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 الملخص

جامعة الكويت بالصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا  هدفت هذه الدراسة إلى تعرف
 المسحي المنهج الوصفيم ستخدا قدو ، من وجهة نظرهم العلمية همرسائلو  همطروحاتأل همأثناء إعدادفي 

كلية الدراسات من طلبة ( 281قوامها ) ،طبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية .الدراسة أهداف لتحقيق
 ةموزعة على ثالث، ( عبارة29تكونت من )األداة التي  بنيت ولتحقيق هذا الهدف .العليا بجامعة الكويت

والصعوبات  ،والصعوبات المتعلقة بالطالب ،الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريسمتمثلة بور محا
تصورات طلبة كلية الدراسات العليا عن )أ( وكانت أبرز نتائج الدراسة:  .المتعلقة بالخدمات الجامعية

كانت  ،لهم العلميةأثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائ في درجة الصعوبات التي تواجههم بجامعة الكويت
بمجال الصعوبات المتعلقة بأعضاء  الطلبة تصورات)ب(  .بدرجة متوسطة في جميع المجاالت إجماالا 

 تصورات)ت(  .جاءت بدرجة متوسطة ،ات الجامعيةهيئة التدريس، ومجال الصعوبات المتعلقة بالخدم
وجد فروق ذات داللة إحصائية تال  )ث( .كانت بدرجة مرتفعة ،بمجال الصعوبات المتعلقة بالطالبالطلبة 

ئلهم أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسا في ( في الصعوبات التي تواجه الطلبةα≤0.05عند مستوى )
، ومتغير الحالة االجتماعية، ومتغير المعدل الدراسي، متغير نوع الدوامالعلمية تبعاا لمتغير الجنس، و 

في ( في الصعوبات التي تواجه الطلبة α≤0.05توى )إحصائي عند مس ال يوجد تفاعلومتغير الكلية، و 
ومتغير  ،ومتغير الحالة االجتماعية ،أثناء إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم العلمية بين متغير الجنس

مهارات طلبة كلية الدراسات  زتعزيبضرورة أوصت  الدراسة من نتائج هوفي ضوء ما توصلت إلي .الكلية
كليات الدراسات العليا بما  هاقدمتي تالدراسة تطوير الخدمات ال تقترحا ، كماالعليا في البحث العلمي

 تخرجهم. عملية سهليجات طلبة كلية الدراسات العليا و م مع حاءيتال
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 لتقديرالشكر وا

 الحمدهلل رب العالمين على واسع فضله وجزيل إحسانه بأن أعانني على إتمام رسالتي العلمية.

كلية الدراسات العليا التي أتاحت أمامي هذه الفرصة ال سيما و  ،أتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة الكويت

 الستكمال دراستي العليا...

تور الفاضل/ سالم سعد الهاجري لقبوله اإلشراف على هذه كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى الدك

 جهوده متابعة هذا العمل، راجية المولى ــ عز وجل ــ أن يجعللما بذله من جهد ووقت في األطروحة، و 

 في ميزان حسناته.

الذين تفضلوا بقبول مناقشة  ،كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة األفاضل أعضاء اللجنة الموقرين

سهامهم في إثرائها من خالل علمهم وخبر   تهم ونصائحهم.ااألطروحة، وا 

وختاماا، أتقدم باالمتنان إلى األساتذة األفاضل الذين كان لهم األثر الكبير في مسيرتي العلمية، وأسأل   

صة لوجهه العلم وكلية الدراسات العليا، وأن يجعل أعمالنا خال طلبةاهلل ــ عز وجل ــ أن ينفع بهذه الدراسة 

 الكريم. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

حداث  هامستقبلالمجتمعات وقياس تطورها وصناعة المحرك األساسي لتنمية يعد التعليم  وا 

عداد الكواديتم من خاللها بناء الفرد والمجتمع،  ة، وهو عمليةيرات المنشوديالتغ ر البشرية ذات وا 

 ومواكبة حاجات المجتمع ادرة على تلبيةمتميزة، وق مؤهالتصائص و الكفاءة العالية، التي تتميز بخ

 ية واإلدارية، وغيرها من الوظائفتقوم بشغل الوظائف العلمية والتقنية والمهنالتغيرات المستمرة، و 

قتصادي على النمو اال هذا التعليم ريرجع سببه إلى أثبالتعليم العالي االهتمام  حيث إن بكفاءة واقتدار.

المؤهالت والمهارات طالب الومنه يكتسب تعليم وأعالها، مراحل ال ىأرق وال سيما أنهتماعي، واالج

 .ه(1433)المغربي،  المختلفة

 اا ومفتاحمحفزة يمثل طاقة فكرية  ؛ إذ إنهمهم وأساسي في المجتمع بدور التعليم العالي نهضي

يحظى و  (،pavel, 2012الي )هم في تكوين المجتمع المثيوفر للفرد حياة أفضل، ويسو  ،للنجاح

مية مباشرة على التنمية البشرية، أه ؛ لما له منالتعليم العالي بمكانة خاصة في المؤسسات التعليمية

الدراسات العليا كلية يشمل برامج ل بل يمتد، البكالوريوسال يقتصر على الحصول على درجة  وهو

تقديم إلى جامعة الكويت  وتسعى .الدكتوراهرجة دالماجستير و  درجةو  العاليدرجة الدبلوم في  المتمثلة

المؤسسات التربوية التي تقوم تعتبر من أهم  انطالقاا من أنها ؛الدراسات العليا كليةفي برامج مختلفة 

قدرات هذه الكوادر  سبوتك، وتنميتها الكوادر البشريةتلفة بشكل مناسب، وبتأهيل باألدوار المخ

بأسلوب علمي  تكالوتنميته، وعالج المش المجتمع هذاإلى خدمة  الباحثين الذين يسعونومهارات 

حصائيات ميدانية، وفي  وموضوعي وواقعي ( أن 2014ذا السياق ذكرت الكندري )هناتج من آراء وا 

منها الحصول على وظائف  ،هناك فوائد عديدة تعود على الفرد عند التحاقه بأحد برامج التعليم العالي
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عن طريق للمشكالت حلول القدرة على إيجاد و  ،، والتفكير بشكل مناسبذات رواتب أعلىو أفضل 

 .المستمر لتطورواالبحث العلمي 

 أمامهانجاح جامعة الكويت في تحقيق أهدافها يعتمد على ما هو متاح  وفي ضوء ذلك فإن

ؤسسة حيث يعتبر عضو هيئة التدريس في الجامعات الطاقة الميكانيكية للم ؛من أعضاء هيئة التدريس

مكان الطلبةيضاا على أيعتمد و ككل،  ومن هذا ، ومواكبته علم وتقبل ما هو جديدللت م واستعداداتهماتهوا 

االرتقاء من خالل  ،كلية الدراسات العليا ةبطلكفاءة  برفع اا كبير  اا اهتمت جامعة الكويت اهتمام المنطلق

 في ةن الطلبأن يكو على حرصت  حيث ؛البحوث العلمية إعدادتقان ا  و  ،مقررات البرامج المطروحةب

لمشكالت موضوع ول جذرية لوصول إلى حلل ؛بجميع مراحل البحث وخطواته ينملم    هذه الكلية

