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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت
في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية من وجهة نظرهم ،وقد استخدم المنهج الوصفي المسحي

لتحقيق أهداف الدراسة .طبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية ،قوامها ( )281من طلبة كلية الدراسات

العليا بجامعة الكويت .ولتحقيق هذا الهدف بنيت األداة التي تكونت من ( )29عبارة ،موزعة على ثالثة

محاور متمثلة بالصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ،والصعوبات المتعلقة بالطالب ،والصعوبات
المتعلقة بالخدمات الجامعية .وكانت أبرز نتائج الدراسة( :أ) تصورات طلبة كلية الدراسات العليا عن
درجة الصعوبات التي تواجههم بجامعة الكويت في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية ،كانت

بدرجة متوسطة في جميع المجاالت إجماالا( .ب) تصورات الطلبة بمجال الصعوبات المتعلقة بأعضاء

هيئة التدريس ،ومجال الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية ،جاءت بدرجة متوسطة( .ت) تصورات

الطلبة بمجال الصعوبات المتعلقة بالطالب ،كانت بدرجة مرتفعة( .ث) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم

العلمية تبع ا لمتغير الجنس ،ومتغير نوع الدوام ،ومتغير الحالة االجتماعية ،ومتغير المعدل الدراسي،
ومتغير الكلية ،وال يوجد تفاعل إحصائي عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في
أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية بين متغير الجنس ،ومتغير الحالة االجتماعية ،ومتغير

الكلية .وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصت بضرورة تعزيز مهارات طلبة كلية الدراسات

العليا في البحث العلمي ،كما اقترحت الدراسة تطوير الخدمات التي تقدمها كليات الدراسات العليا بما
يتالءم مع حاجات طلبة كلية الدراسات العليا ويسهل عملية تخرجهم.
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الشكر والتقدير
الحمدهلل رب العالمين على واسع فضله وجزيل إحسانه بأن أعانني على إتمام رسالتي العلمية.
أتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة الكويت ،وال سيما كلية الدراسات العليا التي أتاحت أمامي هذه الفرصة
الستكمال دراستي العليا...
كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى الدكتور الفاضل /سالم سعد الهاجري لقبوله اإلشراف على هذه
األطروحة ،ولما بذله من جهد ووقت في متابعة هذا العمل ،راجية المولى ـ عز وجل ـ أن يجعل جهوده
في ميزان حسناته.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة األفاضل أعضاء اللجنة الموقرين ،الذين تفضلوا بقبول مناقشة
وخبرتهم ونصائحهم.
ا
األطروحة ،واسهامهم في إثرائها من خالل علمهم
وختام ا ،أتقدم باالمتنان إلى األساتذة األفاضل الذين كان لهم األثر الكبير في مسيرتي العلمية ،وأسأل
اهلل ـ عز وجل ـ أن ينفع بهذه الدراسة طلبة العلم وكلية الدراسات العليا ،وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه
الكريم.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
يعد التعليم المحرك األساسي لتنمية المجتمعات وقياس تطورها وصناعة مستقبلها واحداث
التغييرات المنشودة ،وهو عملية يتم من خاللها بناء الفرد والمجتمع ،واعداد الكوادر البشرية ذات
الكفاءة العالية ،التي تتميز بخصائص ومؤهالت متميزة ،وقادرة على تلبية حاجات المجتمع ومواكبة
التغيرات المستمرة ،وتقوم بشغل الوظائف العلمية والتقنية والمهنية واإلدارية ،وغيرها من الوظائف
بكفاءة واقتدار .حيث إن االهتمام بالتعليم العالي يرجع سببه إلى أثر هذا التعليم على النمو االقتصادي
واالجتماعي ،وال سيما أنه أرقى مراحل التعليم وأعالها ،ومنه يكتسب الطالب المؤهالت والمهارات
المختلفة (المغربي1433 ،ه).
ينهض التعليم العالي بدور مهم وأساسي في المجتمع؛ إذ إنه يمثل طاقة فكرية محفزة ومفتاحا
للنجاح ،ويوفر للفرد حياة أفضل ،ويسهم في تكوين المجتمع المثالي ( ،)pavel, 2012ويحظى
التعليم العالي بمكانة خاصة في المؤسسات التعليمية؛ لما له من أهمية مباشرة على التنمية البشرية،
وهو ال يقتصر على الحصول على درجة البكالوريوس ،بل يمتد ليشمل برامج كلية الدراسات العليا
المتمثلة في درجة الدبلوم العالي ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه .وتسعى جامعة الكويت إلى تقديم
برامج مختلفة في كلية الدراسات العليا؛ انطالق ا من أنها تعتبر من أهم المؤسسات التربوية التي تقوم
باألدوار المختلفة بشكل مناسب ،وبتأهيل الكوادر البشرية وتنميتها ،وتكسب هذه الكوادر قدرات
ومهارات الباحثين الذين يسعون إلى خدمة هذا المجتمع وتنميته ،وعالج المشكالت بأسلوب علمي
وموضوعي وواقعي ناتج من آراء واحصائيات ميدانية ،وفي هذا السياق ذكرت الكندري ( )2014أن
هناك فوائد عديدة تعود على الفرد عند التحاقه بأحد برامج التعليم العالي ،منها الحصول على وظائف
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أفضل وذات رواتب أعلى ،والتفكير بشكل مناسب ،والقدرة على إيجاد حلول للمشكالت عن طريق
البحث العلمي والتطور المستمر.
وفي ضوء ذلك فإن نجاح جامعة الكويت في تحقيق أهدافها يعتمد على ما هو متاح أمامها
من أعضاء هيئة التدريس؛ حيث يعتبر عضو هيئة التدريس في الجامعات الطاقة الميكانيكية للمؤسسة
ككل ،ويعتمد أيضا على الطلبة وامكاناتهم واستعداداتهم للتعلم وتقبل ما هو جديد ومواكبته ،ومن هذا
كبير برفع كفاءة طلبة كلية الدراسات العليا ،من خالل االرتقاء
المنطلق اهتمت جامعة الكويت اهتمام ا ا
بمقررات البرامج المطروحة ،واتقان إعداد البحوث العلمية؛ حيث حرصت على أن يكون الطلبة في
هذه الكلية ملمين بجميع مراحل البحث وخطواته؛ للوصول إلى حلول جذرية لمشكالت موضوع
البحث ومعالجة القضايا المجتمعية ،ليجتازوا هذه المرحلة بنجاح؛ حيث إن للخدمات الجامعية التي
توفرها الجامعة لطلبة كلية الدراسات العليا أهمية في تحقيق األهداف المنشودة (الكندري.)2016 ،
لقد ازدادت الحاجة إلى البحث العلمي اآلن أكثر من أي وقت مضى؛ حيث يشهد العالم
سباقات بين الدول للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة الدقيقة التي تحقق الرفاهية والراحة والتقدم
للمجتمع؛ وهو ما من شأنه أن يساعد على تحقيق ميزة تنافسية ،ولذلك فإن ما تشهده البلدان المتقدمة
من نمو إنما هو نتيجة االهتمام بالدور الذي يؤديه البحث العلمي المتمثل في األطروحات والرسائل
العلمية؛ حيث يسهم في تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجاالت ،وانطالقا من ذلك حظي البحث
العلمي بنصيب وافر من الرعاية واالهتمام من الدول والمؤسسات التعليمية فيها ،وهيأت له جميع
االحتياجات والمتطلبات المادية والظروف المناسبة .وقد قسمت الباحثة الجهات التي تهتم بالبحوث
العلمية إلى قسمين :أوالا -الجهات الحكومية ،من مثل الجامعات ومراكز البحوث .ثانيا -الجهات غير
الحكومية ،من مثل المؤسسات الخاصة ،وفي السياق نفسه قسم العتيبي ( )2012المراكز البحثية في
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دولة الكويت إلى أربعة أقسام ،هي :أوالا -مؤسسات بحثية مستقلة ،من مثل معهد الكويت لألبحاث
العلمية .ثاني ا -قطاع األبحاث في الجامعات ،من مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
ارت الدولة ،من مثل مركز تنمية مصادر المياه ،ووحدة البحوث الصحية.
ثالث ا -وحدات البحث في وز ا
رابعا -المؤسسات التمويلية ،من مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .والهدف الرئيسي من هذه البحوث
العلمية إما اكتشاف معارف جديدة ،وتحقيق نجاحات جديدة ،واما حل مشكالت موجودة تعاني منها
هذه المؤسسات؛ مما يساعد على تحسين الوضع الراهن وتنميته وتطويره (ذنون2014 ،؛
.)2016 ،Hatamleh
ومما الحظته الباحثة أن طلبة كلية الدراسات العليا تعترضهم عدة ضغوطات ومشكالت
علمية وأكاديمية وادارية ،تحد من نشاط الباحث وتعوق أداءه ،وتقلل من جودة عمله ،أو تعرقل تطوره
وتقدمه ،أو تؤدي إلى ضمور رغبته في إكمال دراسة الدكتوراه ،أو قد تتسبب في تسربه من برنامج
الماجستير أو الدكتوراه في كلية الدراسات العليا؛ لذا ينبغي ألصحاب القرار النظر في هذه الضغوطات
والعمل على مواجهتها ،والتصدي للمشكالت ومحاولة حلها والحد من آثارها.
مشكلة الدراسة:
أتاحت معظم الجامعات في دول العالم مجاالا أمام الراغبين في إكمال دراستهم العليا ،وقد
اهتمت جامعة الكويت ببرامج كل من الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه ،في كلية الدراسات العليا
على اختالف التخصصات فيها؛ لما لها من أهمية في تطوير مستوى الطلبة وزيادة تحصيلهم العلمي
وتطوير الوضع األكاديمي والمادي ،وقد تزايدت أعداد الطلبة الملتحقين بهذه البرامج ،كما ورد في
التقرير السنوي لكل من العامين الجامعيين ( 2013/2012 – 2012/2011جامعة الكويت،
 ،)2014وواكب هذا التزايد تأخر طلبة كلية الدراسات العليا الموجودين في البرامج عن التخرج في
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الوقت المحدد؛ مما أسهم في ارتفاع أعداد الطلبة المستمرين فيها ،وقد لوحظ أن أغلب طلبة
الماجستير ال يتخرجون في الوقت المحدد ،وأن هذا التأخر سيؤثر سلب ا على أداء الطلبة في أثناء فترة
الدراسة وجودة عملهم ،ومن ثم الضعف في رغبتهم بإكمال دراستهم (الكندري أ2016 ،؛ الكندري ب،
 .)2016والتأخر في التخرج يكون مكلفا من الناحية المادية ،ويتسبب في زيادة األعباء والضغوطات
المختلفة ،على كل من الجامعة والطلبة والمؤسسة التعليمية ككل )،Mpanada& summers
 ،)2014ومن الجدير بالذكر أن المشكالت التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا تؤدي إلى صعوبة
إنهائهم الدراسة في الوقت المحدد وتأخر تخرجهم .ويعد تحديد الوقت عامالا رئيسي ا في أي نظام،
وخاصة التعليم الذي يحظى الوقت فيه بقدر متزايد ومكانة كبيرة؛ أي بمعنى آخر إن الوقت يعد معيا ار
قياسي ا لكفاءة النظام ).)2010 ،Duze
ومما الحظته الباحثة أيض ا بعض مظاهر القلق لدى عدد من طلبة كلية الدراسات العليا؛
نتيجة مشكالت وصعوبات واجهتهم ،وهو ما يشير إلى أن هناك مؤش ارت تحول دون تخرجهم ،وهذا
األمر يتطلب تعرف الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في أثناء
إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية من وجهة نظرهم ،وهو ما تحاول الدراسة الكشف عنه من خالل
أسئلتها.
أسئلة الدراسة:
مما سبق تتحدد أسئلة الدراسة في اآلتي:
 -1ما الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في أثناء إعدادهم
ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية من وجهة نظرهم في المحاور اآلتية :المحور األول :الصعوبات المتعلقة
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بأعضاء هيئة التدريس .والمحور الثاني :الصعوبات المتعلقة بالطلبة .والمحور الثالث :الصعوبات
المتعلقة بالخدمات الجامعية؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في صعوبات إعداد األطروحات والرسائل العلمية ،تعزى
لمتغيرات (الجنس ،ونوع الدوام ،والحالة االجتماعية ،والمعدل الدراسي ،والكلية)؟
 -3هل هناك تفاعل إحصائي في صعوبات إعداد األطروحات والرسائل العلمية ،بين (متغير الجنس
ومتغير الكلية)( ،متغير الجنس ومتغير الحالة االجتماعية)؟
 -4هل هناك تفاعل إحصائي في صعوبات إعداد األطروحات والرسائل العلمية ،بين (متغير الجنس
ومتغير الحالة االجتماعية ،ومتغير الكلية)(،متغير نوع الدوام ،ومتغير الحالة االجتماعية ،ومتغير
الكلية)؟
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الهدفين اآلتيين:
 -1الكشف عن الصعوبات التي تواجه طلبة الكليات المهنية والنظرية ،في برامج كلية الدراسات العليا
للماجستير والدكتوراه بجامعة الكويت ،في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية ،من خالل
المحاور الثالثة اآلتية :الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ،والصعوبات المتعلقة بالطلبة،
والصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية ،من وجهة نظر الطلبة.
 -2تعرف أثر المتغيرات المستقلة (الجنس ،ونوع الدوام ،والحالة االجتماعية ،والمعدل الدراسي،
والكلية) ،في استجابات عينة الدراسة للصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا لبرامج
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الماجستير والدكتوراه بجامعة الكويت ،في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية من وجهة
نظرهم.
أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدارسة أهميتها من أهمية مرحلة الدراسات العليا ،ومحاولتها الكشف عن
الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية ،من
خالل التوسع الذي تشهده جامعة الكويت في برامج كلية الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه ،ومن
المؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من:
 -1طلبة كلية الدراسات العليا :في إلقاء الضوء على الصعوبات التي تواجههم في أثناء إعدادهم
ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية ،والتوصل إلى حلول لهذا المشكالت؛ مما يساعدهم على التخرج في
الوقت المحدد وبشكل أسرع ،والتركيز على المعارف والمعلومات ،والنهوض بمستواهم األكاديمي.
 -2أعضاء هيئة التدريس :لضمان سير طلبة كلية الدراسات العليا بشكل طبيعي في إنجاز
أطروحاتهم ورسائلهم العلمية ضمن المدة الزمنية المحددة ،باإلضافة إلى تحسين العملية اإلشرافية
المشتركة بين الطالب والمشرف.
 -3مسؤولي كلية الدراسات العليا :لعون المختصين وصانعي القرار في كلية الدراسات العليا على
تحسين الوضع الراهن ،وتخرج الطلبة في الوقت المسموح لهم فيه ،والحد من تضخم أعداد الطلبة
المستمرين بالكلية وتقليل تكدسهم فيها ،وتهيئة مشرفين من أعضاء هيئة التدريس في المستقبل للطلبة
الذين لم يبدؤوا في أطروحاتهم ورسائلهم العلمية بعد ،وتخفيف الضغط النفسي واألكاديمي على عضو
هيئة التدريس.
 -4تمهد نتائجها وتوصياتها لدراسات أخرى في الموضوع نفسه.
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مصطلحات الدراسة:
اشتمل عنوان البحث على بعض المصطلحات الواجب تحديدها وتعريفها ،وهي:
الصعوبات:
ذكر عسيري ( )2012أنها :المعوقات والصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا في
أثناء عملية البحث العلمي ،ويرى المغربي (1433ه( أنها :مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي
تحول دون توجه طلبة كلية الدراسات العليا نحو األبحاث الميدانية.
ويمكن تعريفها إجرائي ا في هذه الدراسة بأنها :الصعوبات أو المعوقات أو المشكالت التي
تواجه الباحثين أو طلبة كلية الدراسات العليا في برامج الماجستير أو الدكتوراه في أثناء إعدادهم
ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية ،وتعوق نمو البحث العلمي وتطوره ،وقد حصرتها الباحثة في ثالثة
محاور ،هي :الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ،والصعوبات المتعلقة بالطلبة ،والصعوبات
المتعلقة بالخدمات الجامعية.
طلبة كلية الدراسات العليا:
عرفتهم الباحثة إجرائي ا بأنهم :الطلبة الملتحقون بالدراسة في برنامج كلية الدراسات العليا
للماجستير أو الدكتوراه ،في الكليات المختلفة بجامعة الكويت.
األطروحات:
ورد في جامعة الكويت ) )2007أنها :بحوث خاصة بطلبة الماجستير ،وتعد كل أطروحة
دراسة بحثية يعدها الطلبة بتوجيه واشراف المشرف األكاديمي ،وقد أشار المغربي (1433ه) إلى أنها:
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نشاط علمي منتظم ومنسق ،يقوم به طلبة الماجستير؛ بقصد حل مشكلة ميدانية ،أو اكتشاف معارف
جديدة.
وعرفتها الباحثة إجرائي ا بأنها :البحوث العلمية في جميع التخصصات ،التي يعدها الطلبة في
كلية الدراسات العليا ،ويقومون بإجرائها ميدانيا في أثناء التحاقهم ببرنامج الماجستير ،ويكونون على
صلة مباشرة بالمشرف األكاديمي ،من خالل اإلشراف على أطروحاتهم العلمية ،وبأفراد العينة باستخدام
أداة الدراسة.
الرسائل:
ذكر في جامعة الكويت ) )2007أنها :بحوث خاصة بطلبة الدكتوراه ،يعدونها بتوجيه واشراف
المشرف األكاديمي ،وينبغي لهم إثبات قدرتهم على االستقاللية في إجراء البحوث المبتكرة ،ووفق تلك
الرؤية يرى المغربي (1433ه) أنها :عرض تفصيلي ودراسة عميقة لموضوع معين يعدها كل من
طلبة الدكتوراه ،ومن خاللها يتم اكتشاف معارف جديدة أو حل لمشكلة موجودة؛ اعتمادا على منهج
خاص لتحقيق هدف معين.
ويمكن تعريفها إجرائي ا في هذه الدراسة بأنها :البحوث العلمية في جميع التخصصات التي
يعدها الطلبة في كلية الدراسات العليا في أثناء التحاقهم ببرنامج الدكتوراه ،ويكونون على صلة مباشرة
بالمشرف األكاديمي ،من خالل اإلشراف على رسائلهم العلمية ،وبأفراد العينة باستخدام أداة الدراسة.
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حدود الدراسة:
تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يأتي:
 الحدود الموضوعية :تناولت هذه الدراسة موضوع الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراساتالعليا بجامعة الكويت في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية ،وتضم ثالثة محاور:
الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ،والصعوبات المتعلقة بالطلبة ،والصعوبات
المتعلقة بالخدمات الجامعية.
 الحدود البشرية :طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية طبقية من طلبة برامج كلية الدراساتالعليا بجامعة الكويت؛ للكليات المهنية ،وهي( :كلية الحقوق ،كلية التربية ،كلية العلوم
اإلدارية ،كلية العلوم الحياتية) ،والكليات النظرية وهي( :كلية اآلداب ،كلية العلوم االجتماعية،
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية) ،وتم تسجيل مقرر أطروحة الماجستير أو رسالة الدكتوراه
والعمل بها ،وقد استبعدت الكليات العلمية؛ الختالفها في الطريقة المنهجية للبحوث العلمية
المتمثلة باألطروحات والرسائل.
 الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على الكليات المهنية والنظرية (كلية الحقوق ،كليةالتربية ،كلية العلوم اإلدارية ،كلية العلوم الحياتية ،كلية اآلداب ،كلية العلوم االجتماعية ،كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية) ،في برامج كلية الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه ،بجامعة
الكويت.
 الحدود الزمانية :طبقت الدراسة على طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في الفصلينالدراسيين األول والثاني من العام الدراسي (.)2018/2017
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
ينقسم هذا الفصل إلى قسمين رئيسين ،هما :القسم األول :يتضمن اإلطار المفاهيمي للدراسة،
وهو يحتوي على ثالثة مجاالت أساسية ،هي( :أ) مجال كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت :رؤيتها
ورسالتها والبرامج التي تحتويها( .ب) مجال األطروحات والرسائل العلمية( .ت) مجال الصعوبات التي
تواجه طلبة كلية الدراسات العليا في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية ،أما القسم الثاني من
هذا الفصل فيتضمن الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة ،والتعليق عليها.
المجال األول ــ كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت:
جامعة الكويت أول جامعة بحثية حكومية بدولة الكويت ،أنشئت في شهر أكتوبر عام
()1966؛ بموجب القانون رقم ( )29للسنة نفسها .في بداياتها كانت تضم كلية العلوم واآلداب والتربية
وكلية البنات الجامعية ،ثم توالت في إنشائها للكليات في مختلف التخصصات ،وفي (8 / 16
 )1977/صدر مرسوم أميري بإنشاء كلية الدراسات العليا ،وأوكلت إليها المهام اآلتية :اإلشراف على
أنشطة الدراسات العليا في جميع الكليات ،ومتابعة جودة برامج كلية الدراسات العليا ،ورفع مستوى
التعليم العالي .وتتكون كلية الدراسات العليا من مجلس الكلية ،ولجان الدراسات العليا ،وعدد من
الوحدات اإلدارية لتنظيم أنشطتها ،وتسعى الكلية إلى إعداد الكوادر البشرية لدرجة الدبلوم العالي
والماجستير والدكتوراه ،وتشمل البرامج كلية العلوم ،وكلية الطب ،وكلية الهندسة والبترول ،وكلية العلوم
اإلدارية ،وكلية العلوم االجتماعية ،وكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،وكلية التربية ،وكلية اآلداب،
وكلية الحقوق .وتحاول إدارة الجامعة إثراء برامج الدراسات العليا ببرامج جديدة؛ لتغطية جميع برامج
البكالوريوس المتوافرة في الجامعة .وبرامج كلية الدراسات العليا المطروحة حالي ا هي )4( :برامج دبلوم
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عال ،و( )48برنامج ماجستير ،و( )6برامج دكتوراه بمختلف التخصصات .وتضم جامعة الكويت
حالي ا ( )17كلية مهنية ونظرية وعلمية ،هي :كلية الحقوق ،وكلية اآلداب ،وكلية العلوم ،وكلية الطب،
وكلية الهندسة والبترول ،وكلية العلوم الطبية المساعدة ،وكلية التربية ،وكلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،وكلية العلوم اإلدارية ،وكلية الصيدلة ،وكلية طب األسنان ،وكلية العلوم االجتماعية ،وكلية
العلوم الحياتية ،وكلية الهندسة المعمارية ،وكلية علوم الحاسب اآللي والهندسة ،وكلية الصحة العامة،
وكلية الدراسات العليا .وتعتبر جامعة الكويت من المؤسسات التربوية التابعة لو ازرة التعليم العالي ،وهي
تسهم في توفير المستوى التعليمي المناسب للطلبة ،وقد أتاحت فرص ا لتطوير الذات وتنميتها ،وتسعى
إلى تحقيق أهداف عدة ،منها :تقديم تعليم متميز للطلبة الملتحقين بها ،واإلسهام في إنتاج المعرفة،
وتأهيل الكوادر البشرية ،واإلسهام في تحقيق التنمية ،ورفع كفاءة جودة التعليم العالي ،ومستوى
األبحاث العلمية ،وزرع القيم والمبادئ الوطنية والعربية واإلسالمية ،وتطوير التعليم ،وادخال التقنيات
الحديثة لمواكبة عصر التكنولوجيا (جامعة الكويت2013 ،؛ جامعة الكويت.)2017 ،
مما سبق يتضح مدى اهتمام كلية الدراسات العليا بطرح برامج عدة في مختلف التخصصات:
الدبلوم العالي ،والماجستير ،والدكتوراه؛ لما لها من أهمية في االرتقاء بالمستوى األكاديمي للطلبة
واعداد الكوادر البشرية ،حتى تتالءم مع احتياجات األفراد وسوق العمل ،وتواكب عصر التطور والتقدم
العلمي.
ولكلية الدراسات العليا رؤية ورسالة واضحتان؛ حيث تتضمن الرؤية "التميز العلمي لمشاركة
العالم في إثراء المعرفة في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والثقافة" ،وتتمثل الرسالة في "توفير
بيئة علمية رائدة مؤهلة لتقديم دراسات عليا متميزة وأبحاث مبتكرة ،تساعد على بناء اإلنسان المبدع
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الذي يسهم في تنمية المجتمع وتقديم المعرفة ،وتخرج قياديين ذوي صدارة في جميع المجاالت مجتمعيا
وعالمي ا" (جامعة الكويت.)2015 ،
وبرامج كلية الدراسات العليا ،كباقي البرامج ،لها أهداف تسعى لتحقيقها ،وتشترك أهدافها مع
أهداف كليات جامعة الكويت ككل؛ إذ إنها جزء من كل ،وتتكامل مع الكليات األخرى ،وتعمل على
تحقيق الهدف األساسي لجامعة الكويت ،وتعمل أيضا على تطوير أنشطتها واالرتقاء بمستوى طلبتها،
وتسهم في رفع كفاءة برامجها لتحقيق أهدافها ،ورفع مستوى طلبتها على الصعيدين العلمي والمهني،
وتنويع برامجها مع ضمان مستوى جودة هذه البرامج ،واشراك أبحاثها بحل القضايا المجتمعية
والمشكالت الحيوية ،واإلسهام في اكتشاف معارف جديدة ،واالستفادة من مخرجات أبحاثها وتوظيفها
(جامعة الكويت.)2013 ،
من هنا نستنتج مدى اهتمام كلية الدراسات العليا في السعي لتحقيق أهدافها بجودة عالية،
وبتنوع برامجها التي تراعي اختالف التخصصات ومالءمتها لمتطلبات سوق العمل ،واتاحة الفرصة
أمام جميع الطلبة لاللتحاق بها ،وهو ما يساعد على صقل مهاراتهم البحثية ،وتهيئتهم ليكونوا كوادر
ذات مستوى عال من الكفاءة ،وقادرة على إثراء بيئة العمل.
المجال الثاني ــ األطروحات والرسائل العلمية:
أصبح البحث العلمي من ضروريات العصر الحالي ،ومن خالله نستطيع اكتشاف معارف
جديدة ،أو تقديم حلول ومقترحات عند وجود مشكلة ينبغي حلها ،وفي الدراسات البحثية تطرح المشكلة
التي يعاني منها أفراد العينة وتحلل بشكل تفصيلي ،ويقوم البحث العلمي بتقديم الحلول المناسبة لها
من خالل استطالع آراء المعنيين بها ،وفي ضوء ذلك لم تعد الطرق العشوائية والتخمينات االفتراضية
أساس ا للحصول على النتائج والحقائق المرجوة ،بل يعد األسلوب العلمي هو األهم للحصول على
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النتائج واإلحصائيات المطلوبة المرتكزة على األسس العلمية ،وهناك خطوات للبحث العلمي لمعرفة
المشكالت الميدانية وحلها في جميع المجاالت ،سواء كانت مجاالت علمية أم تربوية أم ثقافية أم
غيرها ،ومن طرق البحث العلمي التي يقوم بها الباحث من خالل البرامج المتنوعة لكل من الماجستير
والدكتوراه -كما جاء في الئحة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت ( -)2007األطروحات العلمية
لبرنامج الماجستير ،والرسائل العلمية لبرنامج الدكتوراه.
وقد أكد الزيان ( )2011أن الجامعات هي المحرك األساسي الذي يقود البحوث العلمية التي
تخدم المجتمع وتسهم في تطويره ،وتسعى الجامعات إلى تعزيز دورها في تنمية المجتمع وازدهاره ،عن
طريق وضع خطط مدروسة توجه األبحاث نحو خدمة المجتمع وتطويره؛ إذ إن البحث العلمي يرتبط
بتنمية المجتمع من خالل أعمال الباحثين في المؤسسات األكاديمية والبحثية ،واجراء البحوث يضيف
معارف جديدة للعلم ،ويخدم المجتمع بكفاءة عالية إن تم تعميم نتائجها واالستفادة منها ،وتطوير التعليم
العالي ومهارات الباحثين فيها.
وفي السياق نفسه ذكرت دراسة  )2017( Mation and Khanأن األطروحات تعتبر منتج ا
مكتوب ا من دراسة منهجية ،تكون تحت إشراف أستاذ جامعي ،تتوافر لها األصالة والتفكير المستقل
بشكل منظم ومناسب من خالل ذاتية الباحث ،وهذه األطروحات تساعد على ابتكار موضوعات جديدة
لها أهمية للمجتمع ،وتسهم في تعزيز التفكير العلمي من خالل طرح أسئلة البحث والمشكلة البحثية
وكيفية صياغتها والهدف منها ،وكيفية تصميمها وتنفيذ البحوث وادارة البيانات التي تشمل إدخالها
ومعالجتها وتفسيرها.
ويعتبر حل المشكالت والوصول إلى النتائج ،ومن ثم تعميمها ،من أهم أهداف األطروحات
والرسائل العلمية ،ولكن هناك أهداف ا أعم وأشمل وبعيدة المدى لكل من األطروحات والرسائل العلمية،
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وهي :توفير المعلومات والمعارف الجديدة ،وطرح الحلول للمشكالت الميدانية ،التي تسهم في اتخاذ
الق اررات المناسبة ،وتعرف واقع المؤسسات في مختلف تخصصاتها واهتماماتها ،ومعرفة مشكالتها
البارزة ونقاط ضعفها ،وتجميع المعلومات عنها ووصف ظاهرة معينة ،وتقديم الحلول المناسبة لها؛ مما
يساعد على رفع الكفاءة وتطوير النظم وتحسين الخدمات ،واكتشاف الطرق ذات الفعالية العالية التي
يمكن تطبيقها في مختلف المؤسسات ،وتعزيز هذه الطرق والعمل على تطويرها .كما يفيد البحث
العلمي في التغلب على الصعوبات والمشكالت التي تواجه األفراد في مختلف التخصصات ،سواء
كانت تربوية أم سياسية أم بيئية أم اقتصادية أم اجتماعية ،وضبط الظواهر المختلفة والتحكم بها
والسيطرة عليها ،وال يمكن تحقيق هذا إال من خالل جمع المعلومات ووصف الظاهرة وتفسيرها،
ومعرفة األشياء التي تؤثر عليها ،وبعد ذلك يمكن التحكم بها إما بزيادة تأثيرها أو الحد منها ،ومن
خالل األبحاث المستقبلية يتم استش ارف المستقبل والبحث التنبئي (البحث التوقعي) ،الذي يخطط
للتوقعات والتطلعات المستقبلية (سالم2017 ،؛ المزين وسكيك.)2013 ،
وتبين المقالة التي قامت بها  (2012) Chalmers University of Technologyأن
الهدف والغرض األساسي من األطروحات والرسائل العلمية ،هو تمكين الطلبة من تطوير معرفتهم
بشكل أعمق ،وفهمهم لقدراتهم وامكانياتهم لكتابة األطروحات والرسائل العلمية في جميع التخصصات؛
ومن ثم الحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه ،وتطوير مهارات البحث لديهم ،ومعرفتهم بشكل
عميق وموسع لمجاالت دراساتهم ،والقدرة على اإلسهام في أعمال البحث والتطوير ،واضافة معارف
جديدة ،والقدرة على استخدام النظرة الشمولية الملمة بالموضوعات بأكملها وبشكل نقدي ومستقل،
والتعامل مع القضايا المعقدة التي يعاني منها المجتمع ،والقدرة على التخطيط واستخدام أساليب كافية
إلجراء مراحل الدراسة وخطواتها ،وتحليل بياناتها وتقييم العمل ،والوعي بالجوانب األخالقية للبحث
وتطويره حتى يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ،وأضافت دراسة  (2017) Nordquistأن الغرض من
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األطروحات والرسائل العلمية ليس مجرد بيان للحقيقة ،وانما هو عرض فكرة الباحث أو الكاتب؛ حيث
يقوم بالدفاع عنها من خالل تحري الدقة والتزامه بها ،واعتماده على أفضل البراهين والتحاليل البيانية
المدروسة؛ إلثبات الحقائق وأن فكرته صحيحة.
وهناك متطلبات يحتاج إليها الباحث إلتمام مراحل األطروحات والرسائل العلمية ،من هذه
المتطلبات :تسهيل إجراءات النشر وعملياته؛ مما يساعد على تحفيز الباحث وتعزيز الثقة لديه ،ومن
ثم يحفزه على زيادة إنتاج البحوث ومعالجة المشكالت ،واإلنفاق على البحوث المهمة وتبنيها من قبل
المؤسسات التي لها مكانة مادية واجتماعية ،وتدعيم حقوق المؤلف وحمايتها ،وسن قوانين صارمة من
قبل الجهات المعنية ،وتوفير بيئة جامعية جاذبة ومناسبة وهادئة للباحث ،وتوفير المصادر والمراجع
الحديثة التي تشمل المراجع العربية واألجنبية في المكتبة الجامعية (الفرا.)2004 ،
وأضاف Steinmetz

