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 بوية والنفسية خطة البحوث التر  إعدادقياس وتنمية مهارات 
 لدى عينة مف طمبة الدراسات العميا بكمية التربية

 * د/ مصطفى عمي خمؼ عمي
 :مستخمص البحث

هػػػػػدؼ البىػػػػػص جلػػػػػل توػػػػػايم جوانػػػػػا ال صػػػػػور  ػػػػػ  المعػػػػػارؼ والم ػػػػػارا  
( 84اطػػة البىػػوص التربويػػة والنفسػػية لػػدن عينػػة مكونػػة مػػف   جعػػداداألساسػػية  ػػ  

يػة التربيػةج جامعػة المنيػاج مصػرث وتمهػؿ ال ػدؼ طالا وطالبػة بالػدبمـو الم نيػة بكم
برنامج تدريب      تمؾ الم ػارا  وييػاس رهػرل عمػل تنميػة كفايػا   جعدادالهان     

اطػػة البىػوص التربويػػة والنفسػية لػػدي ـث تػـ اسػػتاداـ ااتبػار توايصػػ  رعػػدل  جعػداد
(  ػػػػ  اػػػػوا ا ترااػػػػا  النظريػػػػة الىديهػػػػة لم يػػػػاس  نمػػػػو   را (ث 3002عػػػػ ـ  

واػػى  النتػػانج رف النسػػبة المنويػػة لتهػػداؼ التػػ  يػػاـ جميػػا الطمبػػة بتى ي  ػػا لػػـ ور
 مػا ركهػرج ممػا  ٪58تصؿ لدن ري من ـ جلل مستون التمكف المطمػوا وهػو نسػبة 

اطػة البىػوص التربويػة  جعداديوير جلل وجود اعؼ ممىوظ    معارؼ وم ارا  
اليػػة البرنػػامج مػػف اػػ ؿ والنفسػػية التػػ  ي يسػػ ا ا اتبػػار التوايصػػ ث واتاػػى   ع  

وجود تىسف داؿ    مستون الاطط البىهية الت  رعدها الطمبة بعد تم   التدرياج 
ومػػػف اػػػػ ؿ د لػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف ال ياسػػػيف ال بمػػػػ  والبعػػػػدي لصػػػال  ال يػػػػاس البعػػػػدي 

(ج وبمغػػػ  ييمػػػة ىجػػػـ التػػػ هير 04ث0ل اتبػػػار التوايصػػػ  عنػػػد مسػػػتون ريػػػؿ مػػػف  
وؽ دالػػة اىصػػانييا بػػيف الطمبػػة  وي المبهػػؿ التربػػوي (ث كمػػا لػػـ تكػػف همػػة  ػػر 4.ث0 

 وريران ـ  وي المبهؿ غير التربوي    تمؾ الم ار ث
 :الكممات المفتاحية

اطػػػػة البىػػػػوص التربويػػػػة  جعػػػػداداطػػػػة البىػػػػوص التربويػػػػة والنفسػػػػيةج تنميػػػػة م ػػػػارا  
 والنفسيةج م ارا  البىص العمم ث 

 

 

 

 
                                                           

 ثمدرس عمـ النفس التربويج كمية التربيةج جامعة المنياد/ مصطفى عمي خمؼ عمي:  *



 خطة البحوث التربوية والنفسية  إعدادقياس وتنمية مهارات  
 سات العميا بكمية التربيةلدى عينة مف طمبة الدرا

 

48 

Measuring and Developing Educational and Psychological 

Research Proposal Writing Skills in a Sample of the 

College of Education Postgraduate Students  
Abstract 
    This study measured the defects and errors committed by 

postgraduate students in the educational and psychological 

research proposal writing skills. The participants were 41 male 

and female students in the professional diploma in the college 

of education, Minia University, Egypt. A proposed training 

program in scientific writing and research proposal writing 

skills was prepared and taught to the sample. Diagnostic test 

of research proposal writing skills prepared by Allam (2003) 

in light of Item Response Theory assumptions (Rasch Model) 

was administered to get the pre. and post testing scores. 

Findings indicated that none of the participant reached the 

mastery level (more than 75%) revealing that there is a fatal 

weakness and shortage in the research proposal writing skills. 

Results proved the effectiveness of the program in improving 

the research proposal writing skills. Statistical significant 

difference was detected at 0.01 level between pre. and post 

testing favoring the post one. Effect size value was (0.91). No 

significant difference in research proposal skills was found 

between students holding educational qualification and their 

peers.   

Key Words: 

Educational and Psychological Research Proposal, 

Developing Educational and Psychological Research Proposal 

writing Skills, Scientific Research Skills 
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  :ةػػػػمقدم
يرتكػػا العمػػؿ الجػػامع  عمػػل ه هػػة مىػػاور رنيسػػة وهػػ ث التػػدريسج والبىػػص 
العمم ج وادمة المجتما وتنمية البينةث ومف المتويا رف يتـ تدريا طمبػة الدراسػا  
العميا بكميا  التربية عمل م ارا  البىص العمم  ال ي سي وموف به مست ب ي؛ ج  رف 

ممػػػػ  ينبغػػػ  رف يكػػػػوف مػػػػف رهػػػػـ رولويػػػػا  بػػػػرامج تمكيػػػن ـ مػػػػف م ػػػػارا  البىػػػػص الع
الدراسا  العميا بكميا  التربية الت  بدون اج لػف يػتـ ججػراا بىػوص عمميػة  ا  ييمػة 
عمميػػػة ولػػػف يىػػػدص تطػػػوير وتنميػػػة؛ نظػػػريا ألف البىػػػص العممػػػ  يتناسػػػا طردييػػػا مػػػا 

 تطوير المجتما وتنمية مواردلث

ه   ػػط مػػف يعممػػوف  ػػ  هػػ ا ولػػـ تعػػد م ػػارا  البىػػص العممػػ  هػػد يا يسػػعل جليػػ
المجػػػاؿج بػػػؿ رصػػػبى  اػػػرورية لكا ػػػة الطمبػػػة والبػػػاىهيف  ػػػ  جميػػػا التاصصػػػا  

 . (Murtonen et al., 2008, p.599)بغض النظر عف طبيعة عمم ـ    المست بؿ 

ولػػػػيس ردؿ عمػػػػل الػػػػدور الم ػػػػـ الػػػػ ي يبديػػػػه البىػػػػص العممػػػػ  مػػػػف رف الػػػػدوؿ 
  جػػػوهرل سػػػباييا ى ي ييػػػا نىػػػو مايػػػد مػػػف المت دمػػػة تعتبػػػر رف التنػػػا س بػػػيف الػػػدوؿ  ػػػ

البىػػوص العمميػػة ال ييمػػةج لػػ لؾ تاصػػم تمػػؾ الػػدوؿ جػػاايا لػػيس باػػنيؿ مػػف دام ػػا 
دهػار األمػـ يكمػف  ػ  ال ػدرا  جا ال وم  لإلنفػاؽ عمػل البىػص العممػ  نيمان ػا بػ ف 

ث ومف معػايير ييػاس ت ػدـ الػدوؿ (3.2ج 3048 عرجاويج العممية والفكرية ألبنان ا 
اػػػػػمار البىػػػػػص العممػػػػػ  ىجػػػػػـ األبىػػػػػاص العمميػػػػػة المنوػػػػػور  سػػػػػنويياج وعػػػػػدد  ػػػػػ  م

ا اتراعػػػا ج وعػػػدد المجػػػ   العمميػػػة الصػػػادر ج ومعػػػدؿ انفػػػاؽ الفػػػرد عمػػػل الكتػػػا 
 ث(888ج 3048 ال رن ج والدوريا  والمج   العممية 

ول د ىظ  البىص التربوي والنفس     السػنوا  األايػر  باهتمػاـ المبسسػا  
نوػاا مبسسػا  ااصػة بػه الت  تاطما  بهج  ػتـ تاصػيم اعتمػادا  ماليػة لػهج وا 

ي ـو عمل العمؿ  ي ا نابة مبهمة مف البػاىهيف جيمانيػا مػف ال ػانميف عمي ػا باألهميػة 
البالغػػة لمبىػػوص والدراسػػا  التربويػػة والنفسػػية  ػػ  ا رت ػػاا بمنظومػػة التربيػػة والتعمػػيـ 

 ث (352ج 3044 مىمدج وىؿ موك ت ا 
بىػػػص عممػػػ   اطػػػةس البىػػػص التربػػػوي والنفسػػػ  رنػػػه يتطمػػػا ومػػػف رهػػػـ رسػػػ

ث (205ج 3048 عرجػاويج ومتكاممػة األركػاف و ػؽ ال واعػد العمميػة  عدادمىكمة ان
عميػػػه  ػػػسف اكتسػػػاا طػػػ ا الدراسػػػا  العميػػػا  ػػػ  مجػػػاؿ التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفس  وبنػػػااي 

وتػدريب ـ اطػة البىػوص التربويػة والنفسػيةج  جعػدادلمم ارا  والمعارؼ األساسية  ػ  
اطة عممية سميمة يعد رمريا   غنل عنهج وت ػدؼ جلػل تى ي ػه م ػررا   جعدادعمل 
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مناهج البىص الت  ت دم ا كميا  التربية واآلداا والعمـو ا جتماعية وا نسانية    
ج و لؾ ألف جت اف ه ل الم ارا  واكتسػاا (3ج 3002 ع ـج ماتمؼ التاصصا  

اطػػػة بىػػػوه ـ التػػػ  يت ػػػدموف ب ػػػا لمتسػػػجيؿ  دجعػػػداتمػػػؾ المعػػػارؼ يسػػػاعدهـ عمػػػل 
 لدرجت  الماجستير والدكتورالث 

ومف المسمـ به    البىص التربوي والنفس  رنه   يسػتطيا رداا دورل المنػوط 
به    تطوير وتجديد العممية التربوية ما لـ يػتامم مػف المعويػا  واألامػا  التػ  

ايػةي توايصػ ا ىتػل يمكػف التغمػا يواج  اج وال ااا عمل تمؾ المعويا  يستمـا بد
ث ىيػػػص يجػػػد طمبػػػة الدراسػػػا  العميػػػا (835ج 3..4ج  عبػػػد الػػػرىيـعمي ػػػا بعػػػد  لػػػؾ 

صعوبا  وتل    رىمة البىص العمم  مف رهم ػا انت ػاا مواػوع جػدير بالدراسػةج 
-Arifani, 2016: 111)وصػياغة النسػاة األوليػة لاطػة البىػص بكا ػة عناصػرها 

عمم  جيد يتطما الجما بػيف الف ػـ النظػريج والمعر ػة بىص  جعدادث كما رف (113
 Kilburn)دانيػة ف الم ارا  العمميػة والكفايػا  األت اف سمسمة كبير  موا   انجرانيةج

et al., 2014: 191) ج ولػ لؾ ركػد(Lewthwaite & Nind, 2016: 1)  عمػل رف
 لعالميةث  تنمية م ارا  البىص العمم  والوع  بمناهجه رمريا ىيوييا لممنا سة ا

 :مشكمة البحث
ا لدن  جف همة ىاجة ماسة ليس   ط لدن طمبة الدراسا  العميا ولكف رياي

عدادرعااا هينة التدريس جلل التمكف مف م ارا  البىص العمم ج و  اطط  ا 
البىوص التربوية والنفسيةج ىيص يعد التمكف مف تمؾ الم ارا  تىدييا متجدديا يواجه 

امع ث وبوكؿ ركهر تىديديا يعان  الباىهوف مف جوانا ال انميف عمل التعميـ الج
يصور متعدد  بدايا مف ااتيار موكمة البىصج هـ صوغ الفروض وانت اا األساليا 
ا ىصانيةج وتىديد المن جية العممية المناسبة لمتى ؽ مف الفروضج والرجوع 

عمي اج لتدبيا  الساب ة المرتبطة بالمواوعج هـ الاموم جلل نتانج والتعميؽ 
ث 3042 ع ونة وس مةج انت اايا بت ديـ توصيا ج هـ كتابة الت رير الن ان  لمبىص 

 (ث 4.4

ويوير الوايا الفعم  رف همة تدن  ممىوظ    مستون كفايا  وم ارا  البىص 
 سعػػدادالعممػػ ؛ ىيػػص يعػػان  طمبػػة الدراسػػا  العميػػا مػػف بعػػض الموػػك   المتعم ػػة ب

 الاغػػػػوؿ وال نػػػػداؿج رسػػػػانم ـ العمميػػػػة  جعػػػػدادية رو اطػػػػة البىػػػػوص التربويػػػػة والنفسػػػػ
 :Arifani, 2016، )(Talafhah, 2012)، (Aguado, 2009: 252)(ج 3048
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111-113( ،)Kuo, 2010 )(Meerah et al., 2012) ،(Abdulai & Ansah, 

 (ث3048(ج  الاغوؿ وال نداؿج 3048 عرجاويج  ،(3 ,2014

الدراسػػا  العميػػا مػػف م ػػارا  ويوجػػد اػػعؼ وااػػ   ػػ  مسػػتون تمكػػف طمبػػة 
اطة البىوص التربوية والنفسية متمه ي    عدـ الصوغ العمم  الدييؽ لعنواف  جعداد

  البىصج و   كتابة موكمة البىصج وتىديد رهدا هج و   صوغ  روض البىصج و 
وبوػكؿ ركهػر  ث(3004 الىاره ج جرااا  البىص التصميـ البىه  المستادـج و   ج

الطمبػػػػة بصػػػوغ  ػػػػروض غاماػػػػة و  يمكػػػف التى ػػػػؽ من ػػػػا جمبري ييػػػػا  تفصػػػي يج ي ػػػػـو
واىصانيياج وتتصؼ ه ل الفروض بالايؽ    الربية والمجاؿ البىه ؛ مما يسػبا 

