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 امللخص

شخصية الو ، اإلداريةو  ،اإلشرافيةو  ،األكاديمية أىـ المعوقاتاستيدفت الدراسة تحديد      
في العاـ  الدكتوراه في كمية التربية جامعة دمياطالماجيستير و  واالجتماعية  التي تواجو طالب

في ضوء بعض  ، وذلؾي تعوؽ تقدميـ في مياميـ البحثيةوالت ،ـ9109/9191الجامعي 
 القسـ  التربوي(.  –الجنس  –المتغيرات )برامج الدراسات العميا 

وتـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى  نيج الوصفي كمنيج لمدراسة، وقد استخدـ الباحث الم       
( طالبًا وطالبة مف طالب الماجستير 048عينة عشوائية مف مجتمع الدراسة قواميا )

 والدكتوراه بالدراسات العميا بالكمية.  

وقد توصمت الدراسة إلى وجود  عديد مف المعوقات التي تواجو طالب الماجستير      
صعوبة التطبيؽ الميداني لمبحوث التربوية عمى نطاؽ جغرافي  :الكمية، مف أىمياوالدكتوراه ب

واسع، انشغاؿ المشرؼ بأعماؿ إدارية و أعباء تدريسية داخؿ الجامعة، ارتفاع رسـو 
 ترجمة البحوث األجنبية المتعمقة بموضوع البحث.ارتفاع كمفة شراء و الدراسات العميا بالكمية، 

 عينة في استجابات أفراد ذات داللة إحصائيةفروؽ دراسة إلى وجود كما توصمت ال       
لمعوقات اإلشرافية تعزى لمتغير برامج الدراسات العميا لصالح طالب الماجستير، الدراسة حوؿ ا

لصالح اإلدارية تعزى لمتغير الجنس لممعوقات اإلشرافية و  ذات داللة إحصائيةفروؽ  و وجود
بوي ت داللة إحصائية لممعوقات اإلشرافية تعزى لمتغير القسـ التر ذافروؽ ، كذلؾ وجود اإلناث

، وانتيت الدراسة باقتراح مجموعة مف التوصيات لمحد مف لصالح قسـ عمـ النفس التربوي
   ىذه المعوقات. 

 : معوقات ،  البحث التربوي ، الدراسات العميا.   الكممات المفتاحية 
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Educational Research Obstacles From the Point of View of 

Postgraduate Students at the Faculty of Education, Damietta 

University in the Light of Certain Variables 
  

Abstract: 

The study aims to specify the most important academic, supervisory, 

administrative, personal and social obstacles facing masters and doctoral 

students in the Faculty of Education, Damietta University in the academic year 

2019/2020, which hinder their progress in their research tasks, in light of some 

variables (Postgraduate programs - Sex - educational section). 

The researcher used the descriptive approach as a research method. The 

study tool was applied to a random sample of the study population of (148) 

male and female master’s and doctoral students in postgraduate studies at the 

college.    

The study results reveals that there are many obstacles facing the 

faculty's master and doctoral students, the most important of which are the 

difficulty of field application of educational research on a wide geographical 

scale; the supervisor's preoccupation with administrative work and teaching 

burdens within the university; the high fees for postgraduate studies; and the 

high cost of purchasing and translating foreign research on the subject. 

The study results also found statistically significant differences in 

supervisory obstacles attributable to variable postgraduate programs in favor of 

master's students, statistically significant differences in supervisory and 

administrative obstacles attributable to the gender variable in favor of females, 

and statistically significant differences for supervisory obstacles due to the 

variable of the educational section in favor of the Department of Educational 

Psychology. The study ended with proposing a set of recommendations to 

reduce these obstacles.  

Keywords: Obstacles, Educational Research, Graduate Studies. 
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 الدراسة : مكدمة

كؿ كبير في تطوير و تقدـ تعد الجامعة مف أىـ المؤسسات التعميمية التي ُتسيـ بش      
مف خالؿ ترسيخ المعمومات  وثقافياً  اجتماعياً و  عممياً  اً ؛ إذ إنيا ُتِعد المواطف إعدادالمجتمع

الخبرات  بالطال، كما أنيا تعمؿ عمى إكساب ضوء المتغيرات العالمية المعاصرةتنميتيا في و 
ات المطموبة في مف الميار  اً عديد نمي لدييـ أيضاً تُ ، و ة  سواء كانت نظرية أو  تطبيقيةالعممي

عزز مف قدرتيـ عمى يُ ، و تيـ العمميةسيـ في نجاحيـ بحياالدولي بما يُ المجتمع المحمي و 
 .موضوعيةمومات في الحياة بطرائؽ منطقية و تطبيؽ ما اكتسبوه مف مع

كذلؾ البحث أساسية ميمة تتمثؿ في  التدريس وخدمة المجتمع و امعة ليا وظائؼ فالج      
الدولي تميزىا عمى المستوى المحمي و يـ بشكؿ كبير في تطور الجامعة  و العممي الذي يس

ـّ تطور المجتمع و و  ، جامعات الغربية بالدراسات العميا، لذا اىتمت كثير مف التميزهمف ث
، فوضعت الدراسات العميا في أولوية عربية أىمية ىذا التوجوالدوؿ ال سرعاف ما أدركتو 

 ( 9108:004، .)العبيدافاستراتيجياتيا
مي لمباحثيف في شتى األكاديراحؿ اإلعداد العممي و فمرحمة الدراسات العميا مف أىـ م      

عداد الباحثيف وتنمية قدراتيـ ا  سيـ ىذه المرحمة  في  تأسيس و ، حيث تُ نواحي الحياة
 . المجتمعية المتعددةيا العممية و مكاناتيـ في التعامؿ مع القضاا  و 

المحرؾ سي والمحور الذي يمثؿ الركف األسايا تقـو الجامعة بإعداد الباحث و فمف خالل      
المتمكف مف أساسيات البحث ، و سميماً  ، الُمعّد إعداداً لمبحث العممي، فالباحث الحصيؼ

، ىو الواعي لمشكالت وطنو، و ما يتـ في العالـ مف حولو ع عمىالقادر عمى االطال، و العممي
، أُنجزت وفؽ طة، سميمة، حيث تكوف مضبو ى صناع القرار األخذ بنتائج بحثوالذي يفرض عم

 ولجت بياناتيا معالجة عممية سميمة مناسبة أسفرت عفعُ ، و نيجية المناسبة لتنفيذ البحثالم
لبحث يات عممية ممكنة تستند إلى نتائج اقدمت توص، و مفسرة بشكؿ مقنعنتائج موثوقة و 

 (416-415 :9101، .)الخميميليست اجتيادات شخصيةنفسو و 
المتقدمة عمى حد النامية و  –كما أنيا تمثؿ أحد أىـ المصادر التي تزود المجتمعات      
، عاتالمستدامة بتمؾ المجتماممة و الفنية الالزمة لعممية التنمية الشبالكوادر العممية و  –سواء 

ة األكاديمي في األنظمة التعميميلعميا تمثؿ قمة اليـر التعميمي و إضافة إلى أف الدراسات ا
، كما أنيا تعد أحد التنمية المجتمعيةشرات التقدـ و ، فيي تمثؿ أحد مؤ بالبمداف المختمفة
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واسع النطاؽ  الوسائؿ الالزمة لتحسيف السمعة األكاديمية لمجامعات بما يضمف ليا تسويقاً 
 (094 :9107وف، آخر إبراىيـ و ).لبرامجيا الدراسية

ـّ تُ و         ، يمارس الباحث مف خالليا الوعي العممي لمباحث الدراسات العمياشكؿ مرحمة مف ث
توجيو أحد أعضاء الييئة تعمميا و تدرب عمييا تحت إشراؼ و مختمؼ الميارات البحثية التي 

لمجتمعية حموؿ لمقضايا التعميمية والى نتائج و موصوؿ في نياية بحثو إالتدريسية بالجامعة ل
 . المختمفة

 تقدميا  يتال المخرجات أحد أىـ العميا الدراسات لبرامج العممية الرسائؿ عدتُ  عمى ذلؾو      
 قاسيُ  وال القائـ، الوضع وتطوير ،تواجيو  يتال المشكالت حؿ في لإلسياـ لممجتمع الجامعة

نما إنجازىا، تـ ليا األبحاث بعدد البحوث ىذه دور  في تغيير إحداث في إسياميا بقدر وا 
 بما نتائجيا وتوظيؼ الرسائؿ العمميةمف  اإلفادة خالؿ مف المجتمع داخؿ التربوي الواقع

 أىداؼ تحقيؽ إلى تسعى متكاممة منظومة ضمف إليو تنتمي الذي المجاؿ تطوير في سيـيُ 
 ( 956-955: 9100)عطواف، .المستدامة التنمية

العالي في مصر مف  ما يحظى بو التعميـف أىمية مرحمة الدراسات العميا و بالرغـ مو      
 والدراسات العممي البحث ، إال أف منظومةاـ بالغ وذلؾ عمى كافة مستوياتواىتمعناية كبيرة و 

 بعضيا يتصؿ متعددة، معوقات مف الجامعات المصرية معظـ تعاني في التربية بكميات العميا
 يتعمؽ بينما المجتمع، في أو األكاديمية البيئة داخؿ سواء بيا المحيطة الخارجية بالعوامؿ
 ومناىجيا ببرامجيا تتصؿ والتي الكميات، ىذه في الداخمية بالعوامؿ اآلخر البعض

   )  95 :9104 مرزوؽ،(.ومواردىا
تسعى جاىدة لتييئة بطالبيا و  كبيراً  رغـ حداثة نشأة جامعة دمياط إال أنيا ُتوِلي اىتماماً و      

، كما تيتـ الجامعة بالدراسات العميا يـ، لمرقي بمخرجاتيا التعميميةالبيئة العممية المناسبة ل
 .التعميمية لطالب الدراسات العمياىدة لتوفير الحاجات األكاديمية و بيا وتسعى جا

حيث القوى  أكبرىا مفو جامعة اللّما كانت كمية التربية بجامعة دمياط أقدـ كميات و       
يوس أو أكثرىا في عدد البرامج الدراسية سواء في مرحمة البكالور ، و البشرية  لسنوات عديدة
ت العميا في طالب الدراسا معوقاتمف الميـ الوقوؼ عمى ، لذا كاف في مرحمة الدراسات العميا

 .مف آثارىاأو التقميؿ  لمحد منياالعمؿ عمى تقديـ حموؿ الدكتوراه بيا و برنامجي الماجستير و 
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 مشللة الدراسة :

 يبعث ال التربوي البحث واقع أف العممية والندوات والمؤتمرات الدراسات مف عديد أكدت      
المؤسسات التربوية  يصيب الذي الشمؿ أسباب مف ميـ سبب أنو بؿ االرتياح، عمى

 ا، و بطئيويةي تراجع أدوار المؤسسات التربحقيقة، تسببت ف أزمة يعاني ، وأنوالمجتمعيةو 
 اأىدافي في اارتباطي وضعؼ، المذىؿ والعممي التكنولوجي التطور مسايرة في الشديد 
 مف منزوعة ونظريات مخططات استيراد عمى الشديد واالعتماد بالواقع، اوأساليبي اومناىجي
 و، ب والمشتغميف المعنييف كؿ عمى ـحت  يُ ، مما ي لممجتمعات العربيةوالفكر  جتماعياال السياؽ
 أف يمكف منيا، بما لمخروج العممية مقترحاتيـ وتقديـ األزمة،  تمؾ جوانب في البحث ضرورة

المجتمعات ب التعميـ نظـ في نوعية نقمة إلحداث منو المأموؿ والدور ،كفاءتو مف يزيد
 ( 46 :9104، الدىشاف) العربية.
ميا التربوية ببعض الجامعات كما أشارت بعض الدراسات التي تناولت واقع الدراسات الع       

ما يؤثر بيا مالمشكالت التي قد تؤدي إلى تدني مستوى األداء  عديد مفالمصرية إلى وجود 
 (9107)وف آخر إبراىيـ و  ، ومنيا دراسةبكميات التربيةطالب الدراسات العميا  أداءعمى  سمباً 

 والتي أكدت عمى أف أىـ ىذه المشكالت تتمثؿ في:
مف استخداـ التكنولوجيا  بكميات التربية ب الدراسات العمياطال بعض ضعؼ تمكف -

 .مة لمتعمـ الذاتيالحديثة كوسي
المغة و ، في منيجيات البحث العمميالتربوية  قصور إعداد طالب الدراسات العميا -

  .االنجميزية، وميارات التحميؿ اإلحصائي
قمة ارتباطيا ، و ويةالترب الكيفي لمبرامج المقدمة بالدراسات العمياالضعؼ الكمي و  -

 بمتطمبات سوؽ العمؿ.
ضعؼ ة و خاصة افتقار المكتبات إلى المراجع الحديث، و قمة توافر المستمزمات البحثية -

  .تفعيؿ شبكة اإلنترنت بيا
ببعض  نقص اإلمكانات البشرية متمثمة في العجز في عدد أعضاء ىيئة التدريس -

 .كميات التربية
ائؿ التواصؿ مف استخداـ وس بكميات التربية يسف بعض أعضاء ىيئة التدر قمة تمكّ  -

 .التكنولوجية الحديثة
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 .برامج الدراسات العميا التربوية حقؽ الجودة فيغياب بعض المعايير التي تُ  -
 .الواقع العممي ضعؼ قابمية تطبيؽ البحوث التربوية التي تجرى بالجامعة في -
ذات العالقة  المجتمعيةسات بتقويـ أدائيا مف منظور المؤس كميات التربيةضعؼ قياـ  -

 .بيا
 .التربوية انخفاض الكفاءة الداخمية لنظاـ الدراسات العميا -
ذات العالقة غيرىا مف المؤسسات المجتمعية كميات التربية و ضعؼ التنسيؽ بيف  -

 .بيا
 الرسائؿ عمىاإلشراؼ األكاديمي  واقع تناولتالتي ( 9107شعباف )دراسة كذلؾ و     

 اإلشرافية وجود عديد مف المشكالت والعقبات عمى ، وأكدتبجامعة القاىرة التربوية باألقساـ
كثرة أعباء المشرفيف وانشغاليـ منيا؛  يةو الترب باألقساـالتي تواجو طالب الدراسات العميا 

بالمياـ التدريسية واإلدارية والبحثية، وقمة الوقت الذي يخصصو المشرفوف لمطالب، واختالؼ 
 في اإلشراؼ المشترؾ عمى الطالب.  توجييات المشرفيف 

اتساـ أغمب إلى في تحميمو لواقع الدراسات العميا التربوية ( 9105) الدىشاف كما أشار    
 سبؽ والدكتوراه في كميات التربية بالنمطية والتكرار، وتعرضيا لموضوعات الماجستير رسائؿ
ويفتقر إلى  ومعاد مكرر بيافأغم ،اآلخريف ومنيجية تفكير عف نقميا أو قبؿ، مف تناوليا

وجود  دوف في عناوينيا الدراسات التربوية بعض تشابو إلى األمر وصؿ بؿ األصالة واإلبداع،
 .إضافة حقيقية لممعرفة

السمبيات ف عديد مف المشكالت و م في مصر الدراسات العميا بكميات التربية كذلؾ تعاني     
تنظيمات، إمكانات ، إجراءات و طرائقاً و ، أسموبًا منياجاً أوجو القصور: برامجًا و و 

(  األمر الذي قد يؤثر في أداء طالب الدراسات العميا 99: 9106، .)عبد الحكـوتجييزات
 .اـ البحثية التي ُيكمفوف بيالبعض المي

كمعيقات  ،بكميات التربية عمى طمبة الدراسات العميا السنوفبمرور األياـ و انعكس ذلؾ        
ـ عمى القياـ ستارًا حاؿ دوف قدرتيمت عائقًا و ، كما شكّ مسيرتيـ األكاديميةاكمت في طريؽ تر 

 (6: 9100، الدباس والعمري) .بواجباتيـ البحثية
 التعميـ نوعية بسبب التربوية العموـ في لمباحث العممي التكويف ضعؼ انعكس عمىكما       

عداده نموه مراحؿ مختمؼ في يتمقاه الذي والتدريب  والقصور، العميا الدراسات حمةمر  خاصة وا 



 ...................................................... معوقات البحث التربوي من وجهة نظر طالب الدراسات العليا

- 511 - 

 واالستزادة العممي االحتكاؾ محاولة دوف إعداده مراحؿ خالؿ عميو حصؿ بما وقناعتو الذاتي
 (54: 9104، الدىشاف).تخصصو مجاؿ في الجديد عمى واالطالع
ي ، كعضو ىيئة تدريس فالبحثيسة مف مالحظتي لمواقع التدريسي و تنطمؽ ىذه الدراو         
 طالبالتي يواجييا  المعوقاتمف خالؿ معايشتي لعديد مف ، و تربية بجامعة دمياطكمية ال

التي أكدت عمييا دراسة استطالعية قاـ الباحث مف خالليا ، و الدكتوراه بالكميةالماجيستير و 
الدكتوراه ستير و اجالم طالبة مف طالبطالب و  (30قدرىا ) عينة عشوائيةل بتوجيو سؤاؿ مفتوح

 تنوع فيوجود  يا عفأسفرت نتائج والتي ،حوؿ طبيعة المشكالت التي تواجييـ ذلؾ، و بالكمية
، واإلشرافية، واإلدارية، والشخصية واالجتماعية التي تواجو طالب المعوقات األكاديمية

عمى المعوقات األكاديمية خاصة فيما يتعمؽ  الطالب تركيزاجستير والدكتوراه بالكمية، مع الم
  طالب. بالميارات البحثية لم

 الدراسات العميا جزءاً  طالب المعوقات التي تواجوبناًء عمى ذلؾ كاف تسميط الضوء عمى و    
ـّ أىداؼ  ميماً   محمياً  األكاديمي التميز إلى لموصوؿ الجامعةمف تحقيؽ أىداؼ الكمية ومف ث

بيا  ايةالعن إلى جاىدة تسعى التي الجامعة ركائز أحد عتبر الدراسات العمياتُ  حيث ،دولياً و 
 . المجتمع خدمةو  بالبحث العمميالتعميمية لطالبيا لالرتقاء وتييئة الظروؼ األكاديمية و 

 أسئمة الدراسة :
 ؟صفة عامة وجامعة دمياط بصفة خاصةلمدراسات العميا التربوية ب اإلطار النظريما  – 0
 ؟بجامعة دمياط اه في كمية التربيةالدكتور ات التي تواجو طالب الماجيستير و ما المعوق – 9
لمعوقات ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة حوؿ ا – 3

برامج تعزى إلى متغيرات الدراسة )عية ، الشخصية واالجتمااإلشرافية، اإلدارية، األكاديمية
 ؟لقسـ التربوي(ا –الجنس  –الدراسات العميا 

طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية  الحد مف المعوقات التي تواجو كيؼ يمكف – 4
 ؟دمياطبجامعة 
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 أيداف الدراسة :

 إلى : الحالية الدراسة سعت
لمدراسات العميا التربوية بصفة عامة وجامعة دمياط بصفة  اإلطار النظريالتعرؼ عمى  – 0

 خاصة.
تربية بجامعة دمياط ه في كمية الالدكتوراات التي تواجو طالب الماجيستير و تحديد المعوق – 9

 .مياميـ البحثية التي ُتطمب منيـ والتي تعوؽ تقدميـ في
المعوقات  في استجابات أفراد الدراسة حوؿ الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية – 3

ي تعزى إلى متغيرات الدراسة التواالجتماعية و اإلشرافية، اإلدارية، الشخصية  ،األكاديمية
 القسـ  التربوي(. –الجنس  –ميا برامج الدراسات الع)

ات التي تواجو طالب الماجيستير تقديـ حموؿ مقترحة تسيـ في الحد مف المعوق – 4
 .اه في كمية التربية بجامعة دمياطالدكتور و 

 أيمية الدراسة :

لما كانت المرحمة الجامعية واحدة مف المراحؿ الميمة في حياة الفرد باتت اإلنجازات       
لتي يقـو بيا طمبة الدراسات العميا  في مختمؼ التخصصات أساس النيوض العممية ا

فما ينجزه طمبة الجامعات بشكؿ عاـ ، بمؤسسات التعميـ العالي والمجتمع عمى حد سواء
ير كؿ كبشوطمبة الدراسات العميا فييا بشكؿ خاص مف بحوث أكاديمية ودراسات متميزة يؤثر ب

 :9108)اليوسؼ ،  .ى تقدـ المجتمع الذي ينتموف إليوعمعمى التميز المؤسسي لمجامعة و 
361) 
ـّ و        في الحيوية الميمة الموضوعات ألحد مف تناوليا الدراسة ىذه أىمية نبعتمف ث
طمبة  ىـو  الباحثيفواجيو فئة ميمة مف فئات ت ما عمى التعرؼ تحاول إذ ،الحاضر الوقت