) (2012أن التكيف مع البيئة الجامعية أمر ضروري للتجربة

التعليمية اإليجابية للباحث والتأقلم مع الثقافات المختلفة ،والثقة بالنفس ،والتمكن من اللغة المستخدمة
في البحث من العوامل الرئيسية في التكيف واإلنجاز األكاديمي المفيد.
ومن متطلبات البحث العلمي أيض ا تدريب عقل اإلنسان على التفكير كباحث ،وينبغي تحديد
المفاهيم واألنماط الخفية وتنسيقها وفقا للنظريات واجراء المالحظات (مالحظة الحدث أو السلوك أو
الظاهرة الطبيعية أو االجتماعية أو التربوية) ،والتحليل واالستدالل والمراقبة والتبرير (تبرير وتفسير
الحدث أو السلوك أو الظاهرة) ،والتحقق من صحة األمر (باتشيرجي ،مترجم.)2015 ،
ولألطروحات والرسائل العلمية مكانة مميزة في كل من الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات
التربوية؛ إذ تعتبر المحرك األساسي للتطور والتقدم ،وهذه المكانة تجعل لها مميزات وخصائص تتفرد
بها ،ومن أهم تلك الخصائص )1( :الموضوعية :وهي النظر إلى الموضوع بواقعية ،بعيدا عن التحيز
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وأهواء الباحث الشخصية؛ حيث يستطيع الباحث أن يشرح الموضوع ويفسره بعيدا عن وجهة نظره
الشخصية أو معتقداته أو ميوله ،ويلتزم في ذلك الحيادية ،من غير أن تؤثر آراؤه ومشاعره على النتائج
التي يتوصل إليها في بحثه العلمي )2( .التراكمية والتنوع واالستم اررية :فالبحث العلمي تراكمي ،وهو
مبني على حقائق وأسس علمية سابقة ،وهذا يعني أنه مكمل لما قبله ،وليس له فترة زمنية واحدة ،وال
يقتصر على باحث واحد ،وال على تخصص معين ،وليس متوقفا على علم بعينه ،ومن ثم هو مستمر
ال يتوقف )3( .التعميم والتنبؤ :ويقصد بذلك تعميم نتائج البحوث على نطاق أوسع ،وعلى ظواهر
أخرى مشابهة ،ويمكن أن تتنبأ بمعالجة مشكالت أخرى قادمة قبل وقوعها ،إضافة إلى تقديم معارف
جديدة وحل للمشكالت )4( .البحث عن األسباب :أي أن الهدف من البحث هو إما أن يكون إضافة
معارف جديدة إلى المعارف والمعلومات السابقة؛ ويمكن من خاللها أن يعود بالفائدة على الفرد
والمجتمع ،واما تقديم حلول ومقترحات لمشكالت موجودة في الميدان ويعاني منها األفراد في مجتمعاتنا
(مصلح وندى2007 ،؛ المغربي1433 ،ه(.
وقد ذكر  (2013) Stapa, Maasum and Azizأن السمة التي تميز البحوث العلمية
التي يقوم بها الباحث هي االستفادة من نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة ،وفي سياق الكتابة
األكاديمية يرغب الباحث في فهم مجتمع الدراسة المستهدف ومدى قبول أفراده للنتائج والحجج.
ومن خالل مراجعة األدبيات الخاصة بهذا الموضوع؛ يمكن أن نستنتج أن األطروحات
والرسائل العلمية من الوسائل العلمية المهمة لألفراد ،وينبغي أن تكون عملية منظمة ودقيقة وصادقة،
بعيدا عن تحيز الباحث ومعتقداته ،قابلة للتجربة واالختبار وتحقق الغايات واألهداف ،ويمكن من
خاللها تطبيق النتائج ومعالجة المشكالت والتوصل إلى حلول جذرية لها.
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وعند كتابة األطروحات والرسائل العلمية لبرامج الماجستير أو الدكتوراه فإنها تمر بعدة مراحل
وخطوات منهجية منطقية واضحة؛ حتى يستطيع الباحث الخروج ببحث مفيد هادف يخدم المجتمع من
خالله ،وفيما يلي نبذة موجزة عن تلك الخطوات ،وهي )1( :مرحلة مشكلة البحث وادراكها :وجود
الباحث في الميدان يساعده على إدراك هذه المشكلة واإلحساس بها ،وهذا يتطلب البحث في أسبابها
وطرح الحلول لها ،وقراءة مستفيضة من الباحث وتعمقه في تخصصه وقراءته عن موضوع المشكلة،
وحصر الدراسات المتعلقة بموضوع بحثه )2( .مرحلة تحديد المشكلة وصياغتها :وهي تعد مرحلة
جوهرية؛ إذ إنها تعبر عن مضمون البحث بدقة ووضوح وبشكل موجز ،وتكون مدعمة بأدلة وبراهين
أو إحصائيات )3( .مرحلة تصميم خطة البحث :وتبنى على قراءة الباحث واطالعه ،وتشتمل على
المشكلة وأدوات جمع البيانات وعينة الدراسة )4( .مرحلة المالحظة وجمع البيانات :من خالل
استخدام األدوات المناسبة التي يتم إعدادها بعناية والتأكد من كفاءتها ،ومنها االستبانات والمقابالت
واالختبارات والمالحظة وغيرها من األدوات )5( .مرحلة تحليل البيانات وتفسيرها (معالجة البيانات):
فالبيانات المكتبية التي حصل عليها الباحث من كتب ودراسات واحصائيات تتم معالجتها من خالل
فحصها وصياغتها ،مع التوثيق للمصادر والمراجع ،أما البيانات الميدانية التي حصل عليها الباحث
من خالل عينة الدراسة ،فتتم معالجتها من خالل األساليب اإلحصائية المناسبة )6( .مرحلة النتائج:
وهي شرح المادة التعليمية ،وتقديم البراهين والتعليق على النتائج (الرشيدي والبلهان.)2013 ،
وأشارت دراسة  (2017) Nordquistإلى أن األطروحات والرسائل العلمية هي الجزء األكثر
أهمية في كتابات الباحث؛ لذا تحتاج منه إلى اتباع نصائح عدة قبل البدء في كتابتها ،وهي :قراءة
مصادر كثيرة ،واالطالع على األبحاث المتنوعة في الدوريات والمجالت المحكمة ،ومالحظة النقاط
الرئيسية ومحتوى البحوث ،والبحث عن األفكار والموضوعات الجديدة والمهمة للفرد والمجتمع ،واإللمام
بموضوع البحث من جميع جوانبه ،من خالل النظر في المطالبات المضادة ،كما في قضية المحكمة،
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والوضوح والبعد عن الغموض ،والتفسير والبحث عن األسباب ،والبعد عن فرض اآلراء ،واالتجاه لطرح
الحقائق والوثائق وتقديم البراهين واقتراح الحلول.
وأضاف الحربي ( )2010أن المراحل التي تمر بها األطروحات والرسائل العلمية  -في
مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه في معظم برامج كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت -تشمل ثالث
مراحل ،هي:
المرحلة األولى :تبدأ هذه المرحلة بعد السنة األولى تقريب ا؛ أي بعد االنتهاء من المقررات
المنهجية التخصصية المكثفة؛ حيث يتم تحديد المشرف األكاديمي والمشرف المساعد  -إن لزم
األمر ،-وتحديد الموضوع المراد البحث فيه ،ورسم خطة مدروسة لخطوات البحث ،والمنهجية
واألدوات المستخدمة.
المرحلة الثانية :مرحلة تنفيذ الدراسة في فصولها المختلفة التي تختص بموضوع معين
والتعمق فيه ،ويحاول الباحث في هذه المرحلة البحث عن إجابات حول قضية معينة ،أو البحث عن
حلول لمشكلة ميدانية يعاني منها المجتمع ،ويقع العبء على الباحث في هذه المرحلة للبحث
والتقصي ،والبد من التوجيهات الفاعلة والمتواصلة من المشرف األكاديمي.
المرحلة الثالثة :مرحلة حصاد نتائج عمل الباحث ،ومرحلة التحكيم ومناقشة األطروحات أو
الرسائل العلمية ،أو مرحلة التقييم.
وفي السياق نفسه ذكر الغامدي ( )2016أن البحث العلمي يمر في مراحل عدة ،هي :مرحلة
ما قبل الكتابة ،وفيها يقوم بها الباحث بالقراءة واالطالع على األبحاث السابقة .ومرحلة كتابة البحث
العلمي وأخذ الوقت الالزم لإلعداد الجيد ،وتجميع آراء العينة وتحليل البيانات .ومرحلة المناقشة واجازة
البحث العلمي.
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وهناك العديد من اإلرشادات التي تساعد الباحث على اختيار فكرة بحثية جيدة تفيد الفرد
والمجتمع؛ حيث يقوم الباحث بما يأتي :أوالا ـ االطالع والقراءة على كل ما يخص المشكالت التي يهتم
بها ويحاول البحث عن حلول لها .ثاني ا ـ النظر إلى المشكلة من عدة جوانب ،وتقديم وصف كامل
للموضوع ،وقد تظهر أفكار جديدة تلقائيا وبشكل مفاجئ ،وتسمى هذه المرحلة (بالتخمير) .ثالثا ـ مرحلة
اإللهام ،وهي تعتبر مرحلة الوعي الكامل بالمشكلة وايجاد الحل المناسب لها ،وقد تتغير النظرة إلى
الموضوع؛ إذ يرى الباحث أن الحلول ليست كما رآها قبل ذلك .رابع ا ـ مرحلة اختبار الفكرة لمعرفة مدى
مناسبتها للواقع (خليل.)2009 ،
واذا كان من المعروف أن كتابة األطروحات والرسائل العلمية ال تتشابه في محتواها ،وتختلف
باختالف تخصصها ،فإنها تتضمن مكونات وعناصر أساسية عامة متشابهة ،تشمل خطوات الدراسة
والمنهجية ومعالجة البيانات ،وهي على النحو اآلتي:
الفصل األول :يتكون من العناصر اآلتية )1( :عنوان الدراسة :وهو يعبر عن موضوع
البحث ،ويختصر المشكلة المراد مناقشتها ودراستها في البحث ،ومن شروطه أن يكون واضح ا
ومحددا ،ويرشد القارئ إلى مجال البحث وعينته ومكان تطبيق الدراسة )2( .المقدمة :وتتناول
الموضوع بشكل عام ،والجهود المبذولة فيه ،وفي نهايتها تعرض المشكلة بشكل مختصر وواضح)3( .
مشكلة الدراسة :وتكتب المشكلة بشكل دقيق ومبسط ومحدد وواضح وقابل للدراسة ،وتدعم باألبحاث
والدراسات واإلحصائيات )4( .أسئلة الدراسة أو فروضها :ويوضح الباحث األسئلة المتعلقة بالبحث،
ويصل إلى إجابات عنها من خالل نتائج البحث ،أو نتائج فروضه بحسب منهجية البحث ،ويمكن
وضع األسئلة ضمن مشكلة الدراسة أو منفصلة )5( .أهداف الدراسة :ومن شروط البحث أن يعرض
الباحث الهدف بشكل واضح ومحدد ،وتكون العبارات فيه موجزة ومحددة الداللة )6( .أهمية الدراسة:
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يوضح الباحث أهمية البحث العلمي ،ويشرح قيمته وفائدته للجهات المعينة بالموضوع ،والفائدة التي
تعود على أفراد العينة )7( .مصطلحات الدراسة :يحرص الباحث على تحديد معاني المصطلحات
التي تضمنها عنوان الدراسة والمتعلقة بالموضوع بشكل مباشر ،من خالل تعاريف متعددة ومختلفة تبع ا
لوجهات نظر باحثين أو متخصصين ،كما يعرض الباحث تعريفا إجرائيا يمثل وجهة نظره ،وينسجم مع
معنى الكلمة في دراسته )8( .حدود الدراسة :وفيها يشرح الباحث معلومات الدراسة بطريقة دقيقة
وتشمل الحدود الموضوعية ،والحدود البشرية ،والحدود المكانية ،والحدود الزمانية( ،وليس هذا شرط ا
في جميع الدراسات) (عسيري2012 ،؛ مراد وهادي.)2014 ،
الفصل الثاني :يتكون من اإلطار النظري ،ويسمى أيضا الخلفية النظرية أو المدخل النظري
أو الدراسات النظرية ،وهو يمثل أكبر جزء في البحث العلمي ،ويتم فيه عرض المفاهيم وآراء الباحثين
والنظريات المتعلقة بموضوع البحث ،والدراسات السابقة والتعليق عليها .والباحث في عرضه للدراسات
السابقة يتناول في كل منها محاور عدة ،منها :هدف الدراسة ،واألسئلة أو الفروض المرتبطة بها،
والعينة ،وأداة الدراسة والنتائج المتعلقة بها ،ثم التعليق على هذه الدراسات وتوضيح وجهة نظره ومدى
االستفادة منها ،وما شكلته من إضافات إلى بحثه ،وما تميزت به دراسته عن هذه الدراسات ،وأهم
االستنتاجات( .مراد والعمر.)2014 ،
الفصل الثالث :يتكون من إجراءات الدراسة أو خطواتها :وتشمل منهج الدراسة المتبع،
ومجتمع الدراسة وعينته وطريقة اختيارها ،ووصف ا ألداة الدراسة وصدقها وثباتها ،ومعالجة البيانات
بطريقة مناسبة لها ،وليس شرط ا أن تعرض المعالجة منفصلة؛ إذ يمكن أن تضم في النتائج (مراد
والعمر.)2014 ،
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وذكر مراد ( )2010أن معالجة البيانات مهمة جدا في البحوث ،وال يمكن االستغناء عنها،
وهي جزء ال يتج أز من البحث ،وتكمن أهميتها في اإلجابة عن التساؤالت أو اختبار صحة الفروض،
وينبغي للباحث استخدام األساليب المناسبة لبحثه؛ إذ إن استخدام األسلوب غير المناسب يترتب عليه
استنتاج خاطئ ،ومن ثم اتخاذ ق اررات خاطئة.
الفصل الرابع :يتكون مما يأتي )1( :نتائج الدراسة :ويعرضها الباحث وفقا لترتيب أسئلة
الدراسة أو فروضها؛ فيكتب السؤال ثم يعرض النتائج أو االستجابات المتعلقة به )2( .مناقشة
تفسير للنتائج التي حصل عليها الباحث في دراسته ،ويقارنها بما خلصت إليه
النتائج :وتمثل تحليالا و ا
الدراسات السابقة اتفاقا أو اختالفا معها ،ويمكن االستفادة من إجابة السؤال المفتوح ،إن وجد)3( .
ملخص نتائج الدراسة :وفيه يعرض الباحث بشكل واضح وموجز كل خطوات البحث ،ونتائجه،
وتفسيراته )4( .التوصيات :يوضح الباحث التوصيات التي ينبغي اتباعها وتطبيقها على مجتمع
الدراسة بناء على ما خلصت إليه نتائج الدراسة ،وينبغي أن تكون التوصيات تطبيقية يمكن االستفادة
منها )5( .المقترحات :وتكون مقترحات لدراسات مستقبلية ،تمثل استكماالا لبحثه العلمي (الرشيدي
والبلهان.)2013 ،
الفصل الخامس :يتكون هذا الفصل من المراجع ،وتتضمن جميع المراجع التي استخدمها
الباحث في البحث العلمي ،وتكون مرتبة ألفبائيا ،ثم تأتي المالحق ،وتحتوي على أداه البحث العلمي
(الرشيدي والبلهان.)2013 ،
وقد ذكر  (2016) Kombaأن األطروحات والرسائل العلمية تشمل خمسة فصول ،يكتب فيها
الباحث عن محاور بحثه العلمي .الفصل األول :يحتوي على بيان المشكلة بشكل واضح ومحدد،
وأهداف البحث ،والفصل الثاني :يحتوي على األدبيات ،والفصل الثالث :يشمل المنهجية والتصميم
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المناسب للبحث ،والفصل الرابع :يتم من خالله عرض البيانات وتفسيرها ،والفصل الخامس :وتعرض
فيه النتائج والتوصيات .ومما ال شك فيه أن كتابة األطروحات والرسائل العلمية ليست مهمة سهلة،
وانما هي  -في األساس  -نتاج التدريب الفعال والتوجيه السليم.
المجال الثالث ــ الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم
ورسائلهم العلمية:
يواجه طلبة كلية الدراسات العليا تحديات ومعوقات وصعوبات في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم
أو لرسائلهم العلمية ،وتتسبب هذه الصعوبات في عرقلة حركة تطور البحث العلمي ومستواه ،والبد من
معرفة هذه الصعوبات ومواجهتها حتى يبرز دور البحث ،ويساعد في حل المشكالت المختلفة،
واضافة معارف جديدة ،وقد قسمت الباحثة هذه الصعوبات إلى :صعوبات عامة تعترض الباحث،
وصعوبات متعلقة بأعضاء هيئة التدريس ،وصعوبات متعلقة بالطلبة ،وصعوبات متعلقة بالخدمات
الجامعية .وهي على النحو اآلتي:
 -1الصعوبات العامة التي يتعرض لها البحث العلمي :ومنها الصعوبات المالية ،ويالحظ بهذا
الصدد أن هناك اهتمام ا عالمي ا بتمويل البحوث العلمية ،وهو مؤشر على أهميتها ومكانتها ،وقد
أوضحت إحصائيات البنك الدولي ( - )2013التي أعدها معهد اليونسكو اإلحصائي ،بعد إجراء
دراسات على ( )89دولة ومنظمة بحثية -ما تنفقه كل دولة على البحث العلمي من مجمل ناتجها
المحلي لعام ( ،)2013وكانت أعلى دولة جمهورية كوريا من حيث نسبة اإلنفاق على البحوث وهي
( ،)%4.15وجاءت في المركز الثاني إسرائيل؛ إذ بلغت ( ،)%4.09ثم اليابان ( ،)%3.47ثم
السويد ( ،)%3.31ثم فلندا ( ،)%3.3واحتلت الكويت المرتبة ( )70من حيث نسبة اإلنفاق على
البحث العلمي ،وقد بلغت ( .)%0.3وذكر عقيل ( )2005أن من المشكالت أيض ا ضعف الربط بين
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البحوث العلمية والتنمية ،وقلة األخذ بنتائج الدراسات وتعميمها ،وقلة اهتمام القطاع الخاص باألبحاث
واألطروحات ودعمه لها ،خصوص ا أن أغلب األبحاث يكون لها نمط تطويري لعملية اإلنتاج في
المجتمع والمؤسسات المختلفة؛ مما يعود بالمنفعة واالستفادة وتحسين اإلنتاج واألداء ،وخفض التكلفة،
ويمكننا إضافة مشكلة إهمال جانب التفكير والبحث والتقصي وطرح التساؤالت ،والبحث عن إجابات
واقتراح الحلول المناسبة.
وفي السياق نفسه توصلت دراسة  (2016) Hatamlehإلى أن واقع البحث العلمي في العالم
العربي اليزال ضعيف ا ودون المستوى المقبول ،هذا الواقع الذي يواجه عددا من العقبات ،يتمثل في
فصل البحث العلمي عن مجال التطبيق ،وانخفاض معدالت اإلنفاق ،والفقر في قواعد المعلومات،
والندرة في وجود المصادر العلمية الحديثة ،وقد بينت هذه الدراسة أن العقبات المالية واإلدارية كانت
في المرتبة األولى ،تليها العقبات في مجال مهارات البحث العلمي.
وذكرت دراسة سالم ( )2017مجموعة من الصعوبات التي يعاني منها البحث العلمي وتواجه
طلبة كلية الدراسات العليا في إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم،
واحتلت المشكالت المالية المرتبة األولى ،وكانت بدرجة مرتفعة ،متمثلة في قلة الدعم المادي لطلبة
كلية الدراسات العليا من جانب الجامعة ،وكثرة نفقات االشتراك في المكتبات الجامعية ،في حين
احتلت الصعوبات اإلدارية المرتبة الثانية ،والصعوبات الفنية المرتبة الثالثة.
وأشارت دراسة شيحة ( )2007إلى العديد من المشكالت التي تواجه طلبة كلية الدراسات
العليا ،منها المشكالت اإلدارية والتنظيمية ،ومشكالت المناهج وطرق التدريس ،ومشكالت الطلبة
الشخصية ،ومشكالت اإلشراف العلمي ،ومشكالت االطالع والبحث عن المادة العلمية ،ومشكالت
التطبيق والبحث الميداني ،والمشكالت التي تتعلق بمناقشة الرسائل الجامعية.
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وأوضحت دراسة محيسن ( )2011أن المعوقات التي تواجه البحث العلمي تنقسم إلى قسمين،
هما :المعوقات الشخصية التي ترجع إلى عوامل ذاتية ،منها المعوقات المعرفية والنفسية واالجتماعية.
والمعوقات غير الشخصية ،وهي المعوقات التي تكون خارجة عن سيطرة الشخص ،وقسمها الباحث
إلى المعوقات اإلدارية والمالية.
وقسم أبو العال ( )2015المشكالت والصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا إلى
ثالثة أقسام ،هي :مشكالت يكون مصدرها الطلبة أنفسهم ،من مثل إدارة الوقت ،والمهارات المكتسبة.
ومشكالت يكون مصدرها المؤسسات التربوية ،من مثل اإلشراف على األطروحات والرسائل العلمية.
ومشكالت متعلقة بأعضاء هيئة التدريس والمقررات الدراسية.
وهنا البد من اإلشارة إلى أن المعول يكون على اإلفادة من مخرجات البحث العلمي وليس
مجرد إعداده واخراجه؛ إذ إن عمل البحوث ليس غاية بل هو وسيلة لبلوغ غايات أكبر ذات معنى،
تتمثل في تطوير المجتمعات وتنميتها ،وتحقيق الرفاهية فيها ،ومن أهم األولويات التي تساعد على
زيادة االستفادة من البحوث :تحديد أولويات البحوث ،واختيار موضوعات لها ذات جدوى وفائدة
للمجتمع ،وتعميمها ونشر نتائجها بطريقة أوسع وأشمل ،واسهام الجهات والمؤسسات المختلفة في نجاح
البحث العلمي وتمويله (الشامسي.)2001 ،
 -2الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس :وقد أورد Ismail, Abiddin and Hassa
( )2011أن من الصعوبات التي تواجه الباحث في إعداد األطروحات والرسائل العلمية ،وتؤثر في
