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 اإلسالمية لميارات البحث التربوي

 الشواوره حماد د/ياسيف سالـ

  قسـ التربية تخصص القياس والتقويـ التربوي والنفسي أستاذ مساعد

 الجامعة اإلسالمية الدعوة وأصوؿ الديف/ كمية

 الممخص 
 قسـ في العميا الدراسات طالب امتالؾ مدى عف الكشؼ الى الحالية الدراسة ىدفت     
 الباحث قاـ التربوي، البحث لميارات اإلسالمية بالجامعة الديف وأصوؿ الدعوة بكمية التربية
 مف( 04)و طالبًا،( 59) مف مكونة عينة عمى طبقت فقرة( 04) مف مكونة استبانة بتطوير
 الدراسة أداة عمى الكمي لألداء الحسابي المتوسط أف النتائج أظيرت. التدريس ىيئة أعضاء

 ىيئة أعضاء نظر وجية ومف مرتفع، بمستوى( 0..4) بمغ الطالب نظر وجية مف
 تقديرات بيف إحصائياً  دالة فروقاً  ىناؾ أف النتائج واظيرت متوسط، بمستوى( 0..4)التدريس
 طالب بيف إحصائية داللة ذات فروقاً  ىناؾ أف كذلؾ وتبيف التدريس، ىيئة وأعضاء الطالب

: الميارات في األكاديمي لممسار تبعاً  التربوي البحث ميارات امتالؾ مدى في العميا الدراسات
 والمقترحات التوصيات كتابة ومناقشتيا، النتائج عرض البحث، إجراءات البحث، مشكمة تحديد

 في المسارات بيف فروؽ تظير لـ بينما المستخدمة، األداة عمى الكمي األداء وفي والمراجع،
 .السابقة والدراسات النظري اإلطار تحديد ميارة

 -الجامعة اإلسالمية  -طالب الدراسات العميا : الكممات المفتاحية   
 ميارات البحث التربوي
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Abstract 

     The current study aimed at revealing the extent of research skills employment 

among postgraduate students in the Department of Education at the Faculty of Da'wah 

and the Fundamentals of Religion at the Islamic University. The researcher developed 

a questionnaire consisting of (40) paragraphs applied to a sample of (95) students and 

(20) faculty members. The study results showed that the overall mean of the total 

performance on the tool utilized in this research was (3.64) from the students' 

viewpoint reflecting a high-performance level, and (3.12) from the faculty members’ 

viewpoint at an average level. The results indicated statistically significant differences 

between the estimates of the students and faculty members. The results also reflected 

statistical differences between the postgraduate students in the extent of utilizing 

various educational research skills according to the academic track, namely research 

procedures, identifying the problem of research, presentation of the results and 

discussion, writing recommendations, suggestions and references, and the overall 

performance of the tool. Nevertheless, there were no differences among the 3 above 

mentioned tracks with regard to the theoretical frame determination skill and previous 

studies. 

Keywords: Educational Research, The Islamic University, Educational 
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 المقدمة: 
بمحاولة االنساف الدائمة في طمب المعرفة وفيـ يرتبط البحث العممي في تاريخو القديـ       

الكوف الذي يعيش فيو، وقد ظمت الرغبة في المعرفة مالزمة لإلنساف منذ المراحؿ األولى 
فالبحث العممي ىو الطريؽ الذي يوصمنا الى حقائؽ األمور وكشؼ العالقات  ،لتطور الحضارة

مف  قدر ممكفوالوصوؿ الى أكبر  اكمو،مشبيف متغيراتيا، وتقييـ الواقع الذي نعيشو ودراسة 
)التؿ،  لإلنساف وتضمف لو التفوؽ وغيره والرفاىيةالمثمرة التي تكفؿ الراحة  المعرفة الدقيقة

8991). 

يعد  كافة، كماالبحث العممي ركنا أساسيا مف أركاف المعرفة اإلنسانية في ميادينيا يعد     
إلى أف األمـ أدركت أف  البحث العممي ترجعالحديث، فأىمية البارزة لمعصر  سمةأيضا ال

وىكذا نرى أف مجاالت  ،عظميا وتفوقيا يرجعاف إلى قدرة أبنائيا العممية والفكرية والسموكية
       متقدمة.البحث العممي كثيرة ألنيا تتضمف جوانب حياتية 

ي حقؿ مف إف االلماـ بمناىج البحث العممي واجراءاتو أصبح مف األمور الضرورية أل     
حقوؿ المعرفة بدًءا مف تحديد مشكمة البحث ووضعيا بشكؿ اجرائي واختيار نيج وأسموب 

ثـ محاولة تطبيقيا عمى مجتمع الدراسة وعمى  ،جمع البيانات وتحميميا واستخالص النتائج
 .المجتمعات المماثمة لو

لمحصوؿ عمى درجة الماجستير عد الرسائؿ الجامعية أحد متطمبات برامج الدراسات العميا ت       
والدكتوراه، وىي مف أبرز مصادر البحوث العممية لما تحتوي عميو مف إضافات إلى رصيد 

 (.0282المعرفة المتخصصة )النيرب،

سيـ في إحداث يفترض بيا أف تكوف بحوثًا عممية ت   جرى في الجامعاتوالبحوث التي ت       
في المجاالت التي درستيا، إال أف البحوث العممية  تغيير في الواقع مف خالؿ توظيؼ نتائجيا
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بسبب افتقارىا لمموضوعية، ودورىا المأموؿ، العديد مف العقبات التي تحد مف فاعميتيا  تواجو
 مبنيةلنتائج ال يمكف االطمئناف الييا واتخاذ قرارات تؤدي بالضرورة  العممية التيوالمنيجية 
 .(0220مح وأبو بكر، حعمييا )الم

 مستواىا، وتحسيف وطرقيا، التربية أساليب لتطوير ىامة وسيمة التربوي البحث ويعتبر  
 التنمية بعممية صمتيا وتوثيؽ بكفاءتيا، واالنتفاع منيا، االحتياجات المتوقعة وتمبية

 التربوية، االستراتيجيات وضع أساسية في ركيزة انو عمى باإلضافة واالقتصادية، االجتماعية
إلى  المجتمع يسعى التي األىداؼ وتحقيؽ ومقومات، أسس مف عميو تقوـ ما وتطوير
 حموؿ إلى الوصوؿ إلى ذلؾ أدى التربوي بالبحث االىتماـ زاد وكمما أكبر، بفعالية تحقيقيا

 .(Bin Tareef, 2009)المجتمع  ىذا في صحيحة بصورة العممية والمجتمعية لممشكالت

لمشكمة ضعؼ الميارات البحثية لدى طمبة الدراسات أشارت بعض الدراسات التي تعرضت    
خارجية كشح الموارد  أسباب : يعود النوع األوؿ الىالتربوية العميا الى نوعيف مف األسباب

بينما يعود النوع الثاني  ،رامج نفسيابية الصة لمتدريب عمى اجراء البحوث، وبنخصالمالية الم
المقررات المتعمقة بمناىج المصاحب لدراسة الى اسباب ذاتية عند الطالب نفسو كالقمؽ 

 (.Viadero,2004) والتحميميالبحث ومقررات اإلحصاء الوصفي 

أف معظـ طمبة الدراسات التربوية الى  (Onwuebuzie,1998)انويبوز  يشير       
وال  ،ات األخرى ضمف برامجيـر بالمقر  يواجيوف صعوبة بالغة في المقررات الكمية مقارنة