لخدمات الجامعية التي ل إن حيث هذه المرحلة بنجاح؛وا جتاز ليومعالجة القضايا المجتمعية،  البحث

 .(2016)الكندري،  األهداف المنشودة أهمية في تحقيق توفرها الجامعة لطلبة كلية الدراسات العليا

الحاجة إلى البحث العلمي اآلن أكثر من أي وقت مضى؛ حيث يشهد العالم  تلقد ازداد

 سباقات بين الدول للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة الدقيقة التي تحقق الرفاهية والراحة والتقدم

ما تشهده البلدان المتقدمة  ة، ولذلك فإنعلى تحقيق ميزة تنافسي اعدسيمن شأنه أن ما  هوو  ؛للمجتمع

ل في األطروحات والرسائل الدور الذي يؤديه البحث العلمي المتمثاالهتمام بنتيجة  إنما هونمو من 

وانطالقاا من ذلك حظي البحث المجاالت،  مختلفتقدم في في تحقيق التنمية والهم حيث يس ؛العلمية

م من الدول والمؤسسات التعليمية فيها، وهيأت له جميع العلمي بنصيب وافر من الرعاية واالهتما

الجهات التي تهتم بالبحوث  قسمت الباحثة ات المادية والظروف المناسبة. وقدلباالحتياجات والمتط

غير الجهات  -ثانياا  .مثل الجامعات ومراكز البحوث ، منالحكومية الجهات -أوالا  :العلمية إلى قسمين

( المراكز البحثية في 2012العتيبي ) قس م نفسه السياق وفي سات الخاصة،مثل المؤس ، منحكوميةال
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مثل معهد الكويت لألبحاث  ، منمؤسسات بحثية مستقلة -هي: أوالا  ،أقسام ةدولة الكويت إلى أربع

 .مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، منقطاع األبحاث في الجامعات -ثانياا . العلمية

 .مثل مركز تنمية مصادر المياه، ووحدة البحوث الصحية ، منت الدولةاوحدات البحث في وزار  -ثالثاا 

والهدف الرئيسي من هذه البحوث  .مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، منالمؤسسات التمويلية -رابعاا 

مانجاحات جديدة،  وتحقيق ،ما اكتشاف معارف جديدةإالعلمية  ني منها مشكالت موجودة تعاحل  وا 

؛ 2014)ذنون، وتنميته وتطويره  الوضع الراهن تحسين علىمما يساعد  ؛هذه المؤسسات

Hatamleh ،2016.) 

 تمشكالعدة ضغوطات و  تعترضهم طلبة كلية الدراسات العليا مما الحظته الباحثة أنو 

دارية،  تطوره  تعرقلو أ ه،جودة عملتقلل من و  ،أداءه تعوقو من نشاط الباحث  تحد  علمية وأكاديمية وا 

تسبب في تسربه من برنامج تكمال دراسة الدكتوراه، أو قد إضمور رغبته في تؤدي إلى أو  ه،وتقدم

ب القرار النظر في هذه الضغوطات صحاأللذا ينبغي  ؛الماجستير أو الدكتوراه في كلية الدراسات العليا

 ا.آثاره ومحاولة حلها والحد من والعمل على مواجهتها، والتصدي للمشكالت

 مشكلة الدراسة:

وقد ، إكمال دراستهم العليالراغبين في  أمام امجاالا في دول العالم تاحت معظم الجامعات أ

دراسات العليا في كلية ال ،الماجستير والدكتوراهو  كل من الدبلوم العاليبرامج بجامعة الكويت  اهتمت

العلمي  مهتحصيلوزيادة  الطلبة ىو أهمية في تطوير مستمن لما لها  ؛فيها التخصصات على اختالف

كما ورد في   ،برامجهذه الأعداد الطلبة الملتحقين ب تتزايدقد و وتطوير الوضع األكاديمي والمادي، 

)جامعة الكويت،  2012/2011 – 2013/2012 ين الجامعيينلعاملكل من االتقرير السنوي 

امج عن التخرج في دين في البر و الموج طلبة كلية الدراسات العليا وواكب هذا التزايد تأخر، (2014
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طلبة أغلب  أن وقد لوحظ، فيها المستمرينسهم في ارتفاع أعداد الطلبة أمما  ؛الوقت المحدد

في أثناء فترة  ةعلى أداء الطلبسلباا سيؤثر هذا التأخر وأن ال يتخرجون في الوقت المحدد، الماجستير 

، ب ؛ الكندري2016، أ )الكندريإكمال دراستهم ب مرغبتهي ضعف فالمن ثم و  ،همعملالدراسة وجودة 

زيادة األعباء والضغوطات  ة، ويتسبب فيمادياا من الناحية الالتأخر في التخرج يكون مكلفو  (.2016

، (Mpanada& summersككل  المؤسسة التعليميةو  والطلبةالجامعة  كل من المختلفة، على

وبة تواجه طلبة كلية الدراسات العليا تؤدي إلى صع التي تالمشكال أن ومن الجدير بالذكر(، 2014

 ،في أي نظام اا رئيسي عامالا ويعد تحديد الوقت  .هموتأخر تخرج ة في الوقت المحددالدراس إنهائهم

 يعد  معياراا ن الوقت إآخر  ىأي بمعن ؛متزايد ومكانة كبيرةقدر الوقت فيه ب ي يحظىوخاصة التعليم الذ

 (.Duze) ،2010قياسياا لكفاءة النظام 

 ؛الدراسات العلياكلية  ةبطلعدد من مظاهر القلق لدى بعض  أيضاا الباحثة ومما الحظته   

هذا و ، همت تحول دون تخرجك مؤشراأن هناإلى نتيجة مشكالت وصعوبات واجهتهم، وهو ما يشير 

أثناء ي فجامعة الكويت بالدراسات العليا كلية  الصعوبات التي تواجه طلبة عرفتاألمر يتطلب 

ما تحاول الدراسة الكشف عنه من خالل  وهو، هممن وجهة نظر  العلمية همرسائلهم و طروحاتأل همإعداد

 أسئلتها.

 أسئلة الدراسة:

 مما سبق تتحدد أسئلة الدراسة في اآلتي: 

 إعدادهم أثناءفي  الكويت بجامعة العليا الدراسات كلية طلبة تواجه التي الصعوباتما  -1

ات المتعلقة الصعوب :األول المحورية: تاآل المحاورفي  نظرهم وجهة من العلمية رسائلهمو  ألطروحاتهم
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وبات الثالث: الصع والمحور .ةلببالطالصعوبات المتعلقة  :الثاني والمحور .بأعضاء هيئة التدريس

 ؟المتعلقة بالخدمات الجامعية

ائل العلمية، تعزى ت والرسطروحااألصعوبات إعداد  في ةإحصائي فروق ذات داللةهل هناك  -2

 ؟(الكلية، و المعدل الدراسي، و الحالة االجتماعية، و نوع الدواملمتغيرات )الجنس، و 

الجنس متغير )بين طروحات والرسائل العلمية، صعوبات إعداد األ في هل هناك تفاعل إحصائي -3

 ؟ (، )متغير الجنس ومتغير الحالة االجتماعية(ومتغير الكلية

)متغير الجنس بين ، طروحات والرسائل العلميةصعوبات إعداد األ في فاعل إحصائيهل هناك ت -4