الوقت المحدد لتخرجه ـ ـ االجتماعات غير المنتظمة مع المشرف األكاديمي ،والمشكالت في تصميم
البحوث ،وجمع المعلومات ومعالجتها ،وكتابة التقارير البحثية .وأشار إلى أن اإلشراف على البحوث
عملية مركزية لالنتهاء من برامج كلية الدراسات العليا بنجاح ،وعملية تفاعلية في اتجاهين؛ تتطلب من
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كل من الطلبة والمشرف األكاديمي االندماج في العمل ،مع روح من االحتراف واالحترام والزمالة
واالنفتاح ،وهو يعتبر أيض ا لقاء اجتماعي ا دوري ا ينطوي على طرفين ،مع مراعاة المصالح المتقاربة
والمتبادلة؛ ولذلك فإن تحقيق التوازن بين هذه المصالح أمر بالغ األهمية لإلشراف الناجح على مشاريع
كلية الدراسات العليا.
ومن االنعكاسات الناجمة عن عدم مراعاة ذلك إهمال اإلشراف على األطروحات والرسائل
العلمية ،وضعف األساليب اإلشرافية المتبعة؛ إذ إن بعضها يتم دون معايير علمية واضحة ،وقد ذكر
كاظم ( )2004أن هناك عدة عوامل تؤثر في عملية اإلشراف األكاديمي ،منها :مدى فاعلية نظام
اإلشراف األكاديمي الذي يتوقف على مدى التزام المؤسسات التربوية وتعهدها بتقديم أنشطة إرشادية
توجيهية خدمة لطلبتها ،ووضوح إجراءات عملية اإلشراف األكاديمي ،ووضوح الخطوات التي ينبغي
اتباعها عند تنفيذها ،واألهم أن يكون هناك دعم والتزام وتطوير مستمر لهذه العملية .ومن العوامل
المؤثرة في عملية اإلشراف األكاديمي اختالف المعايير المستخدمة في تحصيل طلبة كلية الدراسات
العليا لدى أعضاء هيئة التدريس ،وفي تقويم أبحاثهم وأطروحاتهم العلمية.
وننوه إلى أن المورد الفعال في إعداد األطروحات والرسائل العملية هو العالقة اإلشرافية بين
الطلبة والمشرفين األكاديمين؛ حيث إن الطلبة يحتاجون من هذه العالقة إلى الدعم ،وموازنة مطالب
البيئة المختلفة ،وهم يحتاجون أيضا إلى الحماسة والقوة وااللتزام للحفاظ على المستوى الجيد للبحوث
وانجازها بنجاح ،وهنا البد من بيان الدور البارز للعالقة اإلشرافية بين الطلبة مع المشرف حيال واقع
عملية اإلشراف التي لها أثر مباشر على تفاعل الطلبة وتحفيزهم على االنتهاء من الدرجة العلمية في
الوقت المحدد ).(ALdaihani& ALqahtani, 2007; Ismail, Abiddin and hassa, 2011
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وعلى النقيض من ذلك فإن قله رضا الطلبة عن العالقة اإلشرافية قد يكون ناجما عن قلة
المعرفة الكافية بالمشرفين ،وتغيرهم بصفة مستمرة؛ نتيجة نقلهم إلى مؤسسات أخرى؛ وهو ما قد
يتسبب في توتر الطلبة وقلقهم ومن ثم تأخرهم عن التخرج في الوقت المحدد ( &Wedesango
.)Machingambi, 2011
وقد أظهرت دراسة  )2012( Steinmetzأن طلبة كلية الدراسات العليا لديهم مشكالت في
اختيار المشرفين المناسبين ،ومعرفة ما هو متوقع منهم بوصفهم طالب ا باحثين ،وعدم الشعور باالنتماء
للتواصل مع مجتمع أوسع من األقران واألكاديميين ،ومن جانب آخر انشغال أعضاء هيئة التدريس
باألعباء التدريسية في الجامعة.
ووفق تلك الرؤية أظهرت دراسة شطناوي ( )2006وجود مشكالت يعاني منها الطلبة في
مجال اإلشراف على أبحاثهم ،ومن الجدير بالذكر أن هناك صعوبة في توافر المشرف المناسب؛
ويعود السبب في ذلك إلى قلة عدد المشرفين وكثرة أعبائهم ،كما أن هناك تعقيدا في إجراءات اختيار
وقصور في التنسيق بين المشرف الرئيسي والمشرف المشارك،
المشرف والموافقة على عنوان البحث،
ا
إن وجد.
 -3الصعوبات المتعلقة بالطلبة :وهي تتمثل في ضعف الطلبة بمهارات البحث العلمي ،وضعف
تدريبهم على طريقة إعداد األطروحات والرسائل العلمية؛ فعلى الرغم من طرح الجامعة للمقررات
الدراسية فإنها ال تساعد الطلبة على اإللمام الكافي بأصول البحث وقواعده ،كما أن هناك العديد من
الصعوبات التي تواجه طلبة الماجستير أو الدكتوراه ،منها :الصعوبات البحثية المنهجية التي تواجه
طلبة الماجستير ،وتتمركز في صعوبات مدخل الدراسة ،واإلطار النظري ،واجراءات الدراسة والخالصة
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وتفسير النتائج ،والمراجع والتوثيق ،أما الصعوبات المنهجية المتعلقة بطلبة الدكتوراه ،فقد كانت في
تفسير النتائج وتحليلها (عسيري.)2012 ،
والجدير بالذكر أن غياب التخطيط لمجاالت البحث التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع أو
الجهات الخاصة أو المؤسسات بمختلف تخصصاتها ،يجعل الباحث يختار مجال بحثه – في الغالب
 بشكل فردي ال عالقة له بمشكالت المجتمع واحتياجاته ،ويالحظ أن هناك غيابا لسياسات البحثالعلمي على المستوى المحلي ،التي تمكن المؤسسات التربوية والجامعات ومراكز البحوث من أن
تتحرك بما يخدم القضايا التربوية والمجتمعية (رزق2004 ،؛ المغربي1433 ،ه).
وقصور لدى الباحث نفسه ،يتمثل
ا
وفي دراسة أجراها الكبيسي ( )2011بين أن هناك نقصا
في استخدام موضوعات مستهلكة بعيدة عن األصالة ،والضعف في استخدام برنامج معالجات
البيانات ،وكثرة االقتباسات دون االلتزام باألمانة العلمية ،والتجاهل لتوثيق المراجع المستخدمة.
واستهدفت دراسة  (2016) Kombaتعرف التحديات والصعوبات التي تواجه كتابة
األطروحات والرسائل العلمية بين طلبة كلية الدراسات العليا ،ومن خالل استعراض مجموعة من
البحوث العلمية وتحليلها في مختلف التخصصات ،بلغ عددها ( )103بحوث ،اشتملت على ()39
أطروحة ماجستير ،و( )64رسالة دكتوراه ،تبين أن ( )%67من األطروحات والرسائل العلمية لم
ٍ
مرض ،و( )%33المتبقية حاولت  -إلى حد ما  -أن تذكر مشكلة
توضح مشكلة البحث بمستوى
البحث بطريقة مرضية ،وأن ( )%86منها تعاني من األخطاء النحوية ،و( )%14منها كانت لغتها
واضحة ومفهومة.
والبحث العلمي مصدر أساسي من مصادر المعرفة والتنمية ،واثراء المعارف والمعلومات،
وهناك باحثون لديهم أخالقيات الباحث الجيد ،من مثل حب المعرفة واالطالع والشغف في عملية
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البحث ،في حين نجد باحثين يكون لهم منافع وأهداف شخصية أخرى ،كالرغبة في الظهور أو تحقيق
هدف مادي أو معنوي ،ولذلك هناك قواعد وأخالقيات ينبغي للباحث التحلي بها ،من أهمها :أن يكون
الباحث صادق ا في مراحل بحثه ،حيادي ا وموضوعي ا في تحليل نتائجه ،بعيدا عن التزييف والتزوير،
ملتزما بالموضوعية في عملية جمع البيانات وسرية المعلومات الخاصة بعينة الدراسة (المغربي،
1433ه(.
وقد ذكر  )2016( Kombaأن هناك أخالقيات للباحث ودوافع ذاتية تحفزه إلى استكمال
دراسته في كلية الدراسات العليا ،منها :حب العلم والبحث الدائم ،والحصول على المؤهالت العلمية،
واالرتقاء الوظيفي في المستقبل ،والتنمية الشخصية ،وكسب المزيد من االحترام ،وال يمكن تحقيق هذه
الدوافع والتطلعات إال بعد االنتهاء واستكمال الدراسات العليا بنجاح من أحد برامج الكلية ،وتعد كتابة
األطروحات والرسائل العلمية أحد متطلبات استكمال شهادة الماجستير أو الدكتوراه والدراسة في الكلية.
إضافة إلى ذلك هناك العديد من الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الباحث ،من أهمها:
الرغبة الصادقة والنابعة من القلب ،والدافعية إلى البحث في موضوع معين ،واالطالع على الدراسات
السابقة ،واإللمام بالحقائق والنتائج المتعلقة بموضوع بحثه ،والصبر والتحمل والمثابرة واالستم اررية في
البحث ،والعزيمة على تخطي الصعوبات ،واثراء الخلفية العلمية في الموضوع المراد بحثه ،والتركيز
وقوة المالحظة ،والقدرة على التحليل ،والموضوعية في التحليالت العلمية ،والحيادية في تفسير نتائج
الدراسة ،والقدرة على التعبير والكتابة ،والبعد عن االقتباسات والحشو ،والصدق واألمانة العلمية ،والبعد
عن السرقة العلمية ونسب الحقائق والمعارف له على خالف الواقع والحقيقة ،وأن يكون منظم ا ومرتب ا
في مراحل البحث العلمي ،وملتزما بالطرق السليمة التي تنسجم مع منهجية البحث (الفرا2004 ،؛
المغربي1433 ،ه(.
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وأشار علي ومحمد ( )2011إلى أن الباحث يعد أهم العناصر البشرية في إدارة البحث
العلمي واعداد األطروحات والرسائل الجامعية ،وله مواصفات وخصائص وأخالقيات البد أن يتحلى
بها كل من يريد استكمال دراسته العليا ،منها أن يكون لديه رغبة صادقة وحب للعلم واالستطالع
والبحث والتقصي ،وقدرة على تحمل المشاق والصعوبات ،ويمكن تقسيمها إلى قسمين ،هما :المهارات
األساسية :وهي المهارات األولية التي ينبغي أن يتمتع بها الباحث الذي يريد مواصلة تعليمه الجامعي،
كالميول الفطرية للعلم ،وقوة المالحظة ،واألمانة العلمية ،وقوة التحمل ،والتفكير الدائم والمتواصل
والمتعلق بالبحث العلمي .والمهارات الثانوية :وهي المهارات المكتسبة التي ينبغي على الباحث أن
يتعلمها ويتدرب عليها من خالل سنوات الدراسة للماجستير أو الدكتوراه ،كالقراءة المتواصلة والمستمرة،
واتقان لغة البحث األساسية وتجنب األخطاء اللغوية ،والقدرة على تمييز الحقائق العلمية والتأكد من
صحتها ،والتدرب على استخدام وسائل البحث ومعالجة البيانات.
ويفترض بالباحث الوعي الكامل بالمعايير األخالقية في أثناء إعداد األطروحات والرسائل
العلمية؛ ومن أهمها أن يكون الباحث صادقا وحياديا وبعيدا عن التزييف في نتائج الدراسة ،أو التغيير
في أي خطواتها ،ويلتزم باألساليب المناسبة لمعالجة البيانات ،ويسعى إلى أن يخدم المجتمع في نتائج
بحثه ،أو تقديم حلول لمشكالت ميدانية يعاني منها المجتمع وتكون عائق ا أمام عجلة التنمية والتطوير،
أو توفير معارف جديدة تهدف إلى تقديم حياة كريمة للفرد والمجتمع ،والحفاظ على سرية المعلومات
وخصوصية المبحوثين.
 -4الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية :أشار الف ار ( )2004إلى وجود العديد من الصعوبات
المتعلقة بالخدمات الجامعية التي تقف عائقا أمام البحث العلمي ،منها :قلة المعلومات والمراجع التي
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تدعم البحث ،والصعوبات المالية ،والصعوبات اإلدارية البيروقراطية التي تخص تحكيم األبحاث
ونشرها ،وصعوبة الحصول على أمر تسهيل المهمة عند التطبيق الميداني.
وأكد ذلك عقيل ( ،)2005موضح ا أن قلة اإلمكانيات والمصادر الضرورية والمراجع ،وغياب
األساليب الحديثة في االستفادة من الطبيعة التراكمية للعلم ،تؤثر بشكل كبير على مسار البحث العلمي
وتطوره ،وتسبب الهدر البحثي أيضا ،وقد أشار إلى التعقيدات اإلدارية للممارسات الورقية التي تكون
من أبرز المعوقات للبحث العلمي.
ورأى الجرجاوي وحمادة ( )2005أن من معوقات البحث العلمي قلة المراجع العلمية
والدوريات المتخصصة للبحث بشكل مباشر ،واالفتقار إلى الجو المناسب للباحث ،وعدم توفير البيئة
المالئمة التي تساعده على إجراء البحوث ،سواء من حيث اإلمكانات أو تقبل العمل أو الوعي بأهميته
(الزيان.)2011 ،
وفي المقابل ذكرت الكندري ( )2014أن من مقومات نجاح كلية الدراسات العليا في عملها أن
تتوافر لها اإلمكانات البشرية المتمثلة بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكوادر اإلدارية ،واإلمكانات
المالية التي تشمل المكتبات والكمبيوترات وشبكات االتصال الحديثة التي تسهل البحث العلمي الواسع.
وقد أشار  )2010( Duzeإلى أن كل جامعة تحتاج إلى تجهيزات من المعدات والمختبرات
والمواد الخاصة بها ،وورش للعمل التقني ،ومكتبات مجهزة بشكل جيد ،ووسائل االتصاالت وشبكات
اإلنترنت ،وكوادر مؤهلة ذات خبرة ،وبيئة أكاديمية خاصة تسهل عملية التعليم والتعلم ،وتوفر الراحة
للطلبة والموظفين ،ومن اإلمكانات الجامعية التي تسهم في رفع كفاءة الجامعة توفير البنى التحتية
والموارد المادية ،والكوادر البشرية ،وتوفير الموازنات المالية الكافية لتمويل البحوث.
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والسعي للحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في البرامج المختلفة ،يعني أن طلبة كلية
الدراسات العليا سيكون لديهم فرصة كبيرة لتطوير مهاراتهم التربوية والمهنية والمعرفية ،باإلضافة إلى
ذلك فإن البحوث الميدانية ستضع مهارات الباحث تحت المجهر؛ ليسهم في تطوير معايير البحث
الجيد ،ومن ثم يكون ممارسا أكثر كفاءة وتوافقا مع األهداف .ويتحقق تطوير مفهوم البحث من خالل:
القراءة والتعليم الرسمي واالنهماك به ،وبناء على ذلك يكون الشخص مهتما نهما بالبحث العلمي ،ثم
بعد ذلك منتج ا مبدع ا لألبحاث (الياسين.)2013 ،
ومن خالل االطالع على األدبيات المتعلقة بالصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا،
البد من اإلشارة إلى أن لهذه الصعوبات تأثيرها على نتائج البحث العلمي وتعميمها ،والموضوعية
العلمية ،وتتمثل الصعوبات الخاصة بنتائج البحوث العلمية في صعوبة التوصل للنتائج ،أو تكون
النتائج غير هادفة وليست قابلة للتعميم ،وقد يرجع سبب ذلك إلى قلة المصادر والمراجع التي حصل
عليها الباحث ،أو صعوبة التوصل إلى العينة المطلوبة ،وتعرض مصادر المعرفة في مجال البحوث
التاريخية للتلف والتزوير .أما الصعوبات المتعلقة بغياب الموضوعية ،فأهمها تدخل الباحث في مراحل
البحث العلمي؛ نتيجة لتأثره بالموضوع وغياب الحيادية ،أو نتيجة لتداخل الموضوعات البحثية
المركبة ،واصدار أحكام عشوائية وغير عقالنية؛ نتيجة لميول الباحث الشخصية وغياب األدلة
والبراهين (ابن صغير.)2013 ،
ولتوضيح ذلك تشير العديد من الدراسات إلى أن طلبة كلية الدراسات العليا في العديد من
كثير من الصعوبات المتعلقة بعدة جوانب ،منها :الجوانب اإلدارية ،أو الجوانب
البلدان يواجهون
ا
المهنية ،أو الجوانب األكاديمية ،أو الجوانب التقنية ،أو الجوانب المادية ،أو الجوانب اإلشرافية ،وغيرها
من الصعوبات في دراستهم .وفي ظل تلك المؤشرات فإن هذه الصعوبات تؤدي إلى تسويف الطلبة
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وتمنعهم عن إكمال دراستهم بعيدا عن المشكالت التي تؤثر بشكل مباشر على عملية البحث ،وهنا
البد من بيان أن الهدف األساسي هو الحصول على باحثين مؤهلين في جميع المجاالت (الياسين،
.)2010
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الدراسات السابقة
يتطرق هذا القسم إلى أهم الدراسات السابقة التي لها ارتباط بموضوع الدراسة الحالية؛ وهي
الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم
ورسائلهم العلمية من وجهة نظرهم ،لما لها أهمية في بيان الصعوبات بشكل أدق ،مرتبة ترتيب ا زمني ا
من األقدم إلى األحدث.
من أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات
العليا في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية ،دراسة عقيل ( ،)2005وهدفت إلى تعرف
المشكالت التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة وسبل التغلب عليها .استخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدف الدراسة ،وطبق استبانة تتكون من ( )51فقرة تشمل
أربعة محاور :المشكالت األكاديمية ،والمشكالت اإلدارية ،والمشكالت االجتماعية واالقتصادية،
والمشكالت النفسية .تكونت عينة الدراسة من ( )105من الطلبة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ممن
اعتمدت خططهم في عمادة كلية الدراسات العليا ،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :تبين أن
المشكالت االجتماعية واالقتصادية تحتل المرتبة األولى ،والمشكالت اإلدارية تحتل المرتبة الثانية،
وفي المرتبة الثالثة جاءت المشكالت األكاديمية ،والمرتبة الرابعة احتلتها المشكالت النفسية ،وال يوجد
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ،والتفرغ الدراسي ،والكلية .وقد أوصى الباحث بربط
برامج كلية الدراسات العليا بالخطط التنموية للمجتمع ،وخفض تكلفة الدراسة في كلية الدراسات العليا.
وهدفت دراسة شطناوي ( )2006إلى تعرف المشكالت التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا
بجامعة اليرموك األردنية ،في مجال اإلشراف على رسائلهم الجامعية كما يراها الطلبة أنفسهم .استخدم
الباحث المنهج الوصفي ،واعتمد االستبانة أداة للدراسة؛ واحتوت على ( )26فقرة تنضوي تحت
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محورين أساسيين؛ األول يتعلق بإجراءات تحديد المشرف وعنوان البحث ،والثاني يتعلق بالتعامل مع
المشرف في أثناء إعداد البحث العلمي وكتابته .ولجمع البيانات تم اختيار عينة عشوائية قوامها
( )150طالب ا وطالبة ،وتوصل إلى أن المشكالت التي يعاني منها الطلبة تركزت حول اختيار المشرف
وصعوبة توافره؛ بسبب قلة أعداد المشرفين وكثرة أعبائهم الجامعية ،وتعقيد إجراءات اختيار المشرف،
والموافقة على عنوان البحث ،وعدم توافر الوقت الكافي للطلبة للمناقشة مع المشرف .ومن توصيات
هذه الدراسة جدولة ساعة إشرافية أسبوعية كما الحال في الساعات المكتبية ،وتسهيل اإلجراءات فيما
يتعلق بتحديد المشرف ،ووضع نموذج لعملية اإلشراف بخطة زمنية محددة ،وزيادة عدد المشرفين
األكاديميين ،وتخفيف األعباء عنهم.
وهدفت دراسة شيحة ( )2007إلى تعرف مشكالت طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة اإلمام
محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية؛ ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي ،معتمدة على االستبانة أداة رئيسية للبحث ،وقد اشتملت االستبانة على ثمانية
محاور ،هي :المشكالت اإلدارية والتنظيمية ،ومشكالت المناهج وطرق التدريس ،والمشكالت
الشخصية للطالبات ،ومشكالت اإلشراف العلمي ،ومشكالت اختيار موضوع البحث ،ومشكالت
االطالع والبحث عن المادة العلمية ،ومشكالت التطبيق الميداني للبحوث التربوية ،ومشكالت تتعلق
بمناقشة الرسائل الجامعية .وتضمنت ( )74فقرة ،طبقت على عينة البحث البالغ عددها ( )32طالبة
دراسات عليا ،ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المشكالت اإلدارية والتنظيمية تحتل
المرتبة األولى ،وهي تتمثل في قلة فعالية اإلرشاد األكاديمي ،وعدم توافر دليل لإلرشاد األكاديمي،
وعدم بيان المقررات الدراسية للطالبات مع بداية كل فصل دراسي ،واحتلت مشكالت المناهج وطرق
التدريس المرتبة الثانية ،أما اإلشراف العلمي فاحتل المرتبة الثالثة.