يتوقؼ األمر عند ذلؾ، بؿ أنيـ يكونوف اتجاىات سمبية نحو ىذه المقررات األمر الذي يرفع 
مف مستوى القمؽ عندىـ، ويعيقيـ مف توظيؼ مياراتيـ البحثية النظرية التي يكتسبونيا مف 

 (831)عينة تكونت مف عمى في دراسة  انويبوزوجد فعمية، وقد  مشابيةالمادة في مواقؼ 
في ثالث شعب لمادة أساسيات البحث التربوي في إحدى  التربويةطمبة الدراسات  طالبا مف

جامعات الجنوب الغربي في الواليات المتحدة األمريكية أف قمؽ اإلحصاء الذي يعانى منو ال 
مف طمبة الدراسات التربوية العميا يقؼ وراء ضعؼ األداء في مقررات ( %12) يقؿ عف

 .واإلحصاءمناىج البحث التربوي 
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التي تطرؽ فييا الى تقصي العالقة بيف ( Onwuebuzie,2000انويبوز )وفي دراسة      
مف طمبة الدراسات العميا  عينةوميارات البحث التربوي لدى  ،العمميةات كفايات الميار 

ذوي التخصصات  الطالبتبيف أف  ،في شعب مختمفة لمادة أساسيات مناىج البحث المسجميف
مف ذوي التخصصات  الطالبالعممية أفضؿ تحصيال في مادة مناىج البحث مقارنة مع 

 .(Jonthan,1991)، كما توافقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسةاإلنسانية

( لمتعرؼ عمى أبرز األخطاء البحثية التي يقع فييا طالب 0288وفي دراسة عفانة )      
( رسالة ماجستير في 31أبحاثيـ التربوية، استيدفت الدراسة ) الدراسات العميا في تصاميـ

كميات التربية في كؿ مف )جامعة األزىر( و)جامعة األقصى( و)الجامعة اإلسالمية في 
في تصاميـ البحوث بطاقة مالحظة لرصد األخطاء الشائعة  بإعدادفمسطيف(، وقد قاـ الباحث 

اف الباحث بمجموعة مف أفالـ الفيديو لمناقشات كما استع ،التربوية في ضوء آراء المناقشيف
فيمما لمشاىدتيا وتدويف تمؾ األخطاء، وتوصمت الدراسة ( 09)رسائؿ الماجستير مجموعيا 

أىميا أخطاء تتعمؽ  ،إلى عدد مف األخطاء البحثية التي يقع بيا طالب الدراسات العميا
ومنيجية  ،الدراسات السابقة بصياغة مشكمة البحث وتساؤالت وفروض الدراسة، وكذلؾ عرض

واألخطاء اإلمالئية  ،إضافة إلى أخطاء في استخداـ األساليب اإلحصائية ،البحث وأدواتو
 المصاحبة لبعض تمؾ الدراسات.

 طمبة لدى العممي البحث كفايات تحديد إلى( 0288) والفميت عطوافوىدفت دراسة      
 منيج الباحث استخدـ حيث غّزة، في الفمسطينية بالجامعات التربية بكميات العميا الدراسات
 فنية، عممية، شخصية، كفايات إلى وتصنيفيا الالزمة، الكفايات تحديد وتـ الوصفي، البحث
دراجيا  ولغوية،  إجرائية  مقسمة فرداً ( 91)مف مكونة عينة عمى طّبقت استبانة في وا 

 العميا الدراسات طمبة مف طالبة و طالبا( 43)و الثالث الجامعات مف جامعّيا أستاذاً ( 33)إلى
 كانت الكفايات ىذه توافر درجة أف إلى الدراسة ىذه نتائج وأشارت الجامعات، ىذه في

 بفروؽ متقاربة نسب عمى البحثية الكفايات محاور معظـ وحصمت ،(43.84)بنسبة متوسطة
 الكفايات المغوية، الكفايات: الترتيب عمى وجاءت( 41.58- 40.08) بيف تراوحت بسيطة

 داللة ذات فروؽ وجود عف الدراسة وكشفت. العممية وأخيرا اإلجرائية، الفنية ثـ الشخصية،
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 الطمبة، لصالح والطمبة األساتذة تقديرات مف الطمبة لدى الكفايات توافر درجة في إحصائية
 . التربوي لمتخصص تعزى الكفايات توافر درجة في إحصائية داللة ذات فروؽ ىناؾ تكف ولـ

 اإلحصائية الكفايات لقياس المرجع محكي اختبار بناء إلى( 0288)البّنا دراسة كما ىدفت   
 درجات صدؽ مف والتحقؽ اليمنّية، الجامعات في التربية بكّميات العميا الدراسات طمبة لدى

 درجات ثبات مف التحقؽ وكذلؾ( السموكي النطاؽ انتقاء وصدؽ الوصفي، الصدؽ)االختبار
 كفاية لكؿ المناسبة القطع درجة تحديد إلى باإلضافة ليفنجستوف، لمعامؿ وفقا االختبار
 والتعرؼ الكفاية، ىذه متقنيف وغير متقنيف إلى الطمبة تصنيؼ يتـ خالليا مف والتي إحصائية

 الكفايات مف اليمنية الجامعات في التربية بكميات العميا الدراسات طمبة تمكف مدى عمى
 كونو التقويـ بحوث منيج استخداـ وتـ بناؤه، تـ الذي االختبار تضمنيا التي اإلحصائية

 مف وطالبة طالباً ( 815) مف البحث عينة وتكّونت البحث، أىداؼ لتحقيؽ المناسب المنيج
 التجريب، البناء، التحميؿ، مرحمة)مراحؿ بأربع مروراً  االختبار بناء تـ وقد الماجستير، مرحمة
 واّتضح ، إحصائية كفايات (5) تقيس اختباريو فقرة( 55) مف االختبار تكوف حيث( اإلخراج

 في التربية بكّمّيات العميا الدراسات طمبة لدى اإلحصائية الكفايات في واضحاً  تدّنياً  ىناؾ أف
 .اليمنّية الجامعات

ومف خالؿ استعراض بعض الدراسات المتعمقة باألخطاء الشائعة في تصاميـ البحث      
(، فقد كانت معظـ ..04(، )عفانو،,8998Jonathan) (،,8991Guzianoالعممي )
 الكفايات اإلحصائية.، وكذلؾ في البحث إجراءات وفيالمرتكبة في صياغة الفروض األخطاء 

 -مشكمة الدراسة وأسئمتيا: 
سواء قاـ بو  ،تعتبر الجامعات مف أىـ المؤسسات التعميمية التي تعني بالبحث العممي    

أو أعضاء ىيئة التدريس الذي يمثؿ البحث العممي  ،لنيؿ درجة الماجستير والدكتوراه الطالب
جزء رئيس مف حياتيـ العممية ، فالبحث العممي يعتبر مف المعايير الرئيسية التي تصنؼ 

ساسو، سواء كاف ذلؾ مف حيث عدد األبحاث العممية المنشورة في مجالت الجامعات عمى أ
عالمية معتمده أو طبيعة ىذه األبحاث وخدمتيا لمبشرية، وبالنظر إلى واقع البحث العممي 

في مجاؿ االستشارات  عمموومف خالؿ  الباحثبشكؿ عاـ والتربوي بشكؿ خاص فقد الحظ 
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أف ىناؾ  ،ومناىج البحث التربوي ت اإلحصاء التربوي، وتدريسو لمقرراالبحثية واالحصائية
 مناىج البحثية عمما بأنيـ درسوا مقررات المياراتفي مجاؿ  الطالبضعفا كبيرا لدى بعض 

في برامجيـ المحددة، ومف المتوقع مف ىذه الدراسة أف  التربوي، واالحصاء التربوي،البحث 
واألساليب التعميمية  ،سالتي تدرّ  التربوي تكشؼ عف كفاية المقررات المتعمقة بمناىج البحث

مف حيث  الطالبالمعتمدة في تدريسيا، وعالوة عمى ذلؾ قد تكشؼ لنا نقاط الضعؼ لدى 
 مدى معرفتيـ بأساسياتيا ومدى تطبيقيـ وممارساتيـ لكفايات البحث العممي في أبحاثيـ.