ومتغير  ،ومتغير الحالة االجتماعية ،)متغير نوع الدوام(،ومتغير الكلية ،ومتغير الحالة االجتماعية

 ؟ الكلية(

 أهداف الدراسة:

 :يناآلتي ينتحقيق الهدفإلى هذه الدراسة  ىتسع

كليات المهنية والنظرية، في برامج كلية الدراسات العليا التي تواجه طلبة ال صعوباتالالكشف عن  -1

العلمية، من خالل  همرسائلهم و طروحاتأل همإعدادأثناء في  ،جامعة الكويتب للماجستير والدكتوراه

 ،ةوالصعوبات المتعلقة بالطلب ،المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس المحاور الثالثة اآلتية: الصعوبات

 .الطلبة رصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية، من وجهة نظوال

، المعدل الدراسيو الحالة االجتماعية، و  نوع الدوام،و )الجنس،  أثر المتغيرات المستقلةتعرف  -2

لبرامج الدراسات العليا كلية التي تواجه طلبة صعوبات لاستجابات عينة الدراسة لفي ، (الكليةو 
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من وجهة العلمية  همسائلر هم و ألطروحات همإعدادثناء أفي  ،معة الكويتجاالماجستير والدكتوراه ب

 .همر نظ

 أهمية الدراسة:

الكشف عن  تهامحاول، و من أهمية مرحلة الدراسات العلياأهميتها  ةالدارسهذه  تستمد

من العلمية،  همرسائلهم و ألطروحاتهم أثناء إعدادفي  طلبة كلية الدراسات العلياالصعوبات التي تواجه 

خالل التوسع الذي تشهده جامعة الكويت في برامج كلية الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه، ومن 

 المؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من:

 همإعدادأثناء في  التي تواجههم صعوباتال لقاء الضوء علىإفي  طلبة كلية الدراسات العليا: -1

مما يساعدهم على التخرج في  ؛هذا المشكالتلحلول والتوصل إلى  ،العلمية همرسائلهم و طروحاتأل

 والتركيز على المعارف والمعلومات، والنهوض بمستواهم األكاديمي. ،الوقت المحدد وبشكل أسرع

ضمان سير طلبة كلية الدراسات العليا بشكل طبيعي في إنجاز لهيئة التدريس:  أعضاء -2

 شرافيةباإلضافة إلى تحسين العملية اإللمدة الزمنية المحددة، أطروحاتهم ورسائلهم العلمية ضمن ا

 .بين الطالب والمشرف المشتركة

 علىكلية الدراسات العليا المختصين وصانعي القرار في  عونل: كلية الدراسات العليا مسؤولي -3

لطلبة ، والحد من تضخم أعداد افيه تحسين الوضع الراهن، وتخرج الطلبة في الوقت المسموح لهم

 للطلبةمشرفين من أعضاء هيئة التدريس في المستقبل  تهيئةو تكدسهم فيها،  وتقليلالمستمرين بالكلية 

تخفيف الضغط النفسي واألكاديمي على عضو و وا في أطروحاتهم ورسائلهم العلمية بعد، ؤ الذين لم يبد

 هيئة التدريس.

 .هاتها لدراسات أخرى في الموضوع نفستمهد نتائجها وتوصي -4
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 مصطلحات الدراسة:   

 وهي: ،اشتمل عنوان البحث على بعض المصطلحات الواجب تحديدها وتعريفها

 صعوبات:ال    

في  كلية الدراسات العليا طلبةالمعوقات والصعوبات التي تواجه  :اأنه (2012ذكر عسيري )

والمعوقات التي  مجموعة من الصعوبات :أنها )ه1433المغربي )يرى و ، البحث العلميعملية أثناء 

 الدراسات العليا نحو األبحاث الميدانية.كلية تحول دون توجه طلبة 

الصعوبات أو المعوقات أو المشكالت التي  :أنهابهذه الدراسة في  إجرائياا ويمكن تعريفها 

 مهإعدادأثناء في في برامج الماجستير أو الدكتوراه الدراسات العليا كلية  ةطلب وأ ينالباحثتواجه 

 ة، وقد حصرتها الباحثة في ثالثوتطوره البحث العلمي وق نموالعلمية، وتع مهلئرساو  مهتاطروحأل

والصعوبات  ،ةلبوالصعوبات المتعلقة بالط ،المتعلقة بأعضاء هيئة التدريسهي: الصعوبات  ،محاور

 .مات الجامعيةالمتعلقة بالخد

 الدراسات العليا:كلية طلبة  

الدراسات العليا كلية ن بالدراسة في برنامج و الملتحقة الطلب: أنهمب إجرائياا  ةالباحث مهترفع

  بجامعة الكويت. في الكليات المختلفةللماجستير أو الدكتوراه، 

 :طروحاتاأل

 وتعد كل أطروحةخاصة بطلبة الماجستير،  بحوث ( أنها:(2007 ورد في جامعة الكويت

شراف بتوجيه الطلبةدراسة بحثية يعدها  إلى أنها:  ه(1433المغربي ) ألكاديمي، وقد أشارمشرف اال وا 
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، أو اكتشاف معارف يةيدانممشكلة ؛ بقصد حل طلبة الماجستير نشاط علمي منتظم ومنسق، يقوم به

 جديدة.

في  الطلبة يعدهاي تال ،البحوث العلمية في جميع التخصصات :بأنها إجرائياا  ةها الباحثتوعرف

 على ونيكونو ببرنامج الماجستير،  مناء التحاقهأثفي ميدانياا جرائها إيقومون بو  ،الدراسات العلياكلية 

أفراد العينة باستخدام بالعلمية، و  اتهمأطروحمن خالل اإلشراف على  ،المشرف األكاديميبمباشرة  ةصل

 أداة الدراسة. 

 الرسائل: 

شراف بتوجي ونهاخاصة بطلبة الدكتوراه، يعد بحوث( أنها: (2007ذكر في جامعة الكويت  ه وا 

قاللية في إجراء البحوث المبتكرة، ووفق تلك على االست مإثبات قدرته ملهالمشرف األكاديمي، وينبغي 

راسة عميقة لموضوع معين يعد ها كل  من ه( أنها: عرض تفصيلي ود1433الرؤية يرى المغربي )

منهج  اعتماداا على يدة أو حل لمشكلة موجودة؛اكتشاف معارف جد ا يتم  من خاللهطلبة الدكتوراه، و 

 خاص لتحقيق هدف معين.

ي تالبحوث العلمية في جميع التخصصات ال :أنهابهذه الدراسة في  إجرائياا ويمكن تعريفها 

مباشرة  ةصل على ون، ويكوندكتوراهببرنامج ال مأثناء التحاقهفي الدراسات العليا في كلية  الطلبة يعدها

 أفراد العينة باستخدام أداة الدراسة. بالعلمية، و  همرسائلى من خالل اإلشراف عل ،المشرف األكاديميب
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 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يأتي: 

كلية الدراسات  لتي تواجه طلبةالحدود الموضوعية: تناولت هذه الدراسة موضوع الصعوبات ا -

محاور:  ةة، وتضم ثالثالعلمي همرسائلو  همألطروحات همأثناء إعدادفي العليا بجامعة الكويت 

، والصعوبات ةلبلتدريس، والصعوبات المتعلقة بالطالصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة ا

 المتعلقة بالخدمات الجامعية.