ليـ في إتماـ  عائقا تمثؿ معوقات مف دمياط في كمية التربية بجامعة الماجستير والدكتوراه
الدكتوراه في ذ يأتي طالب برنامجي الماجستير و ، إيـ العممية في الوقت المحدد لذلؾرسائم

 المعرفة. وانتاج العممي بالبحث القياـ في التدريس ىيئة المرتبة الثانية بعد أعضاء
ـّ فإف تحديد المعوقات الو        برازىا و تي تواجو طالب الدر مف ث توضيحيا اسات العميا وا 

از أبحاثيـ تسييؿ ميمة ىؤالء الطالب في إنجسيـ بشكؿ كبير في حميا و لمتخذي القرار سيُ 
 . تنافسيتيايزيد مف ما يرفع مف مستوى أداء الجامعة و تكاليؼ أقؿ مجيد و العممية بوقت و 
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في كمية التربية  راهالدكتو ات التي تواجو طالب الماجيستير و كما يكتسب تحديد المعوق    
محاولة حميا أىمية لما في ذلؾ مف تأثير إيجابي في تنامي أعداد طالب بجامعة دمياط و 

 .حاؽ بالدراسات التربوية بالكميةالدراسات العميا المقبميف عمى االلت
 :اآلتية الجيات الدراسة  ىذه ُتفيد أف ؤمؿويُ 
 لدييـ يثير قد الدراسة  ىذه نتائج مىع اطالعيـ إف إذ أنفسيـ؛ العميا ساتاالدر  طمبة  -

 عمى كذلؾ والعمؿ العممي، لمبحث األساسية الميارات مف تمكنيـ بضرورة أكاديميًّا دافعاً 
 في يسيـ مما ،عمى دراستيـ البحثية الشخصية التي تؤثرالمعوقات االجتماعية و  تخطي
 .العممية بحوثيـ بنوعية االرتقاء

 عمى ـاطالعي فأ إذ ؛وأعضاء الييئة التدريسية بيا ،دمياط كمية التربية بجامعة إدارة  -
رشادية استراتيجيات وخطط عالجية و  إيجاد يمكف أف يساعد في الدراسة  ىذه نتائج ا 
 .بالكمية الدكتوراهالماجستير و  بطال التغمب عمى المعوقات التي تواجو  إلى تيدؼ جديدة

 حدود الدراسة :

 احلد املوضوعي : 

األكاديمية، اإلشرافية، اإلدارية، الشخصية  المعوقات دراسة الحالية عمىتقتصر ال    
مف  ذلؾو  التي تواجو طالب الماجستير والدكتوراه في كمية التربية بجامعة دمياط واالجتماعية

 وجية نظرىـ.
 احلد البشري :   

ربية جامعة اه في كمية التالدكتور ميا المسجموف لدرجتي الماجستير و طالب الدراسات الع    
 .ـ9191-9109لمعاـ الجامعي  دمياط

 احلد امللاني : 

 .جامعة دمياطبكمية التربية   
 احلد الزماني : 

 .ـ 9191/ 9109ألوؿ لمعاـ الجامعي الفصؿ الدراسي ا  
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 مهًج الدراسة :

المنيج الوصفي والذي يحمؿ الواقع ويفسره  المنيج المستخدـ في الدراسة الحالية ىو     
يتناوؿ مشكمتو بشكؿ محدد ويصورىا كميًا عف طريؽ جمع  و، يًا منطقياً عمم راً تفسي

 المعمومات والبيانات الدقيقة عف الظاىرة وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا لمدراسة الدقيقة.
 مصطلحات الدراسة :

 املعوقات: 

نيا أأو ، ما صعوبات أو مشكالت تمنع الفرد مف تحقيؽ شيءُتعرؼ المعوقات بأنيا "     
( كما Macmillan Dictionary, 2013 :1. )يجب إزالتيا مف أجؿ تحقيؽ التقدـ"أشياء 
 (,The Free Dictionary 1: 2013. )يا " كؿ ما يعارض تحقيؽ التقدـ "يقصد ب
التي تقؼ أماـ طالب الدراسات  أو المشكالت الصعوباتجميع  يقصد بالمعوقات إجرائياً و      

كانت ىذه أسواء  ،في الحصوؿ عمى درجتي الماجستير والدكتوراهية العميا بكمية الترب
 .واجتماعية شخصية ، أـإشرافيةأـ  ،إداريةأـ  أكاديمية، الصعوبات

 البحح الرتبوي : 

ممية التربوية بجوانبيا المختمفة، البحث الذي يختص بالع ىو البحث التربوي بأنوُيعرؼ      
عة في دراسة المشكالت التربوية والتعميمية ساليبو المتنو أويعني باستخداـ المنيج العممي و 

 ( 39 :9101والتوصؿ إلى الحموؿ المالئمة ليا. )شريؼ ، 
سة مشكالت و قضايا تربوية متنوعة، مجااًل مف مجاالت البحث العممي يعني بدراىو و      

 ,Gay, Mills & Airasian. )اإلسياـ في صنع القرار التربويلموصوؿ إلى حموؿ ليا، و 
2005: 46 ) 

 الدراسات العليا الرتبوية :

تفؽ بالرغـ مف االستخداـ الشائع لمصطمح الدراسات العميا إال أنو ال يوجد تعريؼ واحد مُ      
، فأحيانا ُيستخدـ ىذا المصطمح لمتعبير عف الدراسة التي يقوـ بيا الطالب بعد عميو لو

مى مرحمتي ما ُيستخدـ لمداللة ع كثيراً و  درجة الجامعية األولى،عمى ال حصوليـ فعمياً 
مة لمحصوؿ عمى درجتي الماجستير ، باإلضافة إلى الدبمومات المؤىالدكتوراهالماجستير و 

 (Higher Education Policy Institute , 2010 : 3). والدكتوراه
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ث البحعرؼ الدراسات العميا بشكؿ عاـ بأنيا ذلؾ النظاـ أو القسـ المختص بميمة تُ و        
، ابتداء مف اختيارىـ لتدريب الباحثيف الجدد ىي ميداناً ، و العممي داخؿ الجامعة أو خارجيا

رسائؿ بعد أف تصبح انتياء بمستخمصات تمؾ ال، و ت رسائميـ العممية التي يسجمونيالموضوعا
 (015:  9114، . )رزؽالمتخصصةيتبادؿ بيف الدوائر العممية  عمالً بحوثا كاممة و 

وؿ عمى الدرجات ما  ُتعرؼ الدراسات العميا التربوية  بأنيا إعداد الطالب لمحصبين      
تفجير العممية التربوية، وتنمية وصقؿ قدراتيـ عمى البحث والتحميؿ والتأصيؿ العممي و 
ؼ عف الطاقات اإلبداعية لدييـ لتمكينيـ مف تطبيؽ ما اكتسبوه مف ميارات بحثية في الكش

إبراىيـ )التعميمية. مى حؿ مشكالت المجتمع التربوية و العمؿ عيدة و المعارؼ التربوية الجد
 (099 :9107ف ، وآخر و 

ويمكف تعريفيا إجرائيا عمى أنيا: مرحمة عممية تيتـ بإعداد طالب الماجستير والدكتوراه      
في المجاؿ التربوي وصقؿ قدراتيـ عمى البحث والتحميؿ والتأصيؿ العممي ، وذلؾ مف خالؿ 

يـ الميارات البحثية تحت إشراؼ وتوجيو أعضاء الييئة التدريسية بالجامعة لموصوؿ إكساب
 في نياية بحثيـ إلى نتائج وحموؿ لمقضايا التعميمية والمجتمعية المختمفة .

 دراسات سابكة :

 العميا، الدراسات طالب تواجو التي إلى التعرؼ عمى المشكالتسعت عديد مف الدراسات       
 ما منيا ومتباينة، متعددة أشكاال تتخذ نتائج ىذه الدراسات إلى وجود مشكالتقد توصمت و 

 منيا ما يتعمؽ بقدراتوبظروفو االجتماعية واألسرية، و  يتعمؽ ما ومنيا ،ذاتو بالطالب يتصؿ
ناء تواجيو أث إدارية بإجراءاتتعمؽ تأخرى و  األكاديمي، باإلشراؼ تعمؽتو أخرى  ،ةاألكاديمي

  .ةدراستو البحثي
 في العميا الدراسات طالب امتالؾ ( مدى9109)الشواورة  ى سبيؿ المثاؿ  ناقشفعم      
توصؿ ، و التربوي البحث لميارات اإلسالمية بالجامعةأصوؿ الديف بكمية الدعوة و  التربية قسـ

أعضاء ىيئة التدريس في مدى ب و الدالة إحصائيا بيف تقديرات الط إلى أف ىناؾ فروقاً 
يمي في ميارات تحديد مشكمة لممسار األكاد ب لميارات البحث التربوي تبعاً الطامتالؾ ال

، مناقشتيا، كتابة التوصيات والمقترحات والمراجع، عرض النتائج و البحث، إجراءات البحث
 الدراسات السابقة .ميارة تحديد اإلطار النظري و  دالة إحصائيًا تعزو إلىبينما لـ تظير فروؽ 
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 ،)األكاديمية( التعميمية المشكالت ( إلى التعرؼ عمى9106ى الغامدي  )بينما سع       
 الممؾ جامعة في التربوية اإلدارة بقسـ دكتوراهال طمبة تواجو التي الشخصيةو  الفنية، اإلدارية،

العممية، و قد توصؿ إلى أف أىـ المشكالت التعميمية  رسائميـ خطط إعداد عند سعود
 المشرؼ اىتماـ ـ عند إعداد خطط رسائميـ العممية تمثمت في قمة)األكاديمية( التي تواجيي

، و األكاديمي المشرؼمع  الطالب تواصؿضعؼ ، و دقيقة قراءة الطالب خطة بقراءة األكاديمي
  الطمبة أفكار تشتت، و العممية الخطة إلقرار الالزمة اإلدارية باإلجراءات الطمبة معرفة قصور
  .العممية لرسالةا إعداد بخطوات لجيميـ نظراً 

 ساتاالدر  طالبات تواجو التي المشكالت ( تحديد9106العريفي )كما حاوؿ الروماف و       
 استجابات في الفروؽ عمىالتعرؼ  و كذلؾ سعود، الممؾ بجامعة التربية كمية في العميا

 ةالمقترح الحموؿ عمى التعرؼ إلى إضافة ،الدراسة تاحسب متغير  العميا ساتاالدر  طالبات
 يةمك في العميا ساتاالدر  طالبات تواجو التي األكاديمية المشكالت مف الحد في تسيـ قد والتي
 إحصائية داللة ذات فروؽ توجد قد توصمت الدراسة إلى أنو الو  ،سعود الممؾ بجامعة التربية

تعزو  تواجييف التي األكاديمية المشكالت نحو الدراسة عينة داأفر  استجابات متوسطات بيف
 التدريس، ىيئة بػ ) أعضاء قةمالمتع المشكالت باستثناء سي،االدر  البرنامج متغير لىإ

 المشكالت مف الحد في سيـتُ  التي الحموؿ أىـ أف أيضًا إلى تتوصم كما ،)الدراسي البرنامج
 ،التكرار مف وخالية حديثة سيةادر  تامقرر  وضع :في تمثمت الطالبات تواجو التي األكاديمية

 .مستمر بشكؿ المكتبة في حديثة راجعم  وتوفير
( إلى تحديد مشكالت طمبة الدراسات العميا في 9106عبد الغني )كذلؾ سعى محمد و      

قد ، و كمية التربية / الجامعة المستنصرية وكمية التربية لمعمـو االنسانية / جامعة ديالى
الجامعة المستنصرية ىي  ىـ المشكالت التي تواجو طمبة الدراسات العميا فيأف أتوصال إلى 

المشكالت المتعمقة ، و المشكالت االجتماعية واالقتصادية ، المشكالت المتعمقة بإدارة الجامعة
قد أوصت الدراسة بضرورة تشكيؿ لجاف تختص بجمع المعمومات ، و بأعضاء ىيئة التدريس

ت العميا الدراسا ضرورة االستماع لطالبو  ،تواجو الطالبوالمعوقات التي  المشكالتعف 
 العميا الدراسات ومقررات برامج وتحديث تطوير عمى العمؿ، كذلؾ ضرورة  لمعرفة مشكالتيـ

  .المعاصرة متغيراتال مع يتالءـ بما دوري بشكؿ
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( مشكالت الدراسات العميا التربوية بجامعة القاىرة مف وجية 9104كما ناقش مرزوؽ )      
ية، و توصؿ إلى وجود بعض المشكالت التي تواجو نظر طمبة معيد الدراسات والبحوث التربو 
بالمعيد،  استذكار قاعات وجود عدـ: مف أىميا  طمبة معيد الدراسات والبحوث التربوية

بعد االنتياء  المستقبؿ كذلؾ عدـ وضوح مالمح، و بالمعيد االكاديمي اإلرشاد عمميات ضعؼ
 .مف مرحمة الدراسات العميا

في األبحاث  الب( إلى تحديد أىـ المشكالت التي تواجو الط9103بينما سعى المغربي )   
، و قد توصمت في كمية التربية بجامعة أـ القرىالمقارنة يدانية بقسـ التربية اإلسالمية و الم

قمة تطبيؽ الدراسة الميدانية و  ضعؼ :وجود عديد مف المشكالت مف أىميا الدراسة إلى
 لمطالب كذلؾ ضعؼ ميارة التحميؿ االحصائييدانية، و العينة ألداة الدراسة الم استجابة أفراد

قد أوصت الدراسة بضرورة ، و وضعؼ المغة االنجميزية لدى الطالب ةضعؼ مياراتيـ البحثيو 
اني مف حيث كيفية اختيار المقارنة ميارات البحث الميداب طمبة قسـ التربية االسالمية و إكس

عف  ، فضالً العممية الدورياتالمجالت و  في ى الدراسات السابقةكيفية الرجوع إلالمشكمة، و 
 .  ت إعداد أدوات الدراسة الميدانيةإكسابيـ ميارا

األكاديمي  باإلشراؼالمشكالت المتصمة  ( تحديد9109فريج  )في اتجاه آخر حاوؿ و      
أثيرىا عمى طالب مدى تو  حجـ وجودىا تحديدبكمية التربية الفنية بيدؼ التعرؼ عمييا، و 

المشرؼ  لدى قد توصمت الدراسة إلى وجود قصور، و ، ومف ثـ كيفية مواجيتياالعمياالدراسات 
ضعؼ  ، كذلؾنتيجة انشغالو بأعبائو التدريسية  لمطالب الراجعة التغذية في تقديـ األكاديمي

براز شخصيتو بالبحثبداع الباحث و تشجيع المشرؼ إل التواصؿ االلكتروني كذلؾ ضعؼ ، و ا 
  .بيف المشرؼ والطالب

 في العميا  ساتاالدر  طمبة تاتصور  عف ( إلى الكشؼ9101كذلؾ سعى الشرماف )      
 كانت أبرز المشكالتو  ،ييـتواج التي لممشكالت اليرموؾ و   مؤتة جامعتي في التربية كميتي

 اإلنجميزية.  في المغة الطمبة ضعؼو  الدراسة، تكاليؼ ارتفاع التي أسفرت عنيا الدراسة
 طالبات لدى التنظيميةاألكاديمية و  المشكالتإلى تحديد ( 9119القرني  ) بينما سعى      
 مف عدد توصؿ إلى وجود، و سعود بف محمد اإلماـ بجامعة التربوية العميا  ساتاالدر 

 سعود الممؾ  بجامعة العميا  ساتاالدر  طالبات تواجو التي والتنظيمية األكاديمية الصعوبات
 التسجيؿ  أثناء سوؽ العمؿ يحتاجيا التي بالتخصصات اتالطالب تعريؼ  عدـ :أىميا مف
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ضعؼ ميارة ، و بأوؿ التغذية الراجعة عف درجاتيف الفصمية أوالً  الطالبات  عدـ تمقيو  المبدئي،
مراجع الحديثة قمة توفر ال كذلؾو ، وضعفيف في المغة االنجميزية ،دى الطالباتل تحميؿ البيانات

 .في مكتبات الجامعة
 التربوية العميا  ساتاالدر  طالبات لدى المشكالت( تحديد 9117) اوؿ شيحةكذلؾ ح     

 والتنظيمية، اإلدارية المشكالت في تمثمت التيو   اإلسالمية سعود بف محمد اإلماـ بجامعة
 والبحث االطالع ومشكالت العممي، اإلشراؼ ومشكالت التدريس، طرؽالمناىج و  ومشكالت

 أو المشرؼ عمى االعتراض حؽ لمطالبة ليس :أنو نتائجيا برزأ مف وكاف العممية، المادة عف
 في الدورياتو   المراجع توفر وقمة ،ليا األكاديمي اإلرشاد قمة مف تعاني أنيا كما اختياره،
  .ةالجامع مكتبات
لعميا  في كذلؾ تناولت بعض الدراسات األجنبية المشكالت التي تواجو طالب الدراسات ا     

Nordentoft & Wichmann (2012 )سعى  ، فعمى سبيؿ المثاؿالبحثيةمراحؿ دراستيـ 
، األكاديمي إلى تحميؿ آراء مجموعة مف طالب الماجيستير لمتعرؼ عمى آرائيـ في اإلشراؼ

مف  البحثية بشكؿ واؼو  يتعمموف الميارات األكاديميةال توصمت الدراسة إلى أف الطالب  قد و 
 اإلشراؼ عمى مياراتالمشرفيف  لدراسة بضرورة تدريبأوصت او ، خالؿ االشراؼ األكاديمي

 . األكاديمي
 الماجستير يمجانبر ب العميا ساتاالدر طالب ل رأي( استطالع 2012) Azah كما أجرى     

 دراستيـ مف الفائدة تقييـ بيدؼ الماليزية "كبانغساف" بجامعة كمياتال بعض في هاوالدكتور 
و  اإلشرافية المعوقات كذلؾ و ،ةاألكاديمي معوقاتيـ ، وتحديد أىـفي تمؾ البرامج العميا

بعينة  الماجستير طالب ( مف%53.5) أف إلى الدراسة وتوصمت ،تواجييـ التي الشخصية
 ىيئة بأعضاء تتعمؽ التي األكاديمية المعوقات بعض مف وايعان يـأن إلى أشاروا الدراسة

 بعينة الدراسة هاالدكتور  طالب أكد حيف في الجامعة، مكتباتب بضعؼ االستفادةو  التدريس،
  .البرنامجب الدراسة مف االستفادة تحقيؽ في أسيـ مما بالبرنامج المحاضريف التزاـعمى 
 ( إلى تحديد المعوقات2011) Wadesango & Machingambiكذلؾ سعى      

، و ريقيابجنوب أف "كيب"التي تواجو طالب الدراسات العميا في جامعتيف في مقاطعة  اإلشرافية
، عف مالحظات مشرفييـ عمى أعماليـ ( مف أفراد العينة ال يرضوف%75وجدت الدراسة أف )

 .إدارة اإلشراؼ أساليب و األكاديميميارات اإلشراؼ  و أوصت الدراسة بتدريب المشرفيف عمى
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 طالبو  المشرؼ األكاديمي بيف طبيعة العالقة Kerrie L. ((2010 كذلؾ تناوؿ     
، العمياالدراسات  طالب مستوى عمى و مدى تأثيرىا ،ليةاألسترا الجامعات لعميا فيالدراسات ا

 العمياالدراسات  طالب مف عينة عمى استبانةو  مقابمة تطبيؽ وتـ ، أدائيـ البحثي عمى و
 نجاح أف إلى الدراسة وتوصمت األسترالية، الجامعات في العمياالدراسات  برامج في والمشرفيف

ح الطالب في إتماـ ميامو نجا الطالب تؤدي بالضرورة إلىلمشرؼ األكاديمي و العالقة بيف ا
 .البحثية
ض التي تعتر و ( المشكالت التي يواجييا طمبة الدراسات العميا 2010) Duze كما تناوؿ     

اجتماعية لدراسة إلى وجود مشكالت إدارية و ، و قد توصمت ادراستيـ في الجامعات النيجيرية
 .في إتماـ بحوثيـ طالب الدراسات العميا بالجامعات النيجيرية تعيؽو شخصية 

( إلى التعرؼ عمى آراء طالب الدراسات العميا في 2007)Abiddin كما سعى       
اإلشراؼ األكاديمي و لمشكالت التي تواجييـ في برامج الدراسات العميا في جامعة "بوترا" 

 عديدة يعانوف مف مشكالتدراسات العميا الطالب قد توصمت الدراسة إلى أف ا، و بماليزي
إال أف تعامؿ المشرؼ  ،اإلداري الروتيف، و المشرؼ وقت ضيؽقمة أعداد المشرفيف، و  :أىميا