 -وتتمخص مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى األسئمة التالية: 
 مياراتلالجامعة اإلسالمية بالدراسات العميا في قسـ التربية  طالبمدى اتقاف ما     ..

 ؟مف وجية نظرىـ التربويالبحث 
الجامعة اإلسالمية لميارات البحث بما مدى اتقاف طالب الدراسات العميا في قسـ التربية  .0

 التربوي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟
درجة امتالؾ طالب الدراسات العميا لميارات البحث  في دالة إحصائياً ىؿ يوجد فروؽ  .4

ت عزى الختالؼ المسار )التربية اإلسالمية، المناىج وطرؽ التدريس، اإلدارة  التربوي
 التربوية(؟

دالة إحصائيًا بيف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس وطالب الدراسات  ىؿ يوجد فروؽ .0
 البحث التربوي؟ العميا بقسـ التربية حوؿ درجة امتالكيـ لميارات

 -الدراسة: أىمية 
 -اآلتي: تأتي أىمية ىذه الدراسة مف 

سوؼ توفر ىذه الدراسة مؤشرات لتقييـ الممارسات التعميمية في الجامعة مف حيث  ..
 واألساليب التعميمية المعتمدة في تدريسيا. التربويالبحث  بمناىجات المتعمقة قكفاية المسا

لكفايات  اكتسابيـمف حيث مدى  الطالبقد تكشؼ لنا الدراسة عف نقاط الضعؼ لدى  .0
العممية وال سيما الذيف  البحوثمارستيا واتقانيا عند اجراء والتي يفترض م التربويالبحث 

 .التربويات البحث قدرسوا مسا
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 التربويات البحث قبناء عمى نتائج ىذه الدراسة قد يعاد النظر في بعض محتوى مسا .4
 تدريسيا.إلى اعتماد أساليب أخرى في  إضافة ،مف حيث اإلضافة أو التعديؿ فييا

 -الدراسة: أىداؼ 
 -يمي: تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما 

الدراسات العميا في قسـ  طالبالكمية لدى  التربويالبحث  مياراتالتعرؼ عمى مستوى  ..
مف وجية نظر الطالب أنفسيـ ومف وجية نظر أعضاء ىيئة  اإلسالميةالجامعة بالتربية 
 .التدريس

 .لممسارتبعا  الطالبلدى  التربويالبحث  مياراتالتعرؼ عمى درجة االختالؼ في مستوى  .0
التعرؼ عمى مدى االختالؼ بيف آراء الطالب وآراء أعضاء ىيئة التدريس في تقديراتيـ  .4

 التربوي.حوؿ مدى امتالؾ الطالب لميارات البحث 
 -حدود الدراسة: 

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى التعرؼ عمى مدى امتالؾ طالب الدراسات 
استجابات العميا في قسـ التربية بالجامعة اإلسالمية لميارات البحث التربوي، وذلؾ مف خالؿ 

د أساسية تكوف في عمى أداة الدراسة المكونة مف خمسة أبعا الطالب وأعضاء ىيئة التدريس
 مجمميا أىـ الميارات األساسية لمبحث التربوي.

قسـ التربية بكمية ب وأعضاء ىيئة التدريس الحدود المكانية: تـ تطبيؽ الدراسة عمى طالب
 الدعوة وأصوؿ الديف بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

ني مف العاـ الجامعي الحدود الزمانية: تـ اجراء الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثا
8331/8339. 

 مصطمحات الدراسة:
مف تحديد  ابتداءً  التربوي بخطوات البحث القياـ ميارات في وتتمثؿ :التربوي البحث ميارات
نتائج  إلى لموصوؿ وتجميعيا وتنظيميا ،البيانات وجمع ،الفرضيات حوليا وصياغة ،المشكمة
 .البيانات مصدر وتوثيؽ التعميمات وصياغة معينة
 المستخدمة االداة عمى عمييا المستجيب يحصؿ التي بالدرجة ؼفتعر   :اإلجرائي التعريؼ أما

 الدراسة. في ىذه
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 منيج الدراسة

المنيج الوصفي التحميمي لمالئمتو ألغراض ىذه الدارسة، وىو المنيج الذي  الباحثاتبع      
عمى الواقع، ويعمؿ عمى وصفيا، وتحميميا، وربطيا بالظواىر األخرى، حيث  ييتـ بالظاىرة بناءً 

اعتمدت الدراسة عمى البيانات والمعمومات ذات الصمة بالموضوع، والتي تـ جمعيا عف طريؽ أداة 
 الدراسة، إضافة إلى الكتب والمراجع والدوريات ذات العالقة.

 مجتمع الدراسة

 فئتيف: تكوف مجتمع الدراسة مف     

المسجميف  بالجامعة اإلسالمية، جميع طالب قسـ التربية بكمية الدعوة وأصوؿ الديف أواًل:
الدراسي  في العاـ طالبًا منتظماً  (213)وعددىـ ببرنامجي الماجستير والدكتوراه 

  حسب إحصائيات كمية الدعوة أصوؿ الديف.8331/8339

 .مدرساً ( 09)ثانياً: جميع أعضاء ىيئة التدريس بقسـ التربية وعددىـ 

 عينة الدراسة
وبنسبة ( استبانة 91طالبًا، تـ استرجاع )( 812تـ توزيع أداة الدراسة عمى ) عينة الطالب:  
 ( مف مجتمع الدراسة، 45%)
 

مف أعضاء ىيئة التدريس ( 04)أداة الدراسة عمى  توزيعتـ  :التدريس ىيئة أعضاء عينة
 .مف مجتمع الدراسة%( 12)وبنسبة 

 أداة الدراسة

تكونت استخدـ الباحث االستبانة لجمع البيانات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، حيث       
( فقرة، حيث تـ إعدادىا مف خالؿ مراجعة االدب النظري والدراسات 33بصورتيا األولية مف )
(، )دحالف، 0284، (، )الزغوؿ والينداؿ0281)الحباشنة، وأىميا:السابقة ذات العالقة 
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ا ستخدـ  رئيسية. حيثميارات  خمسةتوزعت الفقرات عمى  ،(0288عالـ، أبو (، )0283
 كبيرة بدرجة(، 1) كبيرة جداً  )بدرجةمقياس ليكرت الخماسي في تحديد استجابات الطالب كاالتي: 

وقد تـ تحديد نقاط قطع لقيـ  (،8) قميمة جداً  بدرجة(، 0) بدرجة قميمة(، 3) بدرجة متوسطة(، 3)
متوسط،  (3.39) إلى( 0.9)منخفض، مف  (0.05)أقؿ مف أو يساوي المتوسطات كالتالي:

 فما فوؽ مرتفع.( 4.9)

 صدؽ األداة

منيـ في  اثنيفمحكميف،  أربعةولمتحقؽ مف صدؽ المحتوى لألداة، فقد تـ عرضيا عمى        
وبناًء عمى مالحظاتيـ تـ  والتقويـ، واثنيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس،ؿ القياس مجا