برامج كلية الدراسات  من طلبةالحدود البشرية: طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية طبقية  -

لية الحقوق، كلية التربية، كلية العلوم )كوهي:  ،لكليات المهنيةبجامعة الكويت؛ ل العليا

كلية اآلداب، كلية العلوم االجتماعية، (، والكليات النظرية وهي: )اإلدارية، كلية العلوم الحياتية

وتم تسجيل مقرر أطروحة الماجستير أو رسالة الدكتوراه كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية(، 

في الطريقة المنهجية للبحوث العلمية  هاختالفال؛ تبعدت الكليات العلمية، وقد اسوالعمل بها

 المتمثلة باألطروحات والرسائل. 

)كلية الحقوق، كلية الكليات المهنية والنظرية الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على  -

 التربية، كلية العلوم اإلدارية، كلية العلوم الحياتية، كلية اآلداب، كلية العلوم االجتماعية، كلية

بجامعة  ،الشريعة والدراسات اإلسالمية(، في برامج كلية الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه

 الكويت.

 ينالفصل طبقت الدراسة على طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت فيالحدود الزمانية:  -

 (.2017/2018من العام الدراسي )والثاني األول  ينالدراسي
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 الفصل الثاني

 ر النظري والدراسات السابقةاإلطا

، يتضمن اإلطار المفاهيمي للدراسة: هما: القسم األولإلى قسمين رئيسين، الفصل هذا ينقسم 

رؤيتها  :ي: )أ( مجال كلية الدراسات العليا بجامعة الكويتثالثة مجاالت أساسية، ه يحتوي على وهو

 التي الصعوباتمجال )ت(  .رسائل العلمية)ب( مجال األطروحات وال .ورسالتها والبرامج التي تحتويها

، أما القسم الثاني من العلمية ورسائلهم ألطروحاتهم إعدادهم أثناءفي  العليا الدراسات كلية طلبة تواجه

 يتضمن الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة، والتعليق عليها. فهذا الفصل 

   :معة الكويتكلية الدراسات العليا بجا المجال األول ــ

ت في شهر أكتوبر عام ئأنش ،أول جامعة بحثية حكومية بدولة الكويت جامعة الكويت

في بداياتها كانت تضم كلية العلوم واآلداب والتربية  نفسها. لسنةل( 29قانون رقم )ال(؛ بموجب 1966)

 8/  16)إنشائها للكليات في مختلف التخصصات، وفي  في ثم توالت ،وكلية البنات الجامعية

: اإلشراف على نشاء كلية الدراسات العليا، وأوكلت إليها المهام اآلتيةإيري ب( صدر مرسوم أم1977/

 ىالدراسات العليا، ورفع مستو كلية ، ومتابعة جودة برامج جميع الكلياتأنشطة الدراسات العليا في 

وعدد من  ،الدراسات العليا ولجان ،تتكون كلية الدراسات العليا من مجلس الكليةو  .التعليم العالي

إعداد الكوادر البشرية لدرجة الدبلوم العالي  الكلية إلى ىتسعو ، هاتدات اإلدارية لتنظيم أنشطالوح

والماجستير والدكتوراه، وتشمل البرامج كلية العلوم، وكلية الطب، وكلية الهندسة والبترول، وكلية العلوم 

ية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وكلية التربية، وكلية اآلداب، اإلدارية، وكلية العلوم االجتماعية، وكل

برامج  جميعتغطية ل ؛جديدةببرامج عليا الدراسات البرامج  إثراءتحاول إدارة الجامعة و  .وكلية الحقوق

( برامج دبلوم 4)وبرامج كلية الدراسات العليا المطروحة حالياا هي:  .جامعةالفرة في االبكالوريوس المتو 
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جامعة الكويت  وتضم .بمختلف التخصصاتبرامج دكتوراه ( 6)و ،( برنامج ماجستير48و) ل،عا

كلية الحقوق، وكلية اآلداب، وكلية العلوم، وكلية الطب،  ي:ه( كلية مهنية ونظرية وعلمية، 17)حالياا 

والدراسات  وكلية الهندسة والبترول، وكلية العلوم الطبية المساعدة، وكلية التربية، وكلية الشريعة

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، 

 وهيالتعليم العالي، ة التابعة لوزارة سات التربويوتعتبر جامعة الكويت من المؤس .وكلية الدراسات العليا

 ىتسعو ، وتنميتها الذات لتطوير اا تاحت فرص، وقد أاسب للطلبةمنالتعليمي ال ىمستو الر يتوفتسهم في 

فة، م في إنتاج المعر اسهبها، واإل: تقديم تعليم متميز للطلبة الملتحقين هامنعدة،  تحقيق أهدافإلى 

 ىم في تحقيق التنمية، ورفع كفاءة جودة التعليم العالي، ومستو اسه، واإلوتأهيل الكوادر البشرية

دخال التقنيات  األبحاث العلمية، وزرع القيم والمبادئ الوطنية والعربية واإلسالمية، وتطوير التعليم، وا 

 .(2017جامعة الكويت، ؛ 2013جامعة الكويت، )الحديثة لمواكبة عصر التكنولوجيا 

 عدة في مختلف التخصصات: طرح برامجباهتمام كلية الدراسات العليا  ىمما سبق يتضح مد

 للطلبةاألكاديمي  ىأهمية في االرتقاء بالمستو من لما لها  ؛والدكتوراه ،والماجستير ،الدبلوم العالي

وتواكب عصر التطور والتقدم  ،احتياجات األفراد وسوق العملتتالءم مع  حتى ،عداد الكوادر البشريةوا  

 ي.العلم

ركة "التميز العلمي لمشا ؤيةحيث تتضمن الر  تان؛واضح ةية ورسالؤ ر  ولكلية الدراسات العليا

ي "توفير تتمثل الرسالة فمجاالت العلوم والتكنولوجيا والثقافة"، و  العالم في إثراء المعرفة في مختلف

بناء اإلنسان المبدع  علىبيئة علمية رائدة مؤهلة لتقديم دراسات عليا متميزة وأبحاث مبتكرة، تساعد 
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المجاالت مجتمعياا  جميعهم في تنمية المجتمع وتقديم المعرفة، وتخرج قياديين ذوي صدارة في الذي يس

 (.2015وعالمياا" )جامعة الكويت، 

لتحقيقها، وتشترك أهدافها مع  ىلها أهداف تسع ،كباقي البرامج ،برامج كلية الدراسات العلياو 

وتعمل على  ،تتكامل مع الكليات األخرىو  ،نها جزء من كل؛ إذ إت ككلأهداف كليات جامعة الكوي

، طلبتها ىيضاا على تطوير أنشطتها واالرتقاء بمستو أتحقيق الهدف األساسي لجامعة الكويت، وتعمل 

العلمي والمهني،  ينطلبتها على الصعيد ىهم في رفع كفاءة برامجها لتحقيق أهدافها، ورفع مستو وتس