 .  تسـ باالحتراـ والودمع الطالب ا
لمتعرؼ عمى المشكالت  يتضح مف عرض الدراسات السابقة وجود محاوالت عديدة      
ا في عديد مف التي تواجو طالب الدراسات العميية، والشخصية ، اإلشرافاألكاديمية، اإلدارية

كشؼ معوقات توجد أي دراسة سابقة عنيت برصد و ، إال أنو ال األجنبيةالجامعات العربية و 
د مف أقدـ التي تعكمية التربية بجامعة دمياط و  في الدكتوراهالماجستير و البحث التربوي لطالب 
 .  كميات التربية المصرية

 :الدراسة تإجراءا
 :اآلتية الخطوات إتباع تـ أىدافيا وتحقيؽ الدراسة، أسئمة عف لإلجابة      

 الحالية. الدراسة بموضوع المتعمقة األجنبيةالعربية و  والدراسات األدبيات عمى االطالع -
واألىداؼ  والخصائص، المفيوـ حيث مف التربوية العميا لدراساتا يتناوؿ نظري إطار تقديـ -
 .الدراسات العميا بكمية التربية جامعة دمياط أىداؼ، و ميةاألىو 
 .وثباتيا صدقيا مف التحقؽو  الدراسة، أداة بناء -
 .لو الممثمة العينةتحديد و  الدراسة مجتمع تحديد- 
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 .الدراسة عينة عمى الدراسة أداة تطبيؽ -
 إحصائيا. ومعالجتيا الحصوؿ عمى النتائج -
 .الدراسة أسئمة عف اإلجابة  -
ب طال الحد مف المعوقات التي تواجو ومقترحات يمكف مف خالليا بتوصيات الخروج -

 .بكمية التربية جامعة دمياطالماجستير والدكتوراه 
 أوال : اإلطار الهظري  

خصائصيا،  الدراسات العميا التربوية بشكؿ عاـ مف حيث ،تناوؿ اإلطار النظري لمدراسة      
وؿ الدراسات العميا التربوية بجامعة دمياط بشكؿ خاص مف حيث تناأىدافيا، أىميتيا، ثـ 

بشكؿ عاـ،  البحث العممي في كميات التربية المصريةنشأتيا وأىدافيا، كما يتناوؿ معوقات 
 : كاآلتيويمكف توضيح ذلؾ بالتفصيؿ 

   الدراسات العليا الرتبوية  – 1

 تنمية محاور مف أساسًيا محورًا يةالتطبيق ومناىجو وأساسياتو التربوي البحث عديُ       
 واستعماليما جديدة وأدوات لطريقة ابتكار أنو كما ،وأىدافيا تطمعاتيا بمختمؼ البشرية الموارد
 لمتفسير القابمة الكافية واألدلة البيانات بجمع تسمح مرجعية معرفة مقاربة إطار ضمف

 المشكمة، عناصر بيف السائدة بعةوالتا المستقمة المتغيرات بيف العالقات وتوضيح والتأويؿ،
 والمكاف الزمف في اؿالفعّ  بالتدخؿ يسمح وظيفي تشخيص بناء إلى الوصوؿ بيدؼ

بحاث يقـو باأل، و الباحث أىداؼ تفرضيا التي أيضا المناسبيف والشدة وباالتجاه المناسبيف،
 (0399 :9100، عراسات العميا بالكميات التربوية.)الشر دطمبة الالتربوية أساتذة الجامعات و 

تربوية المختمفة، الظواىر الويات متعددة في دراسة المشكالت و و يتخذ البحث التربوي مست    
 (395-394 :9105، ف ىذه المستويات ما يمي: )الفميتوم
د الظاىرة االجتماعية التربوية وذلؾ عف : ويقصد  بيذه العممية الكشؼ عف وجو الكشؼ -

 .ميؿطريؽ الدراسة والمالحظة والتح
التي ات المتاحة و ضوء النظري عمىذلؾ مف خالؿ تفسير العالقات القائمة التفسير: و  -

دراكيا وتحديد المتغيرات الفاعمة في داخؿ الظاىرة المدرو ف مف فيـ األسباب و مكّ تُ  سة وا 
 .ظروؼ تكونيا ونموىا، و منشئيا
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ـ مف أجؿ التحك المجتمع بمؤسساتوقصد بو إمكانية تدخؿ الباحث أو يُ الضبط والتحكـ: و  -
 .ي المنحنى المطموبتوجيييا ففي الوضعية التربوية القائمة و 

مف ة التي يسعى إلييا البحث التربوي، و عد أىـ أىداؼ اقتصاديات التربيالذي يُ التنبؤ: و  -
 .  ضع صورة مستقبمية لنمو الظاىرة وتطورىا وتأثيرىا المستقبميمكف لمباحث و خاللو يُ 

 (05-04 :9101تربوي يمكف: )المغيدي ، فمف خالؿ البحث ال     
 .بعاد المختمفة لمعممية التعميميةالبدائؿ التي تساعد في تعميؽ الفيـ لألتقديـ الحموؿ و  -
ؿ عمى تقديـ الحموؿ العمدراسة واقع النظـ التربوية ومعرفة خصائصيا ومشكالتيا و  -

 .المناسبة ليا
 .رىاالعمؿ عمى تطويحجرة الدراسة و  ليب المستخدمة فياألساتحديد فاعمية الطرؽ و  -
 .ييف عمى معرفة الطبيعة اإلنسانيةمساعدة التربو  -

 البحث بكميات التربية خاصة  أداةالدراسات العميا بالكميات عامة و تمثؿ  مف ثـّ و  
 لتنمية عممية أسس عمى المبنية الوسيمة تمثؿكما  التنمية، حركة تقوي التي العممي

 األصوؿ باستخداـ وحميا المجتمعية المشكالت مواجية عمى درةالقا العممية الشخصية
 الحياة مناحي شتى في تأخرىا أو األمـ تقدـ يعتمد مف ثـّ و  المتعددة، البحث وطرائؽ المعرفية
 البحث تستخدـ وتطبيقية وفنية عممية خبرة كبيت العميا الدراسات توظيؼ مدى عمى العصرية
 (471: 9106، وفآخر أبو نعير و ). لالبتكار وقاعدة أساساً  العممي
بالدراسات العميا  بالغاً  النامية عمى حد سواء اىتماماً و اىتمت الدوؿ المتقدمة  لذا     

ذا كانت الدراسات العميا  بصفة عامة األساسية لتنمية الثروات البشرية، و باعتبارىا الركيزة  ا 
ات العميا التربوية التي تقدميا ػاألمـ، فإف برامج الدراس اتعد صناعة تعمؿ عمى تنمية ثرو تُ 

 عد مف أرقى أنواع تمؾ الصناعات.الجامعات تُ 
 في أىمية تمثؿ خاصة بصفة منيا والتربوية عامة، بصفة العميا الدراسات فمرحمة        
 أي في الجامعة رسالة يكمؿ ميـ جزء أنيا كما الجامعي، لمنظاـ األساسية العناصر أحد كونيا

 الدراسات تعد كما العممية، األوساط جميع في قتيااوعر  تميزىا الجامعة منحت إنيا إذ مجتمع،
 في والمتخصصيف األكاديمييف مف كوادر تعد كونيا اإلنسانية الدراسات أىـ مف العميا

 ( 45 :9116 الياشمي،).الحديثة المعطيات وفؽ الدقيقة مجاالتيـ
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رسة المعمميف المركزية عاـ ظيور مدقد بدأت الدراسات العميا التربوية في مصر مع و      
شئت جامعة ، حيث أنـ0951عف الحـر الجامعي حتى عاـ  ، إال أنيا ظمت بعيدةـ0881

ت إلييا معيد التربية العالي لممعمميف الذي ضمّ إبراىيـ باشا الكبير )عيف شمس حاليا( و 
مكاف وحده ما ال في ىذا محصورةظمت الدراسات العميا ، و ـ0956إلى كمية التربية عاـ  تحوؿ

بظيور كميات التربية في جامعات مصر بصورة تدريجية بعد ذلؾ يقرب مف عشريف عاما، و 
في كؿ كميات  مشاعاً  أصبحت أمراً راسات العميا في جامعة عيف شمس و انكسر احتكار الد

 ( 091 :9114، وذلؾ منذ بدايات عقد السبعينيات.)رزؽالتربية 
 :  إلى مستوييف أساسييف التربوية العميا الدراسات تنقسـو      

دليؿ الدراسات العميا بكمية ): تتمثؿ فيو  الماجستير لدرجة التسجيؿ تسبؽ دبموماتأوال:  
  (95-91: 9106جامعة دمياط ،  –التربية 

الكميات الجامعية غير التي تختص باإلعداد التربوي لخريجي الدبموـ العامة في التربية: و  –أ 
 .مميف بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعيىد المناظرة لمعمؿ معالمعاالتربوية و 

 األولى، الجامعية الدرجة بيف وسط حمقةىي بمثابة  الدبموـ المينية في التربية: و  –ب 
ىي شيادة منتيية يجب الحصوؿ عمييا لاللتحاؽ ، و التربية في الخاصة والدبموـ
 .وـ الخاصةبالدبم

خصص التربوي الذي دؼ إلى إعداد الدارسيف في التتيالدبموـ الخاصة في التربية: و  –ج 
 .يات البحث التربوي في ىذا التخصصتمكينيـ مف أساسسيتـ قيدىـ فيو، و 

   تشتمؿ عمى درجتي الماجستير و الدكتوراه : الدرجة العممية العميا ، و  ثانيا
ى وسائؿ تشمؿ الدراسة لنيؿ درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبات عمو        

تيا اف تكوف ، ويشترط إلجاز رسالة تقبميا لجنة الحكـ البحث واستقراء النتائج ينتيى بإعداد
)قانوف تنظيـ ف تقؿ المدة الالزمة لنيؿ ىذه الدرجة عف سنة.أوال يجوز ، عمال ذا قيمة عممية

 (56: 077، مادة 0979الجامعات لسنة 
بتقديـ  المبتكر لمدة ال تقؿ عف سنتيف تنتيى عمى البحث تقـو الدكتوراه أساساً بينما       

كمؼ الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده ف يُ أويجوز  ،رسالة تقبميا لجنة الحكـ
ذا قيمة عممية يشيد لمطالب  ف تكوف عمالً أالموائح الداخمية ويشترط إلجازة رسالة الدكتوراه 
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ف تنظيـ الجامعات )قانو.ضافة عممية جديدةدراساتو ويمثؿ إبكفايتو الشخصية في بحوثو و 
 (57-56: 078، مادة 0979لسنة 

 الرتبوية العليا الدراسات خصائص
أس ر يعد التعميـ في مرحمة ما بعد البكالوريوس أو الميسانس أداة لتطوير اإلنساف و          

مف ذوي  ، حيث ييدؼ ىذا النوع مف التعميـ إلى تعميـ و تثقيؼ المتعمميفالفكري الماؿ
، كما قادريف عمى دراسة قضايا عممية ومجتمعية و تقديـ حموؿ ليا الميارات العالية ليصبحوا

 , Kearney). )التعميـ في تشكيؿ خبرات الطالب وصقؿ مواىبيـسيـ ىذا النمط مف يُ 
2008 :4 

يا في عديد ال يتجزأ مف الدراسات العميا تشترؾ مع اتعتبر الدراسات العميا التربوية جزءً و       
مقومات شخصية وجود  ، فالدراسات العميا بشكؿ عاـ تحتاج إلىف السمات والخصائصم
رشاد الطالب بما يُ تمرس في توجيو و مشرؼ أكاديمي مُ قواعد إدارية و و  نو مف إتماـ رسالتو مك  ا 

 بالتخصص المتعمقة واألجيزة العممية المراجع توفير تستمـز كما البحثية بالشكؿ المطموب،
 الدراسة مرحمة عف تميزىا معينة خصائص العميا الدراسات لمرحمة أف إال الدراسة، وضوعم

    (011-99 : 9101سيد،  التواب عبد(: فيي تتطمب األولى، الجامعية
مف مواكبة المتغيرات المعاصرة  الميارات لدى الطالب تمكنومستوًى عاليًا مف األداء و  -

 .المتسارع يالتكنولوجواالنفجار المعموماتي و 
باالبتكار واالبداع في العمؿ البحثي و  -  .راز شخصية الطالب في عممو البحثيا 
دراؾ أبعادىا و نو مف اإل مك  النضج الفكري لدى الطالب بما يُ  - كيفية لماـ بالمشكمة البحثية وا 

 التعامؿ معيا.
ات الميار وجود إشراؼ عممي تربوي عمى الطالب يساعد الطالب عمى اكتساب العديد مف  -

 .البحثية بما يزيد مف خبراتو واتساع مداركو البحثية
بية متطمبات قطاعاتو مشكالت المجتمع المختمفة و العمؿ عمى تمالشعور بحاجات و  -

 .ة المتعددة مف خالؿ العمؿ البحثيالتربويالتعميمية و 
اتو ومشكالتو حيث اىتمام أىداؼ المجتمع مفرامج الدراسات العميا التربوية و الربط بيف ب -

 .االقتصادية واالجتماعية والتعميمية والثقافية المتعددة
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كما تتسـ مرحمة الدراسات العميا بشكؿ عاـ بخصائص تميزىا عف مرحمة الدراسة      
 (090 : 9114رزؽ ، ، أبرزىا: )الجامعية

ضعاؼ ما ، فالطالب بيذه المرحمة يتكمؼ أالدراسة بمرحمة الدراسات العميا ارتفاع تكاليؼ -
 .فو طالب المرحمة الجامعية األولىيتكم

 .ا بدرجة كبيرة عمى جيوده الشخصيةاعتماد الطالب في مرحمة الدراسات العمي -
شرؼ أحد أعضاء ىيئة التدريس عمى طالب الدراسات العميا بشكؿ مباشر في كؿ خطوات يُ  -

 .البحثية رسالتو
، األمر ة بطالب المرحمة الجامعية األولىقارنالنضج الفكري لطالب مرحمة الدراسات العميا م -

 .  تطمب إعطائيـ حرية أكبر في العمؿالذي ي
 أيداف الدراسات العليا الرتبوية 

في تحقيؽ أىداؼ متطمبات  ُتعد الدراسات العميا التربوية مف أنجح السبؿ التي تسيـ     
يجاد أو اقتراح ا  كالتو، و معالجة قضايا النظاـ التربوي ومشالمدخؿ الموضوعي لالتنمية، و 

األداة العممية لرسـ السياسات أو اتخاذ القرارات الحموؿ الممكنة والمناسبة ليا مف جية، و 
 ( 957 : 9115، ة مف جية أخرى )األستاذ و الحجارالتربوي
في رسـ السياسات  اإلسياـفالدراسات التربوية في مجمؿ مستوياتيا تيدؼ إلى       

لؾ مف أجؿ ذرارات السميمة مف خالؿ التحميؿ والتشخيص العممي ، و لقاتخاذ االتربوية، و 
حداث التغيرات المرغتطويره، و تحسيف العمؿ التربوي و  ، و وبة في سموؾ األفراد و اتجاىاتيـا 

لشامؿ لممتعمـ. التوصؿ إلى أفضؿ الظروؼ التعميمية التي تساعد عمى تحقيؽ النمو ا
 (998 : 9101العصيمي ، )

وية ىو الكشؼ عف المعرفة الجديدة، وتقديـ الحموؿ اليدؼ األسمى لمدراسات التربلعؿ و      
بعاد المختمفة لمعممية التربوية، وما البدائؿ التي تساعد عمى تعميؽ فيمنا لألواإلجابات و 

إلى أف المشكالت التربوية متجددة، باإلضافة وؿ، ما نجيمو مف حميكتنفيا مف مشكالت، و 
ـّ و   حؿألفكار الجديدة التي تساعد عمى بعض ا األمر ، بؿ يتطمبنمطياً اًل ليا ح ليسمف ث

األستاذ و الحجار ، تأتي إال عف طريؽ البحث التربوي. ) مثؿ ىذه األفكار ال، و ىذه المشكالت
9115 : 955) 
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 :9107ف، وآخر إبراىيـ و )و يمكف تمخيص أىداؼ الدراسات العميا التربوية فيما يمي:      
915-916) 
وتطويرىا عف طريؽ البحث واالستكشاؼ واالنفتاح عمى التراث  التربويةراء المعرفة إث -

 .دراستو بموضوعيةالتربوي و الثقافي و الفكري و 
ث العممي بما فييا مف أساليب البحميارات و  طالب الدراسات العميا التربويةإكساب  -

البيانات  جمعو مشكمة البحث واشتقاؽ الفروض واختبارىا وبناء أدوات البحث تحديد 
 . كتابة تقرير البحثتفسيرىا و وتحميميا و 

الحاجات الراىنة بما يتناسب و  التربوية تجديد معارؼ الممتحقيف بالدراسات العميا -
 .النمو المينيمساعدتيـ عمى ، و والمتوقعة

عف  المجتمعية متطمبات خطط التنميةخدمة البيئة واالستجابة لحاجات المجتمع و  -
 التربويةتقديـ االستشارات إعداد تمؾ الخطط ومتابعتيا و  ؽ االشتراؾ فيطري

لمعالجة القضايا  التربوية توجيو البحوثو  لممؤسسات التربوية والمجتمعية 
 .المختمفة المجتمعية

لتي ظيرت نتيجة الثورة العممية والتكنولوجية بأسموب ا التربوية التصدي لممشكالت -
، بالمجتمع كميات التربيةدؼ إلى ربط القياـ بدراسات تطبيقية تيعممي شامؿ، و 
 .وتربوية مرحمة تعميمية ممتزمة بوظيفة اجتماعية التربوية فالدراسات العميا

نيا مف إنجاح مك  توفير القوى العاممة المدربة عمى مستويات عميا مف العمـ بما يُ  -
 .بالمؤسسات التربويةخطط التنمية 

 .مف خالؿ البحث الموضوعي لتعميميةاإيجاد حموؿ لممشكالت المجتمعية و  -
ا بيف أىداؼ معرفية يتضح مف العرض السابؽ تنوع أىداؼ الدراسات العميا التربوية م      

أف أساس نجاح الدراسات العميا التربوية  كما يتضح أيضاً ، اتداخمياقتصادية و اجتماعية و و 
سيامياع المحيط و بالجامعة يعتمد عمى قدرتيا عمى تطوير نفسيا و تعميؽ اتصاليا بالمجتم  ا 

المستجدات يا عمى استيعاب جميع المتغيرات و كذلؾ قدرت، و حؿ المشكالت المجتمعية في
 .المعاصرة
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 الرتبوية العليا الدراسات أيمية

 عامة، بصفة العميا الدراسات مجاالت مف ميماً  مجاالً  التربوية العميا الدراسات مثؿتُ       
 مف بيما يتصؿ وما والتعميـ التربية ىو التربوية العميا تلمدراسا األساسي الميداف ألف وذلؾ
 والنفسية التربوية المجاالت في المتخصصيف مف لكؿ أىميتيا عف فضالً  ومشكالت، قضايا

 :في التربوية العميا الدراسات أىمية تكمف ذلؾ ضوء وفي،  التعميمية السياسة وصانعي
 (  019-010: 9104مرزوؽ ، )
 بالدراسات االىتماـ  كذلؾ حميا، محاولةو  التعميـ بالبحث تواجو التي المشكالت تناوؿ -

ذلؾ ، و مستقبال التعميـ تواجو قد التي لممشكالت الحموؿ تقديـ إلى تسعى التي المستقبمية
 وقوعيا. لتجنب  مسبقاً  بتقديـ التدابير االحترازية ليا

التربية لالستمرار في  اتاستقطاب الصفوة مف خريجي كميإعداد أعضاء ىيئة التدريس و  -
 .البحث التربويالدراسة و 

 المعارؼ مف بمجموعة ـوتزويدى طالب الدراسات العميا في الكميات التربوية، إعداد -
 التي والكفايات الميارات مف العديد سابيـتاك يسريُ  نحو عمى العمميةو  النظرية والميارات
التربوية  المعرفة مياديف في يدجد ىو ما عمى واالطالع والدراسة البحث مف تمكنيـ

 المختمفة. االجتماعيةو 
ية مف خالؿ البحث العممي حؿ مشاكؿ التنمميا بشكؿ كبير في خدمة المجتمع و إسيا -

 .التربوي
راسة مشكالت المجتمع يرجع البعض أىمية الدراسات العميا التربوية إلى كونيا أداة لدو       

عبد الرحيـ ، ):ية وافية، كما تتأكد أىميتيا مف خالؿشكالت التربية دراسة عممم، و المدرسي
9114: 908 ) 

 .في زمف ثورة المعمومات و المعرفةفتح آفاؽ المعرفة التربوية الحديثة  -
 .مات المنتسبيف لمميداف التربوي وتجديد المعرفة التربوية ذاتيامعمو تجديد معارؼ و  -
المينة كاتجاه أساسي أكدت عميو التنمية المستدامة لممعمميف في مرحمة مزاولة  -

