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 :     مستخمص البحث
اجو طالب الدراسات العميا في تصميم ىدف البحث إلى التعرف عمى المشكالت التي تو 

األدوات البحثية في الجامعات السعودية من وجية نظرىم، واستخدم الباحث المنيج المسحي 
( عبارة تقيس مشكالت طالب ;6لتحقيق أىداف البحث، إذ تّم تصميم استبانة مكونة من )

ت رييسة، وىي  الدراسات العميا في تصميم األدوات البحثية، وموزعة عمى أربعة مجاال
المشكالت المتعمقة بالطالب أنفسيم، المشكالت المتعمقة بالتحكيم، المشكالت المتعمقة بالجامعة، 
المشكالت المتعمقة باإلشراف األكاديمي،  وتم تطبيق االستبانة بعد التحقق من صدقيا ودالالتيا 

اسات العميا في ( طالب وطالبة من طالب برامج الدر 55:عمى عينة عشوايية تكونت من )
م، وتوصمت الدراسة إلى أّن درجة المشكالت 7575/7576الجامعات السعودية لمعام الدراسي 

كانت "عالية" عمى الدرجة الكمية وعمى جميع المجاالت عدا مجال المشكالت المتعمقة باإلشراف 
معية في األكاديمي فقد كانت "متوسطة"، وأوصى الباحث بضرورة استثمار مراكز البحوث الجا

مساعدة طالب الدراسات العميا في استخراج نتايج أبحاثيم، وضرورة تنفيذ برامج تدريبية مستمرة 
ومنتظمة لطالب الدراسات العميا في برامج التحميل اإلحصايي، واالىتمام بإسناد مادة "البحث 

ذا المقرر، التربوي" ألعضاء ىيية التدريس المؤىمين، لضمان االستفادة العممية لمطالب من ى
كما اقترح الباحث عمى الجامعات تطوير اليحة خاصة بتحكيم األدوات البحثية لمطالب تضمن 

 تفاعل أعضاء ىيية التدريس في ىذا الجانب.
مشكالت تصميم األدوات البحثية ، طالب الدراسات العميا ، الجامعات  الكممات المفتاحية :

 السعودية .
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Summary of the research  :  

The aim of the research is to identify the problems facing graduate 

students in designing research tools in Saudi universities from their point 

of view, and the researcher used the survey method to achieve the 

objectives of the research, as a questionnaire consisting of (16) phrases 

was designed that measures the problems of graduate students in 

designing research tools. It is divided into four main areas, namely: 

problems related to the students themselves, problems related to 

arbitration, problems related to the university, and problems related to 

academic supervision. The questionnaire was applied after verifying its 

validity and implications on a random sample consisting of (500) male 

and female students from postgraduate programs in Saudi universities for 

the academic year 2020/2021 AD, and the study concluded that the 

degree of problems was “high” on the total degree and in all areas except 

for the area of problems related to academic supervision, which was 

“medium”, and the researcher recommended the need to invest university 

research centers in helping graduate students in extracting The results of 

their research, and the need to implement continuous and regular training 

programs for graduate students in statistical analysis programs, and 

interest in assigning the subject “Educational Research” For qualified 

faculty members, to ensure the practical benefit of students from this 

course, the researcher also suggested that universities develop a 

regulation for the arbitration of research tools for students to ensure the 

interaction of faculty members in this aspect. 

Keywords: problems of designing research tools, postgraduate students, 

Saudi universities. 
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 :     المقّدمة والخمفية النظرية
تمعات تعّد الجامعات من أىم المؤسسات المجتمعية التي يعّول عمييا الرقي بالمج  

وتطورىا في مختمف الميادين، وذلك انطالًقا من تكامل أدوارىا الرييسة بأبعادىا الثالثة  التدريس 
وخدمة المجتمع والبحث العممي، يتزايد اىتمام الجامعات بالبحث العممي إيماًنا منيا بأىمية ىذا 

ّن برامج الدراسات الجانب في تطور المجتمع، واالرتقاء بو إلى مصاف المجتمعات المتقدمة، وال
العميا تجمع أدوار الجامعة الرييسة الثالث  التدريس، وخدمة المجتمع، والبحث العممي، فقد 
تنبيت الجامعات إلى ضرورة تطوير تمك البرامج بما يتوافق مع حاجة المجتمع والتوجيات 

 العالمية، فأولتيا جّل اىتماميا ووضعتيا في أولوياتيا االستراتيجية.

برامج الدراسات العميا عمى تزويد الخريجين بميارات وأساليب البحث العممي، وتعمل 
والتي تؤىميم ألخذ مواقع ريادية في المجتمعات، مثل تأىيميم كأعضاء ىيية تدريس في 
الجامعات، أو من خالل المشاركة الفاعمة في رسم السياسات العامة، وىذا ما يجعل تطور 

نجاح ىذه الميمة وتحقيق ىدف تأىيل الطمبة كباحثين عمى مستوى المجتمعات ورقّييا مرىوًنا ب
 (;6  7559رفيع. )المبدي وعدامة، 

( عمى أّن العالقة بين التعميم العالي وتطور األمم 7565ويؤّكد الغامدي وعبدالجواد )
 وتقدميا عالقة طردية، فكمما زاد تقدم المجتمع وتطوره، "لذلك كان من الطبيعي أن تعمل الدول
عمى تحقيق رسالتيا من خالل اتباع نظام تعميمي متميز، ممموء بالتحدي، ويدعمو نظام عصري 
لمدراسات العميا والبحث العممي، لتقديم الخدمات المجتمعية إلى مؤسسات المجتمع المختمفة لحل 

(، ومن أوجو االىتمام بالبحث 7575مشكالتيا ورفع مستوى اإلنتاجية لإلنسان". )النمري، 
ممي في الجامعات استحداث المراكز البحثية وتطويرىا، وعقد الشراكات واالتفاقيات مع بيوت الع

الخبرة العالمية في مجال البحوث العممية لتنفيذ البحوث التشاركية، باإلضافة إلى تطوير 
المساقات والمقررات بما يخدم صقل شخصية الطمبة باتجاه البحث العممي، والعمل عمى استثمار 