 ,Strangman & Knowles, 2012)غموض وامط    تساب   موكمة البىص 

p.1,8)ث ويػػد رصػػب  هػػ ا ال صػػور يمهػػؿ تىػػدييا وعان يػػا رمػػام ـ يتسػػبا  ػػ  الوػػعور 
 ث (Aguado, 2009: 252)با ىباط لكؿ مف الطالا واألستا  

ومػػػف جانػػػا شاػػػرج روػػػار  نتػػػانج بعػػػض الدراسػػػا  جلػػػل يمػػػة األبىػػػاص التػػػ  
 & Garg, Madhulika)تناولػػ  ت يػػيـ م ػػارا  البىػػص العممػػ  لػػدن الطمبػػة 

Passey, 2018: 5) ث كمػػا توجػػد نػػدر   ػػ  الدراسػػا  التػػ  اهتمػػ  بتعمػػيـ وتػػدريا
 ث(Denscombe, 2012)ل كيفية كتابة اطة بىص عمم  جيد  الطمبة عم

 اطػة جعػدادويد ردن ه ا ال صور    تدريا الباىهيف المبتدنيف عمل كيفيػة 
بىهيػػػة جيػػػد  وانت ػػػاا مواػػػوعا  جديػػػد ج ومعالجػػػة موػػػك   تتسػػػـ بالجػػػد  وعػػػدـ 
التكػػػرار وال يمػػػة العمميػػػة الى ي يػػػة جلػػػل ييػػػاـ بعػػػض البػػػاىهيفج كمػػػا روػػػار عرجػػػاوي 

ج بانت ػػػػػػػاا مواػػػػػػػوعا  بىهيػػػػػػػة مكػػػػػػػرر ج و  تتطػػػػػػػرؽ جلػػػػػػػل (234 -238ث 3048 
موك   وايعية تبرؽ المجتما مما ينت  عنه ىمو ي تطبي ية ل اث وه ا الاعؼ    
المستون العمم  لمباىهيف    الجامعا  المصرية ي ا جاا مف المسبولية  يه عمل 

ميػه رف يسػعل لػتعمـ اطػوا  الطمبة رنفس ـج ج ا رف طالػا الدراسػا  العميػا يجػا ع
رسالته  يما بعد بوكؿ جيدث  جعداداطة البىص بوكؿ سميـ ىتل يتمكف مف  جعداد

ولكػػف يوجػػد بعػػض البػػاىهيف   يوػػغم ـ ج  الىصػػوؿ عمػػل الدرجػػة العمميػػة ب يسػػر 
السػػبؿ ورسػػرع ويػػ   ياػػطروف بالتاػػىية ب ا ييػػا  ويواعػػد البىػػص العممػػ ؛ ممػػا 

 عممية التربوية والمجتما ب كممهثيوكؿ اطريا جسيميا عمل ال
رف كػػػؿ مػػػف طمبػػػة مرىمػػػة   Abduali & Ansah (2014: 1)وركػػػد 

اطػػػة  جعػػػدادالبكػػػالوريوس والدراسػػػا  العميػػػا يجػػػدوف صػػػعوبا   ػػػ  جت ػػػاف م ػػػارا  
البىػػوص التربويػػة والنفسػػية؛ ومػػف هػػـ   يسػػتطيعوف كتابػػة اطػػة بىهيػػة جيػػد  بػػالرغـ 
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بىػػص جيػػد يسػػتو   معػػايير  سعػػدادة مرهػػوف بمػػف رف ىصػػول ـ عمػػل الدرجػػة العمميػػ
اعؼ المستون جلل رف " (283 :3048 مىدد ث و   نفس السياؽ روار عرجاوي 

العممػػػ  لمبػػػاىهيف مػػػف رهػػػـ معويػػػا  البىػػػص التربػػػوي والنفسػػػ  مبكػػػديا رف البىػػػوص 
 "ثتل يتوصؿ جلل نتانج ديي ة ومفيد التربوية تىتا  جلل باىص  و كفايا  معينة ى

رف همػة ىاجػة لوػرن عناصػر  Abduali & Ansah (2014: 3)لػ لؾ ركػد 
عطػػاا رمهمػػة  اطػػة البىػػص العممػػ  الجيػػد  لطمبػػة البكػػالوريوس والدراسػػا  العميػػاج وا 

اطػػػػة البىػػػػص بػػػػدايا مػػػػف  جعػػػػدادتطبي يػػػػة نظػػػػريا لمػػػػا يواج ونػػػػه مػػػػف صػػػػعوبا   ػػػػ  
صػػػعوبا  ااتيػػػػار المواػػػػوع المناسػػػػا وىتػػػػل ا نت ػػػاا من ػػػػاث كمػػػػا رف كهيػػػػر مػػػػف 

ط البىهيػػة التػػ  يعػػػدها الطمبػػة تسػػتغرؽ ويػػ  طويػػػؿ نجاات ػػا نظػػريا لاػػػعؼ الاطػػ
 (.Manchishi, Ndhlovu & Mwonza, 2015: 126-127)جودت ا 

ول ػػػد تعػػػدد  المصػػػادر التػػػ  مك نػػػ  الباىػػػص مػػػف انىسػػػاس بموػػػكمة البىػػػص 
ـ الىػػال ج وروؿ هػػ ل الروا ػػد هػػو التكميفػػا  التػػ  يػػدم ا طمبػػة الػػدبمـو الم نيػػة والػػدبمو 

والتػ  كانػ  عبػار  عػف اطػة  3045/ 3048الااصة    العاـ الدراس  المنصـر 
بىص عمم     مجاؿ التربية وعمـ النفسج ىيص ا ت ر  ه ل الاطط جلل كهير مف 
رساسػػػيا  اطػػػة البىػػػص العممػػػ  بػػػالرغـ مػػػف دراسػػػة هػػػب ا الطمبػػػة لم ػػػرري منػػػاهج 

اصمث رما الرا د الهان  البىص    التربية وعمـ النفسج وياعة بىص    مجاؿ الت
لموػكمة البىػص   ػػد تمهػؿ  ػ  تػػدن  مسػتون الاطػػط البىهيػة التػ  يػػتـ منايوػت ا  ػػ  
السيمينار العمم  ل سـ عمـ النفس التربوي بكمية التربيةج جامعة المنيا و لػؾ بػسيرار 
الساد  اعااا هينة التدريس رنفس ـ مف ا ؿ الم اب   غير الم ننة الت  رجراهػا 

باىصث رما المصدر الهالص مف مصادر انىساس بموكمة البىص تمهؿ    مع ـ ال
ابػػر  الباىػػص الواصػػية  ػػ  تػػدريس مػػاد  منػػاهج البىػػص  ػػ  التربيػػة وعمػػـ الػػنفس 
وماد  ياعة بىصج وانوراؼ عمل طمبة الفرية الرابعة وعبة عمـ النفس التربوي    

ويػد اتاػ  لمباىػص رف ماد  موروع تار  ممتدج وانوراؼ عمل طمبػة الماجسػتيرج 
اطػة البىػص التربػوي والنفسػ ج ولػدي ـ اػعؼ  جعػدادالطمبة يجدوف صػعوبا   ػ  

    م ارا  كتابت اج ل لؾ ينتجوف اطط بىهية دوف المستون المنوودث 
ورغبػػةي مػػف الباىػػص  ػػ  الت كػػد مػػف وجػػود تمػػؾ الموػػكمة عمػػل ررض الوايػػا يػػاـ 

وجي ه لكؿ مف طمبة الدبمـو الم نيػةج استط ع رري مف سباليف تـ ت سعدادالباىص ب
والػػػػدبمـو الاػػػػامج الماجسػػػػتيرج الػػػػدكتورالج ورعاػػػػاا هينػػػػة التػػػػدريس مػػػػف ماتمػػػػؼ 
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األيسػػاـ والػػدرجا  العمميػػة بكميػػة التربيػػةث وجػػاا  نتػػانج اسػػتط ع الػػرري كمػػا هػػ  
 مواىة    الجدوؿ التال ث

 ( 4جدوؿ  
 مؽ بتوهيؽ موكمة البىص نتانج استط ع رري طمبة الدراسا  العميا  يما يتع

 
سؤالي استطالع الرأي 
 لطمبة الدراسات العميا

طمبة الدبمـو 
 (148المهنية )

 الدبموـ الخاصة
(33) 

 طمبة الماجستير
(17) 

 طمبة الدكتوراة
(6) 

 ال نعـ ال نعـ ال نعـ ال نعـ
هػػػػػػؿ توػػػػػػعر رف لػػػػػػديؾ  -4

يصػػػور رو اػػػعؼ  ػػػ  
الم ػػػػػػػػػػارا  والمعػػػػػػػػػػارؼ 

اطػػة  عػػداداألساسػػية ن
لبىص العمم   التربوي ا

 ؟والنفس (

435 
 4.٪) 

48 
 44٪) 

32 
 50٪) 

40 
 20٪) 

43 
 50٪) 

8 
 20٪) 

8 
 400٪) 

- 
- 

هؿ تجد صعوبا   ػ   -3
اطػػػػػػػة البىػػػػػػػص  جعػػػػػػػداد

العممػػػػػػػػػػػػػػػػػ   التربػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 والنفس (؟ 

444 
 54٪) 

24 
 33٪) 

33 
 85٪) 

44 
 22٪) 

48 
 44٪) 

3 
 43٪) 

8 
 88٪) 

3 
 28٪) 

 ( 3جدوؿ  
 رري رعااا هينة التدريس  يما يتعمؽ بتوهيؽ موكمة البىص  نتانج استط ع

أعضاء هيئة التدريس  سؤالي استطالع الرأي ألعضاء هيئة التدريس
(55) 

 ال نعـ
 عػدادهؿ ت ىظ وجود يصور  ػ  الم ػارا  والمعػارؼ األساسػية ن -4

اطة البىص العمم  لدن طمبة الدراسا  العميا  دبمـو م نػ ج دبمػـو 
 جستير( بكمية التربية؟    اامج ما

83 
 .8٪) 

2 
 8٪) 

هػػػػؿ يوجػػػػد اػػػػعؼ  ػػػػ  مسػػػػتون بعػػػػض الاطػػػػط البىهيػػػػة الم دمػػػػة  -3
صػػوغ الطالػػا ألي و  لسػػيمنار ال سػػـ متمػػه ي  ػػ  عػػدـ ججػػاد  عػػرض

مػػػػػف عناصػػػػػر اطتػػػػػه  العنػػػػػوافج والم دمػػػػػةج والموػػػػػكمة وتسػػػػػاب ت اج 
ليا واألهػػػػػداؼج واألهميػػػػػةج والمػػػػػن ج والتصػػػػػميـج والىػػػػػدودج واألسػػػػػا

الىصػػػانيةج والمصػػػطمىا ج والامفيػػػة النظريػػػةج والدراسػػػا  السػػػاب ةج 
 والمراجا وس مة وصىة التوهيؽ(؟                              

 
84 
 

 .2٪) 

 
8 
 
 5٪) 

يتاػػػ  مػػػف الجػػػدوليف السػػػاب يف رف همػػػة يصػػػور ممىػػػوظ  ػػػ  م ػػػارا  البىػػػص 
دن طمبػة الدراسػا  العميػا العمم  وم ػارا  كتابػة اطػة البىػوص التربويػة والنفسػية لػ

( مػف ال نىػة الدااميػة لمرىمػة .4بكمية التربية جامعة المنياج بالرغـ مف رف مػاد   
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الدراسػػػػػا  العميػػػػػا تػػػػػنم عمػػػػػل رف الطالػػػػػا يػػػػػدرس  ػػػػػ  الػػػػػدبمـو الم نيػػػػػة بجميػػػػػا 
تاصصػات ا مػػا عػدا دبمػػـو م نػ  الػػتعمـ الكترونػ  م ػػرر منػاهج البىػػص  ػ  التربيػػة 

لدراسػػػ  األوؿج وم ػػػػرر ياعػػػػة البىػػػص  ػػػػ  التاصػػػػم  ػػػػ  وعمػػػـ الػػػػنفس بالفصػػػػؿ ا
الدارسػػيف  جعػػدادالفصػػؿ الدراسػػ  الهػػان ث وت ػػدؼ الػػدبمـو الااصػػة  ػػ  التربيػػة جلػػل 

وتمكين ـ مف م ارا  البىص التربوي    تاصصا  ال سـ ال ي ي يدوف  يه لدرجة 
( مػػف نفػػس ال نىػػة رنػػه مػػف اػػمف م ػػررا  32الماجسػػتيرج كمػػا جػػاا  ػػ  مػػاد   

صػػؿ الدراسػػ  األوؿ م ػػرر منػػاهج البىػػص  ػػ  التربيػػة وعمػػـ الػػنفسج وم ػػرر ياعػػة الف
البىػػػص  ػػػ  التاصػػػم مػػػف م ػػػررا  الفصػػػؿ الدراسػػػ  الهػػػان ج وي ػػػدـ  يػػػه الباىػػػص 

ا لبىػػػػص  ػػػػ  التاصػػػػمج ولػػػػيس ل ػػػػ ا الم ػػػػرر امتىػػػػاف تىريػػػػري    نىػػػػة موػػػػروعي
 (ث24ج 20ج .300الدراسا  العمياج 

اطػػػة البىػػػص العممػػػ  لػػػدن  جعػػػدادرا  وهكػػػ ا يمكػػػف ال ػػػوؿ بػػػ ف اػػػعؼ م ػػػا
البػػػاىهيف رنفسػػػ ـ سػػػببيا  ػػػ  تػػػدن  مسػػػتون البىػػػص العممػػػ  واػػػعؼ نتانجػػػهث لػػػ لؾ 

( باػػػػػرور  الت كػػػػػد مػػػػػف جلمػػػػػاـ البػػػػػاىهيف 283ث 3048روصػػػػػ  دراسػػػػػة عرجػػػػػاوي  
التربػػػػوييف  ػػػػ  بدايػػػػة ىيػػػػات ـ العمميػػػػة بم ػػػػارا  البىػػػػص التربػػػػوي ىتػػػػل يسػػػػتطيعوا 

