن داخل صحيح بشكل المراجع توثيق

 المستيدف؛ البحث مجتمع تحديد أستطيع التوثيق؛ في المعتمد
 متوسط كان حيث المناسبة، بالطرق العينة اختيار وأستطيع
 4.18) القيم وبمغت( 4) من أعمى الفقرات ىذه عمى أدائيم
 التحميل من ويظير. التوالي عمى( 4.0 ،4.07 ،4.08 ،4.10

 ببعض يتعمق فيما المشكالت بعض من يعانون الطمبة أن
 أستطيع الدخيمة؛ المتغيرات اثر ضبط أستطيع: وتشمل الكفايات
 وأستطيع الدراسة؛ ألدوات السيكومترية الخصائص من التأكد
 كانت حيت توفرىا، عدم حال في والمقاييس األدوات بناء

( 2.98 ،2.92 ،2.85) الفقرات ىذه عمى األداء متوسطات
 عمى أدائيم أما. الفرضي الوسط من أقل وجميعيا الترتيب عمى
 وتراوحت منو أعمى أو المتوسط ضمن كان فقد الفقرات بقية
 (.3.90-3.0) بين القيم
 الدراسة أداة عمى العينة أفراد أداء متوسط أن النتائج تظير    
 اياتكف أن إلى يشير الذي األمر الفرضي الوسط من أعمى كان

 إلى النتيجة ىذه عزو ويمكن مرتفعة، نسبيا لدييم العممي البحث
 في تعنى العربي الخميج جامعة في العميا الدراسات كمية أن

 الخاصة التربية مجالي في والمتخصصين الباحثين إعداد
 مستوى عمى عممية درجات تمنح فيي بعد؛ عن والتعميم

 مجال في راهالدكتو  ودرجة التخصصات معظم في الماجستير
 الطمبة إكساب أىمية تؤكد فيي وبالتالي. الموىوبين تربية

 البرامج دور يقتصر ال حيث العممي، البحث وكفايات ميارات
 ذات والمعمومات بالمعارف المتعممين تزويد عمى المتعددة
 التي المساقات خالل من وذلك فحسب بالتخصص العالقة

نما تطرحيا،  أن سيما وال العممي، حثالب عمي قدراتيم تنمية وا 
 تحميل ضرورة ىو المساقات من العديد في النجاح متطمبات من
 لبعض مقترحة مخططات تقديم أو الدراسات بعض ونقد

 .البحثية المشكالت
 مساقات عمى السابقة البرامج معظم تركز سبق، لما باإلضافة   

 تدريس يتعدى الغالب وفي البحث، ومناىج اإلحصاء مساقات
 تقدم حيث العممية الصبغة ليأخذ النظري، الطابع المساقات ىذه

 بعض وفي عمييا، توضيحية أمثمة وتعطى البحث مفردات
 سابق بحث أو دراسة تحميل خالل من تدريسيا يتم الحاالت
 البحث وميارات بكفايات الطمبة معارف يعزز الذي األمر
 ممني يطمب الغالب وفي إجراؤه، عمى قدرتيم ويعزز العممي
 .المساق اجتياز في كمتطمب دراسة إلجراء مخطط إعداد
 الفقرات، مستوى عمى العينة أفراد أداء إلى النظر وعند      
 وكان المتوسط، فوق كان الفقرات معظم عمى أدائيم أن فيالحظ
 البحث بأخالقيات بااللتزام تتعمق التي الفقرات بعض عمى مرتفعا
 في المراجع وتثبيت القتباس،وا والنقل التوثيق حيث من العممي
 وال الممارسة عامل إلى ذلك في السبب يعود وقد والقائمة، المتن
 وتقارير أوراق إعداد ىو التدريسية المساقات متطمبات إن سيما
 ىذا في أدائيم حول الراجعة التغذية يتمقون الغالب وفي بحثية
 ماوفي. الجوانب ىذه في كفايتيم من يعزز الذي األمر الشأن،
 الدراسة مجتمع تحديد مجال في أدائيم مستوى بارتفاع يتعمق

 ىم الطمبة معظم أن كون إلى ذلك يرجع فإنما عينتيا، واختيار
 عمى فيم لذلك التربوي المجال في العاممين أو المدرسين من

 بالمقابل،. وعينتيا المستيدف الدراسة بمجتمع تامة معرفة
 عمى منخفًضا كان الدراسة دأفرا أداء مستوى أن النتائج أظيرت
 خصائصيا من والتأكد الدراسة أدوات ببناء المتعمقة الفقرات