المقررات عمى وجو الخصوص في تحقيق ىذا اليدف تحت مسمى مقرر "البحث العممي" أو أحد 
 "البحث التربوي" أو "ميارات البحث".
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وحتى يتحقق اليدف من ىذه اإلجراءات فإّن العمل عمى حل الصعوبات والمشكالت 
ذلك سعت التي تواجو طمبة الدراسات العميا بوجو عام، وفي مجال البحث العممي بوجو خاص، ل

العديد من الدراسات إلى رصد تمك المشكالت والصعوبات عمى اختالفيا، وتناولت عدد من تمك 
الدراسات المشكالت األكاديمية واإلدارية والمالية التي تواجو طمبة الدراسات العميا بشيء من 

اسة التوسع وتناولت مشكالت البحث العممي في معرض تناوليا لتمك المشكالت الرييسة، كدر 
(، بينما تناولت ;756( ودراسة الزومان والعريفي )=756(، ودراسة العبيدان )7575خابور )

( إلى أن غياب :756دراسات أخرى مشكالت البحث العممي تحديًدا، فقد خمص العنزي )
ضعف التواصل فيما بين طمبة الدراسات العميا وعمادة الدراسات العميا من أبرز المشكالت التي 

( إلى أّن المشكالت التي تواجو طمبة 7567يا الطمبة، وأشارت دراسة السريحين )يعاني من
الدراسات العميا في إعداد الرسايل األكاديمية كانت "مرتفعة" سواًء من وجية نظر الطمبة أو 
أعضاء ىيية التدريس، وذلك في الدراسة التي أجراىا عمى عينة من طمبة الجامعات األردنية، 

( والتي شممت الجامعات األردنية الحكومية والخاصة إلى أّن >756سالم )وأشارت دراسة 
المشكالت المالية كانت األبرز وبدرجة "عالية" تمتيا المشكالت الفنية واإلدارية، وتوصل 

( إلى أّن المشكالت البحثية الفنية كانت ىي األعمى من بين المشكالت <756السريحين )
 سات العميا.األخرى التي تواجو طالب الدرا

وباستعراض األدب التربوي السابق يمكن لمباحث تصنيف أبرز تمك المشكالت التي   
دارية ومالية( في تطوير األدوات البحثية إلى  تواجو طالب الدراسات العميا عمى اختالفيا )فنية وا 

 ثالثة مجاالت رييسة، وذلك كما يمي  

 أوال: مجال المشكالت المتعمقة بالطالب أنفسيم:
  .ضعف مستوى الطالب في امتالك ميارات البحث العممي 
  .ضعف تمكن الطالب من إعداد خطة البحث 
  .قمة خبرة الطالب في استخدام األساليب اإلحصايية 
 .تدني مستوى تحصيل الطالب المقبولين في برامج الدراسات العميا 
 .ضعف الطالب في استخدام ميارات الحاسب لغايات البحث العممي 
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 ا: مجال المشكالت المتعمقة بالمناىج وأعضاء ىيئة التدريس:ثانيً 
  .خمو مقررات الدراسات العميا من المواد اإلحصايية 
 .انشغال المشرف األكاديمي بالميام والتنقالت الداخمية والخارجية 
 .الضعف في محتوى منيجية البحث العممي المقررة لطمبة الدراسات العميا 
 ديمي في اقتراح الموضوعات البحثية المناسبة.ضعف إسيام المشرف األكا 
  .ضعف ميارات بعض أعضاء ىيية التدريس في التحميل اإلحصايي 
  غموض المفاىيم البحثية المتعمقة بموضوع البحث العممي مما يؤثر عمى تصميم            

 أدوات البحث.
 ثالثًا: مجال المشكالت المالية واإلدارية:

  الختيار عنوان البحث. قمة توافر آلية واضحة 
  .نقص المراجع العممية 
 .غياب الدور المجتمعي في تمويل األبحاث من منح وىبات وتبرعات وغيرىا 
 .ارتفاع نفقات البحوث الميدانية 
 .صعوبة الحصول عمى موافقة الجيات الرسمية لغاية جمع البيانات 
 اسوب ومختبرات ومكتبات. ضعف البنية التحتية لألبحاث النظرية والتطبيقية من أجيزة ح 
 .ضعف اإلنفاق الرسمي عمى البحث العممي 

 مشكمة البحث وأسئمتو:
ُيعد تصميم األدوات البحثية مرحمة من أىم المراحل األكاديمية في مسيرة اكتساب     

الميارات البحثية، إن لم تكن ىي األىم، فيي ميارة متقدمة تُبنى عمى ميارات عّدة سابقة ليا، 
تطوير األداة البحثية يعتمد بالدرجة األولى عمى مدى استيعاب الخمفية النظرية التي يقوم فبناء و 

بإعدادىا الباحث ودرجة القدرة عمى االستفادة منيا في بناء ىيكل األداة ومحاورىا الرييسة، 
ويعتمد بناؤىا كذلك عمى قدرة الباحث عمى ترجمة أسيمة الدراسة إلى عبارات دقيقة وواضحة 

س ما وضعت لقياسو، أضف إلى ما يحتاجو بناء األداة من التحقق من دالالت صدقيا تقي
وثباتيا باألساليب اإلحصايية المناسبة، لذلك يمكن الجزم باألىمية الكبيرة ليذه الميارة، وىي 
ميارة تصميم األدوات البحثية، ذلك أّنو تجتمع فييا أغمب الميارات األساسية المطموبة في 

 ممي.البحث الع
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عالوة عمى ذلك، فإّن الخطأ في تصميم األداة ينتج عنو أخطاء في جمع البيانات،   
وبالتالي أخطاء في النتايج، وضعف األداة يقود قطًعا إلى ضعف درجة قياسيا لما ُوضعت 
ألجمو، وبالتالي ضعف مصداقية النتايج كذلك، كما أّن تمكن الطمبة من تصميم أدواتيم بشكل 

ى صقل شخصية الباحث لدييم، وينّمي الثقة في ىذا االتجاه، مما ينعكس إيجاًبا جيد يعمل عم
عمى قدرتيم ومياراتيم في بناء وتطوير مختمف األدوات البحثية، ومساعدة غيرىم من الطمبة 
الباحثين في تحكيم أدواتيم، فضاًل عن تنامي الرغبة لدييم بخوض غمار البحث خارج إطار 