 .المعنية بتطوير أداء المعمـ كافةالمؤسسات 
 جامعة دمياط  التربية بكمية العميا ساتاالدر  -9
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( مف ذي 3( في )0049تـ إنشاء كمية التربية بدمياط بمقتضى القرار الوزاري رقـ )    
ة فعميا مف ـ وبدأت الدراس 0976( مف نوفمبر 95ىػ الموافؽ )0396الحجة سنة 

ظمت الدراسة بيا سواء في برامج و ـ في المقر القديـ بدمياط القديمة،  0/0/0977
الميسانس أو في برامج الدراسات العميا تابعة لجامعة المنصورة حتى صدر البكالوريوس و 

ـ  بإنشاء جامعة دمياط ومقرىا مدينة دمياط 9109( لسنة 09القرار الجميوري رقـ )
برامج الدراسات العميا عف جامعة المنصورة برامج البكالوريوس والميسانس و ، لتستقؿ الجديدة

 ( 12/1/2020البوابة االلكترونية لكمية التربية جامعة دمياط ، . )ريخمنذ ذلؾ التا
ميا بيا الدرجات طالب الدراسات الع - بناء عمى طمب كمية التربية -تمنح الجامعة و       

 (03 : 9106ئحة الدراسات العميا لكمية التربية بدمياط ، )ال       : العممية التالية
 .الدبمـو العامة في التربية -
 .الدبمـو المينية في التربية -
 .الدبمـو الخاصة في التربية -
 .الماجستير في التربية -
 .دكتوراه الفمسفة في التربية -
دولية " ات اليجوز تحويؿ الدراسة في أي مف ىذه الدرجات عبر شبكة المعمومو         

األقساـ العممية المختصة ومجمس الكمية ذلؾ بناء عمى اقتراح مجالس التعميـ عف بعد " و 
سات العميا لكمية الئحة الدرا)ت العميا والبحوث ومجمس الجامعة.وموافقة مجمس الدراسا

 (08 : 9106، التربية بدمياط
 جامعة دمياط التربية بكمية العميا ساتاأىداؼ الدر 

دليؿ الدراسات العميا ) قطاع الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة دمياط إلي: يسعي        
 (00 : 9106لكمية التربية بدمياط ، 

  تنفيذ الخطط التطويرية لبرامج الدراسات العميا وفؽ المعايير التي تخضع ليا
المؤسسات الجامعية والمراكز العممية المتخصصة مف خالؿ توفير بيئات تعميمية 

 لمتعميـ والتدريب والبحث العممي التربوي. متميزة تتيح فرصاً 
  تحقيؽ الجودة والتميز في عناصر العممية التعميمية البشرية والفيزيقية بما يضمف

قميمياً  تقديـ خدمات تعميمية تؤىميا لممنافسة مع نظرائيا محمياً   .وا 
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 خدمة البحث تقديـ خدمات تعميمية مينية وتربوية وتعميمية متخصصة موجية ل
العممي واإلسياـ في تطويره مف منطمؽ الحرص عمي التميز والتفوؽ في ىذه 

 المجاالت.
 .االرتقاء بالبحث العممي التربوي وفؽ برامج تخضع لمتطوير بشكؿ مستمر 
 .األخذ بكؿ جديد بما يتناسب مع التطورات في ميداف البحث التربوي 
 مستمر وبالصورة التي تضمف ليـ إعداد كوادر مؤىمة بأدوات النمو الميني ال

ثبات الذات  .المنافسة في سوؽ العمؿ وا 
  إعداد باحثيف قادريف عمي إنتاج المعرفة التربوية وتوظيفيا بكفاءة لعالج ما ىو

 .كائف مف مشكالت، وتطوير العمؿ في ىذا الميداف
 معوقات البحح العلمي يف كليات الرتبية - 3

في تمبية  –باعتباره أحد فروع البحث العممي  –ث التربوي سيـ بو البحعمى الرغـ مما يُ    
صالح التعميـ و متطمبات المجتمع مف  النيوض بواقع خالؿ أىدافو الرامية إلى تطوير وا 

و د مف المعوقات التي تواجيعد توجد وإال أن( 948: 9109، )حماداتالممارسات التربوية.
 نخص منيا بالذكر ما يمي : تحد مف وظيفتو ،البحث العممي بكميات التربية و 

ير مف جيد التي تستنزؼ الكثدارية عمى أعضاء ىيئة التدريس و اإلكثرة األعباء التدريسية و  -
 (97 : 9119العقيمي ، ووقت األستاذ الجامعي. )

ضعؼ صعوبة جمع المعمومات والبيانات الخاصة بالبحث، والبعد عف الواقع التربوي و  -
ؿ مع المسؤوليف بوزارة التربية ضعؼ التواصث التربوية، و ستفادة مف نتائج البحو اال
   ( Crick & Harlen , 2004 :60التعميـ . )و 

الضغوط مباحثيف، و : ضعؼ اإلعداد العممي لمعوقات تتصؿ بالباحث التربوي، مثؿ -
ية : تعدد المشكالت التربو األسرية، ومعوقات تتصؿ بميداف البحث منيااالجتماعية و 
تعاوف عينات  ضعؼصعوبة ضبط المتغيرات البحثية، و ، و دد محاورىاتعوتداخميا و 

     (  948: 9109.)حمادات ، البحث مع الباحثيف
، فكثير مف العامميف في الميداف التربوي تنقصيـ الخبرة نقص التدريب عمى البحث التربوي -

 (3: 9101المغيدي ، )والمعرفة بميارات البحث التربوي.
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بيئة المحيطة بو يتسـ اللموضوع بحثي مف الواقع التربوي و طالب صعوبة اختيار ال -
  (063: 9103العازمي ، ).بيؽ نتائجو في المؤسسات التربويةيمكف تطباألصالة و 

مف صعوبات في تحميؿ البيانات واختيار  في الميداف التربوي معاناة عديد مف الباحثيف -
 ( 401: 9101ميمي ، الخ).التحميؿ اإلحصائي المناسب في البحث الكمي

التي تعترضو  المعوقاتإلى وجود عديد مف  العممي بكميات التربية  البحث واقعيشير كما      
ضاء ىيئة التدريس سواء عمى مستوى المؤسسات التربوية أو عمى مستوى الباحثيف وأع

ف ، الدىشا):ربوي في مصر في النقاط التاليةلبحث التا معوقاتتتمخص ، و بكميات التربية
9104 : 49- 55) 

 البحثية المراكز إلييا تستند أف يمكف التربوي لمبحث المعالـ واضحة سياسة وجود عدـ -
 تضبط استراتيجيات وجود عدـ إلى إضافة وتنفيذىا البحوث محاور لتحديد والجامعات
 التنمية خطط ومتطمبات ومشكالتو واحتياجاتو المجتمع مطالب إلى بالرجوع األولويات

 كما عشوائية، تكف لـ إف اجتيادية بصورة بالبحوث القياـ عميو ترتب مما بو، صةالخا
 البحوث. تكرار عميو ترتب

ف، واإلبداع لألصالة افتقار عديد مف البحوث التربوية - ، فأغمب متفاوتة بنسب ذلؾ كاف وا 
 الطفيفة التعديالت بعض إدخاؿ مع الغير ألبحاث تكرار عف عبارة المنجزة البحوث التربوية

 تخصصيا. مجاالت في لممعرفة حقيقية إضافات بيا توجد وال، عمييا
 أجنبية لبحوث استعادة محض إال جوىرىا في ليست والدكتوراه الماجستير رسائؿ مف كثيرا -

 العرب. مف عينات عمى غربية بحث ألدوات تطبيؽ محض أو
 واإلجراءات العمؽ، نقصياوي معينة فكرية بمدرسة مرتبطة غير التربوية البحوث عظـمُ  -

 كافية. بدرجة موثقة غير نتائجيا فإف ولذلؾ تماما، دقيقة غير البحثية
 النوعية. أو الكيفية البحوث غيابو  الكمية التربوية البحوث عمى بحوثنا معظـ في التركيز -
 يتحممو مما أكثر بياناتو، وبصورة لتحميؿ اإلحصائية والوسائؿ األرقاـ استخداـ في المبالغة -

 البحث.
 الباحث معايشة خالؿ مف تتـ أف يمكف والتي التربوية البحوث في النقدية الرؤية غياب -

 آليات معرفة مف تمكنو بدرجة يدرسو الذي الموقؼ في يندمج وأف بحثو، لموضوع
 .وأىميتو قيمتو األكاديمي العمؿ يفقد الرؤية ىذه االجتماعي، فبدوف التفاعؿ وديناميات
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 اإلطار امليدانيثانيا : 

جراءاتيا ونتائجيا  أىدافيا حيث مف الميدانية الدراسةفيما يمي عرض محاور و      :وا 
 امليدانية: الدراسة أيداف -

 إلى: الميدانية الدراسة استيدفت
الدكتوراه في كمية التربية ستير و برنامجي الماجالمعوقات التي تواجو طالب  تحديد – 0

 .قدميـ في مياميـ البحثيةتعوؽ ت بجامعة دمياط  والتي
لممعوقات األكاديمية، اإلشرافية، اإلدارية، الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية  – 9

 –برامج الدراسات العميا ) تعزى إلى متغيرات الدراسة التيالشخصية واالجتماعية و 
 (.التربويالقسـ  –الجنس 

 امليدانية: الدراسة إجراءات -
 الدراسة جمتمع و عيهة  

 الدكتوراهميا المسجميف لدرجتي الماجستير و في طالب الدراسات الع الدراسة مجتمع ُتمّثؿ     
،  و يبمغ عددىـ ـ 9109/9191لؾ في العاـ الجامعي ذو ، في كمية التربية بجامعة دمياط

قسـ أصوؿ التربية، قسـ المناىج  ىي ؛و طالبة موزعيف عمى أربعة أقساـ و  ( طالباً 469)
تـ استبعاد قسـ وقسـ تكنولوجيا المعمومات، و ، ريس، قسـ عمـ النفس التربويوطرؽ التد

وقت إجراء الدراسة بو في لدراسات العميا ابرامج تفعيؿ رياض األطفاؿ مف ىذه الدراسة لعدـ 
 .الحالية
 التأكد بيدؼ الدراسة، مجتمع مف استطالعية عينة عمى الدراسة أداة بتطبيؽ الباحث قاـ     
تمثمت في  الدراسة مجتمعل ممثمة عشوائية عينة اختيار تـ األداة، ثـ وثبات صدؽ مف
الدكتوراه في ميا المسجميف لدرجتي الماجستير و الدراسات العطالبة مف طالب ( طالب و 048)

%( مف مجتمع 39بنسبة ) ـ 9109/9101في العاـ الجامعي  كمية التربية بجامعة دمياط
نة الدراسة بالنسبة إلى مجتمع الدراسة في كؿ مف أقساـ عي اآلتييوضح الجدوؿ و ، األصؿ

 .لمجنس الكمية وفقاً 
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 (1) سلى جذٔل

 ػُٛخ انذساعخ ثبنُغجخ إنٗ يجزًغ انذساعخ فٙ كم لغى يٍ ألغبو انكهٛخ ٔفمب نهجُظ 

 انمغى
 َغجخ انؼُٛخ )%( ػذد أفشاد انؼُٛخ ػذد انطالة

 انكهٙ س ر و س ر و س ر

 36.2 36.7 35.5 55 33 22 152 90 62 أطٕل انزشثٛخ

انًُبْج ٔ طشق 

 انزذسٚظ
63 113 176 25 29 54 39.7 25.7 30.7 

ػهى انُفظ 

 انزشثٕ٘
25 57 82 8 15 23 32 26.3 28 

 30.8 31.3 30 16 10 6 52 32 20 ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

 32 29.8 35.9 148 87 61 462 292 170 انًجًٕع

ينة الدراسة بالنسبة إلى مجتمع الدراسة في كؿ قسـ مف ع اآلتيكما يوضح الجدوؿ      
 لمدرجة العممية والجنس. أقساـ الكمية وفقاً 

 (2) سلى جذٔل

 انجُظ هًٛخ ٔػُٛخ انذساعخ ثبنُغجخ إنٗ يجزًغ انذساعخ فٙ كم لغى يٍ ألغبو انكهٛخ ٔفمب نهذسجخ انؼ

 انمغى
 َغجخ انؼُٛخ )%( ػذد أفشاد انؼُٛخ ػذد طالة انذكزٕساِ َغجخ انؼُٛخ )%( ػذد أفشاد انؼُٛخ ػذد طالة انًبجغزٛش

 انكهٙ س ر و س ر و س ر انكهٙ س ر و س ر و س ر

 54.8 55 54.5 17 11 6 31 20 11 31.4 31.4 31.4 38 22 16 121 70 51 أطٕل انزشثٛخ

انًُبْج ٔ 

 طشق انزذسٚظ
37 67 104 13 15 28 35.1 22.4 27 26 46 72 12 14 26 46 30.4 36.1 

ػهى انُفظ 

 انزشثٕ٘
15 47 62 5 11 16 33.3 23.4 25.8 10 10 20 3 4 7 30 40 35 

ركُٕنٕجٛب 

 انزؼهٛى
12 22 34 3 5 8 25 22.7 23.5 8 10 18 3 5 8 37.5 50 44.4 

 41 39.5 43.6 58 34 24 141 86 55 28 25.7 32.2 90 53 37 321 206 115 انًجًٕع

 برامج الدراسات العميا – التربويعف نسبة متغيرات الدراسة "القسـ  اآلتييعبر الجدوؿ و      
 .الدراسة عينةالجنس" إلى  –
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 (3) سلى جذٔل

 انذساعخ ػُٛخانجُظ" إنٗ  –انذسجخ انؼهًٛخ  –يزغٛشاد انذساعخ "انمغى األكبدًٚٙ 

 انُغجخ % ػذد أفشاد انؼُٛخ انًزغٛش

 37.2 55 أطٕل انزشثٛخ

انًُبْج ٔ طشق 

 ٚظانزذس
54 36.5 

 15.5 23 ػهى انُفظ انزشثٕ٘

 10.8 16 ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

 %100 148 انًجًٕع

 60.8 90 يبجغزٛش

 39.2 58 دكزٕساِ

 %100 148 انًجًٕع

 41.2 61 ركش

 58.8 87 أَضٗ

 %100 148 انًجًٕع

 أداة الدراسة : -

 بالمعوقاتعبارة تتعمؽ (63)قاـ الباحث بتصميـ استبانة تضمنت في صورتيا النيائية        
في كمية التربية بجامعة  الدكتوراهب المسجميف لدرجتي الماجيستير و التي يمكف أف تواجو الطال

والدراسػات السابقة المتعمقة  ة عمى األدب النظػريػث في بناء االستبانػ، وقد اعتمد الباحدمياط
، األداة عباراتس لإلجابة عمى قد تـ استخداـ مقياس ليكرت بدرجاتو الخمو  ،الدراسةموضوع ب

غير ، (1) غير موافؽ، (2) محايد، (3) موافؽ، (4) موافؽ تماماً حيث تدرجت االستجابة مف 
 .(0) موافؽ تماماً 

 تمثمت محاور االستبانة في أربعة محاور: و 
 .( عبارة19يتضمف )ور األوؿ :  المعوقات األكاديمية، و المح
 .( عبارة18يتضمف )فية، و حور الثاني : المعوقات اإلشراالم
 .( عبارة15يتضمف )محور الثالث : المعوقات اإلدارية، و ال
 .( عبارة11يتضمف )حور الرابع : المعوقات الشخصية واالجتماعية، و الم
قد تـ توزيع االستبانة عمى عينة مف طالب الماجستير والدكتوراه المسجميف في كمية و     

 عدد اآلتييوضح الجدوؿ ـ، و  9109/9191اسي دمياط لمعاـ الدر التربية بجامعة 
تمتـز بالتعميمات  الصالحة بعد استبعاد االستمارات التي لـاالستبانات الموزعة والمستردة و 

 .الخاصة بممئيا
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 (4) سلى جذٔل

 ثٛبٌ ثبالعزًبساد انًٕصػخ ػهٗ أفشاد انؼُٛخ

 انؼُٛخ
انُغخ 

 انًٕصػخ

انُغخ 

 انًغزشدح
 انظبنخ انًغزجؼذ انفبلذ

طالة انًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ 

انًغجهٍٛ فٙ كهٛخ انزشثٛخ جبيؼخ 

 ديٛبط

196 159 37 11 148 

 :خطوات بهاء أداة الدراسة -

 :الدراسةاتبع الباحث الخطوات التالية في بناء أداة 
 لدراسات العميا بكميات مجاؿ ا في يةو الترب دبياتاأل الواردة في والمعمومات البيانات تحميؿ

 .بيا الدكتوراهتواجو طالب برنامجي الماجيستير و وقات التي المعالتربية و 
 بساطة المغة بحيث ال غة عبارات االستبانة الموضوعية والوضوح و راعى الباحث عند صيا

 .ا إال المعنى المقصودُيفيـ مني
 اىيـ شد انتببع منطقي لمساعدة أفراد العينة و تـ ترتيب عبارات االستبانة في تتا

 .ة لمعباراتلالستجابة السميم
 غة االستبانة في صورتيا المبدئيةصيا. 
 ( محكميف 10عددىـ )ة عمى السادة المحكميف بالكمية و عرض الصورة المبدئية لالستبان

 .ربية بالكميةمف أساتذة الت
  التي أشار إلييا السادة المحكموف، وصوال إلى الصورة النيائيةإجراء كافة التعديالت. 

 ثبات االستبانة : -

 القيمة أكدت حيث  )كرونباخ األف(  معادلة باستخداـ االستبانة ثبات حساب تـ       
 ككؿ، لالستبانة الثبات مف عالية درجة وجود (0.942ىي )و   الثبات لمعامؿ الحسابية

 االستبانة صالحية يؤكد ما وىو الثقة، مف عالية بدرجة االستبانة مع التعامؿ مكانيةا  و 
 .العينة أفراد عمى لمتطبيؽ
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 صدق االستبانة : -
 :لدراسة إلى ثالثة أنواع مف الصدؽاعتمد الباحث في سبيؿ التأكد مف صدؽ أداة ا

 ( 10صدؽ المحكميف : حيث عرض الباحث االستبانة في صورتيا األولية عمى )
كؿ عبارة لممحور ، بغرض الحكـ عمى انتماء تذة مف كمية التربية جامعة دمياطأسا

، إضافة أو حذؼ أو اسبة العبارات، دقة صياغة العباراتالتي تندرج تحتو، مدى من
 .عبارات مف وجية نظرىـالمف  استبداؿ ما يرونو مناسباً 

  محور الذي تنتمي إليو، يقصد بو مدى اتساؽ كؿ عبارة مع الاالتساؽ الداخمي : و
ت ذلؾ مف خالؿ حساب معامالساب االتساؽ الداخمي لالستبانة و بح الباحث وقد قاـ
ة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو، وىذا ما الدرجط بيف درجة كؿ عبارة و االرتبا

 :اآلتييوضحو الجدوؿ 
 (5) سلى جذٔل

انذسجخ نكم يذٕس يٍ يذبٔس االعزجبَخسجخ كم ػجبسح ٕٔٚضخ يؼبيالد اسرجبط د

 

 انؼجبسح انًذٕس
يؼبيم 

 االسرجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبط
 انؼجبسح

ؼبيم ي

 االسرجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبط

ٕس 
ذ
انً

ل
ٔ
أل
ا

 

د 
انًؼٕلب

ألكبدًٚٛخ
ا

 1 .434** 2 .614** 3 .483** 4 .429** 5 .578** 

6 .507** 7 .468** 8 .457** 9 .409** 10 .534** 

11 .491** 12 .465** 13 .572** 14 .606** 15 .629** 

16 .379** 17 .533** 18 .517** 19 .447**   

ٕس 
ذ
انً

ٙ
انضبَ

 

د 
انًؼٕلب

ششافٛخ
إل
ا

 1 .739** 2 .788** 3 .833** 4 .808** 5 .854** 

6 .690** 7 .779** 8 .705** 9 .816** 10 .594** 

11 .823** 12 .612** 13 .750** 14 .825** 15 .713** 

16 .791** 17 .796** 18 .723**     

ٕس 
ذ
انً

ش
انضبن

انًؼٕلب 

د 

إلداسٚخ
ا

 

1 .512** 2 .241** 3 .458** 4 .535** 5 .474** 

6 .531** 7 .611** 8 .587** 9 .597** 10 .372** 

11 .611** 12 .577** 13 .513** 14 .622** 15 .582** 

ٕس 
ذ
انً

غ
انشاث

 