34

وأوضحت دراسة عسيري ) )2012الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية في الدراسات
العليا بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .استخدم
الباحث المنهج الوصفي المسحي لتحقيق هدف الدراسة ،واالستبانة أداة لها ،واشتملت على المحاور
اآلتية :صعوبات المدخل إلى البحث ،صعوبات أدبيات البحث والدراسات السابقة ،صعوبات إج ارءات
البحث ،صعوبات تفسير نتائج البحث ،صعوبات خالصة البحث والتوصيات والمقترحات ،صعوبات
المراجع والتوثيق .ونظ ار إلمكانية تطبيق االستبانة على جميع أفراد مجتمعها من أعضاء الهيئة
التدريسية لم يلجأ الباحث إلى أسلوب العينات ،بل طبقها على مجتمع الدراسة بأكمله ،وتوصل إلى
النتائج اآلتية :كان المتوسط الحسابي للصعوبات البحثية لطلبة الماجستير في كل من المحاور
(المدخل للدراسة ،الخالصة والنتائج ،المراجع والتوثيق) بدرجة متوسطة ،وجاءت محاور (اإلطار
النظري ،إجراءات الدراسة ،تفسير النتائج) بدرجة كبيرة ،أما طلبة الدكتوراه فقد كانت أعلى الصعوبات
لديهم في المحور المتعلق بتفسير النتائج ،ووجد الباحث فروقا ذات داللة إحصائية بين المتوسطات
الحسابية الستجابة الدرجة العلمية أستاذ مساعد وأستاذ مشارك ،لصالح الدرجة العلمية أستاذ مشارك،
ومن توصيات هذه الد ارسة القيام بتدريب طلبة كلية الدراسات العليا على مهارات البحث العلمي.
وفي السياق نفسه أتت دراسة المغربي (1433ه) ،وهدفت إلى الكشف عن المشكالت التي
تواجه طلبة كلية الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في األبحاث الميدانية بقسم التربية اإلسالمية
بكلية التربية بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية ،من وجهتي نظر أعضاء هيئة التدريس
والطلبة أنفسهم .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة أداة للدراسة ،وقد تكونت من
( )29فقرة موزعة على ثالثة محاور ،هي :المشكالت المتعلقة بالطلبة ،والمشكالت المتعلقة بأعضاء
هيئة التدريس ،والمشكالت المتعلقة بالمواد الدراسية .واشتملت عينة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس
وطلبة كلية الدراسات العليا ،وقد استجاب ( )17عضوا و( )43طالب ا وطالبة ،وتوصل الباحث إلى
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النتائج اآلتية :المشكالت التي تواجه الطلبة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم أتت في المرتبة األولى ،ثم
المشكالت المتعلقة بالمواد الدراسية ،والمشكالت المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في المرتبتين الثانية
والثالثة على التوالي ،ويرى أعضاء هيئة التدريس أن المشكالت التي تواجه الطلبة للقيام باألبحاث
الميدانية جاءت بدرجة كبيرة ،وجاء مجال المشكالت المتعلقة بالطلبة في المرتبة األولى ،ثم المشكالت
المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ،ثم المشكالت المتعلقة بالمواد الدراسية .ومن توصيات هذه الدراسة
العمل على إكساب الطلبة المهارات البحثية ،وتوعيتهم بأهمية البحوث الميدانية.
وأعد سالم ( )2017دراسة هدفت إلى تعرف درجة المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا
في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم العلمية في َعمان ،من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء األقسام
األكاديمية .ولتحقيق هدف الدراسة استخدم المنهج الوصفي المسحي ،كما تم تطوير استبانة لجمع
البيانات التي تحتوي على ثالثة محاور ،هي :المشكالت المالية ،والمشكالت اإلدارية ،والمشكالت
الفنية ،وتم التحقق من صدقها وثباتها ،وقد اختيرت عينة طبقية عشوائية ،مقدارها ( )486من طلبة
الماجستير والدكتوراه من الجامعات األردنية الحكومية والخاصة ،و( )84رئيس قسم أكاديمي،
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :إن درجة المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي يواجهها طلبة
كلية الدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظر الطلبة ووجهة نظر رؤساء
األقسام كانت متوسطة ،واحتلت المشكالت المالية المرتبة األولى ،وكانت بدرجة مرتفعة متمثلة في قلة
الدعم المادي لطلبة كلية الدراسات العليا من جانب الجامعة ،وكثرة نفقات االشتراك في المكتبات
الجامعية ،في حين احتلت الصعوبات اإلدارية المرتبة الثانية ،والصعوبات الفنية المرتبة الثالثة ،وكان
هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور .ومن توصيات هذه الدراسة
معالجة المشكالت المالية بتوفير الدعم المادي للطلبة ،عن طريق صندوق البحث العلمي ،وتقليص
نفقات االشتراك بالمكتبات الجامعية.
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وهناك دراسة أجراها  ،(2017) Mation and Khanوهدفت إلى تعرف المشكالت المشتركة
التي يواجهها طلبة كلية الدراسات العليا خالل إعدادهم األطروحات في بنغالديش .استخدم الباحثان
المنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسة ،كما استخدما االستبانة أداة لها ،وقد اختيرت عينة عشوائية
مقدارها ( )133طالبا وطالبة من كلية الدراسات العليا ،و( )46مشرفا أكاديميا ،وتوصلت الدراسة إلى
النتائج اآلتية :إن الطالب غير ملمين بمهارات كتابة األطروحات ،والوقت غير ٍ
كاف إلنجاز مهامهم
البحثية ،وهناك نقص في األموال وتمويل البحث ،وقلة في عدد االجتماعات مع المشرف األكاديمي.
ومن أهم توصيات هذه الدراسة إدراج الورش العلمية والبحثية واإلحصائية في خطة العمل للطلبة،
وتوفير األموال الكافية ،وتمويل الدراسة من قبل الجامعة أو المساهمة في جزء منها ،وترتيب وتنظيم
الوقت واالجتماعات الدورية مع المشرف األكاديمي.
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التعليق على الدراسات السابقة
من خالل االطالع على الدراسات السابقة واستعراض أهدافها ومناهجها ونتائجها وتوصياتها؛
تبين ما يأتي :تنوع الدراسات العربية واألجنبية المتعلقة بمجال الدراسة الحالية ،وقد تميزت بحداثتها؛
فكانت ما بين ( 2005و  ،)2017وقد اتفقت بعض الدراسات السابقة مع المنهج المستخدم في
الدراسة الحالية وهو المنهج الوصفي.
كما اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الهدف ،وهو تعرف الصعوبات التي تواجه
طلبة كلية الدراسات العليا ،وقد تناولت الدراسات السابقة هذه الصعوبات والمشكالت بأوجه مختلفة،
هي :المشكالت األكاديمية ،والمشكالت اإلدارية ،والمشكالت االجتماعية واالقتصادية ،والمشكالت
النفسية كما في دراسة عقيل ( .)2005وفي ضوء تعرف المشكالت التي تواجه طلبة كلية الدراسات
العليا في مجال اإلشراف على رسائلهم الجامعية كما يراها الطلبة أنفسهم ،فقد اندرجت تحت المحاور
اآلتية :إجراءات تحديد المشرف ،وعنوان البحث ،والتعامل مع المشرف في أثناء اإلعداد وكتابة البحث
العلمي كدراسة شطناوي ( .)2006وفي ضوء المشكالت اإلدارية والتنظيمية ،ومشكالت المناهج
وطرق التدريس ،والمشكالت الشخصية للطلبة ،ومشكالت اإلشراف العلمي ،ومشكالت اختيار
موضوعات البحوث ،ومشكالت االطالع والبحث عن المادة العلمية ،ومشكالت التطبيق الميداني
للبحوث التربوية ،والمشكالت المتعلقة بالرسائل الجامعية كما في دراسة شيحة ( .)2007وفي ضوء
صعوبات المدخل إلى البحث ،وصعوبات أدبيات البحث والدراسات السابقة ،وصعوبات إجراءات
البحث ،وصعوبات تفسير نتائج البحث ،وصعوبات خالصة البحث والتوصيات والمقترحات،
وصعوبات المراجع والتوثيق كدراسة عسيري ( .)2012وفي ضوء المشكالت المالية ،والمشكالت
اإلدارية ،والمشكالت الفنية كما في دراسة سالم (.)2017
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وتشابهت بعض أبعاد الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة؛ فاتفقت في بعد المشكالت
المتعلقة بالطلبة ،والمشكالت المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس كدراسة المغربي (1433ه) ،وفي بعد
الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في أثناء اإلعداد وكتابة البحث العلمي كما في دراسة
شطناوي ( ،)2006واستخدمت كل الدراسات السابقة االستبانة أداة لجمع البيانات والمعلومات من
عينة الدراسة ،وهي بذلك تتفق مع أداة الدراسة الحالية.
تبين من الدراسات السابقة اختالف فئات العينة؛ فبعضها اقتصر على أعضاء الهيئة
التدريسية كما في دراسة (عسيري ،)2012 ،وبعضها أشرك أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كلية
الدراسات العليا كدراسة (سالم2017 ،؛ المغربي1433 ،؛  ،)2017 ،Mation and Khanفي حين
اقتصرت دراسات على طلبة كلية الدراسات العليا باعتبارهم عينة للتوصل لنتائج الدراسة ،وتتفق مع
الدراسة الحالية في مجال العينة ،دراسة كل من (شطناوي2006 ،؛ شيحة2007 ،؛ عقيل.)2005 ،
وتعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تهتم بالصعوبات التي تواجه الطلبة في دولة
الكويت  -على حد علم الباحثة  -وتتميز بمحاولة الكشف عن الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات
العليا في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية ،ومن خالل التوسع الذي تشهده جامعة الكويت
في طرح برامج متنوعة في كلية الدراسات العليا لكل من الماجستير والدكتوراه.
تنفرد الدراسة الحالية  -على حد علم الباحثة  -بكونها دراسة لها مكانة مهمة في المجال
التربوي؛ حيث تعتمد على استطالع آراء الميدان وتحليلها بصورة دقيقة؛ للوصول إلى النتائج
والتوصيات المقترحة ،ومحاولة التوصل من خالل هذه النتائج إلى حلول للمشكالت التي يواجهها طلبة
كلية الدراسات العليا في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية من وجهة نظرهم ،واإلسهام في
تطوير العملية التربوية؛ مما ينعكس إيجاب ا على رفع كفاءة العملية التعليمية بدولة الكويت ،هذا،
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باإلضافة إلى تقليص المشكالت والتغلب عليها؛ مما يساعد الطلبة على التخرج في الوقت المحدد،
وتقليل تكلفة دراستهم ،وهي تختلف عن الدراسات السابقة في أنها طبقت في دولة الكويت ،وشملت
طلبة الكليات المهنية والنظرية بكلية الدراسات العليا في برامج الماجستير والدكتوراه ،واستخدمت
الباحثة التحليل اإلحصائي للمقارنة بين مجموعات الدراسة ()Full Factorial Anova؛ نظ ار
لمناسبته لطبيعة الدراسة ،ولكونه التحليل األكثر مالءمة للمقارنة بين المجموعات ،وقد استفادت
الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظري ،باإلضافة إلى تكوين نظرة عامة
وشاملة عن بنود االستبانة.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة واجراءاتها
يتناول الفصل الحالي منهجية الدراسة واجراءاتها من خالل وصف عينة الدراسة ومجتمعها؛
والسيما وصف أداة الدراسة ،وكيفية تطويرها ،وطرق التحقق من صدقها وثباتها ،وفي ضوء ذلك
يتطرق هذا الفصل إلى وصف اإلجراءات والخطوات التي تم اتباعها في هذه الدراسة ،كما يتطرق إلى
األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات واستخالص النتائج.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وهذا النوع من المناهج يستخدم في البحوث؛
للتوصل إلى المعلومات والبيانات التي تظهر صفات أفراد العينة ومميزاتهم؛ أي تعمل على وصف
خصائص مجتمع الدراسة من بيانات أفراد العينة ومعلوماتهم ،وبناء على تلك المعطيات نتوصل إلى
آراء المجتمع واتجاهاته نحو موضوع معين (مراد وهادي.)2014 ،

مجتمع الدراسة:
يتضمن مجتمع الدراسة الكلي جميع الطلبة المسجلين في أطروحة الماجستير أو رسالة
الدكتوراه بكلية الدراسات العليا بجامعة الكويت ،بمختلف البرامج للكليات المهنية والنظرية ،بحسب
تصنيف الجامعة للبرامج األكاديمية المقدمة للطلبة (جامعة الكويت ،)2015 ،وذلك في الفصلين
الدراسيين األول والثاني من العام الجامعي ( ،)2018/2017وقد ركزت الباحثة على طلبة كلية
الدراسات العليا واستطالع آرائهم حول هذا الموضوع؛ لما لهم من أهمية في بيان الصعوبات التي
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تواجههم بشكل أدق ،وقد بلغ إجمالي عدد الطلبة ( )522من طلبة مسجلين في أطروحة الماجستير أو
رسالة الدكتوراه ،وفق ا إلحصائية كلية الدراسات العليا للعام الجامعي (.)2018/2017