فادة مجتمعاتيم من خالل النشر العممي لتمك األبحاث، عمى اعتبار أّن المرحمة الجامعية، و  ا 
الضعف في ميارات بناء األداة المناسبة من أبرز المشكالت التي تعوق خوض ىذا المجال 

 لدييم بعد التخّرج.
وبالنظر إلى ما سبق من مبّررات ولما الحظو الباحث من خالل تحكيمو لميات    

ب الدراسات العميا من ضعف عام لدييم في بناء وتطوير أدواتيم البحثية األدوات البحثية لطال
تبرز الحاجة الممحة إلجراء مثل ىذه الدراسة ، والتعرف عمى المشكالت التي تواجو طالب 
الدراسات العميا في تصميم أدواتيم البحثية، وتبصير الجامعات من أعضاء ىيية تدريس وقايمين 

ت، لمعمل عمى تفادييا قدر اإلمكان، وىو ما تّم تناولو في الدراسات عمى المناىج بتمك المشكال
السابقة عمى إطار ضّيق وفي معرض تناوليا لممشكالت األكاديمية، أو لممشكالت البحثية، ولم 

الوصول إلى دراسات تناولت المشكالت المتعمقة في تصميم   -عمى حد عمم الباحث  –يتسَن 
أو كموضوع لمدراسة، مّما يدعم الحاجة لموضوع الدراسة، لذا فإّن  األدوات البحثية بشكل رييس

فراد  ىذه الدراسة تتميز عن غيرىا من الدراسات بتسميط الضوء عمى ىذا الجانب تحديًدا، وا 
موضوع الدراسة إلبراز تمك المشكالت التي تواجو طالب الدراسات العميا والمتعمقة بتصميم 

م البحثية والتوسع في تحديدىا، وبناًء عمى ذلك فإّن مشكمة البحث طالب الدراسات العميا ألدواتي
 تتحّدد في اإلجابة عن السؤالين التاليين 

ما المشكالت التي تواجو طالب الدراسات العميا في تطوير أدواتيم البحثية  (1)
 من وجية نظرىم، والمتعمقة بـ :

 الطالب أنفسيم؟  -
 اإلشراف األكاديمي؟ -
 التحكيم العممي؟ -
 معة؟الجا -
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           ىل ىناك فروق دالة إحصائًيا بشأن المشكالت التي تواجو طالب الدراسات العميا (2)
           في تطوير أدواتيم البحثية ُتعزى لمتغّيرّي الفئة: )طالب، طالبات(، والمرحمة:

 )دكتوراه/ ماجستير(؟
 أىداف البحث :

سات العميا في تطوير أدواتيم سعى البحث إلى تحديد المشكالت التي تواجو طالب الدرا
 البحثية والمتعمقة بـ 

 الطالب أنفسيم. -
 اإلشراف األكاديمي. -
 التحكيم العممي. -
 الجامعة. -

 أىمّية البحث :
تبرز أىمّية البحث من خالل أىمّية الفية موضوع البحث، وىي فية طالب الدراسات 

تنمية والرقي بمجتمعاتيا، كما تبرز العميا، وما ُيعّول عمى ىذه الفية في اإلسيام في دفع عجمة ال
أىمية البحث في االىتمام المتنامي بتطوير برامج الدراسات العميا لمواكبة عجمة التقدم المتسارع 
وحاجات المجتمع في العصر الحديث، من جية أخرى تبرز أىمّية البحث كذلك في تعريف 

اإلشرافي األكاديمي في برامج األقسام والكميات الجامعية بشكل عام والقايمين عمى الدور 
           الدراسات العميا بشكل خاص بأبرز المشكالت التي تواجو طمبتيم في تطوير األدوات
البحثية وفي الميارات األساسية لمبحث العممي، مما يسمح بالتنبؤ بيا والعمل عمى إيجاد سبل 

 الوقاية لتالفييا. 
 حدود البحث :   

بحث عمى عينة من مجتمع طالب الدراسات العميا في الكميات اقتصر تطبيق أداة ال   
اإلنسانية واالجتماعية والعموم التربوية لعدد من الجامعات السعودية لمفصل الدراسي الثاني من 

 م.7575/7576العام الدراسي 
 مصطمحات البحث :

ات التي يمكن تعريفيا إجرايًيا عمى أنيا  الصعوبات أو العقب مشكالت تصميم األداة :
تواجو طالب وطالبات الدراسات العميا في مراحل بناء أدوات رسايميم وأطروحاتيم األكاديمية ، 
سيام المشرف األكاديمي في المتابعة واإلشراف عمى  من صياغة عبارات األداة، وتحكيميا ، وا 

 ذلك ومدى االستفادة من مقرر البحث التربوي في ذلك .
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الباحث ىذا المفيوم في طالب وطالبات مرحمة الدكتوراه،  حّدد طمبة الدراسات العميا :
والطالب والطالبات الذين وصموا إلى مرحمة كتابة رسايميم العممية من مرحمة الماجستير في 

 مختمف الجامعات السعودية .
 أبحاث سابقة :

الوصول إلى دراسات تناولت مشكالت تصميم  –عمى حد عممو  –لم يتسَن لمباحث    
ت البحثية كموضوع لمدراسة، وعوًضا عن ذلك قام الباحث باالطالع عمى عديد من األدوا

الدراسات الحديثة التي تناولت تمك المشكالت في معرض تناوليا لموضوع المشكالت البحثية أو 
 األكاديمية التي تواجو طالب الدراسات العميا ، وفيما يمي بعًضا من تمك الدراسات   

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى المشكالت التي 7575نمري )فقد قامت آالء ال   
تواجو طالبات الدراسات العميا ومنيا المشكالت المتعمقة بالبحث العممي، وتكونت عينة البحث 

( طالبة من طالبات الدراسات العميا بجامعة الممك عبد العزيز بجدة ، واستخدمت 6;من )
السجالت لجمع البيانات المطموبة ، ومن النتايج التي الباحثة االستبيان باإلضافة إلى دراسة 

توصمت إلييا الدراسة انشغال المشرف عن اإلشراف عمى الرسالة، وعدم تعاون مجتمع البحث ، 
وعدم توفر المراجع العممية، وضعف التواصل فيما بين الطالبات وىيية التدريس ، وأوصت 

بات الجامعية لتوفير المراجع العممية ، وزيادة الباحثة بتفعيل التعاون االلكتروني بين المكت
 االىتمام بتأىيل طالبات برامج الدراسات العميا في مجال البحث العممي .