د 
انًؼٕلب

ظٛخ 
خ
ش
ان

ػٛ
جزًب

ال
ٔا

 ح

1 .477** 2 .430** 3 .766** 4 .699** 5 .636** 

6 .561** 7 .591** 8 .592** 9 .720** 10 .468** 

11 .456**         

 عبارات مف عبارة كؿ ارتباط معامؿ ةقيم أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح      
 مما العبارات، لجميع 0.05 ) )  عند إحصائيا دالة إليو تنتمي التي المحور مع االستبانة

                                                 


 . 0.05)دال عند مستوى ))**(  
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 وأبعاد عبارات صدؽ يؤكد ما وىذا صدؽ، تتمتع بدرجة االستبانة عبارات جميع أف عمى يدؿ
 .الميداني لمتطبيؽ وصالحيتيا االستبانة ومحاور
  األىداؼ يعد أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽالصدؽ البنائي : و 

 الكمية بالدرجة محور كؿ ارتباط مدى ويبيف إلييا، الوصوؿ األداة التي تريد
 محور لكؿ الكمية الدرجة بيف االرتباط معامالت الجدوؿ التالي ويوضح لالستبانة،

 .لالستبانة الكمية والدرجة محاورىا مف
 (6) سلى جذٔل

 انذسجخ انكهٛخ نالعزجبَخْب ٕٔٚضخ يؼبيالد االسرجبط ثٍٛ انذسجخ انكهٛخ نكم يذٕس يٍ يذبٔس

 يذبٔس االعزجبَخ
يؼبيم 

 االسرجبط

يغزٕٖ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 االدظبئٛخ

 دال 0.05 **766. انًذٕس األٔل : انًؼٕلبد األكبدًٚٛخ

 دال 0.05 **835. انًذٕس انضبَٙ : انًؼٕلبد اإلششافٛخ

 دال 0.05 **766. انًذٕس انضبنش : انًؼٕلبد اإلداسٚخ

انًذٕس انشاثغ : انًؼٕلبد انشخظٛخ 

 ٔاالجزًبػٛخ
.657** 0.05 

 دال

 والدرجة محور لكؿ الكمية الدرجة بيف االرتباط التمعام السابؽ أف  الجدوؿ مف بيفتي        
 مستوى عند إحصائياً  دالة ( وجميعيا ( 835.-657.بيف  ما تراوحت لالستبانة، الكمية
 .لقياسو  وضعت لما صادقة االستبانة محاور تعتبر وبذلؾ  0.05)) معنوية
 : ( 0.942) يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االستبانةو  الصدؽ الذاتي

ـّ فإف الصدؽ الذاتي لالستبانة )و   الصمة عمى يدؿ مما مرتفعة وىي، 0.971)مف ث
 .والثبات الصدؽ الذاتي بيف الوثيقة

 املعاجلة اإلحصائية :

و ذلؾ  SPSS منظومة النتائج تحميؿ في المستخدـ اإلحصائي األسموب فتضمّ      
و حساب ، منيا لكؿ المئوية النسبة سابح ثـ عبارة لكؿ المقابمةباستخداـ حساب التكرارات 

 .لمتعرؼ عمى مستوى الداللة 9، كاتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياريالم
 تحميؿ نتائج الدراسة الميدانية 

ات التي تواجو طالب ما المعوقىو السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة و لإلجابة عف       
 دمياط ؟ الدكتوراه في كمية التربية بجامعةالماجيستير و 

 :يأتي كما االستبانة، لمحاور وفًقا الدراسة عينة استجابات تـ تحميؿ    
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في كمية التربية بجامعة  الدكتوراهة التي يواجييا طالب الماجستير و أوال : المعوقات األكاديمي
 .ذلؾ مف وجية نظرىـدمياط و 

 (7) سلى جذٔل

 ٕلبد األكبدًٚٛخانخبطخ ثبنًذٕس األٔل : انًؼاعزجبثبد ػُٛخ انذساعخ ٔ

 انؼــــــــــجبسح و

 انزكشاس ٔانُغجخ

 2كب

ظ 
ع
زٕ
نً
ا

خ
ج
ًش
ان

ف  
شا
ذ
الَ
ا

٘
بس
ؼٛ
نً
ا

بو 
نؼ
 ا
بِ
ج
الر
ا

 

ت
رٛ
زش
ان

 

غٛش 

يٕافك 

 رًبيب  

غٛش 

 يٕافك
 يٕافك يذبٚذ

يٕافك  

 رًبيب  

1 

رذاخم 

انًشكالد 

انزشثٕٚخ ٔ 

رؼذد 

 يزغٛشارٓب .

 37 79 17 11 4 د

 4 يٕافك 950. 2.91 123.48
% 3% 7% 11% 53% 25% 

2 

طؼٕثخ 

لٛبط 

انًزغٛشاد 

 انزشثٕٚخ .

 22 67 28 30 1 د

 12 يٕافك 999. 2.53 76.932
% 1% 20% 19% 45% 15% 

3 

لهخ رؼبٌٔ 

ػُٛبد 

انجذش يغ 

 انطبنت .

 55 54 11 27 1 د

 5 يٕافك 1.112 2.91 81.459
% 1% 18% 7% 36% 37% 

4 

طؼٕثخ 

ٛك رذم

انزٕاصٌ ثٍٛ 

انظذق 

انذاخهٙ ٔ 

انظذق 

انخبسجٙ 

فٙ انجذٕس 

انزشثٕٚخ 

 انزجشٚجٛخ.

 27 68 42 8 3 د

 8 يٕافك 893. 2.73 94.905
% 2% 5% 28% 46% 18% 

5 

طؼٕثخ 

رُفٛز 

انجذٕس 

انكٛفٛخ فٙ 

انًٛذاٌ 

 انزشثٕ٘ .

 34 63 32 16 3 د

 7 يٕافك 999. 2.74 68.689
% 2% 11% 22% 43% 23% 

6 

طؼٕثخ 

انذظٕل 

ػهٗ 

انجٛبَبد 

انالصيخ  

نإلطبس 

انًٛذاَٙ 

 نهجذش .

 26 51 36 31 4 د

 14 يٕافك 1.089 2.43 39.500
% 3% 21% 24% 34% 18% 

7 

لهخ إفبدح 

انطالة يٍ 

دساعخ 

انًمشساد 

انزكًٛهٛخ 

 نهجذش .

 40 49 31 26 2 د

 9 يٕافك 1.097 2.67 42.608
% 1% 18% 21% 33% 27% 

8 

َمض 

انًجالد ٔ 

انذٔسٚبد 

انذذٚضخ 

 50 61 23 13 1 د

 2 يٕافك 955. 2.99 85.784
% 1% 9% 16% 41% 34% 
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غٛش 

 يٕافك
 يٕافك يذبٚذ

يٕافك  

 رًبيب  

ثًكزجخ 

 انكهٛخ .

9 

طؼٕثخ 

انذظٕل 

ػهٗ 

انًشاجغ 

راد انظهخ 

ثًٕضٕع 

 انجذش .

 29 46 19 47 7 د

 16 يذبٚذ 1.236 2.29 40.378
% 5% 32% 13% 31% 20% 

10 

طؼٕثخ 

انزطجٛك 

انًٛذاَٙ 

نهجذٕس 

انزشثٕٚخ 

ػهٗ َطبق 

جغشافٙ 

 ٔاعغ .

 66 50 21 10 1 د

 1 يٕافك 950. 3.15 101.93
% 1% 7% 14% 34% 45% 

11 

ضؼف 

يٓبسح 

انزٕصٛك 

 انؼهًٙ .

 15 50 30 41 12 د

 17 يذبٚذ 1.159 2.10 36.122
% 8% 28% 20% 34% 10% 

12 

ضؼف 

ٍ انزًكٍ ي

انهغخ 

 االَجهٛضٚخ .

 57 52 22 0 6 د

 6 يٕافك 1.252 2.89 33.784
% 4% 0% 16% 38% 42% 

13 

االفزمبس 

نًٓبسح 

اعزخذاو 

يظبدس 

انًؼهٕيبد 

االنكزشَٔٛخ 

. 

 25 40 18 47 18 د

 18 يذبٚذ 1.327 2.05 23.689
% 12% 32% 12% 27% 17% 

14 

ضؼف 

رٕظٛف 

انجذأل 

اإلدظبئٛخ 

ألشكبل ٔا

انجٛبَٛخ 

ثطشٚمخ 

رخذو 

 انجذش.

 33 56 33 22 4 د

 10 يٕافك 1.072 2.62 48.419
% 3% 15% 22% 38% 22% 

15 

ضؼف 

رفغٛش َزبئج 

انجذش ثشكم 

ػهًٙ 

 يُطمٙ .

 20 69 27 28 4 د

 13 يٕافك 1.033 2.49 78.014
% 3% 19% 18% 47% 14% 

16 

ضؼف 

يٓبسح 

انزذهٛم 

االدظبئٙ ٔ 

رذهٛم 

انجٛبَبد فٙ 

انجذٕس 

 انكًٛخ .

 43 68 22 13 2 د

 3 يٕافك 955. 2.93 92.878
% 1% 9% 15% 46% 29% 
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يٕافك 

 رًبيب  

غٛش 

 يٕافك
 يٕافك يذبٚذ

يٕافك  

 رًبيب  

17 

طؼٕثخ 

اخزٛبس 

يٕضٕع 

 انجذش .

 34 59 21 30 4 د

 11 يٕافك 1.129 2.60 54.500
% 3% 20% 14% 40% 23% 

18 

ضؼف 

االعزفبدح 

يٍ 

يُبلشبد 

انشعبئم 

انؼهًٛخ 

 ى .ثبنمغ

 19 35 29 57 8 د

 19 يذبٚذ 1.166 2.00 45.919
% 5% 39% 20% 24% 13% 

19 

طؼٕثخ 

انزٕاطم يغ 

األعبرزح 

انًزخظظٛ

ٌ نزذكٛى 

أدٔد 

 انذساعخ.

 26 49 42 25 6 د

 15 يٕافك 1.089 2.43 37.878
% 4% 17% 28% 33% 18% 

َزٛجخ االعزجٛبٌ 

 انخبص 

ثؼُٛخ طالة انضبَٕٚخ 

 بيخانؼ

 658 1066 504 482 91 د

 يٕافك 542. 2.603 

% 3% 17% 18% 38% 23% 

محور المعوقات في  الخاص باستجابات عينة الدراسةيتضح مف الجدوؿ السابؽ و     
 .(0.05لكؿ العبارات جاءت دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 9أف جميع قيـ كا األكاديمية

مف المعوقات  ميماً  عمى أف المعوقات األكاديمية تمثؿ جانباً  نةالعي داأفر  اتفاؽ يتضح كما    
 بمتوسط ككؿ المحور عمى االستجابة وتأكد ما وذلؾ التي يواجيونيا أثناء دراستيـ البحثية ،

 ( .2.603)حسابي 
وجود عديد مف المعوقات  أفراد العينة عمى مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح اتفاؽو        

العبارات رقـ   تواجييـ أثناء دراستيـ البحثية تمثمت في التي األكاديمية
التي تقاربت المتوسطات المرجحة و   (1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,17,19)

وفقػػا لمقيػػاس ليكرت (،  وذلؾ 2.00 - 3.15) ما بيف ، حيث تراوح المتوسط المرجح لياليا
 (.4-0الخماسي )

التي و  ،(9103بعض الدراسات السابقة كدراسة المغربي ) نتائج تتفؽ ىذه النتائج معو       
 قمة استجابة أفراد العينة ألداة الدراسةضعؼ تطبيؽ الدراسة الميدانية و أكدت عمى أف 

 وضعؼ ،ةو ضعؼ مياراتيـ البحثي لمطالب كذلؾ ضعؼ ميارة التحميؿ االحصائيالميدانية، و 
 .كاديمية لطالب الدراسات العمياأل المغة االنجميزية مف أىـ المعوقات ا الطالب في
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أشارت التي و ، (9119القرني )و  ،(9101الشرماف ) دراسة كما تتفؽ نتائج الدراسة مع    
ضعؼ ميارة الدراسات العميا تتمثؿ في أف أىـ المشكالت األكاديمية التي تواجو طالب  إلى

 .ةضعؼ مياراتيـ البحثيو  تحميؿ البيانات
الدكتوراه بحثية  لدى بعض طالب الماجستير و الميارات ال بعض يعزو الباحث ضعؼو     
، فأغمب دراستيـ األكاديمية ركزت عمى الجانب المعرفي مية إلى طبيعة إعدادىـ األكاديميبالك

، فعمى سبيؿ المثاؿ يجد بشكؿ واؼ الجانب التطبيقي عمىلـ تركز  في حيف أنياالنظري 
، كما أف مثالً  أو المقابمة دانية كاالستبانةبعضيـ صعوبة في إعداد أدوات الدراسة المي

نما اقتصرت متعمؽ و دراستيـ لمغة االنجميزية لـ تتعرض لمدراسات التربوية األجنبية بشكؿ  ا 
قدرتيـ عمى االستفادة  فير بشكؿ سمبي ، مما أثّ اسيات المغة االنجميزية بشكؿ عاـعمى أس

 .  بيةة المنشورة في الدوريات األجنمف الدراسات التربوي
 شيحةو  (9101المغيدي ) ،Azah (2012)كما اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج  دراسة    

 مف أىميامية تواجو طالب الدراسات العميا عمى وجود مشكالت أكادي( والتي أكدت 9117)
يعزو الباحث ذلؾ ، و ةالجامع مكتبات في الحديثة األجنبيةالدوريات العربية و و  المراجع قمة

 .ارد المالية المخصصة لتحديث وتطوير مكتبة الكميةلمو لضعؼ ا
 تقارب( حيث 9,11,13,18بينما كانت آراء العينة محايدة بالنسبة لمعبارات رقـ )     

ذلؾ  وفقا لمقياس ليكرت الخماسي (، و 2.43 - 2.29) لتتراوح ما بيف المتوسط المرجح ليا
عمى استخداـ مصادر المعمومات  بيرإلى حد ك يعزو الباحث ذلؾ إلى قدرة الطالبو  (.0-4)

غيرىا مف مستودعات األبحاث االلكترونية و و  بنؾ المعرفةو  االلكترونية كدار المنظومة
كذلؾ ارتفاع ميارة التوثيؽ المراجع ذات الصمة بموضوع البحث، و سيولة الحصوؿ منيا عمى 

و ما ىو اتيـ السابقة العممي خاصة لدى طالب الدكتوراه مقارنة بطالب الماجستير نتيجة خبر 
 .(9104يتفؽ مع دراسة مرزوؽ )
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في كمية التربية بجامعة  الدكتوراهاجييا طالب الماجستير و ثانيا : المعوقات اإلشرافية التي يو 
 .ذلؾ مف وجية نظرىـدمياط و 

 (8) سلى جذٔل

 انخبطخ ثبنًذٕس انضبَٙ: انًؼٕلبد اإلششافٛخاعزجبثبد ػُٛخ انذساعخ ٔ

 ــــجبسحانؼــــــ و

 انزكشاس ٔانُغجخ
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 رًبيب  

غٛش 

 يٕافك
 يٕافك يذبٚذ

يٕافك 

 رًبيب  

1 

ضؼف انزضاو 

انًششف فٙ 

يٕاػٛذِ 

انًذذدح 

يغجمب يغ 

 انطبنت .

 20 28 34 43 23 د

 15 يذبٚذ 1.278 1.86 11.392
% 16% 29% 23% 19% 14% 

2 

ضؼف 

ٔضٕح 

رٕجٛٓبد ٔ 

يالدظبد 

 انًششف .

 20 26 27 51 24 د

 16 يذبٚذ 1.293 1.78 20.311
% 16% 34% 18% 18% 14% 

3 

لهخ اجزًبع 

انًششف 

 ثبنطبنت .

 25 30 26 48 19 د
 13 يذبٚذ 1.314 1.96 16.392

% 13% 32% 18% 20% 17% 

4 

ضؼف يزبثؼخ 

شف انًش

نًشادم انؼًم 

ثبنشعبنخ أٔال 

 ثأٔل .

 25 36 12 53 22 د

 14 يذبٚذ 1.371 1.93 33.014
% 15% 36% 8% 24% 17% 

5 

ضؼف رفٓى 

انًششف 

نذبجبد 

ٔظشٔف 

 انطبنت .

 33 35 25 36 19 د

 5 يذبٚذ 1.365 2.18 7.270
% 13% 24% 17% 24% 22% 

6 

فشع 

انًششف 

نهًٕضٕع 

انجذضٙ ػهٗ 

 انطبنت .

 14 23 32 53 26 د

 17 يذبٚذ 1.213 1.64 28.824
% 18% 36% 22% 16% 9% 

7 

لهخ رٕجّٛ 

انطبنت فٙ 

كٛفٛخ 

انذظٕل ػهٗ 

األدثٛبد ٔ 

يظبدس 

انًؼهٕيبد 

انًُزًٛخ 

نًٕضٕع 

 انذساعخ .

 22 39 37 38 12 د

 7 يذبٚذ 1.195 2.14 19.635
% 8% 26% 25% 26% 15% 

8 

ضؼف 

بػذح يغ

انطبنت ػهٗ 

رطٕٚش لذسارّ 

ٔ يٓبسارّ 

 انجذضٛخ  .

 18 44 38 38 10 د

 6 يذبٚذ 1.139 2.15 29.297
% 7% 26% 26% 30% 12% 

 10 يذبٚذ 1.256 2.03 10.446 21 36 36 36 19 دلهخ رشجٛغ  9
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غٛش 

 يٕافك
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يٕافك 

 رًبيب  

انًششف  

إلثذاع انطبنت 

 انفكش٘ .

% 13% 24% 24% 24% 14% 

10 

اَشغبل 

ف انًشش

ثأػًبل إداسٚخ 

ٔ أػجبء 

رذسٚغٛخ 

داخم انجبيؼخ 

. 

 45 50 27 18 8 د

 1 يٕافك 1.178 2.72 42.608
% 5% 12% 18% 34% 30% 

11 

ضؼف رمجم 

انًششف 

ألفكبس انطبنت 

 ٔ آسائّ .

 20 29 42 42 15 د

 12 يذبٚذ 1.198 1.98 20.716
% 10% 28% 28% 20% 14% 

12 

اعزغشاق 

لذ انًششف ٔ

طٕٚم فٙ 

لشاءح ٔ إثذاء 

انًالدظبد 

انخبطخ 

 ثبنشعبنخ .

 31 49 27 29 12 د

 2 يذبٚذ 1.243 2.39 23.486
% 8% 20% 18% 33% 21% 

13 

ضؼف 

اعزخذاو 

انًششف 

نٕعبئم 

االرظبل 

اإلنكزشَٔٛخ 

 يغ انطبنت.

 27 32 28 44 17 د

 9 يذبٚذ 1.308 2.05 12.878
% 11% 30% 19% 22% 18% 

14 

رؼبيم 

انًششف 

ثشكم غٛش 

الئك يغ 

 انطبنت .

 23 13 29 28 55 د

32.676 1.47 1.454 
غٛش 

 يٕافك
18 

% 37% 19% 20% 9% 16% 

15 

اخزالف 

أػضبء نجُخ 

اإلششاف فٙ 

رٕجّٛ انطبنت 

. 

 29 44 40 17 18 د

 3 يذبٚذ 1.258 2.33 20.581
% 12% 11% 27% 30% 20% 

16 

ضؼف 

افك انزٕ

انشخظٙ ثٍٛ 

انًششف 

انشئٛظ ٔ 

انًششف 

انًشبسن ػهٗ 

 انشعبنخ .

 21 34 43 36 14 د

 8 يذبٚذ 1.192 2.08 18.824
% 9% 24% 29% 23% 14% 

17 

ضؼف رٕجّٛ 

انطبنت فٙ 

كٛفٛخ رطجٛك 

أداح دساعزّ 

 انًٛذاَٛخ .

 17 40 34 41 16 د

 11 يذبٚذ 1.204 2.01 20.311
% 11% 28% 23% 27% 11% 

18 

رغٛٛش 

انًششف 

نشأّٚ ٔ 

 26 40 41 29 12 د
 4 يذبٚذ 1.197 2.26 18.959

% 8% 20% 28% 27% 18% 
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غٛش 
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 يٕافك يذبٚذ

يٕافك 

 رًبيب  

يالدظبرّ 

 ثشكم يزكشس .