عينة الدراسة:
اختيرت عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية تبع ا لمتغير الكلية األكاديمية؛ لمالءمتها
لطبيعة الدراسة ونوعها؛ ألنها أقرب لتمثيل مجتمع الدراسة؛ نظ ار ألن جميع أفراد المجتمع يمتلكون
الفرصة نفسها لالختيار (مراد وهادي ،)2014 ،وفي ضوء ذلك وزع أفراد عينة الدراسة بحسب
متغيرات الدراسة (الجنس ،ونوع الدوام ،والحالة االجتماعية ،والمعدل الدراسي ،والكلية).
تكونت عينة الدراسة من ( )281من الطلبة المسجلين في أطروحة الماجستير أو رسالة
الدكتوراه بكلية الدراسات العليا بجامعة الكويت؛ أي ما يعادل نسبة ( )%53.8من مجتمع الدراسة؛
بواقع ( )83من الذكور و( )198من اإلناث بحسب متغير الجنس ،ويرجع هذا التباين في أعداد
الذكور واإلناث إلى تباين أعدادهم في مجتمع الدراسة ،وهم )142( :من طلبة البرامج المهنية في
مجاالت (الحقوق ،التربية ،العلوم اإلدارية ،العلوم الحياتية) ،و( )139من طلبة البرامج النظرية في
مجاالت (اآلداب ،العلوم االجتماعية ،الشريعة والدراسات اإلسالمية) بكلية الدراسات العليا ،بحسب
متغير الكلية األكاديمية (انظر الجدول .)1
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المتغيرات الشخصية واألكاديمية
المتغيرات

الفئة

العدد

النسبة

الجنس

ذكور

83

%29.5

إناث

198

%70.5
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تابع /الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المتغيرات الشخصية واألكاديمية
المتغيرات

الفئة

العدد

النسبة

نوع الدوام

دوام كلي

185

%65.8

دوام جزئي

96

%34.2

متزوج

179

%63.7

غير متزوج

102

%36.3

من ( )2.67إلى ()3.33

88

%31.3

من ( )3.34إلى ()4

193

%68.7

الحقوق

34

%12.1

التربية

66

%23.5

العلوم اإلدارية

22

%7.8

العلوم الحياتية

20

%7.1

اآلداب

21

%7.5

العلوم االجتماعية

30

%10.7

الشريعة والدراسات اإلسالمية

88

%31.3

281

%100

الحالة االجتماعية

المعدل التراكمي
الكلية

المجموع الكلي

متغيرات الدراسة:
أوالا -المتغيرات المستقلة:
 -1الجنس :فئتان :ذكور واناث.
 -2نوع الدوام :وينقسم بالنسبة لطلبة كلية الدراسات العليا إلى الدوام بنظام كلي ،والدوام بنظام جزئي.
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 -3الحالة االجتماعية :وتنقسم إلى فئتين :متزوج ،وغير متزوج؛ وذلك ليتضح مدى تأثير الحالة
االجتماعية على مستوى الطالب األكاديمي.
 -4المستوى التحصيلي للطالب :ويقسم  -بحسب المعدل الدراسي بالنسبة لطلبة كلية الدراسات العليا
 إلى مستويين ،هما من ( )2.67إلى ( ،)3.33ويعتبر بتقدير جيد جدا ،ومن ( )3.34إلى (،)4ويعتبر بتقدير امتياز.
 -5الكلية األكاديمية :تنقسم إلى كلية الحقوق ،وكلية التربية ،وكلية العلوم اإلدارية ،وكلية العلوم
الحياتية ،وكلية اآلداب ،وكلية العلوم االجتماعية ،وكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.
ثانيا -المتغيرات التابعة:
تتمثل المتغيرات التابعة (المحك) في آراء الطلبة بجامعة الكويت حول الصعوبات التي
تواجههم في أثناء إعدادهم األطروحات والرسائل العلمية.
إجراءات الدراسة:
أوالا -أداة الدراسة:
 -1بناء األداة:
اعتمدت الباحثة االستبانة أداة لتحقيق أهدافها ،وتم االطالع على الدراسات واألدبيات التي
ناقشت الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا في أثناء إعدادهم األطروحات والرسائل
العلمية ،وبنيت األداة من خالل االعتماد على كل من دراسة سالم ( ،)2017والمغربي (1433ه)،
وشيحة ( ،)2007وعقيل ()2005؛ نظ ار لحداثتها وشموليتها لقياس مشكلة الدراسة.
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تكونت االستبانة من جزأين رئيسين ،هما :الجزء األول :ويتضمن البيانات األساسية الشخصية
واألكاديمية لعينة الدراسة ،وهي تشمل المتغيرات اآلتية( :الجنس ،ونوع الدوام ،والحالة االجتماعية،
والمعدل الدراسي ،والكلية) .الجزء الثاني :ويتضمن بنود االستبانة بصورتها النهائية ،وهي تتكون من
( )29بندا ،موزعة على ثالثة محاور على النحو اآلتي:
المحور األول :يشمل الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ،ويتكون من ( )7بنود.
المحور الثاني :يشمل الصعوبات المتعلقة بالطلبة ،ويتكون من ( )12بندا.
المحور الثالث :يشمل الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية ،ويتكون من ( )10بنود.
لكل بند خمسة مستويات لإلجابة ،وفقا لمقياس ( ،)Likret Scaleودرجة الموافقة تندرج تحت
خمس فئات على النحو اآلتي( :الموافقة بدرجة قليلة جدا = ،1الموافقة بدرجة قليلة = ،2الموافقة
بدرجة متوسطة = ،3الموافقة بدرجة كبيرة = ،4الموافقة بدرجة كبيرة جدا =.)5
ولتحديد تقديرات استجابات العينة وتحليلها ،تم االطالع على الدراسات السابقة ،ومن ثم
حددت مؤشرات التقييم بمستويات ثالثة ،هي :عالية ،ومتوسطة ،ومنخفضة ،وفق المعادلة اآلتية:
القيمة العليا لبدائل اإلجابة ألداة الدراسة – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة ألداة الدراسة مقسومة على عدد
المستويات الثالثة (عالية ،ومتوسطة ،ومنخفضة) وهي على النحو اآلتي1.33 = 3 ÷ )1-5( :
تساوي القيمة ( )1.33طول الفئة للمستويات الثالثة (عالية ،ومتوسطة ،ومنخفضة) ،على النحو
اآلتي:
2.33 =1.33 +1.00
3.66 =1.33 +2.33
45

5.00 =1.33 +3.66
ومن ثم تصنف قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول صعوبات اإلعداد
لألطروحات والرسائل العلمية على النحو اآلتي:
القيم من ( )2.33 -1.00تمثل قيما منخفضة.
القيم من ( )3.66 -2.34تمثل قيما متوسطة.
القيم من ( )5.00 -3.67تمثل قيم ا عالية.
 -2صدق األداة:
للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة عرضت على مجموعة من المحكمين ،وجميعهم من
األكاديميين المختصين في جامعة الكويت؛ وذلك للحكم على درجة مناسبة الفقرات من حيث صياغتها
ومالءمتها للمجال ،ودرجة تحقيقها للهدف الذي وضعت من أجله ،وللتأكد من صحة البنود لغوي ا
وعلميا ،ومدى وضوحها لعينة الدراسة ،وقد أخذ بآراء المحكمين وأجريت التعديالت الالزمة بناء على
مقترحاتهم؛ فأعيدت صياغة بعض البنود وحذف بعضها ،ويعد اتفاق المحكمين بيانا لصدق محتوى
االستبانة (الملحق ،)1و(الملحق.)2
 -3ثبات األداة:
حسب معامل ثبات األداة من خالل استخراج معامل الثبات الكلي بطريقة االتساق الداخلي
بحسب معادلة "ألفا كرونباخ" ( ،)Alpha-Cronpachمن خالل الحزمة اإلحصائية ( ،)SPSSوقد
طبقت على عينة استطالعية مكونة من ( )45من طلبة كلية الدراسات العليا ،وبلغت قيمة معامل
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الثبات الكلية للعبارات ( ،)0.88وهي درجة عالية من الثبات نوعا ما ،وذلك يدل على أن األداة
صالحة للتطبيق ،ويمكن االعتماد عليها في تحقيق أهداف الدراسة (انظر الجدول .)2
الجدول ()2
قيم معامل الثبات لالتساق الداخلي لعبارات الدراسة "ألفا كرونباخ"
عدد العبارات

محاور ومعايير أداة الدراسة

معدل ثبات ألفا كرونباخ

المعيار األول :الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

7

0.84

المعيار الثاني :الصعوبات المتعلقة بالطلبة

12

0.84

المعيار الثالث :الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية

10

0.80

الثبات الكلي

29

0.88

ثاني ا -إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
بعد التأكد من صدق األداة وثباتها ،اتبعت اإلجراءات الخاصة بتطبيق الدراسة ،بعد الحصول على
اإلذن بتسهيل المهمة لتطبيق أداة الدراسة في كلية الدراسات العليا (الملحق ،)3والحصول أيضا على
الجداول الدراسية للمقررات في الكليات المختلفة ،ووزعت االستبانة الورقية واإللكترونية على طلبة كلية
الدراسات العليا المشمولين بالدراسة ،وأجريت عملية توزيع االستبانات وتسليمها شخصي ا من قبل
الباحثة في المحاضرات ،ومن ثم قامت الباحثة بمراجعتها أيضا ،وقد بلغت عينة الدراسة (ن= )281
استبانة ،وعقب ذلك أدخلت جميع البيانات في برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،إصدار
( ،)21المعروفة اختصا ار ( ،)SPSSوأجري التحليل اإلحصائي المناسب لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
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المعالجة اإلحصائية:
أجريت المعالجات اإلحصائية المناسبة بعد إدخال البيانات في جهاز الحاسوب لتحليلها باستخدام
برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة:
 -1لإلجابة عن السؤال األول ،استخرجت التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة.
 -2لإلجابة عن السؤال الثاني ،استخدم اختبار ()Full Factorial Anova؛ للتأكد من الفروق في
استجابات عينة الدراسة بين طلبة كلية الدراسات العليا.
 -3لإلجابة عن السؤال الثالث ،استخدم التحليل اإلحصائي للمقارنة بين مجموعات الدراسة ،وهو
تحليل عامل التباين الثنائي ()Full Factorial Anova؛ لمناسبته لطبيعة الدراسة ،وهو التحليل
األكثر مالءمة لالستخدام في التفاعل بين المجموعات.
 -4لإلجابة عن السؤال الرابع ،استخدم التحليل اإلحصائي للمقارنة بين مجموعات الدراسة ،بتأثير
ثابت  ،2×2×7وهو تحليل عامل التباين الثالثي ()Full Factorial Anova؛ نظ ار لمناسبته لطبيعة
الدراسة ،وهو التحليل األكثر مالءمة لالستخدام في التفاعل بين المجموعات.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة ومناقشتها
يستعرض هذا الفصل نتائج الدراسة مرتبة وفقا ألسئلة الدراسة ،مع مناقشة النتائج مناقشة تتوافق
مع البيانات المتحصل عليها من استجابات أفراد عينة الدراسة.
مناقشة نتائج السؤال األول :ما الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت
في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية من وجهة نظرهم تبعا للمحاور اآلتية :المحور
األول :الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ،والمحور الثاني :الصعوبات المتعلقة بالطلبة،
والمحور الثالث :الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة
التقدير ،على نحو ما هو مبين في الجدول (.)3
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير والرتبة لتصورات أفراد عينة الدراسة حول درجة
الصعوبات التي تواجه طلبة جامعة الكويت وفق ا لمحاور الدراسة مرتبة تنازلي ا
العبارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
التقدير

المحور األول :الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
ضعف تدريب الطلبة على البحث العلمي

3.52

1.27

متوسطة

انشغال أعضاء هيئة التدريس باألعباء التدريسية

3.35

1.15

متوسطة

ضعف تعاون أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة على البحث العلمي

3.06

1.28

متوسطة
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تابع /الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير والرتبة لتصورات أفراد عينة الدراسة حول درجة الصعوبات
التي تواجه طلبة جامعة الكويت وفق ا لمحاور الدراسة مرتبة تنازلي ا
العبارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
التقدير

تابع /المحور األول :الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
ضعف استجابات أعضاء هيئة التدريس بتحكيم أدوات البحث العلمي

2.88

1.10

متوسطة

ضعف أعضاء هيئة التدريس بمهارات التحليل اإلحصائي

2.72

1.16

متوسطة

ضعف أعضاء هيئة التدريس بمهارات البحث العلمي

2.46

1.11

متوسطة

عدم التزام أعضاء هيئة التدريس بالمواعيد المتفق عليها مسبق ا لالجتماع

2.42

1.24

متوسطة

الكلي للمحور األول

2.92

0.85

3

متوسطة

المحور الثاني :الصعوبات المتعلقة بالطلبة
قلة معرفة الطلبة بكيفية تحليل أدوات البحث العلمي

3.91

1.00

مرتفعة

صعوبة اختيار المشكلة البحثية للبحث العلمي

3.90

1.01

مرتفعة

ضعف إلمام الطلبة بالمعالجة اإلحصائية

3.88

1.05

مرتفعة

ضعف إلمام الطلبة بكيفية البحث في الدوريات والمجالت األجنبية

3.81

1.13

مرتفعة

قلة اهتمام الطلبة بحضور المؤتمرات والورش العلمية

3.77

1.04

مرتفعة

ضعف الطلبة في إعداد أدوات البحث العلمي

3.77

0.95

مرتفعة

ضعف الطلبة بمهارات البحث العلمي

3.75

0.97

مرتفعة

عدم تفرغ الطلبة للقيام بالبحث العلمي

3.74

1.04

مرتفعة

طول الفترة الزمنية التي يحتاج إليها الطلبة لتجميع استجابات العينة

3.70

1.02

مرتفعة

3.64

1.14

ضعف مستوى الطلبة باللغة اإلنجليزية ومهاراتها
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متوسطة

تابع /الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير والرتبة لتصورات أفراد عينة الدراسة حول درجة الصعوبات
التي تواجه طلبة جامعة الكويت وفقا لمحاور الدراسة مرتبة تنازليا

المتوسط

العبارات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

درجة

التقدير

تابع /المحور الثاني :الصعوبات المتعلقة بالطلبة
ضعف ثقة الطلبة بمصداقية استجابات أدوات البحث العلمي

3.36

0.98

متوسطة

انخفاض مستوى الثقة بالنفس لدى الطلبة

3.27

1.12

متوسطة

الكلي للمحور الثاني

3.71

0.67

1

مرتفعة

المحور الثالث :الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية
افتقار الكلية لمركز يقدم خدمة التدقيق اللغوي

4.40

0.87

مرتفعة

افتقار الكلية لمركز يقدم خدمة التحليل اإلحصائي

4.16

1.01

مرتفعة

عدم وجود خدمة لترجمة الدراسات والدوريات األجنبية في الكلية

4.14

1.07

مرتفعة

قلة المراجع الحديثة في مكتبة الكلية

3.88

1.10

مرتفعة

قلة توافر مراكز للبحث العلمي في الكلية

3.81

1.14

مرتفعة

عدم السماح باستعارة األطروحات والرسائل العلمية الخاصة بالكلية

3.72

1.26

مرتفعة

صعوبة الحصول على أمر تسهيل المهمة عند التطبيق الميداني

3.44

1.19

متوسط

قلة عدد المراجع التي يسمح للطلبة باستعارتها في المرة الواحدة

3.21

1.30

متوسط

ضعف دور موظف المكتبة في مساعدة الطلبة

2.81

1.29

متوسط

عدم وجود أماكن مخصصة للطلبة في مكتبة الكلية

2.41

1.44

متوسط

الكلي للمحور الثالث

3.60

0.74

3.48

0.58

الكلي لجميع المحاور

*مالحظة 2.33- 1 ( :قيم منخفضة 3.66-2.34 ،قيم متوسطة 5-3.67 ،قيم مرتفعة)
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2

متوسطة
متوسطة

بعد قراءة النتائج الواردة في الجدول ( )3يتبين اآلتي:
كانت تصورات طلبة كلية الدراسات العليا عن درجة الصعوبات التي تواجههم بجامعة الكويت في
أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية متوسطة في جميع المحاور إجماالا ،وبمتوسط حسابي كلي
بلغ ( ،)3.48وانحراف معياري بلغ ( ،)0.584وهذا يدل ضمنا  -بحسب تصورات أفراد العينة-
على أن التسهيالت المقدمة لهم لتمكينهم من االنتهاء من إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية لم
تتوافر بالمستوى المطلوب ،وهو ما يجعل هناك حاجة إلى إدخال تحسينات على برامج كلية الدراسات
العليا والخدمات المقدمة ،وحاجة إلى تطويرها حتى تتالءم مع احتياجات الطلبة ومتطلباتهم للوصول
إلى مستوى المخرجات المستهدفة ،وال سيما فيما يتعلق بالصعوبات المتعلقة بالطلبة؛ حيث جاءت في
المرتبة األولى ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.71وانحراف معياري بلغ ( ،)0.67وجاء مجال الصعوبات
المتعلقة بالخدمات الجامعية في المرتبة الثانية ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.60وانحراف معياري بلغ
( ،)0.74بينما جاء مجال الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في المرتبة األخيرة ،بمتوسط
حسابي بلغ ()2.92؛ وانحراف معياري بلغ ( ،)0.85وقد راوحت المتوسطات الحسابية ألفراد عينة
الدراسة لمحاور االستبانة ككل ما بين ( 2.92و.)3.71
تطابقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة المغربي (1433ه(؛ حيث خلصت إلى أن
المتوسط الحسابي للصعوبات جاء بدرجة متوسطة في جميع المحاور الدراسة ،وجاء محور الصعوبات
المتعلقة بالطلبة في المرتبة األولى ،ومحور الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في المرتبة
األخيرة ،واتفقت مع دراسة (شطناوي2006 ،؛ وسالم)2017 ،؛ في أن المتوسط الحسابي لتقديرات
الطلبة كانت بدرجة متوسطة لدرجة الصعوبات التي تواجههم في إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم
العلمية ،كما اتفقت مع دراسة الشرمان ( )2010في درجة الصعوبات لمحاور الدراسة؛ حيث جاء