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى >756وقامت منيرة المصبحين وتمام الدماني )
( 5;ينة من )المشكالت البحثية األكثر شيوًعا التي تواجو طمبة الدراسات العميا، وتكونت الع

طالًبا وطالبة من طمبة الدراسات العميا بجامعة الحسين بن طالل في األردن، واستخدمت 
( فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت، الفنية واإلدارية والمالية، <8الباحثتان استبانة تكونت من )

يب ومن أبرز نتايج الدراسة المتعمقة بمشكالت البحث العممي ضعف درجة استخدام األسال
اإلحصايية المناسبة لدى الطمبة، وضعف مادة منيجية البحث العممي المقررة، وخمو برامج 
الدراسات العميا من األساليب اإلحصايية، وضعف بعض أعضاء ىيية التدريس في ميارات 
التحميل اإلحصايي، وضعف اىتمام المشرف األكاديمي في مساعدة الطمبة، وضعف التزامو 

، وعدم كفاية الوقت المخصص لمطمبة الباحثين من قبل المشرف وانشغالو بالساعات المكتبية
الدايم عنيم، وقمة تعاون أعضاء ىيية التدريس في مجال تحكيم األدوات العممية، كما توصمت 
نتايج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصايًيا ُتعزى لمجنس أو المرحمة الدراسية، وأوصى 

 الطمبة في مجال البحث العممي، وزيادة اإلنفاق عمى البحث العممي.الباحثان بضرورة تأىيل 
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( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى مشكالت >756كما قامت زكية المطرودي )   
( عضو ىيية تدريس 7565طالبات الدراسات العميا بجامعة القصيم، وتكونت عينة الدراسة من )

في جامعة القصيم، واستخدمت الباحثة  ( طالبة من طالبات برامج الدراسات العميا=>9و)
( عبارة موزعة عمى ثالثة مجاالت، وكانت أبرز نتايج الدراسة ذات ;;استبانة مكونة من )

الصمة بالمشكالت البحثية  ضعف تواصل المشرف األكاديمي مع الطالب ، وضعف التوجييات 
ساقات بالتخصص المقدمة من المشرف األكاديمي لطمبتو، وضعف ارتباط المقررات والم

األكاديمي، والتركيز عمى الجانب النظري في مقرر البحث التربوي وغيره من المقررات، وقمة 
توفير الدورات التدريبية لتوعية الطالبات بأساليب البحث العممي، وعدم توافر مكتبات بحثية 

ىيية  متخصصة لكل كمية، وضعف مستوى الطالبات في أساليب اإلحصاء، وقمة تعاون أعضاء
 التدريس في تحكيم ادوات الدراسة، وقدمت الباحثة تصوًرا مقترًحا لحل تمك المشكالت.

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى المشكالت اإلدارية واالكاديمية 7569وقام العنزي )
( طالب 655التي تواجو طالب الدراسات العميا في جامعة تبوك، وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة موزعة عمى مجالّي ;9ة تبوك، وقام الباحث بتطوير استبانة مكونة من )وطالبة في جامع
المشكالت األكاديمية واإلدارية، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتايج، منيا  تدني مستوى أعضاء 
ىيية التدريس من الناحية األكاديمية وفي مجال البحث العممي، وعدم تمبية طرق التدريس 

يارات البحث العممي، وضعف التواصل فيما بين الطالب وأعضاء ىيية والمناىج المطروحة لم
التدريس، وقمة المراجع والمصادر في المكتبة الجامعية، وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في 
يجاد آلية تمكن طمبة الدراسات العميا من االستفادة من برنامج تمويل  إنشاء المكتبات الجامعية، وا 

 األبحاث العممية.
( إلى التعرف عمى مشكالت طمبة الدراسات العميا في <755ما ىدفت دراسة ياسين )ك  

( عبارة موزعة عمى 5:كمية اآلداب بجامعة النجاح الوطنية، وتم استخدام استبانة مكونة من )
( طالب وطالبة، وأشارت النتايج إلى أّن درجة ;>أربعة مجاالت، وقامت بتطبيقيا عمى )

ة" عمى الدرجة الكمية وعمى أغمب المشكالت، ومن أبرزىا والمتعمقة المشكالت كانت "عالي
بمشكالت البحث العممي  عدم تعاون المشرف األكاديمي مع الطالب ، ضعف التزام بعض 
ىيية التدريس بالساعات المكتبية، كما أشارت نتايج الدراسة إلى عدم  وجود فروق دالة إحصايًيا 

الباحثة بضرورة االىتمام بإيجاد الحمول المناسبة لتمك  ُتعزى لمتغّير الجنس، وقد أوصت
 المشكالت، وضرورة دعم الطمبة في المناىج البحثية وتوفير المراجع الكافية والحديثة.
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 التعميق عمى الدراسات السابقة:

بمراجعة الدراسات السابقة يتضح أّن أغمبيا قد تناول مشكالت الطالب في تصميم 
يا لممشكالت األكاديمية التي تواجو الطالب ، كدراسة المطرودي البحوث في معرض تناول

(، بينما ىناك دراسات أخرى تناولت مشكالت <755( ودراسة ياسين )7569( والعنزي )>756)
( ودراسة 7575تصميم البحوث في معرض تناوليا لممشكالت البحثية تحديًدا، كدراسة النمري )

 (.>756المصبحين والدماني )

الباحث لم يتمكن من الوصول إلى دراسات تناولت مشكالت تصميم األدوات وألّن   
البحثية كموضوع لمدراسة، أو كمحور رييس ضمن أحد محاور الدراسة، لذا فقد تّم االكتفاء 
بتناول بعض الدراسات التي تناولت تمك المشكالت بشكل جزيي وغير رييس، مع تسميط الضوء 

عمقة بجوانب تحكيم األداة أو اإلشراف األكاديمي أو الجامعة في في تناوليا عمى المشكالت المت
 تصميم األدوات.