وبذلؾ أصبح عدد  ؾ تـ تعديؿ صياغة بعض الفقرات،وكذل ،( فقرات، وذلؾ لعدـ مالءمتيا3حذؼ )
، فقرة (88) ىي: تحديد مشكمة البحثمجاالت  خمسة( فقرة موزعة عمى 32الفقرات بعد التحكيـ )

، عرض النتائج فقرات (1) ، إجراءات البحثفقرات (9) اإلطار النظري والدراسات السابقةتحديد 
  .فقرات (5) ، كتابة التوصيات والمقترحات والمراجع(1) ومناقشتيا

باإلضافة الى إجراءات صدؽ المحتوى الذي تـ عممو، تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة      
وذلؾ لتقدير صدؽ طالبًا وثمانية مف أعضاء ىيئة التدريس  (32استطالعية تكونت مف )

يوضح قيـ معامالت ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف  (8)رقـ ، والجدوؿ تساؽ الداخمي لألداةاال 
 .والميارة التي تنتمي الييافقرات األداة 

 الييامعامالت ارتباط فقرات األداة بالدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي  (.) رقـ جدوؿ

 رقـ الفقرة الميارة
معامؿ 
 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة الميارة االرتباط

حث
 الب

كمة
مش

يد 
تحد

 

1 .736** 

حث
 الب

ات
جراء

إ
 

1 .773** 
2 .744** 2 .773** 
3 .791** 3 .730** 
4 .872** 

 
4 .810** 

5 .739** 5 .841** 
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6 .805** 6 .718** 
7 .634** 7 .843** 
8 .747** 8 **.601 
9 .742** 

ج 
نتائ

ض ال
عر

تيا
قش
ومنا

 

1 .830** 
10 .578** 2 .819** 

 
 

11 .629** 3 .890** 

                  

 (.)تابع جدوؿ          

رقـ  الميارة  
 الفقرة

معامؿ 
 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة الميارة االرتباط

بقة
سا
ت ال

سا
لدرا

 وا
ري
لنظ

ر ا
إلطا

د ا
حدي

ت
 

 النتائج عرض **611. 1
 ومناقشتيا

4 .869** 
2 .750** 5 **.820 

3 .745** 

ت 
رحا

مقت
 وال

ات
صي

لتو
ة ا

كتاب
جع

مرا
وال

 

. .755** 
4 .699** 0 .810** 
5 .611** 4 .828** 
6 .705** 0 .732** 
7 .798** 9 .736** 
8 .680** . .798** 
9 .613** 7 **.775 

 (0.0.** دالة احصائيًا عند مستوى داللة )                
( أف جميع فقرات األداة ترتبط ارتباطًا ايجابيًا بالميارات التي تنتمي 8نالحظ مف خالؿ جدوؿ )

عند مستوى  ة(، وىي ذات داللة احصائي2.192-2.151الييا، ويتراوح معامؿ االرتباط بيف )
 (.2.28داللة )

 ارتباط الميارات بالدرجة الكمية لألداة معامالت (0) جدوؿ

 معامؿ االرتباط الميارة
 **856. تحديد مشكمة البحث
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 **893. تحديد اإلطار النظري والدراسات السابقة
 **846. إجراءات البحث

 **728. عرض النتائج ومناقشتيا
 **876. كتابة التوصيات والمقترحات والمراجع

 (0.0.دالة احصائيًا عند مستوى داللة )**                      

، (2.193-2.501( أف قيـ معامالت االرتباط تراوحت بيف )0نالحظ مف خالؿ جدوؿ )       
وىذا يدؿ عمى قوة العالقة بيف جميع  (2.28)وجميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 الميارات المكونة لألداة واألداة نفسيا.

 ثبات األداة

فقد تـ االعتماد عمى بيانات العينة  الخمسة،لحساب ثبات األداة الكمي وكذلؾ محاورىا      
 وتـ، ( طالباً مف مختمؼ المسارات32، حيث تـ التطبيؽ عمى عينة أولية عددىا )االستطالعية

 ( يوضح تمؾ القيـ:3والجدوؿ رقـ ) استخداـ معادلة كرونباخ الفا،

المكونة لألداة  الخمسةلممجاالت  ثبات كرونباخ الفاقيـ معامؿ  (4) جدوؿ     
 والمجموع الكمي

 معامؿ كرونباخ الفا عدد الفقرات المجاؿ الرقـ
 .4.5 .. تحديد مشكمة البحث  .
 .4.6 5 تحديد اإلطار النظري والدراسات السابقة 0
 4.65 6 إجراءات البحث 4
 4.54 9 عرض النتائج ومناقشتيا 0
 4.65 7 التوصيات والمقترحات والمراجعكتابة  9
 .4.5   04 األداة ككؿ 

 الى (2.14) ( أف قيـ معامؿ الثبات لمجاالت األداة تراوحت بيف3نالحظ مف خالؿ جدوؿ )      
، وتعتبر قيمًا عالية ومؤشرًا دااًل عمى مدى (2.94)بمغ  ومعامؿ ثبات األداة الكمي (2.98)

 أىداؼ الدراسة.تحقيؽ تجانس الفقرات في 
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 : ومناقشتيانتائج عرض ال
ما مدى اتقاف طالب الدراسات العميا في قسـ التربية في الجامعة اإلسالمية  السؤاؿ األوؿ:

 ؟مف وجية نظرىـ التربويلميارات البحث 
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد تـ استخداـ المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،      

والجدوؿ ، التربويتقاف طالب الدراسات العميا في قسـ التربية لميارات البحث إلمعرفة مدى 
 ( يوضح تمؾ النتائج.0)

 وفقاً  الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (0) جدوؿ
 ككؿ واألداة الدراسة لمجاالت

المتوسط  تحديد مشكمة البحث  
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 العبارة ـ

 مرتفع 9 4.66 3.76 أصوغ عنواف البحث صياغة عممية تتناسب مع مشكمة الدراسة. .
 مرتفع . 4.50 3.72 أعرض في المقدمة مشكمة جديرة بالبحث. 0
 مرتفع 0 4.64 3.99 أحدد مشكمة البحث بعبارات واضحة تعبر عف جوىر المشكمة. 4
 مرتفع 0 4... 3.80 أتدرج في عرض مقدمة البحث مف العاـ الى الخاص. 0
 متوسط 6 .... 3.40 أضع فروض لمبحث بطريقة عممية. 9
مػػف بحيػػث يمكػػف اإلجابػػة عمييػػا وأسػػئمتو  أصػػوغ أىػػداؼ البحػػث .

 خالؿ إجراءات البحث.
 مرتفع . .4.6 4.02

اسػػػتخدـ المصػػػطمحات التربويػػػة المعتمػػػدة عنػػػد كتابػػػة األىػػػداؼ  7
 واألسئمة.

 مرتفع 4 .4.5 3.82

 مرتفع 9 4.50 3.76 أحدد أىمية البحث النظرية والعممية بطريقة جيدة. 6
 مرتفع 4 40.. 3.82 أميز بيف أىمية البحث وأىدافو. 5

القػػدرة عمػػى بنػػاء الحػػدود المكانيػػة والزمنيػػة والموضػػوعية أمتمػػؾ  4.
 لمبحث.