رور  بنػاا م ػاييس ديي ػة بواسػطة ابػراا  ػ  التربيػة ا ستمرار  يه بوكؿ سميـج واػ
ل ياس كفايا  وم ارا  الباىص التربوي مما يد يعط  مبوريا عمل دية نتػانج بىهػه 
 يما بعدث كما روص  دراسا  عديد  بارور  تدريا الباىهيف عمل م ارا  البىص 

، Ball & Pelco (2006)اطة البىص العمم  ومن ا   جعدادالعمم  وتنمية م ارا  

Aguado (2009) ،Meerah et al. (2012) ،Feldon et al. (2015)   الزغوو ،

 . Garg, Madhulika, & Passey (2018) (ج3048وال نداؿ  
واسػتناديا جلػل مػػا ت ػدـج جػػاا البىػص الىػال  لمويػػوؼ عمػل جوانػػا ال صػور  ػػ  

تدريب  م ترن برنامج  جعداداطة البىوص التربوية والنفسيةج ومف هـ  جعدادم ارا  
ويياس رهرل    تىسيف تمؾ الم ارا  لدن طمبة الدراسا  العمياث ل لؾ تهيػر موػكمة 

 البىص الىال  التساب   التاليةث
 اطة البىوص والتربوية والنفسية لدن طمبة العينة؟ جعدادما مستون م ارا  -4

هػػؿ يوجػػد  ػػرؽ داؿ جىصػػانييا بػػيف متوسػػط  درجػػا  ال ياسػػيف ال بمػػ  والبعػػػدي -3
اطػػػػة البىػػػػوص التربويػػػػة  جعػػػػداد ػػػػراد العينػػػػة عمػػػػل ااتبػػػػار توػػػػايم م ػػػػارا  أل

 والنفسية؟
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هػػؿ يوجػػد  ػػرؽ داؿ جىصػػانييا بػػيف متوسػػط  درجػػا  ر ػػراد العينػػة  وي المبهػػؿ -2
التربوي ودرجا  ريػران ـ  وي المبهػؿ غيػر التربػوي  ػ  ال يػاس البعػدي  اتبػار 

 ة؟اطة البىوص التربوية والنفسي جعدادتوايم م ارا  

 :أهداؼ البحث
 يسعى البحث الحالي إلى معرفة:

 اطة البىوص والتربوية والنفسية لدن طمبة العينةث جعدادمستون م ارا   -4

د لػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػط  درجػػا  ر ػػراد العينػػة  ػػ  ال ياسػػيف ال بمػػ  والبعػػدي  -3
 اطة البىوص التربوية والنفسية لصال  ال ياس البعديث جعداد اتبار م ارا  

الفػرؽ بػيف متوسػط  درجػا  ر ػراد العينػة  وي المبهػؿ التربػوي ودرجػا   د لة -2
ريػػػػران ـ  وي المبهػػػػؿ غيػػػػر التربػػػػوي  ػػػػ  ال يػػػػاس البعػػػػدي  اتبػػػػار توػػػػايم 

 اطة البىوص التربوية والنفسيةث جعدادم ارا  

  :أهمية البحث
 األهمية  النظرية:

تاػػر  بم ػػارا  موػػروع  سعػػدادتبصػػير طمبػػة مرىمػػة الميسػػانس الػػ يف ي ومػػوف ب ػػػ 4
تمػؾ  جعػداداطة البىوص التربوية والنفسية؛ ممػا يسػاعدهـ  ػ   جعدادومعارؼ 

 الموروعا  بوكؿ مت ف و ؽ ال واعد العمميةث
 جعػػدادتػػدريا طمبػػة الدراسػػا  العميػػا وااصػػةي مرىمػػة الماجسػػتير عمػػل م ػػارا   ػػػ 3

ان  لاطط اطة البىوص التربوية والنفسيةج لت ميؿ اعتمادهـ عمل الت ميد العوو 
 ام ن ـ الساب يف دوف معر ة األسس العممية لماطة البىهيةث

 األهمية  التطبيقية:
تىسيف مستون الاطط البىهية الت  يت دـ ب ا طمبػة الماجسػتير لمتسػجيؿ بكميػة  ػ 4

 التربية بعد رجوع ـ لمبرنامج المعد    جطار البىص الىال ث
ا تدريبييا لتنمية م  -3 اطة البىص التربوي والنفس   جعدادارا  ي دـ البىص برنامجي

يمكػػف اسػػتادامه كجػػػاا تػػدريب  رو تطبيػػػؽ عممػػ   لم ػػرر منػػػاهج البىػػص  ػػػ  
 التربية وعمـ النفسث

 :حدود البحث
بجامعػػػة المنيػػػاج كمػػػا  ايتصػػػر البىػػػص عمػػػل عينػػػة مػػػف طمبػػػة الدراسػػػا  العميػػػا

تػػػـ و  جيةاطػػػة البىػػػوص التربويػػػة والنفسػػػ جعػػػدادايتصػػػر عمػػػل ييػػػاس وتنميػػػة م ػػػارا  
 ث3045/3044تطبيؽ األدوا   ل الفصؿ الدراسل األوؿ لمعاـ الدراسل 
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 الطريقة واإلجراءات:
  :المجتمع والعينة

يتكػػػػوف مجتمػػػػا البىػػػػص مػػػػف جميػػػػا طمبػػػػة الػػػػدبمـو الم نيػػػػة تاصػػػػم التربيػػػػة 
( طالػػػػػػا وطالبػػػػػػة م يػػػػػػديف  ػػػػػػ  العػػػػػػاـ الدراسػػػػػػ  280الااصػػػػػػة والبػػػػػػال  عػػػػػػددهـ  

( 84جامعػة المنيػاج رمػػا عينػة البىػص  تكونػ  مػػف   ج بكميػة التربيػةج3045/3044
عػاـ(ث ويػد ااتػار الباىػص  28 – 32طالا وطالبة من ـج تراوىػ  رعمػارهـ  يمػا  

العينة بالطري ة العووانية البسيطة لما تو رل مػف  ػرم متسػاوية  ػ  ااتيػار األ ػراد 
 لممواركة    العينة وتمهيم ا لممجتما األصؿ عمل يدر المستطاعث

 :ا البحثأدات
  :االختبار التشخيصي -

 جعػػدادهػػو ااتبػػار توايصػػ  مىكػػ  المرجػػا ل يػػاس المعػػارؼ األساسػػية  ػػ  
( 3002ل عػ ـ  سعداداطة البىوص التربوية والنفسية    اوا نمو   را ث ياـ ب

باسػػػػتاداـ ا ترااػػػػا  نظريػػػػة ا سػػػػتجابة لممفػػػػرد  ا اتباريػػػػة وتىديػػػػديا نمػػػػو   را  
طالػػا دراسػػا  عميػػا بكميػػا   84ينػػه عمػػل عينػػة مكونػػة مػػف الموغػػاريتم ج ويػػاـ بت ن

مفػػػرد  ت ػػػيس المعػػػارؼ  34التربيػػػةث واوػػػتمؿ ا اتبػػػار  ػػػ  صػػػورته الن انيػػػة عمػػػل 
اطػػة البىػػوص التربويػػة والنفسػػيةث وكانػػ  ييمػػة معامػػؿ هبػػا   جعػػداداألساسػػية  ػػ  

ف ث وييمػة معامػؿ الفصػؿ بػي.44ث0ج وييمة معامؿ هبا  المفردا  34.ث0األ راد 
ث مما يوير جلل رف المفردا  كان  كا ية لتعريػؼ متصػؿ المتغيػر 83ث2المفردا  

( 8ال ي ت يسػهث ويػد تى ػؽ المبلػؼ مػف صػدؽ ا اتبػار مػف اػ ؿ تىكيمػه لػدن  
مػػػف رسػػػات   التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفسث وكانػػػ  النسػػػا المنويػػػة لمصػػػدؽ الوصػػػف  هػػػ  

 ل اتبػػار وتمهيم ػػا لػػهجل تفػػاؽ بػػيف األهػػداؼ السػػموكية وال ػػدؼ األساسػػ   ٪5ث5.
 تسػػػػػػاؽ  ٪8ث8.ل يػػػػػػاس المفػػػػػػردا  لم ػػػػػػدؼ السػػػػػػموك  المتعم ػػػػػػة بػػػػػػهج و ٪2ث48و

 ا اتبار ككؿ ما ال دؼ األساس  منهث 
  :البرنامج التدريبي -

اطة البىوص التربوية والنفسية  جعدادهو برنامج تدريب  يتناوؿ م ارا  
ا بطرؽ كتابة توهيؽ بدايا مف ااتيار مواوع البىص وصوغ العنواف وانت ااي 

( 8البرنامج التدريب  الم ترنج وياـ الباىص بعراه عمل   جعدادالمراجاث بعد 
مىكميف وهـ رسات   ب سـ عمـ النفس التربوي والمناهج وطرؽ التدريسج وتـ تعديمه 
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 Power)و  يا آلران ـث وتـ واا مىتون البرنامج    وكؿ عروض ت ديمية 

point presentations) يكوف ركهر ج بيا لمطبة وركهر س ولة    تدريسه  ىتل
وتـ تنفي  البرنامج التدريب      ث(Data show)مف ا ؿ ج اا عرض البيانا  

ا ؿ و ريف بوايا ه ص جمسا  تدريبية    كؿ اسبوعج وكان  الجمسة لمد  
 ساعة ونصؼث وتمهم  األهداؼ العامة والسموكية لمبرنامج التدريب   يما يم ث

 :هداؼ العامة لمبرنامج التدريبياأل
   ثي كر ماهية اطة البىص التربوي والنفس  .1

   ثاطة البىص التربوي والنفس مىتويا   يىدد .2

 .يعدد وروط عناصر اطة البىص التربوي .3

 .يىمؿ اطة البىص جلل مكونات ا الرنيسة .4

 ثي ي ـ بعض الاطط البىهية    مجاؿ التاصم .5

 .كافيكتا اطة بىص مصغر  متكاممة األر  .6

 األهداؼ السموكية لمبرنامج التدريبي
 .يصوغ عنواف واا  وموجا ومىكـ .1

 ثيصوغ عنواف يعكس متغيرا  البىص البىص ومكاف ججرابل .2

 .يكتا الم دمة بوكؿ يم د لموكمة البىص .3

 ثيركا عمل الفكر  الرنيسة لمبىص دوف الىيد عن ا .4

 ثيصوغ موكمة البىص ب سموا يعبر عف الىاجة لدراست ا .5

     ثتساب   موكمة البىص بوكؿ صىي يكتا  .6

 ثيتبع ا تساب   يصوغ الموكمة    صور  ت ريرية ث5

 .يرتا الدراسا  الساب ة امنييا .8

            ثيصن ؼ الدراسا  الساب ة تبعيا لمتغيرا  البىص .9

 ثيستنتج الع ية بيف الدراسة الىالية والدراسا  الساب ة .11

  ثوي ايفن د عيوا الدراسا  الساب ة وطرؽ ت  .11

 .يكتا تع يا نايد عمل الدراسا  الساب ة .12

 ثيتجنا انطناا    عرض انطار النظري .13

 .يتجنا كتابة كؿ ما ي ررل الباىص    الكتا والمراجا عف المواوع .14

 .يصوغ  روض وااىة ومىدد  وغير مركبة .15

    ثيصوغ الفروض بطري ة ججرانية يمكف التى ؽ من ا .16
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 .دراسا  الساب ةيوتؽ  روض البىص استناديا جلل ال .17

 ثيميا بيف الفرض الصفري والفرض الت ريري  البديؿ( .18

   ثيكتا األهمية النظرية لمبىص .19

 ثيستنتج األهمية التطبي ية لمبىص .21

 .يصوغ رهداؼ وااىة لمبىص غير غاماة .21

 (Objectives  ( واألهداؼ الااصةAimيميا بيف ال دؼ العاـ لمبىص   ث33

 وعنوانه يى ؽ اتساؽ بيف رهداؼ البىص .23

 يصؼ رسموا المعالجة بصور  تفصيمية تسم  لباىص شار بتكرارها .24

 .يستادـ من جية مناسبة لطبيعة الموكمة .25

 .مناسبة لفروض البىص يستادـ من جية .26

 .يىدد متغيرا  البىصث المست مة والتابعه والدايمة .27

 يميا بيف رنواع المناهج  التجريب ج ووبه التجريب ج والوصف ج والتاريا ( .28

              ث البوريةج الامانيةج المكانيةج المواوعية(دود البىص الماتمفة ى يميا بيف .29

 ثيميا بيف البىوص الكمية والبىوص الكيفية ث20

 ثالت  تـ ا ستعانة ب ا يوا  طري ة ورسس ااتيار العينة ث24

 ثيميا بيف طرؽ ااتيار العينا  ث23

 ثيصؼ اصانم العينة والمجتما األصؿ بوكؿ دييؽ ووامؿ ث22

 ثا نت اا وا ستبعاد أل راد العينة ومبررات مايىدد مىكا   ث28

 ثينت   ىجـ عينة مناسا لطبيعة البىص ث28

 ثمف معاجـ لغوية رصينة يعر ؼ مصطمىا  البىص معجمييا  لغوييا( ث28

 ثيعر ؼ مصطمىا  البىص اصط ىييا ث25

       ثيعر ؼ مصطمىا  البىص ججرانييا ث24

 ثي تبس بطري ة صىيىة ث.2

 ثؿ وا يتباسيراع  األمانة العممية    الن  ث80

               ثيعيد صوغ الف را  الم تبسة بما   ياؿ بالمعنل ث84

 ثيتجنا الويوع    موك   السرية العممية ث83

 .يتجنا ا ستعانة بمراجا هانوية ج     ىا   الارور  .43

 .يرتا المراجا ترتيبيا ربجدييا .44
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 ثيى ؽ ا تساؽ    رسموا كتابة المراجا .45