شراك أبحاثها بحل القضايا المجتمعية ا  البرامج، و  هذه جودة ىا مع ضمان مستو ع برامجهيوتنو 

م في اكتشاف معارف جديدة، واالستفادة من مخرجات أبحاثها وتوظيفها اسهواإل ،الحيوية توالمشكال

 .(2013)جامعة الكويت، 

ة عالية، لسعي لتحقيق أهدافها بجودفي ااهتمام كلية الدراسات العليا  ىمن هنا نستنتج مد

تاحة الفرصة وبتنوع برامجها التي تراعي اختالف التخصصات ومالءمتها لمت طلبات سوق العمل، وا 

يكونوا كوادر لساعد على صقل مهاراتهم البحثية، وتهيئتهم ي هو ماو  ،لاللتحاق بها الطلبةجميع أمام 

 قادرة على إثراء بيئة العمل.و  ،من الكفاءة ى عالذات مستو 

 :األطروحات والرسائل العلمية ــ المجال الثاني

نستطيع اكتشاف معارف ومن خالله أصبح البحث العلمي من ضروريات العصر الحالي، 

طرح المشكلة وفي الدراسات البحثية ت   ،عند وجود مشكلة ينبغي حلهاأو تقديم حلول ومقترحات  ،جديدة

لها  ث العلمي بتقديم الحلول المناسبةيقوم البحو  ،بشكل تفصيلي حللوت   أفراد العينةالتي يعاني منها 

ئية والتخمينات االفتراضية ، وفي ضوء ذلك لم تعد الطرق العشوااآراء المعنيين بهمن خالل استطالع 

للحصول على النتائج والحقائق المرجوة، بل يعد األسلوب العلمي هو األهم للحصول على  أساساا 
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لبحث العلمي لمعرفة لخطوات هناك و األسس العلمية، المرتكزة على ة النتائج واإلحصائيات المطلوب

أم ثقافية  متربوية أ معلمية أيع المجاالت، سواء كانت مجاالت في جم وحلها المشكالت الميدانية

لماجستير كل من االتي يقوم بها الباحث من خالل البرامج المتنوعة لومن طرق البحث العلمي ، غيرها

األطروحات العلمية  -(2007جامعة الكويت )ب كلية الدراسات العلياالئحة في  جاءكما  -والدكتوراه

 والرسائل العلمية لبرنامج الدكتوراه. ،لبرنامج الماجستير

يقود البحوث العلمية التي ي ذ( أن الجامعات هي المحرك األساسي ال2011وقد أكد الزيان )

عن  ه،وازدهار  المجتمع ها في تنميةتعزيز دور ى الجامعات إلى تسعوتسهم في تطويره، و تخدم المجتمع 

ن البحث العلمي يرتبط إإذ  ؛رهياألبحاث نحو خدمة المجتمع وتطو  توجهطريق وضع خطط مدروسة 

جراء البحوث و بتنمية المجتمع من خالل أعمال الباحثين في المؤسسات األكاديمية والبحثية،  ضيف يا 

، وتطوير التعليم اواالستفادة منه هاتم تعميم نتائجن إبكفاءة عالية  معارف جديدة للعلم، ويخدم المجتمع

 .  االعالي ومهارات الباحثين فيه

 اا ( أن األطروحات تعتبر منتج2017) Mation and Khanه ذكرت دراسة وفي السياق نفس

األصالة والتفكير المستقل  تتوافر لهاتكون تحت إشراف أستاذ جامعي، ، من دراسة منهجية اا مكتوب

جديدة على ابتكار موضوعات األطروحات تساعد  وهذهومناسب من خالل ذاتية الباحث، بشكل منظم 

شكلة البحثية التفكير العلمي من خالل طرح أسئلة البحث والمتعزيز وتسهم في  ،لها أهمية للمجتمع

دارة البيانات التي تشمل  وكيفية تصميمها دف منها،هوكيفية صياغتها وال دخالها إوتنفيذ البحوث وا 

 وتفسيرها. ومعالجتها

طروحات أهداف األأهم من  ها،تعميم ، ومن ثموالوصول إلى النتائج المشكالتحل يعتبر و 

، األطروحات والرسائل العلمية لكل من ىوأشمل وبعيدة المد أعم اا ، ولكن هناك أهدافوالرسائل العلمية
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تسهم في اتخاذ التي  ،يدانيةالم تللمشكال الحلولطرح و  ،الجديدةتوفير المعلومات والمعارف  :وهي

تها ومعرفة مشكال ،مؤسسات في مختلف تخصصاتها واهتماماتهاتعرف واقع ال، و القرارات المناسبة

مما  ؛لهاوتقديم الحلول المناسبة وتجميع المعلومات عنها ووصف ظاهرة معينة، ، هاونقاط ضعف البارزة

التي اكتشاف الطرق ذات الفعالية العالية و  ،اءة وتطوير النظم وتحسين الخدماترفع الكف علىيساعد 

 فيد البحثيكما  .هذه الطرق والعمل على تطويرها تعزيزو  ،ساتفي مختلف المؤسيمكن تطبيقها 

في التغلب على الصعوبات والمشكالت التي تواجه األفراد في مختلف التخصصات، سواء  العلمي

 والتحكم بها الظواهر المختلفةوضبط تماعية، اج ماقتصادية أ مبيئية أ مسياسية أ مكانت تربوية أ

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 

ط التوقعي(، الذي يخطالبحث ي )ئالمستقبل والبحث التنب فاستشرا يتم خالل األبحاث المستقبلية

 .(2013، وسكيك المزين؛ 2017سالم، ) للتوقعات والتطلعات المستقبلية

أن  Chalmers University of Technology  (2012) تبين المقالة التي قامت بهاو 

 ممن تطوير معرفته الطلبةهو تمكين من األطروحات والرسائل العلمية، الهدف والغرض األساسي 

مكانياته ملقدراته مهوفهم ،بشكل أعمق  ؛لكتابة األطروحات والرسائل العلمية في جميع التخصصات موا 

بشكل  م، ومعرفتهمهوتطوير مهارات البحث لدي ،لحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراهومن ثم  ا

ضافة معارف  ،البحث والتطويرم في أعمال اسه، والقدرة على اإلمتهادراس تسع لمجاالعميق ومو  وا 

 ،كل نقدي ومستقلوبش ابأكمله اتجديدة، والقدرة على استخدام النظرة الشمولية الملمة بالموضوع

والتعامل مع القضايا المعقدة التي يعاني منها المجتمع، والقدرة على التخطيط واستخدام أساليب كافية 

وتقييم العمل، والوعي بالجوانب األخالقية للبحث  هاتحليل بياناتوخطواتها، و إلجراء مراحل الدراسة 

 أن الغرض من Nordquist (2017)وأضافت دراسة يعود بالنفع على الفرد والمجتمع،  ىوتطويره حت
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نما ه ،مجرد بيان للحقيقة األطروحات والرسائل العلمية ليس  حيث ؛فكرة الباحث أو الكاتب و عرضوا 

البراهين والتحاليل البيانية  الدقة والتزامه بها، واعتماده على أفضلتحري  يقوم بالدفاع عنها من خالل

 أن فكرته صحيحة.و  الحقائقثبات إل ؛المدروسة

من هذه  ،األطروحات والرسائل العلمية مراحليحتاج إليها الباحث إلتمام متطلبات  هناكو 