 اإلجًبنٙ
 437 628 578 680 341 د

 يذبٚذ 956. 2.053 

% 13% 26% 22% 24% 16% 

في محور المعوقات  الدراسةيتضح مف الجدوؿ السابؽ و الخاص باستجابات عينة    
 .(0.05لكؿ العبارات جاءت دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 9أف جميع قيـ كا اإلشرافية

لـ يمثؿ  الدكتوراه بالكميةمف طالب الماجستير و  العينة داأفر  جميع أف أيضاً  يتضح كما    
أفراد العينة  ستجابةا وتأكد ما وذلؾ ،دراستيـ البحثية بشكؿ كبير أثناء ليـ اإلشراؼ معوؽ

 .(2.053)حسابي  بمتوسط ككؿ المحور عمى بشكؿ محايد
أعباء تدريسية داخؿ ة و بينما اتفؽ جميع أفراد العينة عمى أف انشغاؿ المشرؼ بأعماؿ إداري    

و االستجابة عمى العبارة رقـ تأكد ما ذلؾوؽ ليـ في اتماـ دراستيـ البحثية، و الجامعة يمثؿ مع
شعباف  يتفؽ ىذا مع نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسةو  (2.72حسابي )( بمتوسط 10)
التي أكدت عمى أف انشغاؿ و Abiddin(  2007 )، و(9109فريج  ) (، ودراسة9107)

كما  ،تواجو طالب الدراسات العميايعد مف أىـ المعوقات اإلشرافية التي  ضيؽ وقتيـ و  المشرفيف
التي أشارت إلى ( و 9114رزؽ ) ،(9101(، المغيدي )9100الشرع ) اتفقت أيضا مع دراسة

يعزو الباحث ذلؾ الرتفاع عدد الساعات التدريسية  و  ،ادة أعباء ىيئة التدريس المشرفيفزي
كذلؾ انشغاؿ عديد مف أساتذة الكمية أعضاء الييئة التدريسية بالكمية، و  مقابؿ انخفاض عدد 

 يؤثر بشكؿ كبير عمىو  ما يستنزؼ جيد المشرؼم بأعباء إدارية داخؿ الكمية وكذلؾ بالجامعة
 . ر والدكتوراه بشكؿ دوريإمكانية اجتماع المشرؼ بطالب الماجستي

ىي )ضعؼ التزاـ المشرؼ في و ( 1,2,3,4,11أف العبارات ) الحظ مف الجدوؿ السابؽيُ كما    
اجتماع قمة ، وضوح توجييات و مالحظات المشرؼ ، ضعؼواعيده المحددة مسبقا مع الطالبم

بؿ المشرؼ ، ضعؼ متابعة المشرؼ لمراحؿ العمؿ بالرسالة أوال بأوؿ، ضعؼ تقالمشرؼ بالطالب
، 1.86( سجمت متوسطات حسابية متقاربة بمغت قيمتيا عمى التوالي )ألفكار الطالب و آرائو

 أعضاء توافؽ أفراد العينة عمى أف يشير إلىاألمر الذي  ،(1.98،  1.93،  1.96،  1.78
، مما بالكمية لدييـ ميارات إشرافية تمكنيـ مف التعامؿ مع طالبيـ بشكؿ مناسب التدريس ىيئة
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ىو ما يتفؽ مع نتائج دراسة و  ترتب عميو رضا الطالب عف أداء مشرفييـ بدرجة متوسطة،
Abiddin(2007). 

طالب بما يحفظ كرامة الأفراد العينة عمى تعامؿ المشرؼ بشكؿ الئؽ مع الطالب  أكد كما      
ىو ما يتفؽ مع و ، (1.47بمتوسط حسابي )(14ىذا أكده االستجابة عمى العبارة رقـ )، و وآدميتو
 .Abiddin(2007)دراسة 

في كمية التربية بجامعة  الدكتوراهة التي يواجييا طالب الماجستير و ثالثا : المعوقات اإلداري
 ذلؾ مف وجية نظرىـ .دمياط و 

 (9) سلى جذٔل

 ذساعخ ٔ انخبطخ ثبنًذٕس انضبنش : انًؼٕلبد اإلداسٚخاعزجبثبد ػُٛخ ان
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غٛش 

 يٕافك
 يٕافك يذبٚذ

يٕافك  

 رًبيب  

1 

ثظء اإلجشاءاد 

اإلداسٚخ نهزغجٛم 

 . ٔانًُخ

 72 54 16 6 0 د
78.811 3.30 .820 

يٕافك 

 رًبيب  
2 

% 0% 4% 11% 36% 49% 

2 

اسرفبع سعٕو 

انذساعبد انؼهٛب 

 ثبنكهٛخ.

 113 23 5 7 0 د
213.40 3.64 .766 

يٕافك 

 رًبيب  
1 

% 0% 5% 3% 16% 76% 

3 

ضؼف رؼبٌٔ 

يٕظفٕ انذساعبد 

 انؼهٛب يغ انطبنت .

 38 38 36 26 10 د
 14 يٕافك 1.237 2.46 19.568

% 7% 18% 24% 26% 26% 

4 

افزمبس انكهٛخ 

أليبكٍ اعزشادخ 

يجٓضح نطالة 

 انذساعبد انؼهٛب .

 76 44 12 14 2 د

124.16 3.20 1.030 
يٕافك 

 رًبيب  
5 

% 1% 9% 8% 30% 51% 

5 
طؼٕثخ االعزؼبسح  

 يٍ يكزجخ انكهٛخ.

 75 23 30 19 1 د
 8 يٕافك 1.137 3.03 102.54

% 1% 13% 20% 16% 51% 

6 

طؼٕثخ انذظٕل 

ػهٗ إجبصح رفشؽ 

 ػهًٙ .

 82 38 22 2 4 د
144.97 3.30 .958 

يٕافك 

 رًبيب  
3 

% 3% 1% 15% 26% 55% 

7 

ضؼف اْزًبو 

إداسح انكهٛخ 

ثًشكالد طالة 

 انذساعبد انؼهٛب.

 58 57 23 10 0 د

 6 يٕافك 902. 3.10 47.730
% 0% 7% 16% 39% 39% 

8 

ضؼف فشطخ 

اخزٛبس انطبنت 

نهًششف انز٘ 

 ٚشغت فّٛ.

 51 37 30 23 7 د

 12 يٕافك 1.228 2.69 36.054
% 5% 16% 20% 25% 34% 

9 

رأخش انمغى فٙ 

رذذٚذ انًششف 

 األكبدًٚٙ نهطبنت .

 33 33 43 35 4 د
 15 يذبٚذ 1.151 2.38 29.973

% 3% 24% 29% 22% 22% 

10 

اكزًبل َظبة 

انًششف فٙ ػذد 

انطالة انًششف 

 53 57 27 9 2 د
 9 يٕافك 955. 3.01 84.162

% 1% 6% 18% 39% 36% 
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يٕافك  

 رًبيب  

ػهٛٓى ٔفمب نالئذخ 

 انكهٛخ.

11 

ٔجٕد ػمجبد 

إداسٚخ فٙ 

انذظٕل ػهٗ 

انجٛبَبد انًطهٕثخ 

 نهجذش .

 41 65 27 15 0 د

 11 يٕافك 927. 2.89 37.405
% 0% 10% 18% 44% 28% 

12 

ضؼف  اعزخذاو  

إداسح انذساعبد 

انؼهٛب نهزكُٕنٕجٛب  

. 

 35 56 22 32 3 د

 13 يٕافك 1.130 2.59 50.581
% 2% 22% 15% 38% 24% 

13 

طؼٕثخ اعزئزاٌ 

انطبنت يٍ جٓخ 

ػًهّ نًجبششح 

 األػًبل انجذضٛخ .

 75 48 17 5 3 د

130.78 3.26 .936 
يٕافك 

 رًبيب  
4 

% 2% 3% 11% 32% 51% 

14 

رؼُذ سؤعبء 

انؼًم يغ 

يشؤٔعٛٓى يٍ 

طالة انذساعبد 

 انؼهٛب .

 66 39 31 9 3 د

 7 يٕافك 1.042 3.05 86.054
% 2% 6% 21% 26% 45% 

15 

طؼٕثخ انذظٕل 

ػهٗ يٕافمبد 

انجٓبد انشعًٛخ 

نجًغ انجٛبَبد 

 انًزؼهمخ ثبنجذش .

 54 52 24 17 1 د

 10 يٕافك 1.026 2.95 71.122
% 1% 11% 16% 35% 36% 

 اإلجًبنٙ
 922 664 365 229 40 د

 يٕافك 535. 2.99 

% 2% 10% 16% 30% 42% 

في محور المعوقات  الخاص باستجابات عينة الدراسةيتضح مف الجدوؿ السابؽ و  
 .(0.05ستوى داللة )لكؿ العبارات جاءت دالة إحصائيا عند م 9أف جميع قيـ كا اإلدارية

مف  ميماً  عمى أف المعوقات اإلدارية تمثؿ جانباً  يتفقوف العينة داأفر  أف أيضاً  يتضح كما    
 ككؿ المحور عمى االستجابة وتأكد ما وذلؾ المعوقات التي يواجيونيا أثناء دراستيـ البحثية ،

 .(2.99)حسابي  بمتوسط
مية مف أىـ المعوقات التي أجمع عمييا عينة يعد ارتفاع رسوـ الدراسات العميا بالكو     

(  و التي 9101الشرماف )يتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة و (، 3.64بمتوسط مرجح ) الدراسة
التي تواجو طالب الدراسة تعد مف أبرز المشكالت  تكاليؼ  أكدت أيضا عمى أف ارتفاع

خاصة لطالب  -بالكمية  يعزو الباحث ذلؾ الرتفاع رسـو الدراسات العمياالدراسات العميا، و 
، مما أدى إلى ـ9109/9191بداية العاـ الجامعي  بشكؿ كبير مع -الماجستير و الدكتوراه 

  . وجود نوع مف التوتر والقمؽ بيف طالب الماجستير والدكتوراه بالكمية
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عينة الدراسة عمى أف افتقار الكمية ألماكف استراحة مجيزة لطالب الدراسات  كما اتفقت    
نتائج  و ىو ما يتفؽ مع  (3.20بمتوسط مرجح ) عميا تعد مف أىـ المشكالت التي تواجييـال

استراحة لطالب عمى ضرورة وجود قاعات استذكار و  التي أكدتو  (9104مرزوؽ )دراسة 
لى ضعؼ الموارد المالية لمكمية وقمة مصادر التمويؿ يعزو الباحث ذلؾ إ، و الدراسات العميا

ر لطالب الدراسات العميا استذكامف خالليا تجييز أماكف استراحة و  التي يمكفالبديمة و 
 .بالكمية

التي أكدت عمى ( و 9114ؽ )رز ( و9101المغيدي ) كما اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة   
الباحث  يعزولتسجيؿ الطالب لموضوعات أبحاثيـ، و  روتينية الخطوات اإلدارية الالزمةتعقد و 

  المنح بالكمية إلى وجود بعض االجراءات الروتينيةسجيؿ و لمت بطء االجراءات االدارية
يمكنو  حتى ذلؾ وفؽ ترتيب معيف و  الموافقات الرسمية التي يجب أف يحصؿ عمييا الطالبو 
 ، األمر الذي يستغرؽ عدةالعممية الدرجة ومنح إجراءات وكذلؾ في، البحثي وموضوعيؿ سجت

 . أشير لالنتياء مف ىذه اإلجراءات
صعوبة الحصوؿ عمى ( و ىي ) 6,13,14أف العبارات )  الحظ مف نتائج الدراسةيُ  و   

إجازة تفرغ عممي، صعوبة استئذاف الطالب مف جية عممو لمباشرة األعماؿ البحثية، تعنت 
سجمت متوسطات حسابية متقاربة  رؤساء العمؿ مع مرؤوسييـ مف طالب الدراسات العميا( 

طالب  توافؽىو ما يؤكد عمى ( و  3.05،  3.26، 3.30بمغت قيمتيا عمى التوالي )
اؿ عمميـ تعوؽ إتماميـ مشكالت إدارية في مجل حوؿ تعرضيـالدكتوراه الماجستير و 

أف  يعزو الباحث ذلؾ إلىو  ،Duze (2010)ىو ما يتفؽ مع نتائج دراسة و لدراستيـ البحثية 
كثير منيـ ع التربية والتعميـ و مية مف العامميف بقطاالدكتوراه بالكمعظـ طالب الماجستير و 

بيا عجز في القوى البشرية األمر الذي ال يتيح ليـ الحصوؿ عمى بعيدة و  يعمموف بأماكف
 ما يفسرو ىو  ،قبؿ انتياء مواعيد العمؿ الرسمية ـ إجازة تفرغ عممي أو االستئذاف مف عممي

 .بشكؿ كبير تعنت رؤساء العمؿ مع مرؤوسييـ مف طالب الدراسات العميا
ما يمثمو ذلؾ مف و  عمى أف صعوبة االستعارة  مف مكتبة الكمية الدراسة عينةكما اتفقت    

مف المشكالت  عقبة تواجو طالب الدراسات العميا في الحصوؿ عمى مصادر المعمومات 
 شيحة، و Azah (2012)دراسةمع نتائج ىو ما يتفؽ اإلدارية التي تواجييـ بالكمية و 

في عية و مرسائؿ الجامل الطالب إتاحة مكتبة الكمية استعارة ـذلؾ لعديعزو الباحث (، و 9117)
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ضعؼ االمكانات المادية الالزمة لتصوير الطالب لما  مكتبة الكمية مف تعاني ذات الوقت
 .بيا موجودة يحتاجو مف مادة عممية

 اكتماؿ نصاب المشرؼ في عدد الطالب المشرؼ عمييـ عمى أفالدراسة  عينة اتفقتكما     
ىو ما يتفؽ و  ،بالكمية الدكتوراهو  تعد مف المشكالت اإلدارية التي يواجييا طالب الماجستير

أف قمة أعداد المشرفيف تمثؿ مشكمة  أكدت عمىالتي ( و 2007  )Abiddinمع نتائج دراسة 
أف الالئحة الداخمية لكمية التربية بجامعة  يعزو الباحث ذلؾ إلى، و لطالب الدراسات العميا

( طالب فقط بينما يقتصر 91اقتصار نصاب األستاذ مف االشراؼ عمى ) تنص عمىدمياط 
في ذات الوقت ال يوجد العدد الكافي مف و  ،( طالب فقط05ستاذ المساعد عمى )نصاب األ

األمر الذي يترتب  الدكتوراه المقيديف في برنامجي الماجستير و  طالبالالمشرفيف الستيعاب 
بعض األماكف لدى بعض األساتذة  طالب المقيديف في انتظار خموعميو وجود قائمة انتظار لم

 .يتمكنوا مف التسجيؿ تحت إشرافيـ األساتذة المساعديف حتىو 
كما أكدت نتائج الدراسة عمى اتفاؽ عينة الدراسة عمى وجود عقبات إدارية في الحصوؿ     

 ،(9114رزؽ )( و 9104الدىشاف ) ىو ما يتفؽ مع دراسةو  عمى البيانات المطموبة لمبحث
موافقات أمنية تستغرؽ وقتا مف الحصوؿ عمى البيانات ذلؾ لما يتطمبو  قد يعزو الباحث و 

 في بعض األحياف ال يحصؿ الطالب عمى المعمومات التي يحتاجيا لبحثو بشكؿ واؼطويال، و 
  . بدعوى السرية

يعزو  قدو ، مع الطالبضعؼ تعاوف موظفو الدراسات العميا  كما اتفقت أفراد العينة عمى    
طالب الماجستير  بشؤوفلقمة عدد موظفي الدراسات العميا بالكمية المختصيف  ذلؾالباحث 

مقارنة بأعداد طالب الماجستير  ىو عدد قميؿ( موظفيف و 3والدكتوراه، حيث يبمغ عددىـ )
 .بالكمية المسجميفالمقيديف و  الدكتوراهو 

دة بالنسبة لتأخر القسـ في تحديد المشرؼ األكاديمي بينما كانت آراء عينة الدراسة محاي    
 (.2.38ذلؾ بمتوسط مرجح )و  لمطالب

        
االجتماعية التي يواجييا طالب الماجستير و الدكتوراه في كمية الشخصية و رابعا : المعوقات 

 التربية بجامعة دمياط و ذلؾ مف وجية نظرىـ .
  (10) سلى جذٔل 

 انشخظٛخ ٔ االجزًبػٛخانخبطخ ثبنًذٕس انشاثغ : انًؼٕلبد  اعزجبثبد ػُٛخ انذساعخ ٔ
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يٕافك  

 رًبيب  

1 

طؼٕثخ انزٕفٛك 

ثٍٛ انؼًم ٔ 

انذساعخ 

 .انجذضٛخ 

 53 69 15 10 1 د

 4 يٕافك 886. 3.10 118.75
% 1% 7% 10% 47% 36% 

2 
ثؼذ يذم انغكٍ 

 ػٍ انكهٛخ .

 60 50 19 12 7 د
 6 يٕافك 1.137 2.97 76.797

% 5% 8% 13% 34% 41% 

3 

ضؼف انذافؼٛخ 

نالَزٓبء يٍ 

انذساعخ 

 انجذضٛخ .

 32 46 30 32 8 د

 9 يٕافك 1.201 2.42 25.243
% 5% 22% 20% 31% 22% 

4 

ضؼف 

اإليكبَبد 

 انًبدٚخ .

 50 59 20 16 3 د
 7 يٕافك 1.044 2.93 76.527

% 2% 11% 14% 40% 34% 

5 

االَشغبل 

ثزذغٍٛ 

انظشٔف 

 انًؼٛشٛخ.

 60 55 16 14 3 د

 5 يٕافك 1.039 3.05 91.392
% 2% 9% 11% 37% 41% 

6 

لهخ دشص 

 انطبنت ػهٗ

انزٕاطم يغ 

 انًششف .

 22 30 39 43 14 د

 10 يذبٚذ 1.215 2.02 19.230
% 9% 29% 26% 20% 15% 

7 

كضشح انضغٕط 

ٔ االنزضايبد 

األعشٚخ 

 ٔاالجزًبػٛخ .

 87 46 10 1 4 د

183.14 3.43 .866 
يٕافك 

 رًبيب  
2 

% 3% 1% 7% 31% 59% 

8 

ضؼف 

االعزفبدح يٍ 

انخجشاد 

انغبثمخ 

 جبدضٍٛ.نه

 40 50 32 23 3 د

 8 يٕافك 1.094 2.68 43.284
% 2% 16% 22% 34% 27% 

9 
ضؼف صمخ 

 انطبنت ثُفغّ .

 16 39 40 26 27 د
 11 يذبٚذ 1.268 1.94 13.554

% 18% 18% 27% 26% 11% 

10 

ضؼف انؼبئذ 

انًبد٘ 

ٔاالجزًبػٙ 

ثؼذ انذظٕل 

ػهٗ دسجخ 

انًبجغزٛش أٔ 

 انذكزٕساِ.

 85 43 10 3 7 د

163.89 3.32 1.025 
يٕافك 

 رًبيب  
3 

% 5% 2% 7% 29% 57% 

11 

اسرفبع كهفخ 

ششاء ٔ رشجًخ 

انجذٕس 

األجُجٛخ 

انًزؼهمخ 

ثًٕضٕع 

 انجذش .