 مرتفع 0 44.. 3.99

 متوسط 7 0... 3.43 أحدد بطريقة عممية المتغيرات المستقمة والتابعة لمبحث. ..
 مرتفع                   3.77                                       متوسط الميارة بشكؿ عاـ         

 تحديد اإلطار النظري والدراسات السابقة
لػػػدي القػػػدرة عمػػػى تحديػػػد الدراسػػػات السػػػابقة المالئمػػػة لموضػػػوع  .

 البحث.
 مرتفع 7 4.50 3.54
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 متوسط 5 49.. 2.99 لدي القدرة عمى التحميؿ النقدي لألدبيات ذات الصمة. 0
أعقػػب عمػػى الدراسػػات السػػابقة لبيػػاف أوجػػو االخػػتالؼ واالتفػػاؽ  4

 وبيف موضوع البحث.بينيا 
 مرتفع 6 40.. 3.50

أسػػتعرض النظريػػات العمميػػة المرتبطػػة بموضػػوع البحػػث بطريقػػة  0
 مالئمة.

 مرتفع 9 4.65 3.60

أختػػار الدراسػػات السػػابقة بنػػاًء عمػػى أىميتيػػا وحػػداثتيا وارتباطيػػا  9
 بمشكمة البحث.

 مرتفع 0 .4.7 4.00

جراءاتيا ونتائجيا.أستعرض في كؿ دراسة منيجيا وىدفيا  .  مرتفع 0 4.54 3.84 وا 
 مرتفع 4 4.60 3.94 أوضح في تعميقي عمى الدراسات السابقة ما يميز بحثي عنيا. 7
 مرتفع . 4.67 4.16 أقتبس بعض المعمومات التي تدعـ البحث بطريقة صحيحة. 6
 مرتفع . 4.60 3.58 أتحرى الدقة في نقؿ المعمومات لتحقيؽ األمانة العممية. 5

    مرتفع                             4.70                             متوسط الميارة بشكؿ عاـ                
 إجراءات البحث

 مرتفع 0 4.50 3.58 أستطيع اختيار المنيج العممي المناسب لمبحث. .
 مرتفع . 4.50 3.65 أبرر المنيج العممي الذي اخترتو. 0
 مرتفع 4 4.55 3.54 طريقة اختيار العينة المناسبة لمبحث.أحدد  4
 مرتفع 4 4... 3.54 أبرر طريقة اختيار عينة البحث. 0
 متوسط 0 .4.5 3.37 أقـو ببناء أدوات البحث بطريقة صحيحة. 9
 متوسط . 44.. 3.15 أستطيع تحديد محاور أداة البحث. .
 متوسط 9 7... 3.21 أتحقؽ مف صدؽ أداة البحث بطرؽ مختمفة. 7
 متوسط 7 .0.. 2.89 أستطيع اختيار المعالجات اإلحصائية المناسبة لتحميؿ البيانات. 6

 متوسط                          4.47                                   متوسط الميارة بشكؿ عاـ              
 عرض النتائج ومناقشتيا

 متوسط 9 45.. .4.0 نتائج البحث بدقة ووضوح.لدي القدرة عمى استخالص  .
 متوسط 0 4.57 4.94 .السابقة بالدراسات البحث نتائج اربط 2
 متوسط 4 4.50 4.09 أناقش نتائج البحث بطريقة عممية واضحة ومترابطة. 3
 مرتفع 0 40.. 3.51 أفسِّر نتائج البحث بناًء عمى أدلة وشواىد ممموسة. 0
 مرتفع . .4.. 4.94 في سرد النتائج ومناقشتيا. التـز بالموضوعية 9
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 (0تابع جدوؿ )     
المتوسط  ومناقشتيا النتائج عرض   

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 العبارة ـ

 متوسط 0 4.57 4.94 اربط نتائج البحث بالدراسات السابقة. 0
 متوسط 4 4.50 4.09 واضحة ومترابطة.أناقش نتائج البحث بطريقة عممية  4
 مرتفع 0 40.. 3.51 أفسِّر نتائج البحث بناًء عمى أدلة وشواىد ممموسة. 0
 مرتفع . .4.. 4.94 التـز بالموضوعية في سرد النتائج ومناقشتيا. 9

 مرتفع                          4.05                                   متوسط الميارة بشكؿ عاـ              
 كتابة التوصيات والمقترحات والمراجع

 مرتفع 9 4.50 3.78 أميز بيف نتائج البحث وتوصياتو ومقترحاتو. .
أدوف الممخص بأسموب واضح ومحدد خاٍؿ مف األخطاء النحوية  0

 والمغوية.
 متوسط 7 .4.5 3.48

حسب أكتب الممخص بحيث يعكس نتائج البحث الفعمية مرتبة  4
 أىميتيا.

 مرتفع . 44.. 3.59

 مرتفع 0 4.60 3.81 أقدـ توصيات لمبحث قابمة لمتحقيؽ. 0
 مرتفع . .4.7 4.11 أوثؽ المراجع في المتف توثيقًا عمميًا صحيحًا. 9
 مرتفع 0 .4.6 4.00 أوثؽ المراجع في قائمة المراجع توثيقًا عمميًا صحيحًا. .
 مرتفع 4 46.. 3.83 والثانوية.أميز بيف المراجع االصمية  7

 مرتفع                           0..4                              متوسط الميارة بشكؿ عاـ                   
 مرتفع                           0..4                                متوسط األداء الكمي عمى األداة            

 
( 4.77-4.47) بيف تراوحت الحسابية المتوسطات قيـ أف( 0) جدوؿ خالؿ مف نالحظ      

 أف كذلؾ ونالحظ مرتفع، بمستوى( 0..4) لألداة العاـ المتوسط وبمغ الخمس، لمميارات
 النتائج عرض السابقة، والدراسات النظري اإلطار تحديد البحث، مشكمة تحديد: الميارات

 المرتفع، المستوى ضمف جميعيا كانت والمراجع، والمقترحات التوصيات كتابة ومناقشتيا،
وقد يعود ذلؾ  المتوسط، المستوى ضمف كانت البحث بإجراءات المتعمقة الميارة كانت بينما
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الى تداخؿ ىذه الميارة مع الميارات المتعمقة بالقياس والتقويـ كبناء أدوات البحث، والتحقؽ 
 ذلؾ ما يتعمؽ باختيار المعالجات اإلحصائية المناسبة لمبحث،مف صدؽ وثبات األدوات، وك

وىذا االمر يرجع الى طبيعة الخطة الدراسية التي تفتقر الى مقررات في القياس والتقويـ، والى 
 مقررات تتعمؽ باإلحصاء االستداللي وتطبيقاتو الحاسوبية.
التربية في الجامعة اإلسالمية لميارات السؤاؿ الثاني: ما مدى اتقاف طالب الدراسات العميا في قسـ 

 البحث التربوي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  حسابلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد تـ      

لمعرفة مدى اتقاف طالب الدراسات العميا في قسـ التربية لميارات البحث التربوي مف وجية 
 اء ىيئة التدريس، وذلؾ كما يمي:نظر أعض

 (9) جدوؿ
لمميارات وفقًا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أعضاء ىيئة التدريس  

 واألداة ككؿ المحددة
المتوسط  تحديد مشكمة البحثميارة 

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 العبارة ـ

صػػػػياغة عمميػػػػة تتناسػػػػب مػػػػع ي صػػػػاغ عنػػػػواف البحػػػػث  .
 مشكمة الدراسة.