 غالبية أن سيما وال متوقعة النتيجة ىذه ومثل السيكومترية،
 جاىزة مقاييس أو واختبارات أدوات استخدام إلى يمجؤون الطمبة

 ومقننة مترجمة أنيا أو سابقون باحثون أعدىا محمية تكون قد
 في قدراتيم تدني وراء يقف ربما أخر سبب وىناك. العربية ئةلمبي
 الدراسة بأدوات الخاص الجزء كفاية عدم في يتمثل المجال، ىذا

 يدرس االختبارات بناء أن سيما وال البحث مناىج مساق ضمن
 العميا الدراسات برامج من العديد في دراسي مساق مستوى عمى
 جاء عما نسبًيا تختمف اسةالدر  ىذه ونتائج. عديدة جامعات في
 أن أظيرت التي] Tulafhah [11] 9] الشمبي دراسة نتائج في

 في ذلك دون أو المتوسط ضمن كانت البحثية الكفاءة مستوى
لى الدراستين نتائج مع جزئًيا اتفقت أنيا عمما الميارات، بعض  وا 
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 الميارات، بعض عمى األداء مستوى بتدني يتعمق فيما ما حد
 معاناة حيث من[ 10] خدنة دراسة نتائج مع قتاتف وكذلك
 .العممي البحث إعداد في الطمبة
 التباين عن الكشف في المتمثل الثاني السؤال عن ولإلجابة     
 لمتغيرات تبًعا العينة أفراد لدى العممي البحث كفايات مستوى في

 عدد ألن ونظًرا. البرنامج ونوع العممية والدرجة االجتماعي النوع
 التباين تحميل استخدام يتم لم قميل، الفئات بعض في فراداأل

 نحو عمى المتغيرات مع التعامل تم حيث الثالثي، أو الثنائي
 يمخص( 3) والجدول األحادي التباين تحميل واستخدم منفصل
 .التحميل ىذا نتائج

 3جدول 
 الداللة مربع االنحرافات د ح مجموع المربعات المتغير
 000. 0.301 1 0.301 عيالنوع االجتما

 1.222 1852.172 2 3704.343 البرنامج الدراسي
 5.644 7018.005 2 14036.010 الدرجة العممية

 :( النتائج اآلتية3يتضح من الجدول )
أوال: ال يوجد تباين في مستوى كفايات البحث العممي لدى أفراد 

حسابي العينة يعزى إلى النوع االجتماعي، حيث بمغ المتوسط ال
( 172.73( ولإلناث )173.47ألداء الذكور عمى أداة الدراسة )

 (.0.05وأن الفرق بين ىذين المتوسطين غير دال إحصائًيا )
ثانيا: عدم وجود فروق في كفايات البحث العممي لدى أفراد 
العينة تعزى إلى نوع البرنامج )موىبة، تعميم عن بعد، 

عاقة عقمية(، ح يث بمغت قيم وصعوبات تعمم وتوحد وا 
، 167.06) المتوسطات الحسابية عمى أداة الدراسة ليذه الفئات

( عمى التوالي، وأن الفروق بينيا غير دالة 165.26، 170.00
 .احصائًيا

ثالثا: وجود تباين في كفايات البحث العممي لدى أفراد العينة 
يعزى إلى الدرجة العممية )ماجستير، دكتوراه( وكانت الفروق 

جة الدكتوراه، حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي لصالح در 
( بانحراف معياري 212.08لطمبة الدكتوراه عمى أداة الدراسة )

 (، في حين بمغ متوسط أداء طمبة الماجستير 17.77مقداره )
 (.36.92( بانحراف معياري قدرة )162.13)

أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في مستوى      
ت تعزى لمتغيري النوع االجتماعي ونوع البرنامج، في الكفايا

حين ظيرت مثل ىذه الفروق عمى مستوى الدرجة العممية 
ولصالح طمبة الدكتوراه. وأن عدم ظيور الفروق في مستوى 
كفايات البحث العممي لدى أفراد العينة تبًعا لمتغيري النوع 

طمبة االجتماعي ونوع البرنامج أمر مبرر، حيث أن ىؤالء ال

بصرف النظر عن جنسيم ذكوًرا كانوا أم إناثًا، فيم يتعرضون 
لمخبرات التعميمية ذاتيا ومن قبل المدرس نفسو، وال سيما أن 
جميع الطمبة ومن كافة البرامج يدرسون مساقي اإلحصاء 
ومناىج البحث من قبل مدرس واحد، وبالتالي، فيم يحصمون 