 107 26 10 2 3 د

265.44 3.57 .842 
يٕافك 

 رًبيب  
1 

% 2% 1% 7% 18% 72% 

 اإلجًبنٙ
 612 513 241 182 80 د

 يٕافك 6219. 2.85 

% 5% 11% 15% 32% 38% 



 ...................................................... معوقات البحث التربوي من وجهة نظر طالب الدراسات العليا

- 537 - 

المعوقات في محور  الدراسةيتضح مف الجدوؿ السابؽ والخاص باستجابات عينة     
لكؿ العبارات جاءت دالة إحصائيا عند مستوى داللة  9أف جميع قيـ كا االجتماعيةالشخصية و 

(0.05). 
االجتماعية تمثؿ عوقات الشخصية و عمى أف الم يتفقوف العينة داأفر  أف أيضاً  يتضح كما    
 االستجابة وتأكد ما وذلؾ ،يواجيونيا أثناء دراستيـ البحثيةمف المعوقات التي  ميماً  جانباً 
 .(2.85)حسابي  بمتوسط ككؿ المحور عمى
ىي )كثرة الضغوط و ( و 7,10,11)قد اتفقت العينة بشكؿ تاـ عمى أف العبارات و    

ية، ضعؼ العائد المادي واالجتماعي بعد الحصوؿ عمى درجة االلتزامات األسرية واالجتماع
 ترجمة البحوث األجنبية المتعمقة بموضوع البحث(ارتفاع كمفة شراء و الماجستير أو الدكتوراه، 

تقاربت حيث  ،التي تواجييـ في دراستيـ البحثيةالمعوقات الشخصية واالجتماعية تمثؿ أىـ 
ىو ما و (  3.57،  3.32،  3.43عمى الترتيب ) ىي كالتاليالمتوسطات الحسابية ليا و 

يؤكد عمى مما ، Duze (2010) ، ودراسة(9106محمد وعبد الغني ) دراسةيتفؽ مع نتائج 
في ذات الوقت ضعؼ المردود المادي لمطالب بعد حصولو ثرة االلتزامات المادية لمطالب و ك

تجاوز المائة جنيو في تال  يفيةيتمثؿ في عالوة وظ عمى درجة الماجستير أو الدكتوراه و الذي
المائتيف جنيو في حالة حصولو عمى درجة الدكتوراه مما حالة حصولو عمى درجة الماجستير و 

  .عية الطالب إلنجاز ميامو البحثيةيؤثر بشكؿ كبير عمى مستوى داف
 صعوبة التوفيؽ بيف العمؿ( و ىي )1,2,3,4,5,8تشير نتائج الدراسة إلى أف العبارات )و    
، عية لالنتياء مف الدراسة البحثيةضعؼ الداف، بعد محؿ السكف عف الكمية ،الدراسة البحثيةو 

االنشغاؿ بتحسيف الظروؼ المعيشية، ضعؼ االستفادة مف الخبرات  ،ضعؼ اإلمكانات المادية
 ،  3.10) السابقة لمباحثيف( سجمت متوسطات حسابية متقاربة بمغت قيمتيا عمى التوالي

 الضغوطوجود عديد مف  عمى ىو ما يؤكدو  (2.68،  3.05،  2.93،  2.42،  2.97
ا ػو مػىة، و ػػكميػوراه بالػػالدكتو  رػاجستيػالصعوبات المادية التي يواجييا طالب الماالجتماعية و 

 .(9114رزؽ ) ةػػ( و دراس9104رزوؽ )ػم ةػػج دراسػائػؽ مع نتػيتف
ىي )قمة حرص الطالب ( و 6,9)في العبارتيف  محايدةفي حيف كانت استجابة أفراد العينة    

سجمت متوسطات حسابية عمى التواصؿ مع المشرؼ، ضعؼ ثقة الطالب بنفسو( حيث 
 .(1.94، 2.02متقاربة بمغت قيمتيا عمى التوالي )
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 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةىو لسؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة و لإلجابة عف او       
الدكتوراه في كمية التربية بجامعة دميػػػاط تعزى إلى الماجيستير و  بيف استجابات طالب

 ؟القسـ التربوي( –الجنس   –متغيػػرات الدراسػػة )برامج الدراسات العميا  
 :يأتي كما االستبانة، لمحاور وفًقا الدراسة عينة استجابات تـ تحميؿ      

 امج الدراسات العميابر  لمتغير وفًقا الدراسة عينة أوال : تحميؿ استجابات
-Independent Samples Tقاـ الباحث بإجراء اختبار )ت( لمعينات المستقمة "     

Test بيف استجابات طالب الماجيستير  ذات داللة إحصائية" لمتحقؽ مف وجود فروؽ
لعميا " الماجستير و الدكتوراه في كمية التربية بجامعة دمياط تعزى لمتغير برامج الدراسات او 
 .كاآلتيلدكتوراه "، وكانت النتائج ا

 (11) سلى جذٔل

 َزبئج اخزجبس )د( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ نًذٕس انًؼٕلبد األكبدًٚٛخ ٔفمب نجشايج انذساعبد انؼهٛب

 انؼذد انجشَبيج
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )د(

انمًٛخ 

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 1.067 2.63 90 انًبجغزٛش
 غٛش دانخ 0.504 0.729

 1.077 2.56 58 انذكزٕساِ

تجابات طالب الماجستير بمغ قيمة ( أف المتوسط المرجح الس11يتضح مف الجدوؿ )    
ىو أعمى مف المتوسط المرجح الستجابات طالب و  (1.067)( بانحراؼ معياري 2.63)

ءت نتيجة اختبار )ت( بقيمة ، كما جا(1.077)( بانحراؼ معياري (2.56الدكتوراه البالغ 
، وعميو فإنو ال (0.05)أكبر مف مستوى الداللة  (0.504)( بقيمة احتمالية (0.729بمغت 

ذات داللة إحصائية بيف استجابات طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية توجد فروؽ 
ت العميا "الماجستير بجامعة دمياط في محور المعوقات األكاديمية تعزى لمتغير برامج الدراسا

الدكتوراه في عديد مف المعوقات يشير إلى توافؽ طالب الماجستير و ، ما و الدكتوراه"
 (.9104ىو ما يتفؽ مع نتائج دراسة مرزوؽ )و ، كاديمية التي أسفرت عنيا الدراسةاأل 
 

 (12) سلى جذٔل

 فمب نجشايج انذساعبد انؼهٛبَزبئج اخزجبس )د( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ نًذٕس انًؼٕلبد اإلششافٛخ ٔ

 انؼذد انجشَبيج
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )د(

انمًٛخ 

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 1.329 2.06 90 انًبجغزٛش
 دانخ 0.025 0.061

 1.141 2.05 58 انذكزٕساِ
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ر بمغ قيمة  ( أف المتوسط المرجح الستجابات طالب الماجستي12يتضح مف الجدوؿ )    
ىو أعمى مف المتوسط المرجح الستجابات طالب و  (1.329)( بانحراؼ معياري 2.06)

، كما جاءت نتيجة اختبار )ت( بقيمة (1.141)( بانحراؼ معياري (2.05الدكتوراه البالغ 
عميو فإنو ، و (0.05)أقؿ مف مستوى الداللة  (0.025)( بقيمة احتمالية (0.061بمغت 

لة إحصائية بيف استجابات طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية ذات دال توجد فروؽ 
وىي لصالح بجامعة دمياط في محور المعوقات اإلشرافية تعزى لمتغير برامج الدراسات العميا 

ىذه النتيجة إلى قصور خبرة طالب الماجستير مقارنة  ىيمكف أف تعز ، و طالب الماجستير
مالحظاتيـ تعامؿ مع المشرفيف وتفيـ وجيات نظرىـ وآرائيـ و كتوراه في البخبرة طالب الد

 . ، وكذلؾ في التواصؿ معيـتنفيذىاو  البحثية
 (13) سلى جذٔل

 َزبئج اخزجبس )د( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ نًذٕس انًؼٕلبد اإلداسٚخ ٔفمب نجشايج انذساعبد انؼهٛب

 انؼذد انجشَبيج
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 )د(لًٛخ 

انمًٛخ 

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 1.027 2.98 90 انًبجغزٛش
 غٛش دانخ 0.105 0.360

 0.997 3.01 58 انذكزٕساِ

 
( أف المتوسط المرجح الستجابات طالب الماجستير بمغ قيمة  13يتضح مف الجدوؿ )    

ات طالب ىو أقؿ مف المتوسط المرجح الستجابو  (1.027)( بانحراؼ معياري 2.98)
، كما جاءت نتيجة اختبار )ت( بقيمة (0.997)( بانحراؼ معياري (3.01الدكتوراه البالغ 

عميو فإنو ال ، و (0.05)أكبر مف مستوى الداللة  (0.105)( بقيمة احتمالية (0.360بمغت 
ذات داللة إحصائية بيف استجابات طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية توجد فروؽ 

لماجستير ابرامج الدراسات العميا "عة دمياط في محور المعوقات اإلدارية تعزى لمتغير بجام
المعوقات  في عديد مفبالكمية  الدكتوراهطالب الماجستير و  توافؽإلى  مما يشير الدكتوراه ".و 

ـّ لـ تختمؼ االستجاباتسواء داخؿ الكمية أو خارجيا و  التي يتعرضوا ليا اإلدارية بشكؿ  مف ث
ىو ما يتفؽ مع نتائج دراسة مرزوؽ و ، طالب الدكتوراهر بيف طالب الماجستير و كبي
(9104.) 

 (14) سلى جذٔل

َزبئج اخزجبس )د( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ نًذٕس انًؼٕلبد انشخظٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔفمب نجشايج 

 انذساعبد انؼهٛب



 ...................................................... معوقات البحث التربوي من وجهة نظر طالب الدراسات العليا

- 541 - 

 انؼذد انجشَبيج
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )د(

ًٛخ انم

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 1.081 2.86 90 انًبجغزٛش
 غٛش دانخ 0.327 0.041

 1.013 2.85 58 انذكزٕساِ

( أف المتوسط المرجح الستجابات طالب لماجستير بمغ قيمة  14يتضح مف الجدوؿ )    
ىو أعمى مف المتوسط المرجح الستجابات طالب و  (1.081)( بانحراؼ معياري 2.86)

، كما جاءت نتيجة اختبار )ت( بقيمة (1.013)( بانحراؼ معياري (2.85الدكتوراه البالغ 
عميو فإنو ال ، و (0.05)أكبر مف مستوى الداللة  (0.327)( بقيمة احتمالية (0.041بمغت 

ذات داللة إحصائية بيف استجابات طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية توجد فروؽ 
سات العميا في محور المعوقات الشخصية واالجتماعية تعزى لمتغير برامج الدرا بجامعة دمياط

في عديد  بالكمية الدكتوراهطالب الماجستير و  توافؽمما يشير إلى  " ."الماجستير والدكتوراه
طالب  فغالبية، الدراسة نتائج الضغوط االجتماعية و الشخصية التي أسفرت عنيا مف

أو حتى  ييـ التزامات أسرية و وظيفية بالقطاع الحكومي لمدولةالدكتوراه لدالماجستير و 
مف كذلؾ ارتفاع كمفة البحث العممي و  مف يعانوف عمى حد سواء، كما أنيـ القطاع الخاص

ىو ما يتفؽ مع نتائج و عمى درجة الماجستير أو الدكتوراه  يـحصولضعؼ العائد المادي بعد 
 (.9104دراسة مرزوؽ )
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 للجهص ملتغري وفًكا الدراسة عيهة تجاباتثانيا : حتليل اس

-Independent Samples Tقاـ الباحث بإجراء اختبار )ت( لمعينات المستقمة "      
Test طالب الماجيستير  لممعوقات التي تواجوذات داللة إحصائية " لمتحقؽ مف وجود فروؽ

 كاآلتي:نت النتائج بجامعة دمياط تعزى لمتغير الجنس، وكا والدكتوراه في كمية التربية
 (15) سلى جذٔل

 َزبئج اخزجبس )د( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ نًذٕس انًؼٕلبد األكبدًٚٛخ ٔفمب نهجُظ

 انؼذد انجُظ
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )د(

انمًٛخ 

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 1.044 2.55 61 ركش
 غٛش دانخ 0.086 0.940

 1.095 2.64 87 أَضٗ

ستجابات الطالب لمذكور بمغ قيمة ( أف المتوسط المرجح ال15يتضح مف الجدوؿ )    
ىو أقؿ مف المتوسط المرجح الستجابات الطالب اإلناث و  (1.044)( بانحراؼ معياري 2.55)

، كما جاءت نتيجة اختبار )ت( بقيمة بمغت (1.095)( بانحراؼ معياري (2.64البالغ 
، وعميو فإنو ال توجد (0.05)أكبر مف مستوى الداللة  (0.086)الية ( بقيمة احتم(0.940
ذات داللة إحصائية بيف استجابات طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية فروؽ 

توافؽ  ىو ما يدؿ عمىو . لمتغير الجنسبجامعة دمياط في محور المعوقات األكاديمية تعزى 
 نتائج االستبانة عنياالتي أسفرت المعوقات األكاديمية  اإلناث حوؿأفراد العينة مف الذكور و 
التي أشارت ( و 9115نتائج دراسة عبد اليادي )ىو ما يتفؽ مع و   وانعكاسيا السمبي عمييـ

 األكاديميةإلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير أفراد العينة بالنسبة لممشكالت 
 .  الجنسأفراد العينة تعزى لمتغير  التي تواجو

 (16) سلى جذٔل

 َزبئج اخزجبس )د( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ نًذٕس انًؼٕلبد اإلششافٛخ ٔفمب نهجُظ

 انؼذد انجُظ 
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )د(

انمًٛخ 

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 1.152 1.94 61 ركش
 دانخ 0.009 1.300

 1.324 2.13 87 أَضٗ

تجابات الطالب لمذكور بمغ قيمة ( أف المتوسط المرجح الس16ضح مف الجدوؿ )يت    
قؿ مف المتوسط المرجح الستجابات الطالب االناث أىو و  (1.152)( بانحراؼ معياري 1.94)

، كما جاءت نتيجة اختبار )ت( بقيمة بمغت (1.324)( بانحراؼ معياري (2.13البالغ 
عميو فإنو توجد ، و (0.05)قؿ مف مستوى الداللة أ (0.009)( بقيمة احتمالية (1.300
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ذات داللة إحصائية بيف استجابات طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية فروؽ 
و . الجنس وىي لصالح اإلناثبجامعة دمياط في محور المعوقات اإلشرافية تعزى لمتغير 

المشرؼ مع  ؿشير إلى تواصوجود عبارات في االستبياف ت يمكف أف تعزو ىذه النتيجة إلى
، مراحؿ العمؿ البحثي ومناقشتيـ واالستماع آلرائيـ بشكؿ دوري لتوجيييـ أوال بأوؿ في طالبو

، األمر تيجة تعدد التزاماتيـ الوظيفية واألسريةن بالذكورمقارنة لإلناث صعوبة  وىو ما يمثؿ
 بشكؿ دوريتوجيياتو و و واالستماع لمالحظاتالمشرؼ  يّف معتواصمالذي يترتب عميو صعوبة 

 .مقارنة بالذكور في مياميـ البحثية اإلناثتأخر  مما قد يترتب عميو ،قارنة بالذكورم
 (17) سلى جذٔل

 َزبئج اخزجبس )د( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ نًذٕس انًؼٕلبد اإلداسٚخ ٔفمب نهجُظ

 انؼذد انجُظ
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )د(

انمًٛخ 

 زًبنٛخاالد

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 0.987 2.89 61 ركش
 دانخ 0.030 2.003

 1.028 3.06 87 أَضٗ

( أف المتوسط المرجح الستجابات الطالب لمذكور بمغ قيمة  17يتضح مف الجدوؿ )    
و ىو أقؿ مف المتوسط المرجح الستجابات الطالب  (0.987)( بانحراؼ معياري 2.89)

، كما جاءت نتيجة اختبار )ت( بقيمة  (1.028)بانحراؼ معياري ( (3.06االناث البالغ 
، و عميو فإنو  (0.05)أقؿ مف مستوى الداللة  (0.030)( بقيمة احتمالية (2.003بمغت 

ذات داللة إحصائية بيف استجابات طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية توجد فروؽ 
و   ة تعزى لمتغير الجنس و ىي لصالح اإلناث .بجامعة دمياط في محور المعوقات اإلداري

كبيرة تتمثؿ في تضمف عبارات االستبانة عمى قيود مالية  يمكف أف تعزى ىذه النتيجة إلى
، فقد يقتصر  بالذكورمقارنة  لإلناثو التي تمثؿ صعوبة كبيرة بالنسبة  الرسـو الجامعية 

د بشكؿ كبير مف ة األسرة فقط مما يحُ تكتفي برعاي قد عمؿ المرأة عمى الوظيفة الحكومية أو
إمكاناتيا المادية و قدرتيا عمى سداد الرسـو الجامعية و تحمؿ كمفة البحث العممي ، بخالؼ 

 يمثؿ كذلؾ ،الرجؿ الذي غالبا ما تكوف لو أكثر مف وظيفو تساعده عمى مقتضيات الحياة 
إلناث ل إحدى المعوقات الكبيرةافتقار الكمية ألماكف استراحة مجيز لطالب الدراسات العميا 

( و التي أشارت إلى وجود 9104) السيدو ىو ما يتفؽ مع نتائج دراسة الذكور ب مقارنة
لصالح اإلناث في آرائيـ عف المعوقات اإلدارية المعوقة لمبحث فروؽ ذات داللة إحصائية 

 .   العممي 
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 (18) سلى جذٔل

 ذٕس انًؼٕلبد انشخظٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔفمب نهجُظَزبئج اخزجبس )د( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ نً

 انؼذد انجُظ
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )د(

انمًٛخ 

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 0.991 2.83 61 ركش
 غٛش دانخ 0.071 0.413

 1.089 2.87 87 أَضٗ

لمذكور بمغ قيمة  ستجابات الطالب( أف المتوسط المرجح ال18يتضح مف الجدوؿ )    
ىو أقؿ مف المتوسط المرجح الستجابات الطالب االناث و  (0.991)( بانحراؼ معياري 2.83)

)ت( بقيمة بمغت ، كما جاءت نتيجة اختبار(1.089)( بانحراؼ معياري (2.87البالغ قيمتو 
 عميو فإنو ال توجد، و (0.05)أكبر مف مستوى الداللة  (0.071)( بقيمة احتمالية (0.413
ذات داللة إحصائية بيف استجابات طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية فروؽ 

و يالحظ مف . الجنسبجامعة دمياط في محور المعوقات الشخصية واالجتماعية تعزى لمتغير 
توافؽ أفراد اإلناث بشكؿ كبير مما يؤكد ؽ تقارب المتوسط المرجح لمذكور و الجدوؿ الساب
المعوقات االجتماعية حوؿ الدكتوراه بالكمية ر و و طالبات الماجستيطالب  العينة مف

 (9104ىو ما يتفؽ مع نتائج دراسة مرزوؽ )و  الدراسةالتي أسفرت عنيا نتائج الشخصية و 
ت العينة حوؿ المشكالت الشخصية التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا الستجاباو 

 .واألسرية تعزى لمتغير الجنس
 التربويلمقسـ  لمتغير وفًقا الدراسة عينة : تحميؿ استجاباتثالثا 
عينة  لممعوقات التي تواجولمتحقؽ ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية       

، قاـ الباحث بإجراء اختبار التبايف األحادي "أنوفا التربويالدراسة تعزى لمتغير القسـ 
ANOVA ختبار والداللة اإلحصائيةلجداوؿ التالية نتائج االتوضح ا"، و. 
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 (19) سلى جذٔل

( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ فٙ يذٕس انًؼٕلبد األكبدًٚٛخ ANOVAَزبئج اخزجبس انزجبٍٚ األدبد٘ )

 انزشثٕ٘ٔفمب نهمغى 

 انؼذد انمغى
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

لًٛخ 

 )ف(

انمًٛخ 

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 1.078 2.61 55 أطٕل انزشثٛخ

 غٛش دانخ 0.580 0.656

انًُبْج ٔ طشق 

 انزذسٚظ
54 2.56 1.080 

 1.011 2.73 23 ػهى انُفظ انزشثٕ٘

 1.034 2.53 16 ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

أنو ال توجد  ُيالحظمنو ج تحميؿ التبايف أحادي االتجاه و يوضح الجدوؿ السابؽ نتائ       
المعوقات األكاديمية تعزى ة الدراسة في محور جابات عينفروؽ ذات داللة إحصائية الست

أكبر  (0.580بقيمة احتمالية )و  (0.656، حيث جاءت )ؼ(  بقيمة )التربويلمتغير لمقسـ 
ذات داللة إحصائية بيف استجابات عميو فإنو ال توجد فروؽ ، و (0.05)مف مستوى الداللة 

امعة دمياط في محور المعوقات األكاديمية طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية بج
في مختمؼ األقساـ التربوية ىو ما يدؿ عمى توافؽ أفراد العينة القسـ التربوي، و تعزى لمتغير 

، التي أسفرت عنيا الدراسةو  خارجياات األكاديمية القائمة بالكمية و حوؿ طبيعة المعوقبالكمية 
   .  (9104تفؽ مع نتائج دراسة مرزوؽ )ىو ما يو 

 (20) سلى جذٔل

( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ فٙ يذٕس انًؼٕلبد اإلششافٛخ ANOVAَزبئج اخزجبس انزجبٍٚ األدبد٘ )

 انزشثٕ٘ٔفمب نهمغى 

 انؼذد انمغى
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )ف(

انمًٛخ 

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 1.235 1.85 55 أطٕل انزشثٛخ

 خدان 0.040 2.847

انًُبْج ٔ طشق 

 انزذسٚظ
54 2.07 1.290 

ػهى انُفظ 

 انزشثٕ٘
23 2.53 1.259 

 1.034 1.99 16 ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
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أنو توجد فروؽ  يتضحمنو ج تحميؿ التبايف أحادي االتجاه و يوضح الجدوؿ السابؽ نتائ      
تعزى لمتغير اإلشرافية لمعوقات ذات داللة إحصائية الستجابات عينة الدراسة في محور ا

أقؿ مف  (0.040بقيمة احتمالية )و  (2.847بقيمة ) لمقسـ التربوي، حيث جاءت )ؼ(
ذات داللة إحصائية بيف استجابات طالب ، وعميو فإنو توجد فروؽ (0.05)مستوى الداللة 

فية تعزى الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية بجامعة دمياط في محور المعوقات اإلشرا
ىي لصالح قسـ عمـ النفس التربوي حيث بمغ المتوسط المرجح  لو القسـ التربوي و لمتغير 
 يمكف أف يعزىو ، باقي األقساـ التربوية بالكميةل المرجحة متوسطاتالىو أعمى مف و  (2.07)