52

المستوى بدرجة متوسطة في جميع المحاور ،وفي حصول محور الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة
التدريس على المرتبة األخيرة ،واختلفت مع الدراسة نفسها في محور الصعوبات المتعلقة بالطلبة؛ حيث
حصلت على المرتبة الثانية.
وتوصلت دراسة عقيل ( )2005إلى ارتفاع تقديرات الطلبة حول الصعوبات التي تواجههم،
وأظهرت دراسة الياسين ( )2013ارتفاع تقديرات الطلبة أيضا ،والنتائج في كل منهما مشابهة إلى حد
ما لنتائج الدراسة الحالية ،وتوصلت الباحثة إلى أن طلبة كلية الدراسات العليا بحاجة إلى إتقان بعض
المهارات البحثية للسير في الطريق الصحيح عند إجراء األبحاث العلمية ،وأشارت إلى أنهم ضعفاء في
إجراء األبحاث بشكل عام ،وقد شملت الدراسة البحث عن مستوى مهارات اختيار المشكلة البحثية،
ووضع األفكار بشكل متماسك ،وتوثيق االستشهادات في مراجع البحث ،واستخدام المراجع اإلحصائية
المناسبة ،وتعرف أخالقيات الباحث الجيد ،وتبين أنهم يواجهون صعوبات كثيرة في أثناء كتابة
األطروحات والرسائل
العلمية ،ونقص ا في المراجع في مكتبة الكلية بجامعة الكويت ،ويعانون من انشغال أعضاء هيئة
التدريس بالمهام المكلفين بها ،وقلة تعاونهم في تدريب الطلبة على مهارات البحث العلمي.
وبالنظر إلى ترتيب عبارات محاور الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا ترتيبا تنازليا
وفقا لتصورات أفراد عينة الدراسة ،وفي ضوء قيم المتوسطات الحسابية ،فإننا نالحظ ما يأتي:
جاء محور الصعوبات المتعلقة بالطلبة في المرتبة األولى؛ إذ أشارت النتائج إلى أن استجابات
أفراد عينة الدراسة اتفقت على وجود هذه الصعوبات بدرجة مرتفعة ،وقد راوحت المتوسطات الحسابية
ألفراد عينة الدراسة للعبارات في هذا المجال بين ( 3.27و)3.91؛ مما يدل على أن الطلبة قيموا
أنفسهم بطريقة موضوعية ومصداقية عالية ،ومن ثم فإن كلية الدراسات العليا بحاجة إلى إعادة النظر
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في الخطط والمقررات الدراسية المقدمة في البرامج ،ويالحظ من النتائج الواردة أن العبارة ( ،)9ونصها
"قلة معرفة الطلبة بكيفية تحليل أدوات البحث العلمي" قد جاءت في المرتبة األولى ،وهذا دليل على أن
هناك صعوبات تواجه الطلبة عند تحليل استجابات أفراد العينة من خالل أدوات البحث العلمي؛ وقد
يعزى ذلك إلى قلة المقررات اإلحصائية التي يدرسها الطلبة في البرامج المختلفة ،كذلك يغلب على تلك
المقررات الجانب النظري أكثر من الجانب العلمي ،وقد يكون راجعا أيضا إلى عدد الطلبة في تلك
المقررات ،الذي عادة ما يكون كبي ار نوع ا ما ،وأغلب الخبرات اإلحصائية تكون من اجتهاد شخصي
وتعلم ذاتي؛ لذا ينبغي طرح مقررات جديدة تسهم في تنمية المهارات اإلحصائية لدى الطلبة ،والسيما
مهارات البحث العلمي لتكون ذات طابع عملي ،وتوعية الطلبة بضرورة حضور المؤتمرات والورش
العلمية لما لها من أهمية في اكتساب الخب ارت والمهارات وصقلها؛ إذ كانت عبارة " قلة اهتمام الطلبة
بحضور المؤتمرات والورش العلمية" قد حصلت على متوسط حسابي مرتفع ،كما ورد في النتائج أن
العبارتين )8( :و ( )10ونصهما "ضعف الطلبة بمهارات البحث العلمي" ،و"ضعف الطلبة في إعداد
أدوات البحث العلمي" ،كان المتوسط الحسابي لهما مرتفع ا؛ وقد يعزى ذلك إلى أن الطلبة ليس لديهم
المعلومات الكافية حول كيفية إعداد البحوث قبل الدخول إلى برامج كلية الدراسات العليا ،وقد يعود
السبب إلى أن درجة البكالوريوس ال تهتم اهتماما كافيا بإعداد البحوث العلمية بالطريقة الصحيحة ،كما
في دراسة الكندري ( 2016أ) ،وقد أوصت الباحثة بضرورة اهتمام جامعة الكويت في مقرر مناهج
البحث العلمي ذات الطابع التطبيقي ،وتشجيع طلبة البكالوريوس على إعداد البحوث والتوعية
بأهميتها.
وجاءت العبارة ( )19ونصها "انخفاض مستوى الثقة بالنفس لدى الطلبة" ،في المرتبة األخيرة،
بمتوسط حسابي بلغ ( )3.27وبدرجة تقدير متوسطة؛ وقد يعزى ذلك إلى محاوالت الطلبة تجنب
اإلخفاق في دراستهم ،وهو ما يترتب عليه شعورهم بالقلق ونقص الثقة بالنفس ،وقد تطابقت هذه
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النتيجة مع نتائج دراسة الشرمان ( ،)2010وهذا يؤكد ضرورة تشجيع الطلبة على المشاركة في
المؤتمرات والورش والدورات التخصصية المختلفة؛ لتعزير ثقتهم بالنفس ،واالرتقاء بمستواهم األكاديمي
والمعنوي ،ومن المالحظ أن عبارة "ضعف مستوى الطلبة باللغة اإلنجليزية ومهاراتها" ،كانت بدرجة
تقدير متوسطة ،ومع اشتراط اجتياز االختبارات العالمية للغة اإلنجليزية ،فإن الحد األدنى المطلوب
يكون منخفضا؛ ولذلك ظهرت هذه المشكلة.
وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة المغربي (1344ه) في كثير من عبارات
المحور؛ إذ أكدت الدراسة أن الطلبة يعانون ضعف ا في مهارات البحث العلمي وكيفية التحليل ألدوات
الدراسة ،وتشابهت إلى حد ما مع دراسة سالم ( )2017في المتوسط الحسابي للعبارات اآلتية " :قلة
معرفة الطلبة بكيفية تحليل أدوات البحث العلمي" ،و"صعوبة اختيار المشكلة البحثية للبحث العلمي"،
و"طول الفترة الزمنية التي يحتاج إليها الطلبة لتجميع استجابات العينة".
وجاء محور الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية في المرتبة الثانية؛ مما يدل على أن
استجابات أفراد عينة الدراسة اتفقت على وجود هذه الصعوبات بدرجة متوسطة ،وقد راوحت
المتوسطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة للعبارات بين ( 2.41و ،)4.40ويعزى ذلك إلى أن الخدمات
المقدمة من قبل كليات الدراسات العليا بجامعة الكويت ليست في المستوى المطلوب ،وهي تحتاج إلى
التعديالت واإلضافات الالزم توافرها لمساعدة الطلبة وتسهيل دراستهم ،ويالحظ من النتائج أن العبارة
( ،)26ونصها "افتقار الكلية لمركز يقدم خدمة التدقيق اللغوي" جاءت في المرتبة األولى بدرجة تقدير
مرتفعة ،والعبارة ( ،)25ونصها "افتقار الكلية لمركز يقدم خدمة التحليل اإلحصائي" ،في المرتبة الثانية
بدرجة تقدير مرتفعة ،والعبارة ( ،)24ونصها "عدم وجود خدمة لترجمة الدراسات والدوريات األجنبية
مركز تقدم
في الكلية" ،في المرتبة الثالثة بدرجة تقدير مرتفعة؛ وقد يعزى ذلك إلى نقص في توافر ا
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خدمات لطلبة كلية الدراسات العليا في كل من التدقيق اللغوي والخدمات اإلحصائية والترجمة داخل
الكليات.
وجاءت العبارة ( ،)29ونصها "عدم وجود أماكن مخصصة للطلبة في مكتبة الكلية" ،في
المرتبة األخيرة بدرجة تقدير متوسطة؛ مما يدل على توافر أماكن للطلبة في بعض الكليات ،في حين
أن البعض اآلخر يفتقر إلى األماكن الهادئة والمخصصة للطلبة في المكتبة الجامعية؛ حيث يساعد
هذا المكان على إنجاز المهام والبحوث بشكل هادئ بعيدا عن اإلزعاج ،وقد أشارت النتائج إلى ارتفاع
درجة الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية في العبارات اآلتية :قلة المراجع الحديثة ،وقلة توافر
مراكز للبحث العلمي ،ومنع استعارة األطروحات والرسائل العلمية؛ ولعل ذلك يرجع إلى بيروقراطية
النظام (السستم) وآلية شراء الكتب ،وعدم مواكبة كليات الدراسات العليا بجامعة الكويت الوسائل
الحديثة في االستعارة أو تحميل األطروحات عن طريق ( ،)pdfواالفتقار إلى الخدمات والتسهيالت
البحثية لطلبة كلية الدراسات العليا ،التي تتالءم مع احتياجاتهم.
أما بالنسبة إلى العبارات اآلتية" :صعوبة الحصول على أمر تسهيل المهمة عند التطبيق
الميداني" ،و"قلة عدد المراجع التي يسمح للطلبة باستعارتها في المرة الواحدة" ،و"ضعف دور موظف
المكتبة في مساعدة الطلبة" ،فقد أتت بتقديرات متوسطة من أفراد العينة؛ وربما ترجع أسباب ذلك إلى
كثرة المعامالت الورقية للحصول على أمر تسهيل مهمة ،وقلة عدد المراجع التي يسمح للطالب الواحد
باستعارتها ،واحتياج الطلبة إلى أمين مكتبة متخصص لمعرفة متطلبات طالب كلية الدراسات العليا؛
ألن احتياجاته تختلف عن احتياجات طالب البكالوريوس.
واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع كل من دراسة سالم ( ،)2017ودراسة المغربي (1344ه)
بدرجة متوسطة في نتائج عبارة" :صعوبة الحصول على أمر تسهيل المهمة عند التطبيق الميداني"،
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كما اتفقت مع دراسة عقيل ( )2005على ارتفاع مشكلة قلة توافر مراكز للبحث العلمي؛ إذ أكد
الباحث ضرورة توفير موازنة خاصة بالبحث العلمي ،واتفقت معهما أيض ا على درجة متوسطة لمشكلة
ضعف دور موظف المكتبة في مساعدة الطلبة على تلبية احتياجاتهم؛ انطالق ا من أن طلبة الدراسات
العليا تختلف احتياجاتهم عن احتياجات طلبة البكالوريوس ،كما أن قلة المراجع الحديثة في المكتبة
تؤثر سلبا في حكم الطلبة على العاملين فيها بوصفهم جزءا من هذه المشكلة ،وقد تشابهت هذه
الدراسة  -إلى حد ما  -مع نتائج دراسة سالم ( )2017في درجة متوسطة للمتوسط الحسابي لعبارة:
"قلة المراجع الحديثة في مكتبة الكلية".
وجاء محور الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في المرتبة الثالثة ،وهو أمر مقبول
نوع ا ما ولكن ليس في المستوى المأمول ،حيث أشارت النتائج إلى أن استجابات أفراد عينة الدراسة
اتفقت على درجة متوسطة للصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في جميع عبارات هذا المحور،
وقد راوحت المتوسطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة للعبارات بين ( 2.42و ،)3.52وهذا مؤشر على
أن هناك جهدا واهتمام ا مبذوالا من قبل أعضاء هيئة التدريس للطلبة وان لم يكن بالمستوى المطلوب؛
وقد يعزى هذا المستوى إلى انشغال أعضاء هيئة التدريس باألعمال المكلفين بها واللجان والمهام
الدراسية؛ وهذا ما يفسره استجابة عينة الدراسة للعبارات اآلتية )7( :و( )3و( )6ونصها" :انشغال
أعضاء هيئة التدريس باألعباء التدريسية" ،و"ضعف استجابات أعضاء هيئة التدريس بتحكيم أدوات
البحث العلمي" ،و"عدم التزام أعضاء هيئة التدريس بالمواعيد المتفق عليها مسبق ا لالجتماع" ،وقد
حصلت على متوسط حسابي بدرجة متوسطة.
وتطابقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عقيل ( ،)2005ودراسة المغربي (1344ه( ،بدرجة
متوسطة للصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ،في عبارة "ضعف تدريب الطلبة على أدوات
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البحث العلمي"؛ حيث احتلت المرتبة األولى في هذا المجال ،واتفقت مع نتائج دراسة سالم ()2017
بدرجة متوسطة للعبارات الخاصة بانشغال أعضاء هيئة التدريس باألعباء التدريسية ،وضعف تعاون
أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة ،وتشابهت إلى حد ما مع الدراسة نفسها في ارتفاع المتوسط الحسابي
لعبارة "ضعف أعضاء هيئة التدريس بمهارات البحث العلمي".
مناقشة نتائج السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في صعوبات إعداد األطروحات
والرسائل العلمية ،تعزى لمتغيرات (الجنس ،ونوع الدوام ،والحالة االجتماعية ،والمعدل الدراسي،
والكلية)؟
 -1بحسب متغير الجنس:
لإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار ()Full Factorial Anova؛ للتأكد من الفروق في
استجابات عينة الدراسة بين طلبة كلية الدراسات العليا ،وتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم
العلمية تبعا لمتغير الجنس ،وهو ما يبينه الجدول ( ،)4ولعل هذا يدل على أن طلبة كلية الدراسات
العليا ـ على اختالف جنسهم ـ متفقون على أن هذه الصعوبات تواجههم في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم
ورسائلهم العلمية بدرجات متقاربة ،وأن كلية الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس يتعاملون مع الطلبة
بعدالة ومساواة دون تمييز وفقا لمتغير الجنس ،واتفقت هذه الدراسة مع دراسة المغربي (1433ه)،
ودراسة عقيل ( ،)2005ودراسة الشرمان ( ،)2010ودراسة شطناوي ( ،)2006ودراسة الغامدي
( ،)2016ودراسة الغامدي ( ،)2012ودراسة البنا ( ،)2006واختلفت هذه النتيجة مع دراسة سالم
(.)2017
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الجدول ()4
التأثير الرئيسي لمتغير الجنس
المتغير

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

الجنس

0.29

1

0.29

0.88

0.35

الخطأ

66.97

201

0.33

الكلي

3497.18

281

 -2بحسب متغير نوع الدوام:
لإلجابة عن هذا السؤال ،استخدم اختبار ()Full Factorial Anova؛ للتأكد من الفروق في
استجابات عينة الدراسة بين طلبة كلية الدراسات العليا ،وتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم
العلمية تبعا لمتغير نوع الدوام ،وهو ما يبينه الجدول ()5؛ وربما يرجع السبب إلى أن الطلبة في نظام
التفرغ الجزئي قد أنهوا دراستهم للمقررات الدراسية ،وتفرغوا لكتابة األطروحة أو الرسالة العلمية؛ مما
يجعلهم في المستوى نفسه للطلبة في نظام التفرغ الكلي ،الذين يواجهون فيه الدرجة نفسها من
الصعوبات دون تمييز ،كما اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة عقيل ( ،)2005ودراسة الغامدي
( ،)2016ودراسة العنزي ( ،)2012واختلفت مع دراسة الكندري ( )2014في محور إعداد البحوث
العلمية.
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الجدول ()5
التأثير الرئيسي لمتغير نوع الدوام
مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

المتغير
نوع الدوام

0.45

1

0.45

1.34

0.25

الخطأ

66.97

201

0.33

الكلي

3497.18

281

 -3بحسب متغير الحالة االجتماعية:
لإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار ()Full Factorial Anova؛ للتأكد من الفروق في
استجابات عينة الدراسة بين طلبة كلية الدراسات العليا ،وتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم
العلمية تبع ا لمتغير الحالة االجتماعية؛ وهو ما يبينه الجدول ()6؛ وقد يعود السبب إلى أن كلية
الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس يتعاملون مع الطلبة بعدالة ومساواة ،دون النظر إلى الحالة
االجتماعية والمسؤوليات وااللتزامات الشخصية ،وأنهم يتبعون المعايير العلمية في إرشادهم لإلعداد
لألطروحات والرسائل العلمية ،وتطابقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة البنا ( ،)2006ودراسة مصلح
وندى ( ،)2007ودراسة الكندري (.)2014
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الجدول ()6
التأثير الرئيسي لمتغير الحالة االجتماعية
مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

المتغير
الحالة االجتماعية

0.03

1

0.03

0.09

0.77

الخطأ

66.97

201

0.33

الكلي

3497.18

281

 -4بحسب متغير المعدل الدراسي:
لإلجابة عن هذا السؤال ،استخدم اختبار ()Full Factorial Anova؛ للتأكد من الفروق في
استجابات عينة الدراسة بين طلبة كلية الدراسات العليا ،وتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم
العلمية تبع ا لمتغير المعدل الدراسي ،وهو ما يبينه الجدول ()7؛ ولعل السبب يعود إلى أن من
متطلبات تسجيل أطروحات الماجستير أو رسائل الدكتوراه ،أن يكون الطالب قد اجتاز ( )12وحدة
دراسية على األقل في مقررات دراسية معتمدة للدرجة العلمية ،وبمعدل متوسط للتقديرات ال يقل عن
( )2.67نقطة؛ فاختالف المعدل الدراسي للطلبة لم يؤثر على مستوى الصعوبات ،وهم في مختلف
المعدالت الدراسية لديهم وجهة النظر نفسها حول الصعوبات التي تواجههم ،ولديهم خبرات متساوية
حول كيفية عمل البحوث العلمية ،وأعضاء هيئة التدريس يشرفون عليهم دون النظر إلى تخصصاتهم،
واتفقت هذه النتائج مع دراسة الكندري (.)2014
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الجدول ()7
التأثير الرئيسي لمتغير المعدل الدراسي
مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