 منيج البحث وعّينتو:

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، لمالءمتو لإلجراءات في مثل ىذه الدراسات،   
إذ تّم توزيع األداة عمى مجتمعات طالب الدراسات العميا في عدد من الجامعات العربية 

( استجابة ، وتّم استبعاد استجابات الطالب المستجدين :5>وقد بمغت االستجابات ) ،سعوديةوال
وبالتالي تكونت  –كونيم لم يمروا بعد بتجربة تصميم أدوات أبحاثيم  –في برامج الماجستير 

( من طالب الدراسات العميا المنتسبين لمرحمة الدكتوراه 55:العينة النيايية لمبحث من )
جين في أبحاثيم في برامج الماجستير، وتّم اختيارىم بالطريقة العشوايية البسيطة ، من والمندم

بين مجتمع طالب الدراسات العميا في الكميات اإلنسانية واالجتماعية والعموم التربوية في 
 ، ويوّضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة  7575/7576الجامعات السعودية لمعام الدراسي 
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 (1رقم )جدول  

 توزيع أفراد عّينة الدراسة وفًقا لمتغّيرّي الفئة والمرحمة

 المجموع طالبة طالب المرحمة

 =65 5> =8 دكتوراه
 7<8 9<7 =< ماجستير
 55: 9;8 ;68 المجموع

 أداة البحث:
لتحقيق أىداف البحث قام الباحث بتطوير استبانة لجمع المعمومات من أفراد العينة، 

 ( عبارة موزعة عمى أربعة مجاالت رييسة، وىي ;6نة في صورتيا النيايية من )وتكونت االستبا

 مجال المشكالت المتعمقة بالطالب أنفسيم. .6
 مجال المشكالت المتعمقة باإلشراف األكاديمي. .7
 مجال المشكالت المتعمقة بالتحكيم.   .8
 مجال المشكالت المتعمقة بالجامعة. .9

 صدق األداة وثباتيا:
تّم الّتحقق من دالالت صدق االستبانة بعرضيا عمى مجموعة من ذوي الخبرة 
واالختصاص، وتعديل ما يمزم وفًقا آلراء المحّكمين، كما تّم الّتحقق من ثباتيا من خالل حساب 

فرًدا(، وتراوحت قيم الثّبات  85معادلة كرونباخ ألفا لمجاالت األداة عمى عّينة استطالعّية من )
 وىي قيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية. (0.63 – 0.80)بين لممجاالت 

 تصحيح االستبانة:
تّم اعتماد تدريج ليكرت الخماسي )بدرجة عالية جًدا، ... ، بدرجة منخفضة جًدا( في 

 تصحيح االستبانة، كما في الجدول التالي 
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 (2جدول رقم )
 تدريج ليكرت الخماسي

درجة 
 المشكمة

بدرجة عالية 
 جًدا

رجة بد
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة منخفضة 
 جًدا

 6 7 8 9 : الوزن

 إجراءات البحث:
 لتحقيق أغراض البحث تّم االلتزام بخطوات منيجّية واضحة، وذلك كما يمي:

 الرجوع إلى األدبيات السابقة في موضوع الدراسة. .6
 بناء الصورة األولية لالستبانة. .7
 ثبات االستبانة.الّتعرف عمى دالالت صدق و  .8
 تطبيق االستبانة االلكترونّية عمى مجتمع الدراسة. .9
 اختيار أفراد العينة عشوايًيا من بين االستجابات الواردة. .:
 إدخال البيانات الكترونًيا، واستخراج النتايج وتحميميا. .;
ي اختيار االستبانات الُمراد تحميميا بالطريقة العشوايية، وتحديد نقاط القصور والّضعف ف .>

 بناء الصورة األولية ألدواتيم البحثية.
 الخروج بالتوصيات ومقترحات البحث بناًء عمى ما أفرزتو النتايج. .=

 المعالجة اإلحصائّية:
 Arithmetic mean andتّم استخدام المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية  

Standard Deviation ام اختبار )ت( لعينتين لإلجابة عن السؤال األول، فيما تّم استخد
           مستقمتين لإلجابة عن السؤال الثاني لمكشف عن مدى وجود فروق دالة ُتعزى لمتغّيريّ 

 الفية والمرحمة.
 نتائج اإلجابة عن السؤال األول:

لإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 الب في تصميم األدوات البحثية ، وذلك كما يمي لعبارات محور مشكالت الط
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 (3جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشكالت الطمبة في تصميم األدوات البحثية

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشكمة

 عالية 1.17 4.13 حميل اإلحصايي[]االفتقار إلى مراكز متخصصة في الجامعة لمساعدة الطمبة في الت  
 عالية 1.12 3.85 ]عدم اإللمام بكيفّية استخدام األساليب اإلحصايّية الخاّصة بحساب صدق األداة[  
 عالية 1.14 3.80 ]عدم اإللمام بكيفّية استخدام األساليب اإلحصايّية الخاّصة بحساب ثبات األداة[  

 عالية 1.26 3.74 كيم األداة[]ضعف استجابة الُمحّكمين لطمبات تح  
 عالية 1.28 3.73 ]صعوبة الوصول إلى محّكمين ُمتخّصصين لتحكيم األداة[  

 عالية 1.32 3.65 ]انعدام أو قّمة الدورات التدريبية التي تنظميا الجامعة في تصميم األدوات البحثّية[  

 عالية 1.28 3.60 م يكون شكميًّا فقط([]عدم الجدّية في تحكيم األداة من قبل الُمحّكمين )الّتحكي  
]ضعف الخبرة العممّية لمّطمبة في ترجمة أسيمة الّدراسة إلى عبارات عممية موزونة في األداة   

 وفًقا لكّل سؤال[
3.39 1.05 

 عالية

 عالية 1.35 3.36 لإلشراف األكاديمي عمى الّطمبة[ -الساعات المخصّصة  -]عدم كفاية الوقت المخّصص   