من ، و هلديالثقة  تعزيزو  تحفيز الباحث علىمما يساعد  ه؛وعملياتالنشر تسهيل إجراءات : المتطلبات

اإلنفاق على البحوث المهمة وتبنيها من قبل ، و المشكالتمعالجة زيادة إنتاج البحوث و  يحفزه على ثم

من  قوانين صارمة سن  و  ،وحمايتها لفؤ الم حقوق تدعيممادية واجتماعية، و  لها مكانةالتي مؤسسات ال

المصادر والمراجع وتوفير  ،وهادئة للباحثسبة توفير بيئة جامعية جاذبة ومناقبل الجهات المعنية، و 

 .(2004)الفرا، الجامعية  ةواألجنبية في المكتب العربيةالحديثة التي تشمل المراجع 

أن التكيف مع البيئة الجامعية أمر ضروري للتجربة  Steinmetz  (2012) أضافو 

المستخدمة والتمكن من اللغة  ،ة بالنفسوالتأقلم مع الثقافات المختلفة، والثق للباحث التعليمية اإليجابية

 من العوامل الرئيسية في التكيف واإلنجاز األكاديمي المفيد.  لبحثفي ا

ينبغي تحديد اإلنسان على التفكير كباحث، و  تدريب عقل أيضاا من متطلبات البحث العلمي و 

جراء المالحظات )مالح هانماط الخفية وتنسيقالمفاهيم واأل ظة الحدث أو السلوك أو وفقاا للنظريات وا 

الظاهرة الطبيعية أو االجتماعية أو التربوية(، والتحليل واالستدالل والمراقبة والتبرير )تبرير وتفسير 

 (. 2015الحدث أو السلوك أو الظاهرة(، والتحقق من صحة األمر )باتشيرجي، مترجم، 

والمؤسسات  راكز البحوثوم الجامعات كل من مكانة مميزة في طروحات والرسائل العلميةلألو 

فرد تمميزات وخصائص ت اوهذه المكانة تجعل له ،األساسي للتطور والتقدم المحرك عتبرتإذ  ؛التربوية

تحيز عن ال اا لموضوع بواقعية، بعيدإلى االنظر  وهية: الموضوعي (1) :ومن أهم تلك الخصائص ،بها
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 هعن وجهة نظر  اا ضوع ويفسره بعيديشرح المو يستطيع الباحث أن  حيث ؛وأهواء الباحث الشخصية

نتائج العلى  هومشاعر  من غير أن تؤثر آراؤه حيادية،ال ويلتزم في ذلك، هأو ميول الشخصية أو معتقداته

، وهو البحث العلمي تراكميف: واالستمرارية التراكمية والتنوع (2. )العلمي هبحثها في توصل إلييي تال

وال  ،ليس له فترة زمنية واحدةو ، همكمل لما قبل ذا يعني أنه، وهمبني على حقائق وأسس علمية سابقة

مستمر ومن ثم هو ، هعينبعلى علم  اا وليس متوقف ،وال على تخصص معين ،قتصر على باحث واحدي

ظواهر على و  ،تعميم نتائج البحوث على نطاق أوسعويقصد بذلك التعميم والتنبؤ:  (3. )ال يتوقف

معارف إلى تقديم إضافة ، قادمة قبل وقوعها ىأخر  تجة مشكالمعالبمكن أن تتنبأ يمشابهة، و  ىأخر 

هو إما أن يكون إضافة  أي أن الهدف من البحثالبحث عن األسباب:  (4. )حل للمشكالتجديدة و 

الفرد  يعود بالفائدة علىيمكن من خاللها أن و ؛ لى المعارف والمعلومات السابقةإجديدة معارف 

ماوالمجتمع،   في مجتمعاتنا ومقترحات لمشكالت موجودة في الميدان ويعاني منها األفراد تقديم حلول وا 

 .)ه1433؛ المغربي، 2007، ح وندى)مصل

وث العلمية ة التي تميز البحالسمأن  Stapa, Maasum and Aziz  (2013) وقد ذكر 

ياق الكتابة وتعميمها على مجتمع الدراسة، وفي س هاهي االستفادة من نتائج التي يقوم بها الباحث

 للنتائج والحجج.مدى قبول أفراده األكاديمية يرغب الباحث في فهم مجتمع الدراسة المستهدف و 

هذا الموضوع؛ يمكن أن نستنتج أن األطروحات باألدبيات الخاصة  ةومن خالل مراجع 

 ،قة وصادقةينبغي أن تكون عملية منظمة ودقيو  ،العلمية المهمة لألفراد وسائلوالرسائل العلمية من ال

يمكن من و عن تحيز الباحث ومعتقداته، قابلة للتجربة واالختبار وتحقق الغايات واألهداف،  اا بعيد

 حلول جذرية لها. إلى نتائج ومعالجة المشكالت والتوصل خاللها تطبيق ال
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 راحلالدكتوراه فإنها تمر بعدة م وأوعند كتابة األطروحات والرسائل العلمية لبرامج الماجستير 

الخروج ببحث مفيد هادف يخدم المجتمع من  الباحث حتى يستطيع ؛وخطوات منهجية منطقية واضحة

دراكها: وجود  مرحلة مشكلة البحث( 1)تلك الخطوات، وهي: عن خالله، وفيما يلي نبذة موجزة  وا 

بها البحث في أسبا ، وهذا يتطلبالباحث في الميدان يساعده على إدراك هذه المشكلة واإلحساس بها

الباحث وتعمقه في تخصصه وقراءته عن موضوع المشكلة،  مستفيضة من قراءةو وطرح الحلول لها، 

مرحلة  وهي تعدوصياغتها:  مرحلة تحديد المشكلة (2. )المتعلقة بموضوع بحثهوحصر الدراسات 

ن مدعمة بأدلة وبراهي مون البحث بدقة ووضوح وبشكل موجز، وتكونت عبر عن مض؛ إذ إنها جوهرية

تبنى على قراءة الباحث واطالعه، وتشتمل على و : خطة البحثتصميم مرحلة  (3. )أو إحصائيات

وجمع البيانات: من خالل  رحلة المالحظةم (4. )المشكلة وأدوات جمع البيانات وعينة الدراسة

المقابالت و انات التأكد من كفاءتها، ومنها االستباستخدام األدوات المناسبة التي يتم إعدادها بعناية و 

)معالجة البيانات(:  مرحلة تحليل البيانات وتفسيرها (5. )غيرها من األدواتو المالحظة و االختبارات و 

حصائيات تتم معالجتها من خالل فا لبيانات المكتبية التي حصل عليها الباحث من كتب ودراسات وا 

نية التي حصل عليها الباحث لبيانات الميداامع التوثيق للمصادر والمراجع، أما  ،فحصها وصياغتها

: مرحلة النتائج (6. )تتم معالجتها من خالل األساليب اإلحصائية المناسبةفمن خالل عينة الدراسة، 

 .(2013)الرشيدي والبلهان، وتقديم البراهين والتعليق على النتائج  ،ةيشرح المادة التعليموهي 