 ثالمتف بال انمة الن انية لممراجايت كد مف وجود كا ة مراجا  .46

 ثيت كد مف امو ال انمة الن انية مف المراجا الت  لـ يستفاد من ا    المتف .47

 .(APA)يكتا المراجا و  يا لدليؿ الرابطة األمريكية لعمماا النفس  .48

 .يعرض األ كار بتسمسؿ منط   .49

 .يراع  الدية المغوية    الكتابة .51

 .يستادـ رسموا الكتابة العممية .51

 .يتجنا سرد ر كار متناياة ما بعا ا البعض .52

   ثيستادـ ع ما  الترييـ بوكؿ صىي  .53

 :التعريفات اإلجرائية مصطمحات البحث
 :خطػػة البحوث التربوية والنفسية

جرااا  تنفي لج يتـ  ه  ماطط عمم  يوا  موكمة البىص ور كارل ورهميته وا 
 ػار  رو المىكػـ بػ ف البىػص تنظيم ا  ػ  جطػار متماسػؾج ومػف ا ل ػا يػتـ جينػاع ال

المامػػا ججرانػػه سػػوؼ يػػتـ  ػػ  ىػػدود الجػػدوؿ الامنػػ  والمػػوارد المىػػدد   ػػ  الاطػػة 
 البىهيةث

 :البحث التربوي والنفسي
هو الدراسػة العمميػة لمموػك   التربويػة والتعميميػة والنفسػيةج واسػتاداـ المػن ج 

رهػػداؼ العمػػـ التػػ  العممػػ   ػػ  ىم ػػاج ويسػػتمد البىػػص التربػػوي والنفسػػ  رهدا ػػه مػػف 
 تتمهؿ    وصؼ وتفسير الظواهر التربوية والنفسية والتنبب ب ا وابط اث

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :خطة البحوث التربوية والنفسية

ومػػف الم ػػارا  اآلدانيػػة والكفايػػا  الفنيػػة التػػ  يجػػا رف يتصػػؼ ب ػػا الباىػػص 
يكمت ػػػا وكتابت ػػػا وتنظػػػيـ مىتواهػػػا اطػػػة عمميػػػة سػػػميمة وه جعػػػدادالتربػػػوي والنفسػػػ ث 

بوكؿ عمم  مناساج وااتيػار وتىديػد موػكمة البىػصج وصػوغ تسػاب ت ا و رواػ ا 
ا ديي ياج وااتيار المن ج الم نػـ لبىػص الموػكمة والتى ػؽ مػف الفػروضج وبنػاا  صوغي
ردوا  ال يػػػاس وتطبي  ػػػاج ووصػػػؼ مجتمػػػا البىػػػص تفصػػػيميياج وانت ػػػاا عينػػػة ممهمػػػهج 

ا  ابطيا مىكمياج وتصنيؼ وتىميؿ المعموما ج وانب ػاا   ػط عمػل وابط المتغير 
 ث(242ج 3048ج  عرجاويا يتباس التوهيؽ الصىي  هو مرتبط بالمواوعج و  ما
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ومػػف الىصػػا ة رهنػػاا كتابػػة الاطػػة البىهيػػةج رف ياػػا الباىػػص  ػػ   هنػػه رهنػػاا 
اهػديا جلػل رف ها معايير المىكـ رو ال ار ج و لؾ ألف النايد بصػيرج ويسػعل ججعداد

يسػتار  األاطػػااج والباىػػص المػاهر هػػو الػػ ي يكتػا اطػػة بىػػص عممػ  تنتػػاع رلفػػة 
وتعػػاطؼ المىكػػـج وتسػػم  لػػه بمراجعت ػػا بس سػػةج ومرونػػةج ونظػػر  ايجابيػػةج ولكػػ  

 & Folkman)اطتػه  جعػداديصؿ الباىص ل لؾج يىتا  جلػل بػ ؿ ج ػد كبيػر  ػ  

Pequegnat, 2011, p.95). 

( عمػػػػل بنػػػػاا تنظػػػػيـ 3048العممػػػػ  كمػػػػا يػػػػ كر السػػػػيد  وت ػػػػـو اطػػػػة البىػػػػص 
متماسػػػؾ يسػػػيؽ ال يػػػاـ بالبىػػػصج وهػػػ  بػػػ لؾ توػػػبه الرسػػػـ التواػػػيى  الػػػ ي يعػػػدل 
الم ندس المعماري يبؿ عممية البنااج     نمو   مصغر لمبىص يكوؼ عف ن ػاط 

عداديوته واعفه يبؿ البدا  يهث و  تمؾ الاطة يعد مف رهـ مراىؿ العمػؿ البىهػ ج  ا 
ف هاج سوؼ تصب  الربية البىهية مف ود ج ويتابط جعدادلـ يت ف الباىص م ارا   وا 

 ربػو الباىص وترتبؾ اطواته مما يػنعكس سػمبيا عمػل جػود  البىػص ب كممػه  يمػا بعػد 
 (ث.40ث 3048دؼ والموار هج 

 :خطة البحوث التربوية والنفسية إعدادجوانب القصور في 
 :اف وكتابة مقدمة البحثجوانب القصور في صوغ العنو  -أوالً   

تتصؼ عناويف بعض األبىاص بالعمومية وا طناا وعدـ دية الصوغج وتفت ر 
لوػػروط العنػػواف الجيػػد سػػواا مػػف ىيػػص الوػػكؿ رو الماػػموفث رمػػا عػػف الم دمػػة   ػػد 
يس ا بعػض البػاىهيف  ػ  كتابػة صػفىا  كهيػر   ػ  الم دمػةج ويتعمػد سػبر رغػوار 

اػياع الفكػر  الرنيسػػة لمبىػصج ويتاػبط يمينيػػا  بعيػد  عػف المواػػوعج ممػا يػبدي جلػػل
 ويساريا ويسرد ىكايا  يد   تم  لممواوع بصمةث

  :جوانب القصور في كتابة مشكمة البحث -ثانًيا
رسػانم ـ العمميػػة وهػـ غيػػر  جعػػداديبػدر بعػض بػػاىه  الماجسػتير والػػدكتورال  ػ  

بصػػػوغ تمػػػؾ  مممػػػيف جلمػػػاـ كػػػاؼ ب بعػػػاد موػػػكمة البىػػػصج  كمػػػا رف بعػػػض البػػػاىهيف
الموػػكمة بطري ػػة غيػػر صػػىيىةج لػػ لؾ تاػػؿ هػػ ل البىػػوص طري  ػػا ويتعهػػر الباىػػص 

ويد يكوف  لؾ راجعيػا جلػل يصػور  ػ   (ث205ج 3048عرجاويج    انجاا رسالته  
بىػػػػص عممػػػػ  بطري ػػػػة  اطػػػػة جعػػػػدادم ػػػػارا  الباىػػػػص ون ػػػػم تدريبػػػػه عمػػػػل كيفيػػػػة 

 صىيىةث
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 :ؽ واألمانة العمميةجوانب القصور في االقتباس والتوثي -ثالثًا
و يمػػػا يتعمػػػؽ ب ا ييػػػا  األمانػػػة العمميػػػة لطمبػػػة الدراسػػػا  العميػػػا والبػػػاىهيفج 

( جلػػػػل رف " كهيػػػػريا مػػػػف الطمبػػػػة ي اػػػػ وف العديػػػػد مػػػػف 4.44روػػػػار  دراسػػػػة عمػػػػ    
ا يتباسػػا  دوف انوػػار  جلػػل الكتػػا والمراجػػا التػػ  رجعػػوا جلي ػػا ممػػا يمهػػؿ جهػػدار 

ويعكػػػس تػػػدن  يػػػدرات ـ العمميػػػة" وعػػػدـ التػػػاام ـ بال واعػػػد لج ػػػود البػػػاىهيف السػػػاب يف 
 جعػػداداألا ييػة التػػ  تىكػـ الكتابػػة العمميػة؛ ممػػا يسػتدعل جعػػاد  النظػر  ػػ  بػرامج 

طمبػػػه الدراسػػػا  العميػػػا مػػػف جوانبػػػه الفنيػػػة والمن جيػػػة واألا ييػػػة   ميػػػه والامػػػيسج 
 (ث834ج 3..4ج    عبد الرىيـ 4.44

ا جمػػة  ػػ  طري ػػة كتابػػة المراجػػا سػػواا  ػػ  مػػتف وتعػػج الاطػػط البىهيػػة ب اطػػا
الاطة رـ    يانمة المراجا؛    يتـ ات باع نظاـ موىػد ومتسػؽ  ػ  كتابػة المراجػاج 
جاا ةي جلل وجود مراجا    المتف وعدـ توهي  ا  ػ  يانمػة المراجػاج ووجػود مراجػا 

تف وال انمػة    ال انمة الن انية ليس ل ا  كر    المتفج وعدـ وجود تطابؽ بيف المػ
    رسماا المبلفيف رو سنة النور    المرجا الواىدث 

 :جوانب القصور في صوغ أهداؼ البحث -رابًعا
مػػػف الصػػػػعوبا  التػػػػ  يواج  ػػػا طمبػػػػة الدراسػػػػا  العميػػػا اػػػػعؼ يػػػػدرت ـ عمػػػػل 

(ث Objectives( واألهػػػداؼ الااصػػػة  Aimالتمييػػػا بػػػيف ال ػػػدؼ العػػػاـ لمبىػػػص  
لمنطوؽ عنواف البىػصج لػ لؾ  ػسف عنػواف البىػص ج ا وال دؼ العاـ هو جعاد  صوغ 

تـ صػوغه بوػكؿ سػميـج  مػف السػ ؿ تىديػد ال ػدؼ العػاـ لمبىػصج وعػاد ي مػا يصػاغ 
ال دؼ العاـ لمبىص  ػ  مػا   يايػد عػف هػ ص عبػارا  وااػىةج و لػؾ ألف ال ػدؼ 

 العاـ هو    جوهرل عنواف البىصث 
نيػػة لم ػػدؼ العػػاـ وتعكػػػس رمػػا األهػػداؼ الااصػػة هػػ  عبػػار  عػػػف ترجمػػة ججرا

لم ػػار  كيفيػػة تى يػػؽ ال ػػدؼ العػػاـ ومػػا سػػي ـو البىػػص بتى ي ػػهث ويجػػا رف تتصػػؼ 
مكانيػة تى ي  ػا  ػ  ىػدود انمكانػا  والويػ   بالتىديدج وعدـ الغموضج والوايعيػة وا 
المتػػػانج ورف تكػػػوف متسػػػ ة مػػػا الفػػػروضج وتسػػػاعد ال ػػػار  عمػػػل التنبػػػب بالتصػػػميـ 

وعدد األهداؼ الفرعية الت  يسعل جلل تى ي  ػا ري بىػصج  البىه  وبطبيعة العينةث
( رهػداؼج وبػالرغـ مػف  لػؾ 8 - 2ىتل واف كاف رسالة دكتورالج يتراون  يما بػيف  

 ,Abduali & Ansah)ي ػػـو الػػبعض بكتابػػة رهػػداؼ كهيػػر  ومع ػػد  وغاماػػة 

2014, P.6 ،)(Folkman & Pequegnat, 2011, 99, 100). 
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 :ور في صوغ فروض البحثجوانب القص -خامًسا
جف الفػػػروض هػػػ  وسػػػانؿ تسػػػاعد البػػػاىهيف عمػػػل كوػػػؼ طبيعػػػة الع يػػػة بػػػيف 
دراسػػات ـ والنظريػػا  التػػ  اسػػتندوا جلي ػػاث وتصػػؼ الفػػروض الع يػػة المتويعػػة بػػيف 
متغيرا  البىصج وتس ـ    تىديد مسار الدراسة وتوجي ػه بوػكؿ صػىي ج وينبغػ  

نبغػػػ  رف تىبنػػػػل الفػػػػروض عمػػػػل رسػػػػس رف يػػػتـ صػػػػوغ ا بوػػػػكؿ وااػػػػ  ومػػػػوجاج وي
منط يػػػة وتجريبيػػػةث وي مػػػؿ كهيػػػر مػػػف البػػػاىهيف المبتػػػدنيف  ػػػ  كتابػػػة تبريػػػر وااػػػ  
ورساس لمفروضج ويكتفوف ب ف تمؾ األسس والىيهيا  وااىة ومعمومة بالارور ؛ 
مما يربؾ ال ار  ويجعمه يرد عمل  لؾ ب ن ا ج ا كان  وااىة ومعمومة     ك لؾ 

 ث(Tuckman, 1994,P.305-306)غير جمية لم ار   لمباىصج ولكن ا
 :جوانب القصور في منهجية البحث ووصؼ العينة -سادًسا

تامػو بعػض الاطػط مػف التفاصػيؿ الكا يػة الااصػة بااتيػار العينػة مػف ىيػص 
المتغيػػرا  الديموجرا يػػة مهػػؿ العمػػرج والفريػػة الدراسػػيةج رو سػػنوا  الابػػر ج رو عػػدد 

نػػاصج وغيرهػػا مػػف المتغيػػرا  التصػػنيفيةث كمػػا ينسػػل بعػػض الػػ كور م ارنػػةي بعػػدد ان
الباىهيف تواي  طري ة ااتيار العينة سواا بطري ػة عمديػة روعاراػة رو طب يػة رو 
غيرهػػػاج ومىكػػػا  ا نت ػػػاا وا سػػػتبعاد ومبررات مػػػاج كمػػػا تفت ػػػر بعػػػض الاطػػػط جلػػػل 
  وصؼ اصانم المجتما األصؿث ويد يوعر ال ار  رف هػ ل غطرسػة وه ػة اانػد

مػػف الباىػػصث  كمػػا يجػػا تواػػي  ا عتبػػارا  األا ييػػة التػػ  تمػػ  مراعت ػػا مهػػؿ 
موا  ػػة ر ػػراد العينػػة عمػػل ا وػػتراؾ  ػػ  البىػػص مػػف عدمػػهث وا  ا كػػاف هنػػاؾ برنػػامج 
ع جػػ  رو تػػدريب ج يجػػا وصػػؼ مىتػػون كػػؿ جمسػػةج وواػػا نسػػاة مػػف األدوا  