]ضعف ميارات عضو ىيية الّتدريس لمقّرر البحث الّتربوي إكساب الّطمبة الجانب التطبيقي   
 لتصميم أدوات البحث[

3.34 1.37 
 عالية

 متوسطة 1.36 3.20 ]لجوء الّطمبة إلى ُمحّكمين في غير الّتخّصص[  
ثبات األداة ]ضعف الدعم الُمقّدم من المشرف األكاديمي لمّطمبة في الّتحّقق من صدق و   

 إحصايًيا[
3.18 1.35 

 متوسطة

]عدم تمّكن الّطمبة من )الّتخّصص( من الناحية المغوية لصياغة عبارات سميمة إماليًيا   
 ونحويًّا[

3.11 1.12 
 متوسطة

 متوسطة 1.32 3.09 ]ضعف الّتغذية الّراجعة الُمقّدمة من المشرف األكاديمي لمّطمبة في مراحل بناء األداة[  

 متوسطة 1.34 2.98 ]عدم تجاوب المشرف األكاديمي مع استفسارات الطمبة بشأن بناء األداة[  
 متوسطة 1.44 2.95 ]ضعف التزام المشرف األكاديمي بجدول مواعيده مع الطمبة[  

 عالية 0.94 3.66 مجال المشكالت المتعمقة بالجامعة
 عالية 1.08 3.57 مجال المشكالت المتعمقة بالتحكيم

 عالية 0.86 3.54 مجال المشكالت المتعمقة بالطمبة انفسيم/
 متوسطة 1.23 3.05 مجال المشكالت المتعمقة باإلشراف األكاديمي

 عالية 0.79 3.44 الدرجة الكمية لالستبانة
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يشير الجدول السابق  إلى أّن درجة المشكالت التي تواجو الطالب في تصميم األدوات 
(، كما تشير النتايج 8.99ام عمى الدرجة الكمية، وبمتوسط حسابي بمغ )البحثية "عالية" بشكل ع

إلى أّن عشرة من تمك المشكالت كانت "عالية"، مما يعطي مؤشًرا واضًحا عمى مدى ما يواجيو 
الطالب من صعوبات كبيرة ومتعّددة في عممية تصميم أدواتيم البحثية، ولعّل ما يدعم ذلك أّن 

بدرجة "متوسطة" وعدم ظيور أي مشكمة بدرجة دون المتوسطة، سواء المشكالت األخرى كانت 
 كانت "منخفضة جًدا" أم "منخفضة".

          وىذا ما يعطي مؤشًرا إضافًيا كذلك عمى افتقار الطمبة لجميع ميارات تصميم األداة  
 بال استثناء.

ة في التحميل "االفتقار لمراكز متخصصة في الجامعة لمساعدة الطمب وقد كانت مشكمة:
"، 9.65اإلحصايي" أكثر تمك المشكالت حّدة ووضوًحا لدى الطمبة، وبمتوسط حسابي بمغ "

(، ومّما الشك فيو أّن ىذه النتيجة تعطي >756وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المطرودي )
، ومن داللًة واضحة عمى مدى الحاجة لتدريب الطمبة عمى أساليب التحميل اإلحصايي لمبيانات

جية أخرى تعطي داللًة كبيرة كذلك عمى افتقار الجامعات لمثل تمك المراكز، والتي تعتبر جزًءا 
ىاًما من الوظايف الثالث الرييسة لمجامعات، وىي وظيفة نشر البحث العممي، ولربما تدل عمى 

لمراكز عدم تفعيل دورىا بشكل واضح مع وجودىا في الجامعات، أو اقتصار االستفادة من تمك ا
 عمى أعضاء ىيية التدريس فقط، وعدم قياميا بدورىا المماثل بين مجتمع الطمبة.

وجاءت مشكمة "عدم اإللمام بكيفّية استخدام األساليب اإلحصايّية الخاّصة بحساب صدق 
األداة" في المرتبة الثانية من حيث المشكالت األعمى حّدة ووضوًحا لدى الطمبة، وبمتوسط 

" تمتيا مباشرة في المرتبة الثالثة مشكمة "عدم اإللمام بكيفّية استخدام األساليب 8=.8حسابي بمغ "
"، وتتفق ىاتين النتيجتين =>.8اإلحصايّية الخاّصة بحساب صدق األداة"، بمتوسط حسابي بمغ "

(، وتدعم >756(، ونتيجة دراسة المصبحين والدماني )>756مع نتيجة دراسة المطرودي )
وبقوة النتيجة األولى، وتؤكدان عمى حاجة الطمبة لالرتقاء بمياراتيم في التحميل  ىاتان النتيجتان

 اإلحصايي بشكل عام، وفي طرق التحقق من دالالت صدق وثبات األدوات البحثية.
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وبالعودة إلى أىمية مقرر "البحث العممي" في إكساب الطمبة الميارات المختمفة في مجال 

ارات تصميم األدوات البحثية بصفة خاصة، فإّن النتيجة التي البحث العممي بصفة عامة، ومي

أشارت بوضوح إلى مشكمة "ضعف ميارات عضو ىيية الّتدريس في تدريس مقّرر البحث 

الّتربوي لمطمبة" توّضح أّن تمك األىمية لم تنعكس بالشكل المطموب عمى أرض الواقع، إذ كانت 

"، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة :8.9درجة المشكمة "عالية" وبمتوسط حسابي بمغ "

(، ويعتقد الباحث أّن ذلك ما أسيم 7569( ونتيجة دراسة العنزي )>756المصبحين والدماني )

في ضعف ميارات الطمبة في مجال البحث العممي بشكل عام وتصميم أدوات البحث بشكل 

ة المؤّممة من ىذا المقّرر، خاص، وقد يكون مرّد ذلك شعور الطمبة بعدم استفادتيم االستفاد

القتصار تدريس المقّرر ربما عمى الجانب النظري، أو ضعف التركيز عمى األساليب اإلحصايية 

 عمى وجو الخصوص.