الجزء األكثر  يلرسائل العلمية هأن األطروحات وا إلى Nordquist (2017)أشارت دراسة و 

وهي: قراءة  كتابتها،قبل البدء في عدة تباع نصائح اإلى  تحتاج منهلذا  ؛أهمية في كتابات الباحث

مة، ومالحظة النقاط واالطالع على األبحاث المتنوعة في الدوريات والمجالت المحك   ،مصادر كثيرة

اإللمام و الجديدة والمهمة للفرد والمجتمع،  اتعو موضالبحث عن األفكار والو الرئيسية ومحتوى البحوث، 

كما في قضية المحكمة،  ،من خالل النظر في المطالبات المضادة ،هجوانبجميع  منبموضوع البحث 
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طرح االتجاه لو  ،التفسير والبحث عن األسباب، والبعد عن فرض اآلراءو الوضوح والبعد عن الغموض، و 

 ن واقتراح الحلول.الحقائق والوثائق وتقديم البراهي

في  -( أن المراحل التي تمر بها األطروحات والرسائل العلمية 2010أضاف الحربي )و 

تشمل ثالث  -في معظم برامج كلية الدراسات العليا بجامعة الكويتالدكتوراه  وأمرحلتي الماجستير 

 هي:راحل، م

االنتهاء من المقررات بعد  أي ؛: تبدأ هذه المرحلة بعد السنة األولى تقريباا المرحلة األولى

إن لزم  - يتم تحديد المشرف األكاديمي والمشرف المساعدحيث  ؛التخصصية المكثفةالمنهجية 

والمنهجية  ،وتحديد الموضوع المراد البحث فيه، ورسم خطة مدروسة لخطوات البحث ،-األمر

 واألدوات المستخدمة.

موضوع معين بالمختلفة التي تختص  مرحلة تنفيذ الدراسة في فصولها المرحلة الثانية:

قضية معينة، أو البحث عن  حولهذه المرحلة البحث عن إجابات  فييحاول الباحث و والتعمق فيه، 

يقع العبء على الباحث في هذه المرحلة للبحث و حلول لمشكلة ميدانية يعاني منها المجتمع، 

 ف األكاديمي. المشر  نوالتقصي، والبد من التوجيهات الفاعلة والمتواصلة م

: مرحلة حصاد نتائج عمل الباحث، ومرحلة التحكيم ومناقشة األطروحات أو المرحلة الثالثة

 الرسائل العلمية، أو مرحلة التقييم.

هي: مرحلة ، عدة ( أن البحث العلمي يمر في مراحل2016ه ذكر الغامدي )وفي السياق نفس

ومرحلة كتابة البحث  .واالطالع على األبحاث السابقة القراءةبيقوم بها الباحث  ، وفيهاما قبل الكتابة

جازة  .العلمي وأخذ الوقت الالزم لإلعداد الجيد، وتجميع آراء العينة وتحليل البيانات ومرحلة المناقشة وا 

 البحث العلمي.
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فكرة بحثية جيدة تفيد الفرد اختيار هناك العديد من اإلرشادات التي تساعد الباحث على و 

االطالع والقراءة على كل ما يخص المشكالت التي يهتم  أوالاــ بما يأتي: يث يقوم الباحثح ؛والمجتمع

وصف كامل تقديم و  ،لمشكلة من عدة جوانبإلى االنظر  ثانيااــلها.  بها ويحاول البحث عن حلول

مرحلة  ــاا . ثالثهذه المرحلة )بالتخمير( ىوتسم ئ،للموضوع، وقد تظهر أفكار جديدة تلقائياا وبشكل مفاج

يجاد الحل المناسب لهاتعتبر مرحلة الوعي الكامل ب، وهي اإللهام وقد تتغير النظرة إلى ، المشكلة وا 

مرحلة اختبار الفكرة لمعرفة مدى  ااــرابع .يرى الباحث أن الحلول ليست كما رآها قبل ذلك ؛ إذلموضوعا

 (.  2009لواقع )خليل، تها لناسبم

ذا كان من المعروف أن  ، وتختلف تابة األطروحات والرسائل العلمية ال تتشابه في محتواهاكوا 

مل خطوات الدراسة عامة متشابهة، تش عناصر أساسيةمكونات و  باختالف تخصصها، فإنها تتضمن

 : اآلتيعلى النحو ، وهي البياناتمعالجة والمنهجية و 

عن موضوع  بروهو يع :عنوان الدراسة( 1العناصر اآلتية: ) يتكون من :الفصل األول

 اا أن يكون واضح ومن شروطهالبحث،  فيختصر المشكلة المراد مناقشتها ودراستها يالبحث، و 

 تتناولو : المقدمة (2) .يرشد القارئ إلى مجال البحث وعينته ومكان تطبيق الدراسةو ، اا ومحدد

 (3. )وواضحالمشكلة بشكل مختصر تعرض هايتها في نو ، والجهود المبذولة فيه، موضوع بشكل عامال

دعم باألبحاث وتمشكلة بشكل دقيق ومبسط ومحدد وواضح وقابل للدراسة، التكتب و : مشكلة الدراسة

 ،يوضح الباحث األسئلة المتعلقة بالبحثو : أسئلة الدراسة أو فروضها( 4) .تواإلحصائيا والدراسات

، ويمكن البحث حسب منهجيةب هفروضنتائج ها من خالل نتائج البحث، أو عنإجابات  ويصل إلى

 ومن شروط البحث أن يعرض: أهداف الدراسة (5. )أو منفصلة ضمن مشكلة الدراسة األسئلة وضع

: أهمية الدراسة (6ومحددة الداللة. )ة موجز  فيه عباراتالبشكل واضح ومحدد، وتكون  هدفالالباحث 
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التي  ةدفائاللموضوع، و ة باعينللجهات الم يوضح الباحث أهمية البحث العلمي، ويشرح قيمته وفائدته

لمصطلحات اتحديد معاني يحرص الباحث على  مصطلحات الدراسة: (7. )تعود على أفراد العينة

 تبعاا مختلفة متعددة و بشكل مباشر، من خالل تعاريف ع و بالموضعنوان الدراسة والمتعلقة  تضمنها يتال

مع  نسجميو  يمثل وجهة نظره، اا يإجرائ كما يعرض الباحث تعريفاا وجهات نظر باحثين أو متخصصين، ل

معلومات الدراسة بطريقة دقيقة الباحث شرح وفيها ي حدود الدراسة: (8دراسته. ) الكلمة في ىمعن

شرطاا هذا ليس )و ، الزمانية، والحدود المكانية، والحدود البشرية، والحدود الموضوعيةوتشمل الحدود 

 .(2014 ،وهادي ؛ مراد2012)عسيري،  (في جميع الدراسات

يضاا الخلفية النظرية أو المدخل النظري أويسمى  ،اإلطار النظري يتكون من :الفصل الثاني

عرض المفاهيم وآراء الباحثين فيه ويتم  ،أكبر جزء في البحث العلميوهو يمثل أو الدراسات النظرية، 

للدراسات  هعرض في والباحث .الدراسات السابقة والتعليق عليها، و والنظريات المتعلقة بموضوع البحث

، بهامنها: هدف الدراسة، واألسئلة أو الفروض المرتبطة  ،محاور عدة يتناول في كل منهاالسابقة 