 ث    (Folkman & Pequegnat, 2011,96, 99, 102)   م ىؽ البىص 
( عمػػل اػػرور  تمهيػػؿ العينػػة 432ج ...4و ػػ  هػػ ا الصػػددج يبكػػد البداينػػه  

لممجتما األصؿ ال ي سىب  منػهج ىتػل يػتمكف الباىػص مػف تعمػيـ النتػانجج ولكػ  
 يتى ؽ  لؾ يجا رف يتـ انت ان ا بطري ة عووانيةث 

  :جوانب القصور في األدوات -سابًعا 
د العينػػػة ورعمػػػارهـ يػػػد يتسػػػبا  ػػػ  يعػػػد اسػػػتاداـ ردوا  غيػػػر مناسػػػبة أل ػػػرا

انطاىػػػة بسمكانيػػػة تعمػػػيـ نتػػػانج البىػػػصج كػػػ ف ي ػػػـو باىػػػص مػػػه ي باسػػػتاداـ ااتبػػػار 
التفكيػػر ا بتكػػاري لمراوػػديف مػػا رطفػػاؿ المرىمػػة ا بتدانيػػة رو ريػػاض األطفػػاؿث و  
 يستطيا كهير مف الباىهيف المبتدنيف تىديد المتغيرا  المست مة والمتغيرا  التابعػةج
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وتتسػػػـ  ججػػػرااا  بىهػػػه بػػػالغموضج وعػػػدـ ترتيػػػا اطواتػػػه بوػػػكؿ منط ػػػ ث وي ػػػـو 
ها عوػػرا  السػػػنيف دوف الت كػػػد مػػػف وػػػروط جعػػػدادالبػػاىهيف بتبنػػػ  ردوا  مػػػر عمػػػل 

ااتبػػارا  وم ػػاييس بػػالرغـ  سعػػدادصػدي ا وهبات ػػا  ػػ  دراسػػات ـث كمػػا ي ػػـو الػػبعض ب
بااتبارا  وم اييس تد ع   مف تو ر ردوا  رعدها ابراا    المجاؿج وتعج الرسانؿ

يياسػػ ا لمتفكيػػر ا بتكػػػاري روالتفكيػػر النايػػدج وهػػػ   ػػ  الوايػػا ت ػػػيس التىصػػيؿ كمػػػا 
 (ث3048روار جلل  لؾ عبد الوهاا  

 :جوانب القصور في عرض الدراسات السابقة -ثامًنا
جف ال ػػدؼ مػػف مراجعػػة الدراسػػا  السػػاب ة هػػو توسػػيا مػػدارؾ الباىػػص وايػػػاد  

الدراسة وسياي ا ىتل يتمكف مف تىديد موكمة بىهه وصوغ  رواه  معار ه بامفية
بديػػةج كمػػا تمكنػػه مػػف رف ينطمػػؽ جلػػل ش ػػاؽ رىبػػة عنػػد تنفيػػ  دراسػػتهث ومػػف جوانػػا 
ال صور    ه ا الو ف عرض الباىص لمعديد مف الدراسا  الساب ة الت  ل ا ع ية 

لػػػ  صػػػعوبا  بعيػػػد  بالمواػػػوعج كػػػ ف يعػػػرض الباىػػػص معظػػػـ الدراسػػػا  التػػػ  تناو 
الػػتعمـ  ػػ  كا ػػة المػػواد الدراسػػيةج بػػالرغـ مػػف رف مواػػوع بىهػػه عػػف صػػعوبا  تعمػػـ 
المغة ا نجميايةث ويد يىدص عدـ توااف    عدد الدراسا  المستادمة لممىػاور ييػد 
الدراسةج  يستفيض الباىص    عػرض كهيػر مػف الدراسػا  ألىػد المتغيػرا ج وي ػدـ 

 عدد غير كاؼ لمتغير شارث 
لباىهيف مف يستعيف بكؿ الدراسػا  التػ  تناولػ  متغيراتػه منفػرد  بػالرغـ ومف ا

مػػف رنػػه مػػف األ اػػؿ التركيػػا ركهػػر عمػػل الدراسػػا  التػػ  تناولػػ  جميػػا رو رغمػػا 
متغيػػػرا  الدراسػػػةث وينبغػػػ  رف يػػػتـ واػػػا عنػػػاويف  رعيػػػة لمدراسػػػا  السػػػاب ة ىتػػػل 

يف الفرعية يجا رف تبرا يس ؿ عمل ال ار  متابعت ا واستيعاا ما ب اج وه ل العناو 
المتغيػػػرا  وتعكػػػس طبيعػػػة الع يػػػة بين ػػػا وتواػػػ  موػػػكمة الدراسػػػة بىر يػػػة وعمػػػؽ 

(Tuckman, 1994, p. 303.) 

        :ضعؼ تماسؾ الخطة واحكامها -تاسًعا

توجد    بعض الاطط   را  تبدو وك ن ا تتعمؽ بدراسة رارنج وه ل الاطط 
اان ػاج ىيػص رف الاطػػة الجيػد  تتػػو ر  ي ػا بنيػػة تفت ػر جلػل التماسػػؾ والتػرابط بػػيف رج

 (Folkman & Pequegnat, 2011, 95).  منط ية ومتس ة ومىكمة
  :أخطاء في التنسيؽ -عاشرًا 

تػػػػبهر راطػػػػاا التنسػػػػيؽ عمػػػػل جمكانيػػػػة يػػػػراا  الاطػػػػة بس سػػػػةج وايػػػػاد  عػػػػدد 
الصفىا  ياعج ال ار ج كما رف تصغير ال وام  وىجـ الاط واادىام ػا بػالف را  
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  يعطػػػ  لعػػػيف المىكػػػـ  رصػػػة لمراىػػػةث رمػػػا الىجػػػـ المع ػػػوؿ مػػػف الصػػػفىا  ي ػػػدـ 
ا م نعيا ومنط يياث ويمكف ت ميؿ عدد الصفىا  مف ا ؿ ى ؼ الجمؿ  لم ار  عراي

والف را  غير الاروريةج وكمما رعاد الباىص يراا  اطتهج وجد   را  يمكف ى   ا 
 & Folkman)طالمػا رف ا سػتغناا عن ػا لػف يػبهر عمػل الرسػالة المػراد توصػيم ا 

Pequegnat, 2011, 96)  . 

  :أخطاء في أسموب الكتابة -عشر حادي
تابػػػة الاطػػػة البىهيػػػة ومن ػػػا ي ػػػا بعػػػض البػػػاىهيف  ػػػ  موػػػك   عػػػد  رهنػػػاا ك

عنػػػد الىػػػديص عػػػف موػػػكمة البىػػػصج وانطنػػػاا غيػػػر المبػػػررج واسػػػتاداـ  ةالواصػػػن
كممػا  ب ػا سػجا رو مػدن رو تاػايـ رو مبالغػةث كمػا يسػتادـ الػبعض رل ػاا مهػؿ 
الدكتورج روالعالـج ه ا باناا ة جلل الوصؼ اننوان  والب غ  والتعبيرا  الرنانة 

وا نت ػػػػاؿ المفػػػػاجة مػػػػف  كػػػػر  جلػػػػل راػػػػرن ويطػػػػا الكػػػػ ـج والمصػػػػطمىا  الفنيػػػػةج 
واستاداـ كمما  تعط  نفس المعنلج وكهر  الجمؿ ا عتراايةث وجدير بال كر رف 
رسموا الكتابة بعكس طري ة تفكير الباىص ورسموبهج لػ لؾ ينبغػ  رف يكػوف رسػموا 
ية الكتابػػة وااػػ  ومىػػدد ومتسمسػػؿ ومرتػػاج بىيػػص تعبػػر كػػؿ   ػػر  عػػف  كػػر  رنيسػػ

تتبع ػػػا ر كػػػار  رعيػػػة رو رمهمػػػة تواػػػيىية رو بيانػػػا  داعمػػػة رو جىصػػػااا  ورريػػػاـ 
 (ث.8ج 84ج ...4 البدانيهج 

وتهير راطاا الكتابة غاا المىكـ رو ال ار ج وتكرار األاطاا يكوف مدعا  
لموؾ    بيانا  ونتانج البىصج كما رف طري ة عرض الاطة و نيا  كتابت ا 

اىص    بىهه مست ب يج ويد تعود راطاا الكتابة جلل مبور عمل طري ة سير الب
كهر  النسخ والمصؽ مف ربىاص رارنث كما رف راطاا الت جنة وال واعد توت  
ال ار ج وتجعمه يتبنل اتجال سمب  نىو البىص ب كممه ونىو الباىصج ومف  نيا  
  الكتابة الصىيىة استاداـ امف المست بؿ والمبن  لممعمـو بد ي مف المبن

لممج وؿج ىيص رف المبن  لممعمـو يو ر ينا  تواصؿ بيف الكاتا وال ار  
(Folkman & Pequegnat, 2011, 97). 

وينبغ  عمل الباىص رف يتجنا استاداـ الجمؿ ا عترااية الت  تتطما مف 
ال ار  رف يعيد يراات ا لك  يف م اث كما رف استاداـ عناويف رنيسة و رعية يبرا 

نط ية العرض؛ ىيص رف كؿ عنواف يوير جلل  ىون ما يندر  تىته جود  البنية وم
(Folkman & Pequegnat, 2011, 101). 
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ركهػر الصػعوبا  التػ  يجػدها  Wong & Psych (2012)ول د ىدد  دراسػة 
اطػة البىػص العممػ ج وتمهمػ   ػ ث صػعوبة واػا  جعػدادطمبة الدراسا  العميا    

وبة واا ىػدود لمبىػصج وانافػاؽ  ػ  تساب   البىص    سياي ا الصىي ج وصع
ا ستوػػػػػ اد بدراسػػػػػا  ورطػػػػػر نظريػػػػػة مرتبطػػػػػةج وصػػػػػعوبة اسػػػػػتاداـ رسػػػػػموا م نػػػػػا 
ومتماسػػؾ  ػػ  الكتابػػةج وكهػػر  التفاصػػيؿ الفرعيػػةج وصػػعوبة التركيػػا عمػػل الجوانػػا 
الرنيسػػػة  ػػػ  البىػػػصج وراطػػػاا متكػػػرر   ػػػ  التوهيػػػؽج و  ػػػداف ال ػػػدؼ رهنػػػاا الكتابػػػةج 

 (    التوهيؽ وانيتباسج والكتابة ب سموا ركيؾثAPAوا  ويصور    جتباع رسم
عػف  (Manchish, Nbhlovu & Mwanza, 2015)ورسػفر  نتػانج دراسػة 

طالػا  30و طالػا ماجسػتيرج 40رف رهـ األاطاا الت  ي ا  ي ا عينة مكونة مف 
دكتػػورال هػػ ث انت ػػاا مواػػوعا  واسػػعة وغيػػر مىػػدد ج سػػوا صػػوغ موػػكمة البىػػصج 

عمل تىديد الفجو  الكاننػة  ػ  الدراسػا  السػاب ةج واسػتاداـ من جيػة  واعؼ ال در 
غيػػػر مناسػػػبة لطبيعػػػة الموػػػكمةج وسػػػوا تىديػػػد مصػػػطمىا  البىػػػصج والتوهيػػػؽ غيػػػر 

 الصىي ج والويوع    موك   السرية العمميةث 
( رف مسػػػتون تػػػو ر م ػػػارا  3048ورظ ػػػر  نتػػػانج دراسػػػة الاغػػػوؿ وال نػػػداؿ  

ن طمبػة الماجسػتير والػدكتورا  بجامعػة الامػيج العربػ  كػاف البىص العمم  الكم  لد
مرتفعيا بصفٍة عامة  يما عدا الم ارا  المتعم ة ببناا ا اتبارا  والم اييسج وكيفية 

 الت كد مف صدي ا وهبات اج وابط المتغيرا  الدايمةث
( عف اػعؼ مسػتون تػوا ر 3048ورسفر  نتانج دراسة بف سميمافج مىمد   

اطػة البىػػص العممػ   ػ  عوػريف اطػػة بىهيػة م دمػة لكميػة التربيػػةج  دجعػدام ػارا  
جامعة انمػاـ مىمػد بػف سػعود لمتسػجيؿ لدرجػة الػدكتورا  تػـ تىميػؿ مىتواهػاج لػ لؾ 

برنػػػامج تػػػدريب  لتنميػػػة تمػػػؾ الم ػػػارا  والكفايػػػا  لػػػدي ـج  سعػػػداديامػػػ  الباىهتػػػاف ب
بية وعمػـ الػنفس لطمبػة وروص  بدمج  لؾ البرنامج    م رر مناهج البىص    التر 

 الدراسا  العمياث
التػػ   Garg, Madhulika & Passey (2018)وامصػػ  نتػػانج دراسػػة 

طػػػ ا ماجسػػػتير وطالػػػا دكتػػػورا  جلػػػل رف  8طالػػػا جػػػامع ج و 85رجريػػػ  عمػػػل 
مف ر راد العينة   يتمكنوف مف م ػارا  البىػص العممػ ج وطالػا ر ػراد العينػة  84٪

ممػ  اػمف الم ػررا  التػ  يدرسػون ا  ػ  المرىمػة باػرور  دمػج م ػارا  البىػص الع
 الجامعيةث
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وباستاداـ برنامج تدريب  يانـ عمل توجيه األيػراف  ػ  مسػاعد  طمبػة الجامعػة 
 ,Kuo  دراسػة ( طالا مف تايواف عمل كتابة الاطة البىهيةج رواػى  نتػانج28 

ة لػػدن  عاليػػة البرنػػامج التػػدريب   ػػ  تىسػػيف م ػػارا  كتابػػة الاطػػط البىهيػػ (2010
 طمبة العينةث