وجاءت مشكمة "انعدام أو قّمة الدورات التدريبية التي تنظميا الجامعة في مجال تصميم 

"، 8>.8الطمبة، وبمتوسط حسابي بمغ " األدوات البحثّية"، بدرجة "عالية" كذلك من وجية نظر

(، ويعتقد الباحث أّن ىذه >756وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المصبحين والدماني )

النتيجة ُتعّد أحد األسباب الجوىرية كذلك في ارتفاع حدة المشكالت بشكل عام، وىذه النتيجة 

إلى ضعف دور الجامعة في إكساب الطمبة بالذات ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالنتيجتين المتين أشارتا 

الميارات األساسية الالزمة لمبحث العممي، سواء كان ذلك من خالل ضعف أو انعدام دور 

المراكز البحثية، أو من خالل ضعف القدرة التدريسية لمقرر البحث التربوي، وىو ما يفسر 

ين المجاالت األربعة ظيور مجال المشكالت المتعمقة بالجامعة في المرتبة األولى من ب

 ".;;.8لالستبانة، وبمتوسط حسابي بمغ "
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وبالنسبة لمجال المشكالت المتعمقة بتحكيم األدوات البحثية فقد جاء بدرجة "عالية" كذلك 
"، ولعّل ظيور ثالث مشكالت من بين أربع يضميا المجال 7:.8وبمتوسط حسابي بمغ "

( ومتتالية في المراتب من "الخامسة ;;.8 – ;:.8وبمتوسطات حسابية عالية تراوحت بين )
وحتى السابعة" في الترتيب الكمي لممشكالت من حيث حّدة المشكمة يفّسر ظيور ىذا المجال 
بالدرجة العالية، إذ جاءت مشكمة "ضعف استجابة الُمحّكمين الذين يتم الّتواصل معيم لطمبات 

"، تمتيا مباشرة ;;.8حسابي بمغ " تحكيم األداة" األعمى حّدة في مشكالت المجال وبمتوسط
"، وتتفق ىذه 8;.8مشكمة "صعوبة وصول الطمبة إلى محّكمين ُمتخّصصين لتحكيم األداة" "

(، ولعّل ىذه >756( ودراسة المصبحين والدماني )>756النتايج مع نتايج دراسة المطرودي )
 -وجية نظر الباحث  -ن النتايج تعكس الجيدين الزماني والمكاني الكبيرين غير المبّررين م

المذان يبذليما الطالب في سبيل تحكيم األداة، فإحدى وظايف أعضاء ىيية التدريس ىي بناء 
الشخصية البحثية لدى الطالب ، والتي يبرز جانب مساعدة الطالب لتحكيم أدواتو كأحد أوجو 

توجييي المفترض ىذا البناء، ومن جية أخرى لربما تشير ىاتين النتيجتين إلى ضعف الدور ال
القيام بو من قبل المشرف األكاديمي في اإلشراف عمى الطالب في المراحل المختمفة لتصميم 
أدواتيم البحثية، وىو ما أشارت إليو النتيجة في مشكمة "ضعف الّتغذية الّراجعة الُمقّدمة من 

"، وىو :8.6لى "المشرف األكاديمي لمّطمبة في تصميم األداة"، والتي وصل متوسطيا الحسابي إ
ما يشير إلى وجود حمقة مفقودة في التواصل بيذا الشأن بالذات فيما بين الطمبة والمشرف 

( 7575األكاديمي، وىذا ما أشارت غميو نتايج أغمب الدراسات السابقة، كنتيجة دراسة النمري )
ي كما أّن ما يزيد الوضع صعوبًة ى (2002( ودراسة ياسين )2012ودراسة المطرودي )

مشكمة "عدم الجدّية في تحكيم األداة من قبل الُمحّكمين )الّتحكيم يكون شكميًّا فقط("، وىو ما 
أبرز مجال المشكالت المتعمقة بالتحكيم بدرجة "عالية"، ويعتقد الباحث أّن ىذه النتيجة األخيرة 

ات بحثية واضحة وجمية في جانب تحكيم األدوات البحثية، من خالل ما يمارسو من تحكيم ألدو 
واردة من مختمف الجامعات واألقطار العربية، وما يؤكده لو بيذا الشأن أغمب الطمبة ضمن 
          طمبات التحكيم، ولعّل حّدة المشكمة تظير كذلك بوضوح تام في أّن النتايج أشارت إلى أّن 

            منجميع المتوسطات الحسابية لممشكالت المتعمقة بمجال تحكيم األدوات كانت أعمى 
المتوسط الحسابي اإلجمالي لمدرجة الكمية لالستبانة، وىو ما قد يشير إلى أّن تمك النتايج جاءت 

 انعكاًسا لمواقع.
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 نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:
لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمكشف عن الفروق 

 فية والمرحمة، وذلك كما يمي التي ُتعزى لمتغّيرّي ال

 متغّير الفئة )طالب، طالبات(: . أ
 (4جدول رقم )

 اختبار داللة الفروق التي ُتعزى لمتغّير الفئة

 المجال
         .F Sig. t Sig تباين الفيتين  

  (2-tailed) 

المعوقات المتعمقة 
 بالطالب

Equal variances assumed .348 .555 .145 .884 
Equal variances not assumed   .143 .886 

المعوقات المتعمقة 
 باإلشراف

Equal variances assumed 1.555 .213 2.097 .036 
Equal variances not assumed   2.172 .031 

المعوقات المتعمقة 
 بالتحكيم

Equal variances assumed .261 .610 .176 .860 
Equal variances not assumed   .179 .858 

المعوقات المتعمقة 
 بالجامعة

Equal variances assumed .129 .720 2.003 .046 
Equal variances not assumed   2.001 .046 

الدرجة الكمية 
 لممجال

Equal variances assumed .226 .635 1.525 .128 
Equal variances not assumed   1.515 .131 

تباين الفيتين )طالب، طالبات( متجانسان عمى الدرجة الكمية  يشير الجدول أعاله إلى أنّ 
والمجاالت الثالث األولى ، فيما ىما غير متجانسين في المجال الرابع، وبالعودة إلى قيمة )ت( 
المقابمة لتمك التباينات نجد أّنيا غير دالة إحصايًيا، سواًء عمى الدرجة الكمية لألداة أو عمى أّي 

ة، وىذا يعني عدم وجود فروق دالة إحصايًيا فيما بين استجابات طمبة من مجاالت األدا
الدراسات العميا ُتعزى لمتّغير المرحمة )طالب، طالبات( سواًء عمى الدرجة الكمية لألداة أو عمى 

 أّي من المجاالت.
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 متغّير المرحمة : . ب

 (5جدول رقم )

 اختبار داللة الفروق التي ُتعزى لمتغّير المرحمة

 المجال

  
 F Sig. t تباين الفيتين

Sig. 