 متوسط 7 0.64 3.10

 متوسط 8 0.91 2.90 تتضمف المقدمة مشكمة جديرة بالبحث. 0
ت حػدد مشػػكمة البحػػث بعبػػارات واضػػحة تعبػػر عػػف جػػوىر  4

 المشكمة.
 متوسط 9 0.75 2.85

 متوسط 5 1.08 3.30 ت عرض مقدمة البحث مف العاـ الى الخاص. 0
 متوسط 10 1.39 2.65 فروض لمبحث بطريقة عممية.ت صاغ  9
ت صػػػاغ أىػػػداؼ البحػػػث وأسػػػئمتو بحيػػػث يمكػػػف اإلجابػػػة  .

 عمييا مف خالؿ إجراءات البحث.
 متوسط 6 1.12 3.25

ت سػػػتخدـ المصػػػطمحات التربويػػػة المعتمػػػدة عنػػػد كتابػػػة  7
 األىداؼ واألسئمة.

 متوسط 4 1.04 3.35

 مرتفع 3 1.00 3.70 والعممية بطريقة جيدة.ت حدد أىمية البحث النظرية  6
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 مرتفع 2 1.19 3.90 التمييز بيف أىمية البحث وأىدافو. 5
القدرة عمى بناء الحدود المكانية والزمنيػة والموضػوعية  4.

 لمبحث.
 مرتفع 1 1.05 4.05

ت حػػػػدد المتغيػػػػرات المسػػػػتقمة والتابعػػػػة لمبحػػػػث بطريقػػػػة  ..
 عممية.

 متوسط 7 1.29 3.10

 متوسط                        4.04                         متوسط الميارة بشكؿ عاـ               
 تحديد اإلطار النظري والدراسات السابقةميارة 

القدرة عمى تحديد الدراسات السػابقة المالئمػة لموضػوع  .
 البحث.

 مرتفع 3 0.83 3.50

 متوسط 7 1.08 3.00 ذات الصمة. القدرة عمى التحميؿ النقدي لألدبيات 0
التعقيػب عمػى الدراسػات السػابقة لبيػاف أوجػو االخػتالؼ  4

 واالتفاؽ بينيا وبيف موضوع البحث.
 متوسط 5 1.01 3.20

ت عػػػرض النظريػػػات العمميػػػة المرتبطػػػة بموضػػػوع البحػػػث  0
 بطريقة مالئمة.

 متوسط 8 0.97 2.75

أىميتيػا وحػداثتيا اختيار الدراسػات السػابقة بنػاًء عمػى  9
 وارتباطيا بمشكمة البحث.

 متوسط 6 0.95 3.05

جراءاتيػػػا  . ي عػػػرض فػػػي كػػػؿ دراسػػػة منيجيػػػا وىػػػدفيا وا 
 ونتائجيا.

 مرتفع 1 1.07 3.75

ي وّضػػح فػػي التعميػػؽ عمػػى الدراسػػات السػػابقة مػػا يميػػز  7
 بحثي عنيا.

 مرتفع 2 1.10 3.60

بطريقػػة ت قتػػبس بعػػض المعمومػػات التػػي تػػدعـ البحػػث  6
 صحيحة.

 متوسط 4 1.12 3.25

تحػػػػري الدقػػػػة فػػػػي نقػػػػؿ المعمومػػػػات لتحقيػػػػؽ األمانػػػػة  5
 العممية.

 مرتفع 3 1.10 3.50

 متوسط                        4.05                                   متوسط الميارة بشكؿ عاـ     
المتوسط  البحث إجراءاتميارة 

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الترتيب
 العبارة ـ
 متوسط 3 1.10 2.71 القدرة عمى اختيار المنيج العممي المناسب لمبحث. .
 متوسط 4 1.13 2.65 تبرير المنيج العممي الذي اخترتو. 0
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 متوسط 2 0.98 2.79 طريقة اختيار العينة المناسبة لمبحث. 4
 متوسط 5 1.09 2.61 طريقة اختيار عينة البحث. 0
 متوسط 8 1.00 2.50 بناء أدوات البحث بطريقة صحيحة. 9
 متوسط 6 0.98 2.55 تحديد محاور أداة البحث. .
 متوسط 1 1.10 2.81 التحقؽ مف صدؽ أداة البحث بطرؽ مختمفة. 7
اختيار المعالجات اإلحصائية المناسبة لتحميؿ  6

 البيانات.
 متوسط 8 1.07 2.51

 متوسط                         0..0                       متوسط الميارة بشكؿ عاـ                 
 عرض النتائج ومناقشتياميارة 

 متوسط 1 1.02 3.25 القدرة عمى استخالص نتائج البحث بدقة ووضوح. .
 متوسط 2 1.21 3.00 ربط نتائج البحث بالدراسات السابقة. 0
 متوسط 3 1.05 2.95 نتائج البحث بطريقة عممية واضحة ومترابطة.مناقشة  4
 متوسط 3 1.02 2.95 تفسير نتائج البحث بناًء عمى أدلة وشواىد ممموسة. 0
 متوسط 2 1.03 3.00 االلتزاـ بالموضوعية في سرد النتائج ومناقشتيا. 9

 متوسط                          4.40                          متوسط الميارة بشكؿ عاـ             
 كتابة التوصيات والمقترحات والمراجعميارة 

 مرتفع 1 1.05 3.55 التمييز بيف نتائج البحث وتوصياتو ومقترحاتو. .
تدويف الممخص بأسموب واضح ومحدد خاٍؿ مف  0

 األخطاء النحوية والمغوية.
 متوسط 2 1.10 3.45

نتائج البحث الفعمية  كتابة الممخص بحيث يعكس 4
 مرتبة حسب أىميتيا.

 متوسط 4 1.08 3.30
 متوسط 3 1.00 3.40 تقديـ توصيات لمبحث قابمة لمتحقيؽ. 0
 متوسط 4 1.13 3.30 توثيؽ المراجع في المتف توثيقًا عمميًا صحيحًا. 9
توثيؽ المراجع في قائمة المراجع توثيقًا عمميًا  .

 صحيحًا.
 متوسط 2 1.15 3.45

 متوسط 5 1.10 3.15 التمييز بيف المراجع االصمية والثانوية. 7
 متوسط                          4.47                             متوسط الميارة بشكؿ عاـ          

 متوسط                          0..4                           متوسط األداء الكمي عمى األداة       
 

-0.43) بيف تراوحت الحسابية المتوسطات قيـ أف( 9) جدوؿ خالؿ مف نالحظ

وأقؿ متوسط كاف  التوصيات،حيث كاف أعمى متوسط لميارة كتابة  الخمس، لمميارات( 3.35
 0..4 لألداة العاـ المتوسط وبمغوجميعيا جاءت بمستوى متوسط، لميارة إجراءات البحث 
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وىذا تقييـ موضوعي مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس لمدى امتالؾ  ،متوسط كذلؾ بمستوى
(، ومع دراسة ..04وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة البنا ) الطمبة لميارات البحث العممي،

(Jonthan,1991،)  وقد يعود ىذا التدني في مستوى الميارات الى عدة أسباب منيا ما
عمؽ بطريقة تدريس ىذه المقررات حيث يتعمؽ بطبيعة مقررات مناىج البحث، وكذلؾ ما يت

وىذا ما لمسو الباحث أثناء خبرتو التدريسية لبعض المقررات،  ،تفتقر الى الممارسة العممية
وربما يعود كذلؾ الى قمة المقررات التي ليا عالقة مباشرة في ميارات البحث، كتصميـ البحث 

 والتقويـ.بمقررات القياس واالحصاء االستداللي، وكذلؾ ما يتعمؽ 
ىؿ يوجد فروؽ دالة إحصائيًا في درجة امتالؾ طالب الدراسات العميا لميارات البحث  :الثالثالسؤاؿ 

 التربوي ت عزى الختالؼ المسار )التربية اإلسالمية، المناىج وطرؽ التدريس، اإلدارة التربوية(؟
تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ ميارة  لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ،    

تحميؿ التبايف  تـ استخداـ اختبار وكذلؾ مف الميارات األساسية المكونة ألداة الدراسة،
( لمعرفة الفروؽ بيف أفراد الدراسة لمستوى امتالكيـ لميارات One Way Anovaاألحادي )

ار )التربية اإلسالمية، المناىج وطرؽ التدريس، اإلدارة المسالبحث التربوي، باختالؼ متغير 
 ذلؾ. افيوضح( 7(، ).وؿ )اوالجد التربوية(.