مى حد سواء. وتتفق عمى المعارف المتعمقة بالبحث العممي ع
[ 9ىذه النتيجة مع النتائج التي جاءت بيا دراسة الشمبي ]

أما فيما يتعمق بالفروق تبًعا لمدرجة العممية، ، [11] والطالفحة
حيث اظير طمبة الدكتوراه تفوًقا واضًحا عمى طمبة الماجستير 
من حيث كفايات البحث العممي، ومثل ىذا األمر فإنما يعود 

ل الخبرة والنضج المعرفي، وال سيما أن طمبة ذلك إلى عوام
الدكتوراه سبق ليم دراسة مواد مناىج البحث عندما كانوا في 
مستوى الماجستير وأعدوا رسائل الماجستير سابًقا كأحد متطمبات 
التخرج، ىذا باإلضافة إلى أنيم يدرسون مثل ىذه المواد وعمى 

 .نحو متقدم في مستوى الدكتوراه
[ أن من متطمبات إتقان البحث 8ة والممكاوي ]عود يرى     

العممي ىو توفر الخبرات والكفاءة المعرفية لدى الباحث، وفي 
أن Schumacher & McMillan [6]  ىذا الصدد يؤكد

موضوعية البحث العممي ودقة نتائجو وتنفيذ إجراءاتو بشكل 
سميم ترتبط بعوامل عديدة منيا ما يتعمق بقدرة الباحث العممية 
وكفاءتو المعرفية وال سيما في مجال منيجية البحث العممي، وما 
يدلل عمى ذلك أن نتائج الدراسة الحالية اتفقت تماما مع نتائج 

من حيث تفوق Tulafhah [11] [ و9دراسة كل من الشمبي ]
طمبة الدكتوراه عمى طمبة الماجستير في كفايات البحث العممي. 
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سة الحالية توصي بضرورة وفي ضوء ىذه النتائج، فإن الدرا
التأكيد عمى تدريس كفايات البحث العممي وميارتو بشكل مكثف 
والتركيز عمى الجوانب العممية، وتضمينيا في معظم المساقات 
الدراسية وعدم اقتصار تدريسيا عمى مساق مناىج البحث فقط. 
والعمل كذلك عمى تضمين البرامج الدراسية بمساق حول بناء 

المقاييس، ومن التوصيات األخرى إجراء المزيد من االختبارات و 
البحوث وعمى عينات أخرى من تخصصات متعددة عممية كانت 

 .أو إنسانية
 التوصيات. 6

في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا البحث توصي      
الدراسة بزيادة االىتمام بكفايات البحث العممي بحيث يتم تقديميا 

اسية المختمفة باإلضافة إلى مقرري في معظم المقررات الدر 
اإلحصاء ومناىج البحث، وذلك من خالل تحميل ونقد بعض 

 .الدراسات أو عرض نماذج من األبحاث مختمفة األىداف
  المقترحات

توصي الدراسة بإجراء المزيد من األبحاث عمى عينات من طمبة 
الدراسات العميا في مختمف التخصصات العممية واإلنسانية وفي 
جامعات متعددة والمقارنة بين مستوى الكفايات لدى ىؤالء الطمبة 

 .تبًعا لمتغير التخصص الدراسي والبيئات الجامعية
 المراجع

 أ. المراجع العربية
التجربة العممية وتنمية (. 2009عمور، عيسى عمر ) [2]

 ، دار المناىج لمنشر والتوزيع. عمان. التفكير العممي

. دار نظريات التعمم(. 2012لرحيم )الزغول، عماد عبدا [3]
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ABSTRACT _This study aimed at detecting the level of research competences within the graduate 

college students at the Arabian Gulf University with respect to some variables including gender, 

type of the program, and the degree. A sample consisted of (60) male and female students (12 

PhD) and (48 M.A), which divided into giftedness; autism, learning difficulties, and mental 

retardation; and distance learning as (17,19,12) respectively. A forty nine items (49) instrument 

administered to the sample members after ensuring its psychometrics characteristics. The results 

indicated that the level of research competences was high and greater the hypothetical mean for 

most items, but it was very low for the items related to test constructing and its psychometrics 

characteristics. No significant differences in research competences were found due to gender, and 

type of the program study. However significant differences in these competences were found due to 

the study degree in favor of the doctorate degree. The results were discussed and 

recommendations addressed accordingly. 

KEYWORD: Research competencies, Scientific research, Graduate studies, Arabian Gulf 

University. 

 

 

 

 

 

 