المتغير
المعدل الدراسي

0.03

1

0.03

0.08

0.77

الخطأ

66.97

201

0.33

الكلي

3497.18

281

 -5بحسب متغير الكلية:
لإلجابة عن هذا السؤال ،استخدم اختبار ()Full Factorial Anova؛ للتأكد من الفروق في
استجابات عينة الدراسة بين طلبة كلية الدراسات العليا ،وتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم
العلمية تبع ا لمتغير الكلية ،وهو ما يبينه الجدول ( ،)8وتعتقد الباحثة أن السبب يعود إلى أن القوانين
واإلجراءات والصعوبات ال تختلف بالنسبة إلى جميع طلبة كليات الدراسات العليا ،والى تشابه الطلبة
أيضا من حيث البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وتماثل الظروف التي يمرون بها نوعا ما،
ومن ثم فإن عدم وجود فروق في متغير الكلية أمر تلقائي؛ إذ إن الصعوبات تعتبر مشتركة في جميع
الكليات ،وتطابقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من عقيل ()2005؛ وشطناوي (،)2006
والشرمان (.)2010
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الجدول ()8
التأثير الرئيسي لمتغير الكلية
المتغير

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

الكلية

1.83

6

0.31

0.92

0.49

الخطأ

66.97

201

0.33

الكلي

3497.18

281

مناقشة نتائج السؤال الثالث :هل هناك تفاعل إحصائي في صعوبات إعداد األطروحات والرسائل
العلمية ،بين (متغير الجنس ومتغير الكلية) ،و(متغير الجنس ومتغير الحالة االجتماعية)؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،استخدم التحليل اإلحصائي للمقارنة بين مجموعات الدراسة ،وهو تحليل
عامل التباين الثنائي ()Full Factorial Anova؛ لمناسبته لطبيعة الدراسة ،ويعد التحليل األكثر
مالءمة للمقارنة بين تفاعل المجموعات؛ وتبين أنه ال يوجد تفاعل إحصائي عند مستوى ()α≤0.05
في الصعوبات التي تواجه الطلبة في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية بين (متغير الجنس
ومتغير الكلية) ،وبين (متغير الجنس ومتغير الحالة االجتماعية) ،وهو ما يبينه الجدول (.)9
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الجدول ()9
التأثير الرئيسي للتفاعل بين (متغير الجنس ومتغير الكلية) ،و(متغير الجنس ومتغير الحالة االجتماعية)
المتغير

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

الجنس

0.29

1

0.29

0.88

0.35

الكلية

1.83

6

0.31

0.92

0.49

الحالة االجتماعية

0.03

1

0.03

0.09

0.77

الجنس* الكلية

2.76

6

0.46

1.38

0.23

0.01

1

0.01

0.04

0.84

الخطأ

66.97

201

0.33

الكلي

3497.18

281

الجنس* الحالة
االجتماعية

مناقشة نتائج السؤال الرابع :هل هناك تفاعل إحصائي في صعوبات إعداد األطروحات والرسائل
العلمية ،بين (متغير الجنس ومتغير الحالة االجتماعية ومتغير الكلية) ،و(متغير نوع الدوام ومتغير
الحالة االجتماعية ومتغير الكلية)؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،استخدم التحليل اإلحصائي للمقارنة بين مجموعات الدراسة ،وهو تأثير
ثابت  2×2×7تحليل عامل التباين الثالثي ()Full Factorial Anova؛ لمناسبته لطبيعة الدراسة،
ويعد التحليل األكثر مالءمة للمقارنة بين تفاعل المجموعات ،وتبين أنه ال يوجد تفاعل إحصائي عند
مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية
بين (متغير الجنس ومتغير الحالة االجتماعية ومتغير الكلية) ،وبين (متغير نوع الدوام ومتغير الحالة
االجتماعية ومتغير الكلية) ،وهو ما يبينه الجدول (.)10

64

الجدول ()10
التأثير الرئيسي للتفاعل بين (متغير الجنس ومتغير الحالة االجتماعية ومتغير الكلية) ،و(متغير نوع الدوام ومتغير
الحالة االجتماعية ومتغير الكلية)
المتغير

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى
الداللة

الجنس

0.29

1

0.29

0.88

0.35

نوع الدوام

0.45

1

0.45

1.34

0.25

الحالة االجتماعية

0.03

1

0.03

0.09

0.77

الكلية

1.83

6

0.31

0.92

0.49

الجنس* الحالة االجتماعية* الكلية

0.61

2

0.31

0.92

0.40

نوع الدوام* الحالة االجتماعية* الكلية

2.34

6

0.39

1.17

0.32

الخطأ

66.97

201

0.33

الكلي

3497.18

281
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الفصل الخامس
ملخص ألهم النتائج والتوصيات
يتضمن هذا الفصل من الدراسة ملخصا ألهم النتائج المتحصل عليها ،باإلضافة إلى التوصيات
التي قد تسهم في الحد من الصعوبات التي يمر بها طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت.
أوالا  -أهم النتائج:
من العرض السابق لنتائج الدراسة ،يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية في
النقاط اآلتية:
 -1الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم
ورسائلهم العلمية كانت بدرجة متوسطة في جميع المحاور ،إجماالا.
 -2الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم
ورسائلهم العلمية  -في محور الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ،ومحور الصعوبات المتعلقة
بالخدمات الجامعية  -جاءت بدرجة متوسطة.
 -3الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم
ورسائلهم العلمية – في محور الصعوبات المتعلقة بالطلبة  -كانت بدرجة مرتفعة.
 -4ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في
أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية تبعا لمتغير الجنس.
 -5ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في
أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية تبع ا لمتغير نوع الدوام.
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 -6ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في
أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية تبع ا لمتغير الحالة االجتماعية.
 -7ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في
أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية تبعا لمتغير المعدل الدراسي.
 -8ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في
أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية تبع ا لمتغير الكلية.
 -9ال يوجد تفاعل إحصائي عند مستوى ( )α≤0.05في الصعوبات التي تواجه الطلبة في أثناء
إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية بين متغير الجنس ،ومتغير الحالة االجتماعية ،ومتغير الكلية.
ثاني ا  -توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج المتحصل عليها توصي الدراسة باآلتي:
 -1توطيد العالقة اإلشرافية بين الطلبة والمشرفين وتنظيمها ،من خالل:
أ ـ تحديد ساعات إشرافية أسبوعية على جدول المشرفين والطلبة ،بالتنسيق بينهما؛ بحيث
تكون معلنة ،كما هو الحال في المحاضرات والساعات المكتبية.
ب ـ عقد اجتماعات دورية داخلية نهاية كل فصل دراسي بين الطلبة ولجنة المناقشة إلبداء
الرأي حول محتوى األطروحة قبل المناقشة النهائية العلنية.
ت ـ تنظيم حلقات دورية نقاشية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة القضايا
المستجدة.
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 -2ضرورة تعزير المهارات البحثية لطلبة كلية الدراسات العليا ،من مثل خطة البحث وأدواته ،من
خالل:
أ ـ تكليف أعضاء هيئة التدريس الطلبة القيام باألبحاث العلمية في أثناء المقررات الدراسية.
ب ـ تكليف أعضاء هيئة التدريس الطلبة القيام بإعداد أدوات البحث العلمي في أثناء
المقررات الدراسية.
ت ـ إضافة مقررات جديدة تهتم بهذا الخصوص في صحائف التخرج.
 -3تأكيد أهمية معرفة طلبة كلية الدراسات العليا بمناهج البحث العلمي ،واإللمام بمهارات التحليل
اإلحصائي ،والبحث في الدوريات والمجالت ،وذلك من خالل:
أ ـ طرح مقرر إلزامي على طلبة كلية الدراسات العليا ،يهتم بمناهج البحث العلمي ،واإللمام
بمهارات التحليل اإلحصائي ،على أن يأخذ المقرر الطابع التطبيقي.
ب ـ توعية طلبة كلية الدراسات العليا بأهمية حضور الورش التخصصية التي تعنى بالبحث
في الدوريات والمجالت العلمية.
ت ـ تسهيل إجراءات حضور الطلبة للمؤتمرات سواء المحلية أو العالمية.
 -4تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم ،وزيادة الدافعية عندهم ،وتشجيعهم على االستمرار ،من خالل:
أ ـ توجيه الطلبة إلى االنخراط في المشاركة بالدورات والمؤتمرات في مجال تخصصهم.
ب ـ التعامل مع طلبة الدراسات العليا باحترام وتقدير بوصفهم باحثين مستقبليين.
ت ـ تشكيل رابطة لخريجي كلية الدراسات العليا يستمر فيها الطلبة حتى بعد التخرج؛
لالستفادة من خبراتهم في البحث العلمي وخدمة المجتمع.
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 -5تنسيق قبول الطلبة من حيث العدد المناسب ،من خالل :ربط قبولهم في البرامج المختلفة بما
يتناسب مع أعداد أعضاء هيئة التدريس المشرفين عليهم.
 -6تطوير الخدمات التي تقدمها كلية الدراسات العليا بما يتالءم مع حاجات الطلبة لإلسهام في
تسهيل تخرجهم ،من خالل:
أ ـ توفير مراكز تقدم خدمات للتدقيق اللغوي.
ب ـ توفير مراكز تقدم خدمات التحليل اإلحصائي.
ت ـ توفير مراكز تقدم خدمات الترجمة.
 -7تفعيل دور المكتبة الجامعية ،من خالل:
أ ـ توفير المصادر الحديثة والوسائل التكنولوجية.
ب ـ تعزيز التعاون مع الجامعات لتبادل المصادر والكتب.
ت ـ توظيف أمين مكتبة حاصل على شهادة الماجستير؛ حتى يكون ملما بجميع متطلبات
طلبة كلية الدراسات العليا.

ثالثا  -الدراسات المقترحة:
امتدادا لما توصلت إليه الدراسة الحالية ،يمكن اقتراح الدراسات اآلتية:
 -1دراسة الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا في الكليات العلمية ،وفق ا للمتغيرات
اآلتية( :الجنس ،نوع الدوام ،الحالة االجتماعية ،المعدل الدراسي ،الكلية) ،ومقارنة النتائج مع نتائج
هذه الدراسة.
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 -2دراسة الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت في أثناء إعدادهم
األطروحات والرسائل العلمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 -3دراسة معرفة مدى امتالك طلبة كلية الد ارسات العليا لمهارات البحث العلمي ،وكيفية تعزيزها.
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الملحق ()1
أداة الدراسة (االستبانة)

جامعة الكويت
كلية الدراسات العليا
برنامج ماجستير اإلدارة التربوية
تحية طيبة وبعد،،،،،،،
إلى طلبة كلية الدراسات العليا ......
أضع بين أيديكم هذه االستبانة التي تهدف إلى تعرف "الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات
العليا بجامعة الكويت في أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية من وجهة نظرهم"؛ وذلك
استكماالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية ،بإشراف الدكتور سالم سعد
الهاجري.
لذا أرجو التكرم بقراءة االستبانة بدقتكم المعهودة واإلجابة عن بنودها بما ترونه مناسبا ،وذلك بوضع
العالمة (√) في الخانة المناسبة.
ولكم جزيل الشكر والتقدير لحسن تعاونكم.
الباحثة
ليلى خيراهلل مهدي الشمري
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 المعلومات الشخصية واألكاديمية:أرجو التكرم بوضع اإلاشرر √) وفق المعلومرت الخرصة بك:
انثى

ذكر
الجنس
1

2

دوام كلي

دوام جزئي

نوع الدوام
1

2

متزوج

غير متزوج

الحرلة االجتمرعية
1

الحقوق

التربية
1

2

العلوم الحيرتية

العلوم اإلدارية

كليرت مهنية

3

اآلداب

الكلية

كليرت نظرية

4
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العلوم االجتمرعية

نوع
الكلية

الدراسي................. :

الاشريعة والدراسرت
اإلسالمية

المعدل

2

5

6

7

درجة الموافقة
الرقم

درجة

العبــــــــــــــارات

قليلة
جد ا

()1

درجة
قليلة

()2

درجة

درجة

متوسطة كبيرة
()3

()4

درجة
كبيرة
جد ا

()5

الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
1

ضعف أعضاء هيئة التدريس بمهارات البحث العلمي.

1

2

3

4

5

2

ضعف أعضاء هيئة التدريس بمهارات التحليل اإلحصائي.

1

2

3

4

5

ض ــعف اس ــتجابات أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس بتحك ــيم أدوات البح ــث

1

2

3

4

5

ض ــعف تع ــاون أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس م ــع الطلب ــة عل ــى البح ــث

1

2

3

4

5

ضعف تدريب الطلبة على البحث العلمي.

1

2

3

4

5

عــدم الت ـزام أعضــاء هيئــة التــدريس بالمواعيــد المتفــق عليهــا مســبق ا

1

2

3

4

5

انشغال أعضاء هيئة التدريس باألعباء التدريسية.

1

2

3

4

5

3
4
5
6
7

العلمي.
العلمي.

لالجتماع.

الصعوبات المتعلقة بالطالب
8

ضعف الطلبة بمهارات البحث العلمي.

1

2

3

4

5

9

قلة معرفة الطلبة بكيفية تحليل أدوات البحث العلمي.

1

2

3

4

5

10

ضعف الطلبة في إعداد أدوات البحث العلمي.

1

2

3

4

5

11

ضعف ثقة الطلبة بمصداقية استجابات أدوات البحث العلمي.

1

2

3

4

5

12

ضعف إلمام الطلبة بالمعالجة اإلحصائية.

1

2

3

4

5

13

قلة اهتمام الطلبة بحضور المؤتمرات والورش العلمية.

1

2

3

4

5

14

ضعف مستوى الطلبة باللغة اإلنجليزية ومهاراتها.

1

2

3

4

5

ض ـ ــعف إلم ـ ــام الطلب ـ ــة بكيفي ـ ــة البح ـ ــث ف ـ ــي ال ـ ــدوريات والمج ـ ــالت

1

2

3

4

5

16

عدم تفرغ الطلبة للقيام بالبحث العلمي.

1

2

3

4

5

17

صعوبة اختيار المشكلة البحثية للبحث العلمي.

1

2

3

4

5

15

األجنبية.
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درجة الموافقة
الرقم

درجة

العبــــــــــــــارات

قليلة
جد ا

()1
18
19

درجة
قليلة

متوسطة كبيرة

كبيرة
جد ا

()3

()4

()5

طــول الفتــرة الزمني ــة الت ــي يحت ــاج إليهــا الطلب ــة لتجميــع اس ــتجابات

1

2

3

4

5

انخفاض مستوى الثقة بالنفس لدى الطلبة.

1

2

3

4

5

العينة.

()2

درجة

درجة

درجة

الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية
عـ ــدم السـ ــماح باسـ ــتعارة األطروحـ ــات والرسـ ــائل العلميـ ــة الخاصـ ــة

1

2

3

4

5

21

صعوبة الحصول على أمر تسهيل المهمة عند التطبيق الميداني.

1

2

3

4

5

22

قلة توافر مراكز للبحث العلمي في الكلية.

1

2

3

4

5

23

قلة المراجع الحديثة في مكتبة الكلية.

1

2

3

4

5

24

عدم وجود خدمة لترجمة الدراسات والدوريات األجنبية في الكلية.

1

2

3

4

5

25

افتقار الكلية إلى مركز يقدم خدمة التحليل اإلحصائي.

1

2

3

4

5

26

افتقار الكلية إلى مركز يقدم خدمة التدقيق اللغوي.

1

2

3

4

5

27

ضعف دور موظف المكتبة في مساعدة الطلبة.

1

2

3

4

5

28

قلة عدد المراجع التي يسمح للطلبة باستعارتها في المرة الواحدة.

1

2

3

4

5

29

عدم وجود أماكن مخصصة للطلبة في مكتبة الكلية.

1

2

3

4

5

20

بالكلية.
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الملحق ()2
أسماء المحكمين
المحكمون

المؤهالت

د .مساعد الهارون

عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط
التربوي بجامعة الكويت
عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط

أ .د .عبدالعزيز غانم الغانم

التربوي بجامعة الكويت
عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط

أ .د .محمد المسيليم

التربوي بجامعة الكويت
عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط

د .عبدالعزيز المحيلبي

التربوي بجامعة الكويت
عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط

د .سلطان الديحاني

التربوي بجامعة الكويت
عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط

د .مزنة العازمي

التربوي بجامعة الكويت
عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط

د .منيرة الهيلم

التربوي بجامعة الكويت
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الملحق ()3
خطابات تسهيل مهمة
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السيرة الذاتية للباحثة
االسم :ليلى خيراهلل مهدي الشمري.
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العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
الخبرة :العمل في و ازرة التربية معلمة لمدة ( )7سنوات.
اإلنجازات:
 المشاركة في تأليف كتاب مع عدة طالبات من كلية الدراسات العليا في برنامج اإلدارةالتربوية ،بإشراف األستاذ الدكتور :جاسم محمد الحمدان ،بعنوان (األصالة والحداثة في علوم
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 شهادة أساسيات (.)spss -زيارة المعارض والمؤتمرات التربوية لإللمام بالمستجدات العلمية والتربوية.
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Abstract
The current study aimed to identify the difficulties that face the
students of Graduate Studies Collage in Kuwait University during their
preparation of theses and dissertation from their perspective. In this study, the
Survey descriptive Approach was used to achieve this aim. The study applied
on Stratified Random Sampling which consisted of (281) students by using a
questionnaire. The questionnaire was consisted of 29 items and distributed on
three dimensions of the difficulties which were related to the teaching staff,
the students and the university services. The main findings of this study were:
(1) the mean of the difficulties that face the students of Graduate Studies
Collage in Kuwait University during their preparation of theses and
researches from their perspective was moderate; (2) the mean of difficulties
related to the teaching staff and university services were of moderate whereas
the mean of difficulties related to the students was high; (3) There was no
statistical differences in means of responses due to gender, Classification, the
marital status, GPA or the collage; (4) there was no statistical interaction
between the variables of gender, material status and collage. The study
concluded with some recommendations which based on findings as
developing the research skills of the students of Graduate Studies Collage. In
addition, the study suggests improving the services of Graduate Studies
Collage according to the need of the students.
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