 (.) جدوؿ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمميارات األساسية لمبحث التربوي ولألداة ككؿ 

 حسب متغير المسار

المسار 
 األكاديمي

 ميارات البحث التربوي

تحديد اإلطار النظري  البحث تحديد مشكمة
عرض النتائج  إجراءات البحث والدراسات السابقة

 ومناقشتيا
كتابة التوصيات 
 األداة ككؿ والمقترحات والمراجع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

التربية 
47.4. 0.06 00.00 4.64 .0.6. 60.. 04.54 .9.5 54..4 7.77 47.44 اإلسالمية

7 00.66 

اإلدارة 
45.7. 5..0 4...0 5..4 4..6. 0..0 00..0 .0.6 40.00 7.40 4..00 التربوية

0 ...96 
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المناىج 
وطرؽ 
..4.. .0.4 06.67 4.65 5.04. 0.05 6...4 ...9 40.54 94.. 09..0 التدريس

5 .6.47 

( أف ىناؾ فروقًا ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لممسارات .نالحظ مف خالؿ جدوؿ )    
الثالث في امتالكيـ لميارات البحث التربوي، ومف أجؿ الكشؼ عف الداللة اإلحصائية ليذه 

( لتحميؿ الدرجات الفرعية One Way Anovaالفروؽ است خدـ تحميؿ التبايف األحادي )
 ( يوضح ذلؾ.7لمميارات لكؿ مجموعة ولألداء الكمي لممجموعات الفرعية. والجدوؿ رقـ )

 (7) جدوؿ
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ في مستوى امتالؾ ميارات البحث التربوي تبعًا 

 األكاديمي المسارلمتغير 

مجموع  مصدر التبايف الميارة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ؼ

مستوى 
 الداللة

 البحث مشكمة تحديد
 479.216 2 958.432 بيف المجموعات

5..4 
 

4.444 
 52.506 70 3780.448 داخؿ المجموعات 

  70 4738.880 المجموع

 والدراسات السابقةتحديد اإلطار النظري 
 52.686 2 105.372 بيف المجموعات

0.4. 
 

4..47 
 

 22.819 70 1642.948 داخؿ المجموعات
  70 1748.320 المجموع

 إجراءات البحث
 274.966 2 549.932 بيف المجموعات

6.6. 
 

4.444 
 31.050 70 2235.615 داخؿ المجموعات 

  70 2785.547 المجموع

 النتائج ومناقشتياعرض 
 131.290 2 262.581 بيف المجموعات

5.04 
 

.0004 
 14.279 70 1028.086 داخؿ المجموعات 

  70 1290.667 المجموع

 والمراجع والمقترحات التوصيات كتابة
 111.230 2 222.460 بيف المجموعات

9.9. 
 

4.44. 
 

 20.007 70 1440.527 داخؿ المجموعات
  70 1662.987 المجموع

 األداة ككؿ
 3185.785 2 4706.29 بيف المجموعات

7.07 
 

4.44. 
 426.487 70 43381.66 داخؿ المجموعات 

  70 48087.94 المجموع
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 عند احصائياً  دالة كانت حيث المتوسطات، في الفروؽ تظير( 7) جدوؿ خالؿ مف نالحظ   

جراءات البحث مشكمة تحديد: الميارات في( α=0.05) داللة مستوى  عرض البحث، وا 
 وىذا الكمي األداء في وكذلؾ والمراجع، والمقترحات التوصيات كتابة ومناقشتيا، النتائج
 المقررات طبيعة الى االختالؼ ىذا يعود وربما ،(..04)والفميت عطواف دراسة مع يختمؼ
 في كبير حدٍ  الى متشابية تكوف أف الممكف مف والتي تدرس التي البحثي بالمنيج المتعمقة

 وربما السابقة، والدراسات النظري االطار تحديد ميارة في دالة فروؽ تظير ولـ المسارات، كؿ
 لكؿ بدييية تعتبر بالبحث العالقة ذات والدراسات النظري األدب تحديد ميارة أف الى ذلؾ يعود
 .يدرسو الذي التخصص عف النظر بغض العممي، البحث حقؿ في يعمؿ مف

الفروؽ الزوجية بيف المتوسطات الحسابية تـ استخداـ المقارنات البعدية بطريقة  ولمعرفة
 ( يوضح النتائج.6شيفيو والجدوؿ رقـ )

 
  (6) جدوؿ
 ككؿواألداة  في ميارات البحث العممي األكاديميالمقارنات البعدية بطريقة شيفيو ألثر المسار 

المتوسط  المسار الميارة
 الحسابي

التربية 
 اإلسالمية

المنػػػػػػػػػػػػػػاىج  اإلدارة التربوية
وطػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ 

 تحديد مشكمة البحث التدريس
 47.44 التربية اإلسالمية

 
   

   *0..9 4..00 اإلدارة التربوية
  0..0 *5.00 09..0 المناىج وطرؽ التدريس

تحديد اإلطار النظري والدراسات 
 السابقة

    .5..4 التربية اإلسالمية
   4.06 40.00 التربويةاإلدارة 

  0.74 4.40 40.50 المناىج وطرؽ التدريس

 إجراءات البحث
 04.54 التربية اإلسالمية

 
   

   .0.4 00..0 اإلدارة التربوية
  *0.50 *7.09 6...4 المناىج وطرؽ التدريس

 عرض النتائج ومناقشتيا
    .0.6. التربية اإلسالمية
   *4.00 6..6. اإلدارة التربوية

  09.. *4.58 5.04. المناىج وطرؽ التدريس
كتابة التوصيات والمقترحات 

 والمراجع
    00.00 التربية اإلسالمية
   65.. 4...0 اإلدارة التربوية
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  0.70 *4.63 06.67 المناىج وطرؽ التدريس

 األداة ككؿ
    47.47. التربية اإلسالمية
   9..0 45.70. اإلدارة التربوية

  *04.57 *0..04 5..4.. المناىج وطرؽ التدريس

        
ما يمي: بالنسبة لميارة تحديد مشكمة البحث كانت  (6) نالحظ مف خالؿ جدوؿ 

(، بيف مساري التربية α 0.05=ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
لصالح مسار و  (5.09)حيث كاف الفرؽ في المتوسط  التدريس، والمناىج وطرؽاإلسالمية 

المناىج وطرؽ التدريس، وكذلؾ تبيف أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف مساري اإلدارة 
 ،الح مسار اإلدارة التربويةولص (0..9بفرؽ في المتوسط قيمتو ) التربوية والتربية اإلسالمية