(   عاليػػة برنػػامج 3043ورهبتػػ  نتػػانج دراسػػة الكىمػػو  ويوسػػؼ وعبػػد الاػػالؽ  
( طالػا وطالبػة 48ارواد تكامم     تنمية معارؼ وم ارا  البىص العممػ  لػدن  

ماجسػتير بجامعػػة األاهػػر بغػػا ج وبمغػػ  ييمػػة ىجػػـ تػػ هير البرنػػامج عمػػل المسػػتوييف 
 ث48ث0المعر   واآلدان  ركهر مف 

ولػػػـ تغفػػػؿ بعػػػض الدراسػػػا  اسػػػتاداـ التكنولوجيػػػا  ػػػ  تنميػػػة م ػػػارا  البىػػػص 
( هبػو   عاليػة برنػامج تػدريب  3042العمم ج ىيص اتا  مف نتانج دراسة عود   

( طالػػا 80يػػانـ عمػػل التعمػػيـ ا لكترونػػ   ػػ  تنميػػة م ػػارا  البىػػص العممػػ  لػػدن  
مية وجامعػػة األاهػػر بغػػا ث كمػػا وطالبػػة دراسػػا  عميػػا بكميػػة التربيػػة بالجامعػػة ا سػػ 

 ردن البرنامج جلل تىسيف م ارا  استاداـ يواعد البيانا  والمعموما ث
ا  Abduali & Ansah (2014) ويػػدم  دراسػػة ا تفصػػيمييا وا ييػػا مػػدعمي وػػرىي

اطػػة البىػػوص التربويػػة والنفسػػيةج  جعػػدادب مهمػػة لكػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر وم ػػارا  
اطػػػة البىػػػص  جعػػػدادا مػػػف جت ػػػاف م ػػػارا  و لػػػؾ ب ػػػدؼ تمكػػػيف البػػػاىهيف والطػػػ 

 العمم  المتكاممة األركافث 
رمػػا عػػف دور رعاػػاا هينػػة التػػدريس  ػػ  تنميػػة م ػػارا  البىػػص العممػػ  لػػدن 

( رف نسػػبة ممارسػػة 3048طمبػػة الجامعػػةج   ػػد وجػػد  دراسػػة ربػػو دؼ والموػػار ة  
اا ر ػػػراد رعاػػػاا هينػػػة التػػػدريس بكميػػػة التربيػػػة بالجامعػػػة ا سػػػ مية بغػػػا   ػػػ  اكسػػػ

ث ٪54اطػػػػػة الماجسػػػػػتير بمغػػػػػ   جعػػػػػدادطالػػػػػا وطالبػػػػػة( م ػػػػػارا   .43العينػػػػػة  
 & Figueroaوباستاداـ برنامج تدريب  يانـ عمل التعمـ المستند جلػل الابػر ج يػاـ 

Gnzalez (2014)   طالػا جػامع   ػػ  54بتنميػة م ػارا  البىػص العممػ  لػدن )
(  ع اليػػة برنػػامج تػػدريب  3048جايػػر  بورتػػو ريكػػوث وتبػػيف مػػف دراسػػة العصػػيم   

( معممػػػة عمػػػـو بالمرىمػػػة الهانويػػػة 88م تػػػرن لتنميػػػة م ػػػارا  البىػػػص العممػػػ  لػػػدن  
بمدينػػػػة الطػػػػانؼث كمػػػػا ر ػػػػاد البرنػػػػامج  ػػػػ  تىسػػػػيف م ػػػػارا  التفكيػػػػر العممػػػػ  لػػػػدن 

 الطالبا  الموات  يدرسف ما هب ا المعمما ث



8118/ أكتوبر 1جػ–لعمـو التربوية/ العدد الرابع ا  

 

 

  

408 

وػػػاؼ والػػػتعمـ  ػػػ  وباسػػػتاداـ مػػػن ج بىػػػوص الفعػػػؿ والػػػتعمـ المبنػػػل عمػػػل ا كت
اطػػة البىػػػص  جعػػدادجلػػل تنميػػة م ػػارا   Arifani (2016  ريػػؽج هػػد   دراسػػة 

( طالػػا متاصػػم  ػػ  المغػػة اننجميايػػةج ورسػػفر  نتانج ػػا عػػف 20العممػػ  لػػدن  
٪(  ػػػ  م ػػػارا  كتابػػػة 8ث48وجػػػود تىسػػػف داؿ اىصػػػانييا  متوسػػػط نسػػػبة التىسػػػف 
والتكامػؿ بػيف م ػارا  البىػص اطة البىص التربوي لدن الطمبةث ومػف اػ ؿ الػدمج 
( جلػػل  ع اليػػة برنػػامج 3048العممػػ  والتفكيػػر ا بتكػػاريج توصػػم  دراسػػة مىمػػود  

( طالػا 48تدريب  م تػرن لتنميػة م ػارا  البىػص العممػ  والتفكيػر ا بتكػاري لػدن  
 وطالبة ماجستير بجامعة الجوؼ بالسعوديةث

   :تعقيب
صور    م ارا  البىص العمم  تناول  الدراسا  الساب ة توايم جوانا ال 

اطػػة البىػػوص التربويػػة والنفسػػية وتنميت ػػاج ج  رنػػه لػػـ توجػػد دراسػػة  جعػػدادوم ػػارا  
ها  ػػ  اػػوا النظريػػة الىديهػػة لم يػػاسث وتمػػ  جعػػداداسػػتادم  ردوا  توػػايم تػػـ 

الدراسػػػػا  عمػػػػل عينػػػػا  ماتمفػػػػة مػػػػػف طمبػػػػة الماجسػػػػتير والػػػػدكتورا ج ولػػػػـ تتطػػػػػرؽ 
بمـو الم نيػة رو الااصػةث كمػا نػدر  الدراسػا  التػ  تناولػ  الدراسا  جلل طمبة الػد

اطة البىهو التربوية والنفسية لدن طمبة  جعدادبرنامج تدريب  لتنمية م ارا   جعداد
 الدراسا  العميا الم بميف عمل مرىمة الماجستيرث 

 :فروض البحث
 يسعى البحث الحالي إلى التحقؽ مف صحة الفروض التالية:

اطػػة البىػػوص التربويػػة والنفسػػية لػػدن  جعػػدادافض لم ػػارا  يوجػػد مسػػتون مػػن -4
 طمبة العينةث

يوجد  رؽ داؿ جىصانييا بيف متوسط  درجا  ر راد العينة    ال ياسيف ال بمػ   -3
اطػػػة البىػػػوص التربويػػػة والنفسػػػية  جعػػػدادوالبعػػػدي  اتبػػػار توػػػايم م ػػػارا  

 لصال  ال ياس البعديث
ا  ر ػػػػراد العينػػػػة  وي المبهػػػػؿ يوجػػػػد  ػػػػرؽ داؿ جىصػػػػانييا بػػػػيف متوسػػػػط  درجػػػػ -2

التربػػػػوي ودرجػػػػا  ريػػػػران ـ  وي المبهػػػػؿ غيػػػػر التربػػػػوي  ػػػػ  ااتبػػػػار توػػػػايم 
 اطة البىوص التربوية والنفسيةث جعدادم ارا  
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 :نتائج البحث
  :نتيجة الفرض األوؿ وتفسيرها ومناقشتها

اطػػة  جعػػداديػػنم الفػػرض األوؿ عمػػل رنػػه " يوجػػد مسػػتون مػػنافض لم ػػارا  
تربوية والنفسية لدن طمبة العينة" ولمتى ؽ مف صىتةج تـ ىساا النسبة البىوص وال

المنوية لتهداؼ السموكية ل اتبار التوايص  الت  ى   ػا كػؿ طالػا  ػ  ال يػاس 
(  ػػػ  تعميمػػػا  ا اتبػػػار ب سػػػمة عػػػدد 20ث 3002ال بمػػ  و لػػػؾ كمػػػا روػػػار عػػػ ـ  

لتػ  ي يسػ ا ا اتبػار األهداؼ التػ  ى   ػا كػؿ طالػا عمػل العػدد الكمػ  لتهػداؼ ا
ث كمػػا تػػـ ايجػػاد المتوسػػطا  وا نىرا ػػا  المعياريػػة لجميػػا 400 ×واػػرا النػػاتج 

مفػػػردا  ال يػػػاس ال بمػػػ  ل اتبػػػار التوايصػػػ ث ونتانج مػػػا مواػػػىة  ػػػ  الجػػػدوليف 
 التالييفث

 النسا المنوية ألهداؼ ا اتبار التوايص   (2جدوؿ  
 84ف=الت  ى   ا طمبة العينة  ال ياس ال بم ( 

عدد  الطالب 
االجابات 
 الصحيحة

النسبة المئوية 
لألهدؼ التي تـ 

 تحقيقها
عدد  الطالب

االجابات 
 الصحيحة

النسبة المئوية 
لألهدؼ التي تـ 

 تحقيقها
4 43 82٪ 33 44 2.٪ 
3 8 44٪ 32 44 2.٪ 
2 8 34٪ 38 . 23٪ 
8 40 28٪ 38 48 80٪ 
8 4 3.٪ 38 48 88٪ 
8 42 88٪ 35 . 23٪ 
5 45 84٪ 34 4 3.٪ 
4 5 38٪ 3. 43 82٪ 
. 40 28٪ 20 43 82٪ 
40 44 2.٪ 24 42 88٪ 
44 5 38٪ 23 44 2.٪ 
43 40 28٪ 22 . 23٪ 
42 8 44٪ 28 . 23٪ 
48 42 88٪ 28 . 23٪ 
48 42 88٪ 28 43 82٪ 
48 8 34٪ 25 44 2.٪ 
45 . 23٪ 24 42 88٪ 
44 44 2.٪ 2. 43 82٪ 
4. 40 28٪ 80 48 80٪ 
30 42 88٪ 84 44 2.٪ 
34 40 28٪  
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 متوسطا  مفردا   (8جدوؿ  
 84ال ياس ال بم  ل اتبار التوايص  وانىرا ات ا المعيارية ف= 

االنحراؼ  المتوسط المفردة
 المعياري

االنحراؼ  المتوسط المفردة
 المعياري

 80ث0 84ث0 48 .8ث0 25ث0 4
 84ث0 88ث0 48 24ث0 42ث0 3
 20ث0 40ث0 45 28ث0 48ث0 2
 00ث0 00ث0 44 24ث0 42ث0 8
 80ث0 30ث0 .4 82ث0 38ث0 8
 83ث0 33ث0 30 88ث0 54ث0 8
 80ث0 30ث0 34 22ث0 43ث0 5
 80ث0 88ث0 33 20ث0 40ث0 4
 22ث0 43ث0 32 80ث0 88ث0 .
 84ث0 .8ث0 38 24ث0 45ث0 40
 85ث0 23ث0 38 24ث0 45ث0 44
 48ث0 03ث0 38 48ث0 03ث0 43
 28ث0 48ث0 35 20ث0 40ث0 42
 88ث0 20ث0 34 80ث0 30ث0 48

( رف النسػػبة المنويػػة لتهػػداؼ التػػ  يػػاـ جميػػا الطمبػػة 2يتاػػ  مػػف جػػدوؿ  
 مػا  ٪58بتى ي  ا لـ تصؿ لدن ري من ـ جلل مستون التمكف المطموا وهو نسػبة 
اطػػػة  جعػػػدادركهػػػرج ممػػػا يوػػػير جلػػػل وجػػػود اػػػعؼ ممىػػػوظ  ػػػ  معػػػارؼ وم ػػػارا  

ة والنفسية التػ  ي يسػ ا ا اتبػار التوايصػ ث وبػ لؾ تى ػؽ الفػرض البىوص التربوي
األوؿج ويػػد يكػػػوف السػػػبا  ػػ   لػػػؾ ال صػػػور رف معظػػػـ الطمبػػة هػػػـ اريجػػػو كميػػػا  
اآلداا ودار العمػػـو ورصػػوؿ الػػديف والمغػػة العربيػػةج وربمػػا لػػـ يدرسػػوا م ػػرر منػػاهج 

ينبغػػ ج ىتػػل نكػػوف  البىػص مػػف يبػػؿج وا  ا كػانوا يػػد درسػػول  ػ  الػػدبمـو التربػػويج  ػ 
منصػػفيفج رف نم ػػ  بالعػػاا كمػػه عمػػل كاهػػؿ الطالػػا   ػػطج  ػػس ا كػػاف هنػػاؾ طمبػػة 
ا مىااريف غير متمكنػيف مػف مػادت ـ العمميػة وتن صػ ـ هػـ  م صريفج   ناؾ رياي
ا م ارا  البىص العمم  ج  رف  ايد الو ا   يعطيهث كما رف طمبة العينة  وي  رياي

 ة تدريس م رر مناهج البىص    التربية وعمـ الػنفس المبهؿ التربوي ريروا رف طري
كػاف يغمػػا عمي ػػا الطػابا النظػػريج ولػػـ تتػو ر ل ػػـ  رصػػة التطبيػؽ العممػػ  لممفػػاهيـ 

 المتامنة    الم ررث
( رف يػػػيـ المتوسػػػطا  الىسػػػابية لجميػػػا مفػػػردا  8كمػػػا يتاػػػ  مػػػف جػػػدوؿ  

رجػػػػة الكميػػػػة ا اتبػػػػار التوايصػػػػ  لػػػػـ تصػػػػؿ لمواىػػػػد الصػػػػىي  بػػػػالرغـ مػػػػف رف الد
(ج وهػػ ا يوػػير جلػل الاػػعؼ الممىػوظ  ػػ  المعػػارؼ 34ل اتبػار التوايصػػ  هػ   
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اطة البىوص التربوية والنفسيةج ىيص كاف مف  سعدادوالم ارا  األساسية المتعم ة ب
المتويػػا رف يجيػػا عمػػل كػػؿ مفػػرد  نصػػؼ الطمبػػة  ػػ كهر ولكػػف توػػايم وايػػا هػػ ل 