 (2-tailed) 

المعوقات المتعمقة 

 بالطمبة

Equal variances assumed .549 .459 -1.177- .240 

Equal variances not assumed 
  

-1.192- .235 

المعوقات المتعمقة 

 باإلشراف

Equal variances assumed 1.121 .291 -1.834- .068 

Equal variances not assumed 
  

-1.868- .063 

المعوقات المتعمقة 

 بالتحكيم

Equal variances assumed .026 .873 -1.345- .180 

Equal variances not assumed 
  

-1.349- .179 

المعوقات المتعمقة 

 بالجامعة

Equal variances assumed .044 .834 -1.968- .050 

Equal variances not assumed 
  

-1.958- .052 

الدرجة الكمية 

 لممجال

Equal variances assumed .083 .774 -2.098- .037 

Equal variances not assumed 
  

-2.121- .035 

            يشير الجدول أعاله إلى أّن تباين الفيتين )دكتوراه، ماجستير( متجانسان عمى
        )ت( المقابمة لتمك التباينات نجد أّنيا غيرجميع المجاالت والدرجة الكمية، وبالعودة إلى قيمة 

          دالة إحصايًيا، وىذا يعني عدم وجود فروق دالة إحصايًيا فيما بين استجابات طمبة الدراسات
         العميا ُتعزى لمتّغير المرحمة )دكتوراه، ماجستير( سواًء عمى الدرجة الكمية لألداة أو عمى أيّ 

 من المجاالت.



  المشكالت التي تواجو طالب الدراسات العميا في تصميم األدوات البحثّية
 صالح يوسف الفرىودأ/  
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( تعطيان داللة واضحة :( و )9رى الباحث أّن النتيجتين الُمشار إلييما في الجدولين )وي
عمى أّن المشكالت التي تواجو الطالب في تصميم األدوات البحثية ىي مشكالت مشتركة فيما 
بينيم، بغض النظر عن الفية والمرحمة، وتتفق ىاتين النتيجتين مع نتيجة دراسة المصبحين 

ذا كان عدم وجود فروق ُتعزى لمتغّير <755( ومع نتيجة دراسة ياسين )>756والدماني ) (، وا 
"الفية" ىي نتيجة طبيعية وقد تكون منطقية، إاّل أّن عدم وجود فروق ُتعزى لمتغّير "المرحمة" ىو 
محل استفيام ىام كما يعتقد الباحث!، فمن المنطقي أن تكون لدى طالب مرحمة الدكتوراه خبرة 

وق تمك التي لدى طالب مرحمة الماجستير في ميارات البحث العممي بشكل عام وفي ومعرفة تف
ميارات تصميم األدوات البحثية بشكل خاص، وكان من الطبيعي أن تظير تمك الفروق في 
مجال المشكالت المتعمقة بالطالب أنفسيم، إاّل أّن عدم ظيور تمك الفروق يدعم جميع النتايج 

مشكالت بشكل عام، وتدل ىذه النتيجة عمى عدم استفادة طمبة مرحمة التي ظيرت في حّدة ال
الدكتوراه في مرحمة الماجستير في بناء خبرات وميارات تراكمية في تصميم األدوات البحثية، 
ولعّل مرّد ذلك بالدرجة األولى إلى أّن القصور العام في أدوار الجامعة بما تقدمو من مناىج 

شراف أك  اديمي بما يقدمو من توجيو وتغذية راجعة.وطرق تدريسيا، وا 
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 توصيات ومقترحات البحث:
بناًء عمى ما تّم الّتوصل إليو في البحث من نتايج، فإّن الباحث يوصي بالتوصيات 

 اآلتية 
استثمار مراكز البحوث الجامعية في مساعدة طالب الدراسات العميا في استخراج نتايج  (6)

 أبحاثيم.
بية مستمرة ومنتظمة لطالب الدراسات العميا في تصميم األدوات ضرورة تنفيذ برامج تدري (7)

 البحثية.
ضرورة تنفيذ برامج تدريبية مستمرة ومنتظمة لطالب الدراسات العميا في برامج التحميل  (8)

 اإلحصايي.
االىتمام بإسناد مادة "البحث التربوي" ألعضاء ىيية التدريس المؤىمين، لضمان االستفادة  (9)

 ن ىذا المقرر.العممية لمطالب م
ضرورة تطوير آلية واضحة تضمن تعاون أعضاء ىيية التدريس مع الطالب في تحكيم  (:)

 أدواتيم البحثية بشكل فاعل وجّدي.
العمل عمى تحديث ُطرق ووسايل التواصل فيما بين الطالب والمشرف األكاديمي بشكل  (;)

 يضمن لمطمبة االستفادة الكاممة من األوقات المخصصة ليم.
 في ضوء تمك النتائج والتوصيات تقديم المقترحات التالية: كما يمكن

تطوير اليحة خاصة بتحكيم األدوات البحثية لطالب الدراسات العميا في مختمف الكميات  (6)
 والجامعات، وتكون أبرز مالمحيا 

 استحداث منصة إلكترونية الستقبال طمبات التحكيم. -
 ربطيا بحوافز أعضاء ىيية التدريس. -
 بتقييم األداء الوظيفي لعضو ىيية التدريس.ربطيا كذلك  -
 إعطاء الصالحية لرييس القسم وعميد الكمية في االطالع عمى التحكيم. -
تنفيذ أبحاث ُمشابية من قبل الجامعة ذاتيا، لمتعرف عمى واقع طالبيا في برامج الدراسات  (7)

 العميا في تصميم األدوات البحثية، والعمل عمى حل مشكالتيم في ذلك.



  المشكالت التي تواجو طالب الدراسات العميا في تصميم األدوات البحثّية
 صالح يوسف الفرىودأ/  
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