 مسار في التركيز يتـ حيث المساريف كال في تدرس التي المقررات طبيعة الى ذلؾ يعود وربما
 مسار مقررات بخالؼ المختمفة، وتطبيقاتيا التربوية المقررات عمى التدريس وطرؽ المناىج
 ميارات الطالب يكتسب وبالتالي اإلسالمي، التربوي المنيج عمى تركز التي اإلسالمية التربية
 .المسارات بقية عف تميزه والممارسة، التمريف خالؿ مف متنوعة بحثية
ميارة تحديد اإلطار النظري والدراسات السابقة: لـ تظير في ىذه الميارة أي فروؽ دالة       

 إحصائيًا بيف المسارات الثالث.
        داللةميارة إجراءات البحث: ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى      
(=0.05 α بيف مساري المناىج وطرؽ التدريس ،) والتربية اإلسالمية، حيث كاف الفرؽ في

، وكذلؾ كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا بيف لصالح المناىج وطرؽ التدريس (5.01المتوسط )
( 3.91مساري المناىج وطرؽ التدريس، واإلدارة التربوية، حيث كاف الفرؽ في المتوسط )

 ولصالح مسار المناىج وطرؽ التدريس.
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ميارة عرض النتائج ومناقشتيا:    
(2.21= α بيف مساري اإلدارة التربوية والتربية االسالمية، حيث كاف الفرؽ في المتوسط ،)
وكذلؾ كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا بيف مساري  االسالمية،مسار التربية ( لصالح 3.03)

( ولصالح 3.11المناىج وطرؽ التدريس، واإلدارة التربوية، حيث كاف الفرؽ في المتوسط )
 مسار المناىج وطرؽ التدريس.
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ميارة كتابة التوصيات والمقترحات والمراجع: ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى    
مساري المناىج وطرؽ التدريس، واإلدارة التربوية، حيث كاف الفرؽ (، بيف α =2.21داللة )

 ( ولصالح مسار المناىج وطرؽ التدريس.3.43في المتوسط )
(، بيف مساري =α 2.21األداة ككؿ: ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )    

( لصالح 03.40المتوسط )المناىج وطرؽ التدريس والتربية االسالمية، حيث كاف الفرؽ في 
المناىج وطرؽ التدريس، وكذلؾ كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا بيف مساري المناىج وطرؽ 

( ولصالح مسار المناىج 02.95التدريس، واإلدارة التربوية، حيث كاف الفرؽ في المتوسط )
 وطرؽ التدريس.

تقديرات أعضاء ىيئة التدريس ىؿ يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات " الرابعالسؤاؿ 
 وطالب الدراسات العميا بقسـ التربية حوؿ درجة امتالكيـ لميارات البحث التربوي؟"

( يبيف 9لمعينات المستقمة والجدوؿ ) tفقد تـ استخداـ اختبار السؤاؿ  ىذا عمى لإلجابة
 النتائج التي تـ التوصؿ الييا.

 (5) جدوؿ
 اء ىيئة التدريسلمعينات المستقمة لفحص الفروؽ بيف متوسطات تقديرات الطالب وأعض tنتائج اختبار 

 المتوسط المستجيبوف الميارة
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 ةالداللمستوى  قيمة ت

 7.70 90..0 طالب تحديد مشكمة البحث
4.06 4.44. 

 4..6 9..49 أعضاء ىيئة التدريس
 تحديد اإلطار النظري 

 والدراسات السابقة
 

  5..9 44.05 طالب
0..9 

 
4.400 

 
 7.70 4..05 أعضاء ىيئة التدريس

  4... 50..0 طالب إجراءات البحث 
4.940 

 
 .7.9 4...0 أعضاء ىيئة التدريس 4.404

  5..0 7.04. طالب عرض النتائج ومناقشتيا
..57 

 
 0.57 4..9. أعضاء ىيئة التدريس 4.494

التوصػػػػيات والمقترحػػػػات كتابػػػػة 
 والمراجع

  6..0 4...0 طالب
..6. 

 
 67.. 4..00 أعضاء ىيئة التدريس 4.407

  0..00 09.79. طالب األداء الكمي
0.46 

 
 44.44 05.99. أعضاء ىيئة التدريس .4.40
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( أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات تقديرات الطالب 9نالحظ مف خالؿ جدوؿ )     

وأعضاء ىيئة التدريس في جميع الميارات وكذلؾ في األداء الكمي، ولصالح الطالب، حيث 
بينما متوسط تقديرات  ،(90..0)كاف متوسط تقديرات الطالب في ميارة تحديد مشكمة البحث 

كاف  تحديد اإلطار النظري والدراسات السابقة، وفي ميارة (31.81)أعضاء ىيئة التدريس 
، وفي (09.42)، ومتوسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس (33.39)متوسط تقديرات الطالب 

بينما متوسط أداء أعضاء ىيئة ( 50..0) ميارة إجراءات البحث كاف متوسط أداء الطالب
أما ميارة عرض النتائج ومناقشتيا بمغ متوسط تقديرات الطالب  (، 4...0)التدريس

، وفي ميارة كتابة التوصيات (81.82)، ومتوسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس (7.04.)
، ومتوسط تقديرات أعضاء ىيئة (4...0)والمقترحات والمراجع بمغ متوسط تقديرات الطالب 

، (09.79.)، وأخيرًا في األداء الكمي بمغ متوسط تقديرات الطالب (4..00)التدريس 
، ونالحظ كذلؾ أف الفروؽ في متوسط (809.11)ومتوسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس 

 دراسة مع يتفؽ وىذا التقديرات كاف لصالح الطالب في جميع الميارات وفي األداء الكمي.
 عمى االستجابة أثناء أنفسيـ إلى الطمبة تحيز الى ذلؾ يعود وقد ،(0288) والفميت عطواف
 بتقدير ينظروف فيـ ومياراتو، العممي البحث مجاؿ في الخبرة محدودي كونيـ وكذلؾ األداة،
 لدييـ تكونت التي الواسعة الخبرات يمتمكوف الذيف بأساتذتيـ مقارنة منيا، يمتمكوه لما مرتفع
 أو الطمبة، رسائؿ عمى اإلشراؼ أثناء أو المقررات تدريس عمميات أثناء سواء طالبيـ عف
 .الرسائؿ عمى العممية المناقشات أثناء

 
 التوصيات والمقترحات  

 بناًء عمى ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج يوصي الباحث بما يمي:      
التركيز عمى تنمية الميارات البحثية لدى طمبة الدراسات العميا مف خالؿ التركيز عمى  -

العممي، بتكميفيـ بعمؿ مشاريع بحثية سواء كانت فردية أـ جماعية وعدـ اقتصار الجانب 
 ىذه المشاريع في مقرر مناىج البحث، وانما في جميع المقررات.

العمؿ عمى تطوير برامج الدراسات العميا في قسـ التربية مف خالؿ إضافة بعض المقررات  -
ذات العالقة بالبحث التربوي مثؿ: مقرر يتعمؽ بتصميـ البحث، مقرر يتعمؽ بالبرامج 
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لبيانات، تطوير مقرر مدخؿ الى اإلحصاء االحاسوبية التطبيقية التي تتعمؽ بتحميؿ 
 التربوي.

بية لطمبة الدراسات العميا تتعمؽ بتنمية ميارات البحث التربوي مف قبؿ عمؿ دورات تدري -
 متخصصيف في ىذا المجاؿ.

عمؿ دورات تدريبية عمى برامج حاسوبية تتعمؽ بمعالجة البيانات وعمؿ التحميالت  -
 اإلحصائية المناسبة.
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