رف ركهػػػػر الم ػػػػارا  والمعػػػػارؼ  المعػػػػارؼ والم ػػػػارا  رواػػػػ  عكػػػػس  لػػػػؾث واتاػػػػ 
ا لػدن الطمبػة هػ  التػ  تتناول ػا األسػنمة رريػاـ   ج 43ج 44ج 40ج 5ج 8ج 2انافااي

(ج وتناول  ه ل األسنمة عمػل 35ج 38ج 32ج 34ج 30ج .4ج 44ج 45ج 48ج 42
الترتيا مىكا  انت اا موكمة البىصج مببرا  تىديد تعريفا  اجرانية لمصطمىا  

ايػػػػد لمدراسػػػػا  السػػػػاب ةج وتوهيػػػػؽ المراجػػػػا األجنبيػػػػةج وصػػػػوغ البىػػػػصج والتىميػػػػؿ الن
الفػػػروضج وكيفيػػػة انت ػػػاا عينػػػة ممهمػػػة لممجتمػػػا األصػػػؿج وتبنػػػ  من جيػػػة مناسػػػبة 
لطبيعػػػػػة البىػػػػػص ورهدا ػػػػػهج وانت ػػػػػاا األسػػػػػموا ا ىصػػػػػان  المناسػػػػػا لمتى ػػػػػؽ مػػػػػف 

 الفروضث  
انة عف جMurtonen et al. (2008)وتتفؽ ه ل النتيجة ما نتانج دراسا   

( ىيص روار  3048(ج مىمود  3042(ج ع ونة وس مة  3044عاو  و 
 جعدادنتانج ا جلل وجود يصور    م ارا  البىص العمم  واعؼ    كفايا  

 اطة البىوص التربوية والنفسية لدن طمبة الدراسا  العمياث  
  :نتيجة الفرض الثاني وتفسيرها ومناقشتها
 رؽ داؿ جىصانييا بيف متوسط  درجا   ينم الفرض الهان  عمل رنه " يوجد

اطػػة  جعػػدادر ػػراد العينػػة  ػػ  ال ياسػػيف ال بمػػ  والبعػػدي  اتبػػار توػػايم م ػػارا  
البىوص التربوية والنفسية لصال  ال ياس البعػديث ولمتى ػؽ مػف صػىتهج تػـ ىسػاا 
 ااتبار " " لد لة الفرؽ بيف متوسطيف مرتبطيف ونتانجه مواىة بالجدوؿ التال ث

 ( ااتبار " " لد لة الفرؽ 8 جدوؿ 
 84بيف ال ياسيف ال بم  والبعدي ل اتبار التوايص  وىجـ الت هير ف = 

االختبار 
 التشخيصي

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

نوع 
 الداللة

حجـ 
 التأثير

 4.ث0 دالة 04ث0 83ث30 80 38ث2 84ث40 ال ياس ال بم 
 .8ث3 03ث38 البعدي ال ياس

يتا  مف الجدوؿ السابؽ وجود  رؽ داؿ اىصانييا بيف متوسط  ال ياس 
اطة البىوص التربوية  جعدادال بم  وال ياس البعدي  اتبار توايم م ارا  

ث مما 04ث0والنفسية ىيص كان  ييمة " " دالة اىصانييا عند مستون ريؿ مف 
م ترن    تىسيف تمؾ الم ارا ث وتتفؽ ه ل يهب   عالية البرنامج التدريب  ال
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، Kuo (2010 Strangman & Knowles (2012)) النتيجة ما نتانج دراسة

Figueroa & Gnzalez (2014) ،Arantes do Amaral & Lino dos 

Santos (2018)،   ج عود  3043ودراسا  الكىمو  ويوسؼ وعبد الاالؽ)
 (ث 3048اؿ  (ج الاغوؿ وال ند3048(ج العصيم   3042 

 ويمكف عزو فّعالية البرنامج إلى األسباب والمبررات التالية:
تـ ت سيـ العينة جلل امسػة مجموعػا  كػؿ مجموعػة ل ػا اسػـج وكػؿ  ػرد  ي ػا لػه  -

دور مىدد مهؿ ال اندج ومنتج األ كارج ومسػجؿ األ كػارج ومرايػا الويػ ج و لػؾ 
 درا وما باي  المجموعا ث لتس يؿ ممارسا  التعمـ التعاون  والتواصؿ ما الم

اطػػػة البىػػػوص  جعػػداداوػػتمؿ البرنػػػامج عمػػل تػػػدريا عممػػ  عمػػػل كا ػػة اطػػػوا   -
التربوية والنفسية بػدايا مػف كيفيػة صػياغة العنػواف انت ػاايا بطري ػة كتابػة المراجػا 

الصػػادر عػػف الرابطػػة األمريكيػػة لعممػػاا  APAو  يػا ل صػػدار السػػادس ألسػػموا 
 النفسث

عمػػػل رسػػػماا المجػػػ   والػػػدوريا  العمميػػػة العربيػػػةج والمجػػػ    اوػػػتمؿ البرنػػػامج -
العممية األجنبية الت  ل ا موايا عمػل ا نترنػ ج ورسػماا يواعػد البيانػا  المىميػة 

ويد  جProquest & Sciencedirectمهؿ دار المنظومة والمن ؿ والعالمية مهؿ 
بعػض البىػوص  طما الباىص مف ر راد العينة الداوؿ عمل تمؾ الموايا وتىميػؿ

ويػػػراا  كيػػػؼ تىكتػػػا موػػػكمة البىػػػصج وكيفيػػػة صػػػياغة الفػػػروضج وطري ػػػة كتابػػػة 
 المراجاج وا يتداا ب  اؿ البىوص رهناا كتابة الاطط المكمفيف ب اث

تػػـ تػػو ير مجموعػػة مػػف الاطػػط البىهيػػة السػػاب ة الم دمػػة لتيسػػاـ العمميػػة بكميػػة  -
بت ييم ػا  ػ  اػوا المعػايير التػػ   التربيػةج والرسػانؿ المجػاا ج وتػـ تكميػؼ الطمبػػة

تمػػ  دراسػػت اث كمػػا تػػـ عػػرض نمػػا   لػػبعض الم ػػدما  والموػػك   والفػػروض 
واألهمية الم تبسة مػف بىػوص مصػاغة بوػكؿ جيػد ومنوػور   ػ  مجػ   عمميػة 

 مىكمة ىت  ي تدي ب ا طمبة العينةث
مػػل جمػػا رسػػموا تػػدريس البرنػػامج بػػيف  مسػػفة التػػدريا والتػػدريسج كمػػا اعتمػػد ع -

ا بالتطبيؽ العمم  المباور عمي ػاج  عمػل  التدريس النظري لبعض المفاهيـ متبوعي
سبيؿ المهاؿ تـ ورن طري ة توهيػؽ بىػص منوػور  ػ  مجمػة رجنبيػةج   ػاـ الطمبػة 
بالتطبيؽ المباورج وتـ ورن وروط العنواف الجيػدج هػـ بعػدها مباوػر  يػاـ الطمبػة 

صػػػػور  ي ػػػػا؛ ممػػػػا يمػػػػؿ مػػػػف عػػػػدد بكتابػػػػة بعػػػػض العنػػػػاويف وتػػػػـ تبيػػػػاف روجػػػػه ال 
 راطان ـث 
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نظريا لصغر ىجـ العينةج اسػتطاع الباىػص متابعػة كػؿ طالػا وطالبػة عمػل ىػد   -
والتعامؿ ما الصعوبا  الت  يجدها كؿ طالاج وتصىي  الاط  بوكؿ مباورث 
كما اهتـ المدرا بػالفروض والعنػاويف التسػاب   التػ  صػاغ ا الطمبػةج ونايوػ ا 

 لعينةثما باي  ر راد ا
تـ التدريا    جو مف التعاوف والىرية األكاديمية الت  رواد ب ا الطمبة رنفس ـث  -

 Aguadoوكػػػاف لتبنػػػ  الباىػػػص رسػػػموا الػػػتعمـ مػػػف اػػػ ؿ العمػػػؿ الػػػ ي يدمػػػه 

 دور م ـ    اتياف البرنامج التدريب  بهمارلث   (2009)
 (Power point Presentations)تػـ اسػتاداـ مجموعػة مػف العػروض الت ديميػة  -

الاطػػػة البىهيػػػةج كمػػػا تػػػـ توجيػػػه الطمبػػػة جلػػػل موػػػاهد   جعػػػدادتناولػػػ  اطػػػوا  
اطة البىص العمم   جعدادمجموعة مف الفيديوها  التعميمية الت  تناول  رسس 

ج هـ ت ديـ ممام وف   لما واهدل رمػاـ ام نػهث كمػا تػـ Youtubeعمل مويا 
الموىػا   ػ  الوػرن النظػري استاداـ مجموعة مف الصور والرسـو التواػيىية و 

لػػػبعض المفػػػاهيـث كمػػػا يػػػاـ الطمبػػػة بالتواصػػػؿ الفػػػوري مػػػا الباىػػػص عمػػػل تطبيػػػؽ 
 ج كمما وجدوا موكمة    مف ـو رو م ار  معينةث(.Whats app)الواتس شا 

  :نتيجة الفرض الثالث وتفسيرها ومناقشتها
رجػا  ينم الفرض الهالص عمل رنه "يوجد  رؽ داؿ جىصانييا بيف متوسػط  د

ر ػػراد العينػػة  وي المبهػػؿ التربػػوي ودرجػػا  ريػػران ـ  وي المبهػػؿ غيػػر التربػػوي  ػػ  
اطػػػة البىػػػوص التربويػػػة والنفسػػػية"ث ولمتى ػػػؽ مػػػف  جعػػػدادااتبػػػار توػػػايم م ػػػارا  

صىتهج تـ ىساا ااتبار " " لد لة الفرؽ بيف متوسػطيف غيػر مػرتبطيف ونتانجػه 
 مواىة بالجدوؿ التال ث

  " لد لة الفرؽ بيف  وي المبهؿ التربويااتبار "  (8جدوؿ  
 84وغير التربوي    ال ياس البعدي ل اتبار التوايص   ف= 

االنحراؼ  المتوسط االختبار التشخيصي
 المعياري

 درجات العدد
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

غير  852ث0 838ث0 .2 38 .0ث2 34ث38  وي المبهؿ التربوي
لمبهؿ غير  وي ا دالة

 التربوي
 45 88ث2 58ث38

يتاػػ  مػػػف الجػػػدوؿ السػػابؽ وجػػػود  ػػػرؽ غيػػر داؿ اىصػػػانييا بػػػيف الطمبػػػة  وي 
المبهػػؿ التربػػػوي وريػػران ـ  وي المبهػػػؿ غيػػر التربػػػوي  ػػ  ال يػػػاس البعػػدي ل اتبػػػار 
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التوايصػػ   تػػـ ييػػاس الفػػرؽ بين مػػا  ػػ  ال يػػاس البعػػدي ولػػيس ال بمػػ  ىتػػل يمكػػف 
اطػػة البىػوص التربويػػة  جعػدادن مػػا  ػ  مػػدن التىسػف  ػ  م ػػارا  تواػي  الفػرؽ بي

والنفسػػػية التػػػ  تػػػـ تػػػدريب ـ عمي ػػػا(ج وكانػػػ  ييمػػػة " " غيػػػر دالػػػة اىصػػػانيياث وهػػػ ل 
اطػة البىػوص  جعػدادالنتيجة تعن  رف ك  الفنتيف ل مػا نفػس المسػتون  ػ  م ػارا  

يب ج ورف الامفيػة التربويػة التربوية والنفسية الت  تـ تدريب ـ عمي ا    البرنامج التػدر 
السػػاب ة لػػدن الطمبػػة  وي المبهػػؿ التربػػوي لػػـ تميػػاهـ عػػف ام ن ػػـ غيػػر التربػػوييفج 
وربما يكوف السبا     لػؾ رف طمبػة كميػة التربيػة   يدرسػوف مػاد  تتنػاوؿ م ػارا  
رو مناهج البىص العممػ ج كمػا رف جميػا الطمبػة سػواا تربػوييف رو غيػر تربػوييف يػد 

راسة م رر واىد وهػو منػاهج البىػص  ػ  التربيػة وعمػـ الػنفس  ػ  الػدبمـو تعراوا لد
الم نيػػةج ودرسػػوا برنػػامج تػػدريب  واىػػد  ػػ  نفػػس الظػػروؼج و ػػ  ياعػػة واىػػد ج ومػػا 
نفس المدرا وهو الباىص الىال ج كما رف الباىص لػـ يميػا رهنػاا التػدريا بػيف مػف 

ا  لمجميػا عمػل ىػد سػوااج يىمؿ مبهؿ تربوي وغيرلج وتـ ت ػديـ المعمومػا  والابػر 
ري رف توػػابه الابػػرا  التعميميػػة والدراسػػية التػػ  مػػروا ب ػػا يػػد يكػػوف هػػو السػػبا  ػػ  
عػػػدـ د لػػػة الفػػػرؽ بػػػيف درجػػػات ـ عمػػػل ال يػػػاس البعػػػدي  اتبػػػار توػػػايم م ػػػارا  

 اطة البىوص التربوية والنفسيةث  جعداد
الت   Sahan & Tarhan (2015)وتتفؽ ه ل النتيجة ما نتانج دراسة 

وجد  رف دراسة م رر مناهج البىص لـ تكف ل ا دور    اكساا طمبة كمية 
التربية م ارا  البىص العمم ؛ مما جعم ـ يتبنوف اتجاها  سمبية نىو البىص 

( الت  وجد  رف 484ج 3004مىمد  و  العمم ث كما تتسؽ ما نتانج دراسة عطيه
هينة التدريس(    لمم ررا  التربوية اس اـ اعيؼ  مف وج ة نظر رعااا 