مع  االستبانة عمى بعض العبارات التي تشير إلى التواصؿ الدوري لممشرؼ احتواءإلى  ذلؾ
كذلؾ التزاـ المشرؼ توجييو ليـ  باستمرار، و اًل بأوؿ و ألعماليـ البحثية أو متابعتو بو و طال
نتيجة تزايد عدد البرامج الخاصة بقسـ عمـ  و، إال أنواعيد التي سبؽ وحددىا مع طالبومالب

، كذلؾ  األساتذة المشرفيف بالقسـ عمى األعباء التدريسية زيادة النفس التربوي أدى ذلؾ إلى
عماؿ األب -في حدود الدراسة الزمنية  - عديد مف أساتذة قسـ عمـ النفس التربوي غاؿانش
صعوبة  بالقسـ و إلى استنزاؼ جيد عديد مف المشرفيفأدى  مما الجامعةدارية بالكمية و اإل

 .مع طالبيـ و توجيييـ بشكؿ دوري يـتواصم
 (21) سلى جذٔل

ثبد ػُٛخ انذساعخ فٙ يذٕس انًؼٕلبد اإلداسٚخ العزجب (ANOVAَزبئج اخزجبس انزجبٍٚ األدبد٘ )

 انزشثٕ٘ٔفمب نهمغى 

 انؼذد انمغى
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )ف(

انمًٛخ 

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 997. 2.97 55 أطٕل انزشثٛخ

 غٛش دانخ 0.685 0.498

انًُبْج ٔ 

طشق 

 انزذسٚظ

54 2.95 .994 

ػهى انُفظ 

 ٘انزشثٕ
23 3.10 1.038 

ركُٕنٕجٛب 

 انزؼهٛى
16 3.03 .880 

أنو ال توجد  يتضحمنو ج تحميؿ التبايف أحادي االتجاه و يوضح الجدوؿ السابؽ نتائ     
تعزى لمتغير اإلدارية فروؽ ذات داللة إحصائية الستجابات عينة الدراسة في محور المعوقات 

مف أكبر  (0.685بقيمة احتمالية )و  (0.498بقيمة )بوي، حيث جاءت )ؼ( القسـ التر 
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ذات داللة إحصائية بيف استجابات طالب ، وعميو فإنو ال توجد فروؽ (0.05)مستوى الداللة 
الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية بجامعة دمياط في محور المعوقات اإلدارية تعزى 

  .القسـ التربويلمتغير 
ىي عمى ب المتوسط المرجح ألقسـ الكمية و يتضح تقار و بتحميؿ نتائج الجدوؿ السابؽ    

الدكتوراه طالب الماجستير و  توافؽىذا يؤكد عمى ( و 3.03، 2.95،3.10، 2.97الترتيب )
عرضوف لو مف معوقات إدارية سواء كانت داخؿ تفي جميع األقساـ  بالكمية بشكؿ كبير فيما ي

 .في جيات عمميـالكمية أو 
 (22) سلى جذٔل

الشخصية  ( العزجبثبد ػُٛخ انذساعخ فٙ يذٕس انًؼٕلبدANOVAجبس انزجبٍٚ األدبد٘ )َزبئج اخز
 انزشثٕ٘االجزًبػٛخ ٔفمب نهمغى ٔ

 انؼذد انمغى
انًزٕعظ 

 انًشجخ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )ف(

انمًٛخ 

 االدزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلدظبئٛخ

 1.073 2.76 55 أطٕل انزشثٛخ

 غٛش دانخ 0.228 1.460

طشق  انًُبْج ٔ

 انزذسٚظ
54 

2.85 1.035 

 1.023 3.08 23 ػهى انُفظ انزشثٕ٘

 863. 2.88 16 ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

منو نستنتج أنو ال توجد ج تحميؿ التبايف أحادي االتجاه و يوضح الجدوؿ السابؽ نتائ      
الشخصية فروؽ ذات داللة إحصائية الستجابات عينة الدراسة في محور المعوقات 

بقيمة و  (1.460، حيث جاءت )ؼ(  بقيمة )تعزى لمتغير القسـ التربوي االجتماعيةو 
ذات داللة ، وعميو فإنو ال توجد فروؽ (0.05)أكبر مف مستوى الداللة  (0.228احتمالية )

في إحصائية بيف استجابات طالب الماجيستير والدكتوراه في كمية التربية بجامعة دمياط 
 . القسـ التربوي االجتماعية تعزى لمتغيرو  محور المعوقات الشخصية

ىي بالترتيب المتوسط المرجح ألقساـ الكمية و  كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ تقارب    
توافؽ أفراد العينة في األقساـ التربوية ىو ما يشير إلى (، و  3.08،2.88،  2.85، 2.76)

 .الدراسةرت عنيا نتائج التي أسفالشخصية االجتماعية و  المعوقات بالكمية حوؿ طبيعة
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 توصيات الدراسة :

ما توصمت إليو الدراسة و تحميؿ األدبيات المتعمقة بالدراسة و  في ضوء اإلطار النظري      
وراه بكمية التربية الدكتقات التي تواجو طالب الماجستير و الميدانية مف تحديد ألىـ المعو 

ف تساعد في الحد مف التي يمكف أ تالمقترحاعض بالدراسة الحالية ب توصي، جامعة دمياط
 :يأتيىذه المعوقات، وذلؾ كما 

الدكتوراه بالكمية مف خالؿ دورات لطمبة الماجستير و  تنمية ميارات البحث التربوي -
 .أساتذة متخصصوف مف األقساـ كافة تدريبية يشرؼ عمييا

جبية المتعمقة بمعالجة البيانات و تنمية ميارات استخداـ البرامج الحاسو  - التحميالت  راءا 
الدكتوراه بالكمية مف خالؿ دورات تدريبية الماجستير و  باإلحصائية المناسبة لدى طال

 .يا أساتذة متخصصوف في ىذا المجاؿيشرؼ عمي
الدكتوراه في ميمات طمبة الماجستير و تواصؿ إدارة الكمية مع الجيات المعنية لتسييؿ  -

 الحصوؿ عمى المعمومات الالزمة لمبحث العممي.
البحثية الدكتوراه عمى الخطة الب المقيديف لدرجتي الماجستير و اضطالع الطضرورة  -

ي مناسب لو ، بما يتيح ليـ فرصة أكبر في تحديد موضوع بحثلمقسـ التربوي التابع لو
، وذلؾ بإتاحة الخطط البحثية لألقساـ التربوية بالكمية لطالب في ضوء الخطة البحثية

البوابة االلكترونية لمكمية، والتأكيد عمى االلتزاـ بما جاء بيا الماجستير والدكتوراه عمى 
 .مف موضوعات

الجيد المبذوؿ الوقت و  مما يوفرالطالب التواصؿ االلكتروني بيف المشرؼ و تفعيؿ  -
 مطرفيف.ل

ضرورة تفعيؿ مركز االستشارات اإلحصائية بالكمية عمى أف يخدـ ىذا المركز طمبة  -
 . أسعار رمزيةسات العميا بالكمية بالدرا

يحقؽ االستفادة العممية بما توحيد آراء وتوجييات المشرفيف عمى الطالب قدر المستطاع  -
 االستقرار النفسي لو.لمطالب و 

مراعاة وجود شكؿ مف أشكاؿ التوافؽ الفكري عند اختيار لجنة اإلشراؼ عمى الطالب   -
 .يتشتت الطالب أثناء مراحؿ البحث ، حتى القدر المستطاع



 ...................................................... معوقات البحث التربوي من وجهة نظر طالب الدراسات العليا

- 548 - 

 ويتناسب مع قدرات بمابحثي الموضوع ال لطالب في تحديدا مساعدة ص عمىالحر  -
مكاناتو.و   ا 

إبداعاتو  تشجيعألفكاره و االستماع طالب و ال التشاور مع حرص المشرؼ عمى مبدأ -
 .فكرية بما ال يخؿ بالمنيج البحثيال

، طالبالتوازف بيف األعباء التدريسية واإلدارية وأعباء اإلشراؼ عمى الضرورة تحقيؽ  -
نو مف التواصؿ الدوري مع مكّ حتى يتمكف المشرؼ مف زيادة ساعاتو المكتبية بما يُ 

 .طالبو
عمؿ عمى الو  االجتماعية والشخصية لظروؼ الطالب وتفيمو المشرؼ ضرورة مراعاة  -

 .خفض الضغوط النفسية لديو
راه والبعد أو الدكتو تسييؿ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتسجيؿ الطالب بدرجة الماجستير  -

 .عف التعقيدات الروتينية
خالؿ  وجود إمكانية لتسييؿ دفع الطالب لممصروفات الدراسية السنوية المقررة عميو مف -

 .دفعيا عمى أقساط ربع سنوية
خفؼ العبء الدكتوراه في أقساـ الكمية كافة بما يدراسية لطالب الماجستير و منح توفير  -

 .المالي عمى بعض الطالب
تاحتيا لمطالب مما يساعدطيا بالمواقع العممية العالمية و ربالكمية و رقمنة مكتبة  - ىـ عمى ا 

  .تكمفةإنجاز أبحاثيـ بأقؿ وقت وجيد و 
داخؿ المكتبة  ما يحتاجو مف مراجعتصوير الطالب ل توفير اإلمكانات المادية الالزمة -

 .ار التكمفة الفعميةدوف القيد بعدد معيف مف الصفحات وبأسع
 طالبخفيض العبء عمى لت الحكومية المعنيةمع الجيات  دارة الكميةإ تواصؿضرورة  -

ـ الحضور والتواصؿ مع المشرفيف بما يسمح لي بيا العامميف الماجستير والدكتوراه
تماـ دراستيـ البحثية  .وا 

لعميا بيا لمتعرؼ عمى بيف طالب الدراسات القاءات دورية بيف إدارة الكمية و عمؿ  -
 .محاولة حميامشكالتيـ و 

 .بالكمية وتجييزىا لطالب الدراسات العميا توفير أماكف استراحة مناسبة -
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 املراجع

 أوال : املراجع العربية

. تطوير الدراسات العميا التربوية بالجامعات المصرية (7102)نو آخر أسماء حسن و ابراىيم،  -1
،  8ع بية، ي في التر ، مجمة البحث العممة في ضوء متطمبات اقتصاد المعرفةكحاضنات فكري

 .العموم التربوية، جامعة عين شمسالبنات لآلداب و كمية 
العميا بكمية التربية في  . تصور مقترح لبرامج الدراسات(7102ن )و آخر ، نذير سيحان و أبو نعير -7

،  34، مج ، دراسات العموم التربويةجامعة الممك خالد في ضوء مؤشرات الجودة النوعية والتميز
 .العممي، الجامعة األردنية ، عمادة البحث7ع 

 العربي، المؤتمر الوطن في التربوي البحث تواجو التي التحديات. (7101الخميمي، خميل يوسف ) -4
، جامعة ، كمية التربية 7، مج مستقبمية رؤى . العربي الوطن في التربوي البحث :العاشر العممي
 الفيوم.

(. معيقات البحث العممي التي تواجو طمبة 7100، خالد )العمري الدباس، ماىر عبد الرحيم؛ -3
ت العميا في الجامعات األردنية وعبلقتيا بدافعيتيم وتحصيميم األكاديمي، رسالة دكتوراه، الدراسا

 .كمية العموم التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية
عربي، ورقة عمل . مبلمح رؤية مقترحة لبلرتقاء بالبحث التربوي ال(7103)الدىشان، جمال عمى  -5

 البيئة في التربوي العممي اإلنتاجبعنوان ) الخامس الدولي(الثامن العربي العممي المؤتمرمقدمة إلى 
 .إبريل، سوىاج 72-72في الفترة  "واألثر القيمة" العربية

، مركز نقد وتنوير 0ير، ع(. نحو رؤية نقدية لمبحث التربوي العربي، مجمة نقد وتنو 7105ـــــــــــــــــــــــــــــــ ) -2
 لمدراسات اإلنسانية.

. المشكبلت األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسات (7102العريفي، حصة )  ؛الزومان، أروى  -2
، دار 0، ع 5، مج العميا في كمية التربية بجامعة الممك سعود، المجمة التربوية الدولية المتخصصة

 سمات لمدراسات واألبحاث.
، بكمية التربية جامعة الممك فيصل معوقاتو(. واقع البحث العممي و 7103مدي )حسام ح ،السيد -8

 .، كمية التربية، جامعة حموان0، ع 71بوية واجتماعية، مج مجمة دراسات تر 
 كميات في التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من التربوي البحث . مشكبلت(7100الشرع، إبراىيم ) -9

، عمادة البحث 48، دراسات العموم التربوية، مج الحكومية األردنية امعاتالج في التربوية العموم
 . عة األردنية، الجامالعممي
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(. تصورات طمبة الدراسات العميا في كميتي التربية في جامعتي مؤتة 7101الشرمان، منيرة ) -01
 لتربوية.، كمية العموم ا3، ع 72 ، مجمجمة جامعة دمشقواليرموك لممشكبلت التي تواجييم، 

 بالجامعة التربية قسم في العميا الدراسات طبلب امتبلك . مدى(7109ياسين سالم ) ،الشواورة -00
 .، كمية التربية، جامعة سوىاج22، المجمة التربوية، ع التربوي البحث لميارات اإلسبلمية

لتي تواجو أعضاء (. معوقات البحث التربوي الفنية واإلدارية ا7104العازمي ، عبد اهلل سالم ) -07
ىيئة التدريس بكمية التربية االساسية بدولة الكويت في ضوء بعض المتغيرات، مجمة الثقافة 

 ، جمعية الثقافة من أجل التنمية. 20، ع والتنمية
. المشكبلت اإلدارية واألكاديمية التي تواجو طمبة الدراسات (7108العبيدان، محمد بن صالح ) -04

عة عين ، جام، كمية التربية717، ع الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة العميا بجامعة تبوك،
 .   شمس

. توجيات بحوث تعميم العموم في ضوء أىمية المجاالت العممية (7101حميد ) العصيمي، -03
وبعض المعايير العممية العامة في رسائل الدراسات العميا بجامعتي أم القرى واليرموك خبلل الفترة 

 .، مصر014، ع المعرفة، مجمة القراءة و م دراسة تحميمية مقارنة 7118 - 0991ما بين 
: منتدى (. معوقات الشراكة االجتماعية في البحث العممي 7119)، فطمة عبد العزيزالعقيمي -05

 .ة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، جامعالمجتمعية في مجال البحث العممي الشراكة
 طمبة تواجو التي العممية الرسائل خطط إعداد . مشكبلت(7102)حمدان أحمد  ،الغامدي -02

، 030، رسالة الخميج العربي، ع عبلجيا وسبل سعود الممك بجامعة اإلدارة التربوية بقسم الدكتوراه
 . مكتب التربية العربي لدول الخميج

 التعميمية العممية يرتطو  في العميا الدراسات لبرامج التربوية البحوث (. دور7105جمال ) ،الفميت -02
 التربوية والدراسات لؤلبحاث المفتوحة القدس جامعة تفعيمو، مجمة ومقترحات غزة محافظات في

 المفتوحة. القدس ، جامعة01، ع 4، مج والنفسية
 العميا  ساتاالدر  طالبات تواجو التي والتنظيمية األكاديمية . الصعوبات(7119القرني، شيخة ) -08

 التعميمية، السياسات قسم ماجستير، رسالة ،نظرىن وجية من عبلجيا سبلو  ودسع الممك بجامعة
 .الرياض سعود، الممك جامعة التربية، كمية

يدانية بقسم . المشكبلت التي تواجو الطمبة في األبحاث الم(7104، أحبلم عبد الغني )المغربي -09
رى، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة في كمية التربية بجامعة أم القالمقارنة التربية اإلسبلمية و 

 .أم القرى، المممكة العربية السعودية
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 بالمممكة خالد الممك جامعة في التربوي البحث معوقات(. 7101المغيدي ،الحسن بن محمد ) -71
 رؤى . العربي الوطن في التربوي البحث :العاشر العممي ، المؤتمرميدانية دراسة السعودية العربية
 .لفيوم، جامعة ا، كمية التربيةميةمستقب

 /http://www.du.edu.eg. جامعة دمياطكمية التربية ل ةااللكتروني البوابة -07
 العميا الدراسات لكمية فاواالشر  لمقبول التنظيمية الموائح. (7112) سعيد محمد سعيدالياشمي،  -77

 الخميج العربي، لدول التعاون مجمس دول بجامعات العميا الدراسات ندوة ،قابوس السمطان بجامعة
 القعدة. ذو  2-5 فيصل الممك جامعة بحوث ممخصات

. الدافعية لئلنجاز لدى طمبة الدراسات العميا في الجامعة األردنية (7108)اليوسف، رامي محمود  -74
دة البحث العممي، ، عما7، ع 35مج  ،العموم التربوية -في ضوء عدد من المتغيرات، دراسات 

 .الجامعة األردنية
 اإلعمال واإلىمال بينالقرارات  صياغةو  التربوية. معوقات البحوث (7109، محمد حسن)حمادات -73

 .، كمية التربية، جامعة سوىاج22، المجمة التربوية، ج 
 .جامعة دمياط . كمية التربية ،(7102) دليل الدراسات العميا -75
 بكمية العميا الدراسات لطبلب التربوي البحث ومعوقات (. واقع7113رزق، حنان عبد الحميم ) -72

، كمية التربية، 55، ع 0، ج بالمنصورة التربية كمية ميدانية ، مجمة دراسة : بالمنصورة التربية
 .جامعة المنصورة

 القاىرة بجامعة التربوية سامباألق الرسائل عمى العممي اإلشراف(. 7102شعبان، أماني عبدالقادر) -72
، 018، ع73العربية، مج التربية مستقبل، مجمة لمتربية العميا الدراسات كمية طبلب آلراء دراسة :

 والتنمية. لمتعميم العربي المركز
ربوية واالجتماعية، رسالة . المشكبلت التي تواجو البحوث الت(7101)لمحسن، غادة عبد اشريف -78

 .جامعة المنوفيةكمية االقتصاد المنزلي،  تصاد المنزلي والتربية،قسم االق،  دكتوراه
 بن محمد اإلمام بجامعة لمطالبات التربوية العميا  ساتاالدر  . مشكبلت(7112أريج ) ،شيحة  -79

 جامعة االجتماعية، العموم كمية التربية، قسم ماجستير، رسالة، ليا مقترحة حمولو  اإلسبلمية سعود
 ، الرياض.سعود بن محمد اإلمام

عميا بكمية التربية (. التخطيط االستراتيجي لتطوير الدراسات ال7102، وائل عادل )عبد الحكم -41
 .جامعة المنيا، رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة المنيا

عميا بكمية التربية جامعة . تصور مقترح لتطوير الدراسات ال(7113، سامح جميل )عبد الرحيم -40
ية " فمسفتو . أىدافو . مداخمو "، كمية التربية، المؤتمر العممي السابع : تطوير كميات الترب ،المنيا

 .إبريل 78-72جامعة المنيا، 

http://www.du.edu.eg/
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ت العميا في (. المشكبلت الدراسية التي تواجو طمبة الدراسا7115، إياد زكي )اديعبد الي - 47
 .مية التربية، الجامعة اإلسبلميةالجامعة اإلسبلمية وسبل التغمب عمييا، رسالة ماجستير، ك

. مشكبلت طمبة الدراسات العميا في كمية التربية / (7102وسام ) ،؛ عبد الغنيعدنان، محمد  -44
لمبحوث التربوية  الجامعة المستنصرية وكمية التربية لمعموم االنسانية / جامعة ديالى، مجمة الفتح

 .ديالي، العراق ، كمية التربية األساسية، جامعة22والنفسية، ع 
 كميات في العميا الدراسات طمبة لدى العممي البحث . كفايات(7100عطوان، أسعد حسين ) -43

، مايو توظيفو – أخبلقياتو - مفاىيمو :العممي البحث الفمسطينية، أعمال مؤتمر بالجامعات التربية
 بغزة.  االسبلمية ، الجامعة7100

اإلرشاد األكاديمي لطبلب الدراسات العميا بكمية التربية . مشكبلت (7107فريج، أماني سمير) -45
، كمية التربية الفنية، جامعة 42، ع الفنية  بجامعة حموان، مجمة بحوث في التربية الفنية والفنون

 حموان.
 .(. المجمس األعمى لمجامعات0927ظيم الجامعات لسنة )قانون تن -42
 آلراء دراسة : القاىرة بجامعة التربوية العميا اساتالدر  . مشكبلت(7103مرزوق، فاروق جعفر ) -42

، كمية التربية، جامعة 4، ع 79، مجمة كمية التربية، مج التربوية والبحوث الدراسات معيد طمبة
 .المنوفية

 في التربوية العميا الدراسات في الجودة لمعايير مقترح تصور. (7101) سيد التواب ،عبد يوسف -48
 .ةالقاىر  جامعة التربوية، الدراسات معيد ماجستير، رسالة والعالمية، ميةاإلقمي الخبرات ضوء
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