اكساا الطمبة م ارا  البىص العمم ج    ىيف روا  الطمبة رف ل ا درجة اس اـ 
 Arantesج ودراسة Aguado (2009)متوسطةث ولكف تاتمؼ ما نتانج دراسة 

do Amaral & Lino do Santos (2018)  الت  ربرا  تىسف م ارا  البىص
م رر مناهج البىص    التربية وعمـ العمم  وكتابة الاطة البىهية نتيجة لدراسة 

 النفسث
 :توصيات البحث 

 ػػ  اػػوا نتػػانج البىػػص الىػػال ج رمكػػف صػػوغ مجموعػػة مػػف التوصػػيا  كمػػا 
 يم ث
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اسػتىداص جػاا عممػ  لم ػرر منػاهج البىػص  ػ  التربيػة وعمػـ الػنفس الػ ي يػػتـ  -4
تدريسه لطمبة الدراسا  العميا يمارس  يػه الطمبػة تمػؾ الم ػارا  بوػكؿ عممػ ج 

يوتركوف معا    مجموعا  بىهيػة تىػ  اوػراؼ رسػتا  الم ػررج ىتػل يمكػف و 
 توظيؼ المفاهيـ النظرية بوكؿ تطبي   رب ل رهرياث

اسػػػػتىداص دور  تدريبيػػػػة اػػػػمف دورا  تنميػػػػة يػػػػدرا  رعاػػػػاا هينػػػػة التػػػػدريس  -3
ومعػػػاوني ـ بعنػػػواف "م ػػػارا  البىػػػص العممػػػ " لمسػػػاد  اعاػػػاا هينػػػة التػػػدريسج 

 لبىوص العممية لم ينة المعاونةثاطة ا جعدادوم ارا  

اسػػػتىداص م ػػػرر لطمبػػػة كميػػػة التربيػػػة الفريػػػة األولػػػل بعنػػػواف "م ػػػارا  البىػػػص  -2
العممػػػػ " لتػػػػدريا الطمبػػػػة عمػػػػل تمػػػػؾ الم ػػػػارا  منػػػػ  العػػػػاـ األوؿ  ػػػػ  المرىمػػػػة 

 الجامعيةث

اعاد  النظر    مىتون م ػرر منػاهج البىػص  ػ  التربيػة وعمػـ الػنفسج وايػاد   -8
ميػػة  يػػهج واعػػاد  النظػػر  ػػ  طرانػػؽ تدريسػػه بىيػػص يغمػػا عمي ػػا التطبي ػػا  العم

 الطابا التطبي  ث 

جسػػػناد تػػػدريس م ػػػرر منػػػاهج البىػػػص  ػػػ  التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفس ألعاػػػاا هينػػػة  -5
تػػػدريس ركفػػػاا و وي ابػػػر   ػػػ  التػػػدريس و ػػػ  اجػػػراا البىػػػوص العمميػػػة العربيػػػة 

 وا نجميايةث 

 :البحوث المقترحة
 :ي، أمكف صوغ مجموعة مف التوصيات كما يميفي ضوء نتائج البحث الحال

برنػػػػامج تػػػػػدريب  م تػػػػػرن لتنميػػػػة م ػػػػػارا  اسػػػػػتاداـ الىامػػػػة ا ىصػػػػػانية لمعمػػػػػـو  -1
لػػػدن طمبػػػة الماجسػػػتير وييػػػاس تػػػ هيرل عمػػػل ا تجػػػال نىػػػو  (SPSS)ا جتماعيػػة 

 ا ىصاا التربويث

ة برنػػامج تػػدريب  م تػػرن لتىسػػيف م ػػارا  البىػػص العممػػ  لػػدن طمبػػة كميػػة التربيػػ -2
 تاصم عمـ النفس التربوي

دراسػػة ت ويميػػػة لعينػػة مػػػف البىػػػوص العربيػػة  ػػػ  مجػػػاؿ العمػػـو التربويػػػة والنفسػػػية  -3
 المنوور     المج   العربية    اوا معايير ت ويـ البىص التربوي والنفس ث

تىميػػؿ مىتػػون الاطػػػط البىهيػػة الم دمػػػة لكميػػة التربيػػػة جامعػػة المنيػػػا  ػػ  اػػػوا  -4
 تربوي والنفس ثمعايير ت ويـ البىص ال
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 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمراج

 :المراجع العربية -أوالً 
ج الريػاضث المرشػد إلػى كتابػة الرسػائؿ الجامعيػة(ث ...4ايػاا موسػل  ج البداينه

 ركاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنيةث
(ث دور رعاػػػػػاا هينػػػػػة 3048الموػػػػػار ه هػػػػػدن مىمػػػػػد  ربػػػػػو دؼج مىمػػػػػود اميػػػػػؿ و 

التربية بالجامعة ا سػ مية  ػ  اكسػاا طمبػة الدراسػا  العميػا التدريس بكمية 
مجمػػػػة الجامعػػػػة االسػػػػالمية اطػػػػة رطروىػػػػة الماجسػػػػتيرج  جعػػػػدادم ػػػػارا  

 ث488 -405(ج 8  33ج لمدراسات التربوية والنفسية
(ث مػػػدن تمكػػػف طػػػ ا الدراسػػػا  العميػػػا بكميػػػة 3004الىػػػاره ج  يصػػػؿ بػػػف عمػػػ   

اطػػة البىػػوص  جعػػدادعػػارؼ األساسػػية  ػػ  التربيػػة بجامعػػة رـ ال ػػرن مػػف الم
 جامعة رـ ال رنث –ج كمية التربية غير منشورة رسالة ماجستيرالتربويةج 

(ث مسػتون تػوا ر كفايػا  3048ال نػداؿج هػدن سػعود  و  الاغوؿج عمػاد عبػد الػرىيـ
البىص العمم  الكم  لدن طمبة الدراسػا  العميػا  ػ  جامعػة الامػيج العربػ ج 

 ث54 -85(ج 20  8تربوية المتخصصة، المجمة الدولية ال
ج عمػػػـ الػػػنفس االحصػػػائي وقيػػػاس العقػػػؿ البشػػػري(ث 3048السػػػيدج  ػػػباد الب ػػػ   

 ال اهر ث دار الفكر العرب ث

(ث  اعميػة برنػامج تػدريب  م تػرن  ػ  تنميػة 3048العصيم ج سامية بن  منصور  
يػػػر م ػػػارا  البىػػػص العممػػػ  لػػػدن معممػػػا  العمػػػـو الطبيعيػػػة ورهػػػرل عمػػػل التفك

رسػػالة العممػػ  لػػدن طالبػػا  المرىمػػة الهانويػػة بمىا ظػػة الطػػانؼ التعميميػػةث 
 ج كمية التربيةج جامعة رـ ال رنثغير منشورة دكتوراة

(ث رسباا اعؼ م ارا  البىص العممػ  لػدن طالبػا  3048ال رن ج لبلب  مىمد  
 المجمػػة الدوليػػة التربويػػةالمػػرىمتيف المتوسػػطة والهانويػػة بمىا ظػػة النمػػامث 

 ث884 - 888(ج 8  8ج المتخصصة
(ث 3043عبػد الاػالؽج وػادية رىمػد  و  يوسؼج ماج  ولػيـو  الكىمو ج عماد ىنوف

 اعميػػػػة ا روػػػػاد التكػػػػامم   ػػػػ  تنميػػػػة م ػػػػارا  البىػػػػص العممػػػػ  لػػػػدن الطمبػػػػة 
ج كمية البنا  مجمة البحث العممي في التربيةالمروديف النفسييف والتربوييفث 

 ث 4840 -4842ج (2  42جامعة عيف ومسج  -
(ث تصػور م تػرن لتنميػة 3048مىمػدج  ػايا  السػيد  و  بػف سػميمافج غاليػه بنػ  ىمػد

م ػػػػارا  البىػػػػص العممػػػػ   ػػػػ  كتابػػػػة اطػػػػة البىػػػػص لػػػػدن طػػػػ ا الػػػػدكتورال 
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تاصم مناهج وطرؽ تدريس    جامعة التماـ مىمد بف سعود انس مية 
 45ج 50ج لػنفسمجمة دراسات عربيػة فػي التربيػة وعمػـ ا"ث دراسة ت ويمية"
 ث83 -

ج ال ػاهر ث دار الن اػة مهارات البحػث التربػوي(ث 2..4جابرج عبد الىميد جابر  
 العربيةث

(ث المتطمبػػػػػػا  األا ييػػػػػػة لمبىػػػػػػص التربػػػػػػوي 3..4عبػػػػػػد الػػػػػػرىيـج سػػػػػػام  جميػػػػػػؿ  
مجمػػة البحػػث فػػي التربيػػة ا جتمػػاع  ومػػدن ت ػػدير وتطبيػػؽ البػػاىهيف ل ػػاث 

 ث840 - 835(ج 3  8امعة المنياج ج –كمية التربية  وعمـ النفس،
(ث د    صػػدؽ ااتبػػارا  التفكيػػر ا بتكػػاري 3048عبػد الوهػػااج مىمػػد مىمػػود  

مجمة العموـ التربوية    المجا   العممية والمستادمة    البينة المصريةث 
 ث 848 -845(ج 4  45ج جامعة البىريفج والنفسية

مكانيػػػا  تطػػػويرلج (ث البىػػػص التربػػػوي  ػػػ3048عرجػػػاويج رىمػػػد مىمػػػد     مصػػػر وا 
 ث288 -3.2(ج .8 45 مجمة التربية،

(ث جسػػ اما  الم ػػررا  3004مىمػػدج جمػػاؿ رجػػا  و  عطيػػةج مىمػػد عبػػد الػػربوؼ
التربويػػػة بكميػػػة التربيػػػة جامعػػػة األاهػػػر  ػػػ  جكسػػػاا الطالػػػا المعمػػػـ م ػػػارا  

المػػػؤتمر العممػػػي الثػػػاني لكميػػػة التربيػػػة بالقػػػاهرة جامعػػػة البىػػػص العممػػػ ث 
مػايوج ال ػاهر ج م مث  ، " التعميـ الجػامعي: الحاضػر والمسػتقبؿ"،األزهر
 ث 488 -445

(ث راطاا وانعة    ت ييـ البىوص التربوية والنفسية لدن طمبة 3044عفانةج عاو  
مػػػػػؤتمر البحػػػػػث العممػػػػػي: الدراسػػػػػا  العميػػػػػا  ػػػػػ  الجامعػػػػػا  الفمسػػػػػطينيةج "

 44 – 40ا ج ج غػػػمفاهيمػػػأ، أخالقياتػػػأ، وتوظيفػػػأ"، الجامعػػػة االسػػػالمية
 ث228 -308مايوج م مث 

اختبػار تشخيصػي مرجعػي المحػؾ لقيػاس (ث 3002ع ـج صػ ن الػديف مىمػود  
خطػة البحػوث التربويػة والنفسػية باسػتخداـ  إعػدادالمعارؼ األساسػية فػي 

 ث ال اهر ث دار الفكر العرب ثنموذج راش
جا  التدريبيػة (ث ا ىتيا3042س مةج كماؿ عبد الىا ظ  و  ع ونةج معاوا جابر

   مجاؿ البىص العمم  ألعاػاا هينػة التػدريس  ػ  جامعػة ا سػت  ؽ  ػ  
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 22ج مجمػػة اتحػػاد الجامعػات العربيػػة لمبحػػوث فػػي التعمػػيـ العػػالي مسػطيفج 
 ث348 -4.5(ج 8 

(ث األاطػػاا الوػػانعة لػػدن طمبػػة الدراسػػا  العميػػا بكميػػا  4.44عمػػ ج سػػالـ ىسػػف  
المػػؤتمر تغمػػا عمي ػػاج دراسػػة ميدانيػػةج "التربيػػة  ػػ  مصػػر وتصػػور م تػػرن لم
يونيػػوج رابطػػة التربيػػة الىديهػػةج  8ػػػ 3"ج البحػػث التربػػوي: الواقػػع والمسػػتقبؿ

 ث343ػ  385م مث ج المركا ال وم  لمبىوص التربوية
(ث دور التعمػػيـ ا لكترونػػ   ػػ  تنميػػة م ػػارا  البىػػص 3042عػػود ج  ػػراس مىمػػد  

مػؤتمر يػا  ػ  الجامعػا  الفمسػطينيةج "العمم  لدن طمبة برامج الدراسا  العم
ج الجامعػة ا سػ ميةج بيف الواقع وآفػاؽ االصػالح والتطػوير الدراسات العميا

 ث.2-4ربريؿج م مث 
(ث البىػػػص التربػػػوي وياػػػايا 4.44الامػػػيسج السػػػيد سػػػ مه  و   ميػػػهج  ػػػاروؽ عبػػػدل

التعمػػػيـ المصػػػري  ػػػ  الهمانيػػػا  بػػػيف المتاصصػػػيف والمتاصصػػػيفث دراسػػػة 
ج رابطػػة التربيػػة ”مػػؤتمر البحػػث التربػػوي: الواقػػع والمسػػتقبؿيةج "اسػػتط ع

 - .8يوليػػػػوج م م  8-3الىديهػػػػة والمركػػػػا ال ػػػػوم  لمبىػػػػوص التربويػػػػةج 
 ث402

ج كميػة الالئحػة الداخميػة لمرحمػة الدراسػات العميػا(ث .300 نىة الدراسا  العميػا  
 التربيةج جامعة المنياث

دريب  م ترن لتنمية م ارا  البىص العممػ  (ث برنامج ت3048مىمودج رىمد سعيد  
والتفكيػػر ا بتكػػاري لػػدن طػػ ا الدراسػػا  العميػػا مرىمػػة الماجسػػتير بجامعػػة 

كميػة التربيػة جامعػة عػيف  مجمة كميػة التربيػة فػي العمػـو التربويػة،الجوؼث 
 ث 333 -485(ج 4  80ومسج 
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