ومدى  ه، ثم التعليق على هذه الدراسات وتوضيح وجهة نظر بهاوأداة الدراسة والنتائج المتعلقة  ،والعينة

، وأهم الدراسات دراسته عن هذه زت بهتميشكلته من إضافات إلى بحثه، وما  وما ،االستفادة منها

 .(2014)مراد والعمر،  .االستنتاجات

: وتشمل منهج الدراسة المتبع، أو خطواتها إجراءات الدراسة يتكون من :الفصل الثالث

البيانات معالجة و ألداة الدراسة وصدقها وثباتها،  اا وصفو وطريقة اختيارها،  نتهومجتمع الدراسة وعي

)مراد  في النتائج نفصلة؛ إذ يمكن أن تضمم أن تعرض المعالجةليس شرطاا و ، ابطريقة مناسبة له

 .(2014والعمر، 
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 ،وال يمكن االستغناء عنها ،جداا في البحوث مهمةمعالجة البيانات ( أن 2010ذكر مراد )و 

اإلجابة عن التساؤالت أو اختبار صحة الفروض، في  تهاتكمن أهميو لبحث، ي جزء ال يتجزأ من اوه

 يترتب عليه مناسبالاألسلوب غير  استخدام إن ه؛ إذلباحث استخدام األساليب المناسبة لبحثينبغي لو 

 .خاطئة اتخاذ قرارات ومن ثم ،استنتاج خاطئ

لترتيب أسئلة  الباحث وفقاا  هايعرضو  :نتائج الدراسة (1مما يأتي: )يتكون  :الفصل الرابع

مناقشة ( 2به. )االستجابات المتعلقة لنتائج أو كتب السؤال ثم يعرض افي ؛الدراسة أو فروضها

دراسته، ويقارنها بما خلصت إليه للنتائج التي حصل عليها الباحث في  اا تفسير و  تحليالا وتمثل  :النتائج

( 3) .إن وجد ،، ويمكن االستفادة من إجابة السؤال المفتوحاتفاقاا أو اختالفاا معهالدراسات السابقة ا

طوات البحث، ونتائجه، كل خوموجز واضح  بشكل وفيه يعرض الباحث :ملخص نتائج الدراسة

تباعها وتطبيقها على مجتمع ا: يوضح الباحث التوصيات التي ينبغي التوصيات (4. )وتفسيراته

يمكن االستفادة  ينبغي أن تكون التوصيات تطبيقيةو ، نتائج الدراسة بناء على ما خلصت إليهالدراسة 

)الرشيدي العلمي  هلبحث تمثل استكماالا ، ةمقترحات لدراسات مستقبليوتكون : المقترحات (5. )منها

 .(2013والبلهان، 

تتضمن جميع المراجع التي استخدمها و  ،المراجع منهذا الفصل يتكون  :الفصل الخامس

 ، وتحتوي على أداه البحث العلميالمالحقثم تأتي ، ياا لفبائبحث العلمي، وتكون مرتبة أالباحث في ال

 .(2013الرشيدي والبلهان، )

 فيها يكتب ،فصول ةخمس تشمل العلمية والرسائل األطروحات أن Komba (2016)وقد ذكر 

 ،ومحدد واضح بشكل المشكلة بيان على يحتوي: األول الفصل .العلمي بحثه محاور عن الباحث

 والتصميم نهجيةالم يشمل: الثالث والفصل األدبيات، على يحتوي: الثاني والفصل البحث، وأهداف
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وتعرض  :الخامس والفصل وتفسيرها، لبياناتا عرض خالله من يتم: الرابع والفصل للبحث، المناسب

 ،سهلة مهمة ليست العلمية والرسائل األطروحات كتابةومما ال شك فيه أن  .والتوصيات النتائج فيه

نما  .السليم والتوجيه الفعال التدريب نتاج - األساس في - هي وا 

هم ألطروحاتهم إعدادأثناء في طلبة كلية الدراسات العليا الصعوبات التي تواجه  ــ ال الثالثالمج

      :العلمية همرسائلو 

هم ألطروحاتم أثناء إعدادهفي تحديات ومعوقات وصعوبات  العليا الدراسات كلية طلبةيواجه 

، والبد من ومستواه حث العلميعرقلة حركة تطور الب فيهذه الصعوبات  وتتسببالعلمية،  هملرسائلأو 

 ،ويساعد في حل المشكالت المختلفة ،معرفة هذه الصعوبات ومواجهتها حتى يبرز دور البحث

ضافة معارف جديدة، و  ترض الباحث، تع: صعوبات عامة قسمت الباحثة هذه الصعوبات إلى وقدا 

الخدمات ب متعلقة تصعوبا، و ةلببالط متعلقة صعوباتمتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، و وصعوبات 

 اآلتي: وهي على النحو  .الجامعية

ويالحظ بهذا  ،الصعوبات الماليةومنها : الصعوبات العامة التي يتعرض لها البحث العلمي -1

 وقدمؤشر على أهميتها ومكانتها،  وتمويل البحوث العلمية، وهب اا عالمي اا اهتمامأن هناك  الصدد

، بعد إجراء ها معهد اليونسكو اإلحصائيالتي أعد - (2013البنك الدولي )أوضحت إحصائيات 

 هاناتجمجمل من  ما تنفقه كل دولة على البحث العلمي -( دولة ومنظمة بحثية89على ) دراسات

نفاق على البحوث وهي جمهورية كوريا من حيث نسبة اإل دولة كانت أعلىو (، 2013المحلي لعام )

(، ثم 3.47%ثم اليابان )(، 4.09%بلغت ) ؛ إذلالمركز الثاني إسرائيجاءت في (، و %4.15)

نفاق على ( من حيث نسبة اإل70(، واحتلت الكويت المرتبة )%3.3) (، ثم فلندا3.31%السويد )

ضعف الربط بين يضاا أالمشكالت ( أن من 2005وذكر عقيل ) (. 0.3%وقد بلغت ) ،البحث العلمي
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ألبحاث با، وقلة اهتمام القطاع الخاص وتعميمها اتدراسنتائج البالبحوث العلمية والتنمية، وقلة األخذ 

خصوصاا أن أغلب األبحاث يكون لها نمط تطويري لعملية اإلنتاج في  ها،ل ودعمه واألطروحات

، وخفض التكلفة ،مما يعود بالمنفعة واالستفادة وتحسين اإلنتاج واألداء ؛المختلفة المجتمع والمؤسسات

إجابات  انب التفكير والبحث والتقصي وطرح التساؤالت، والبحث عنإهمال جيمكننا إضافة مشكلة و 

 واقتراح الحلول المناسبة. 

لبحث العلمي في العالم أن واقع ا إلى Hatamleh (2016) ه توصلت دراسةوفي السياق نفس

 يتمثل في ،المقبول، هذا الواقع الذي يواجه عدداا من العقبات ىيزال ضعيفاا ودون المستو العربي ال

 ،المعلومات قواعد اض معدالت اإلنفاق، والفقر فيفصل البحث العلمي عن مجال التطبيق، وانخف

المالية واإلدارية كانت قبات الع بينت هذه الدراسة أن وقدحديثة، العلمية المصادر الوجود في ندرة الو 

 عقبات في مجال مهارات البحث العلمي.الفي المرتبة األولى، تليها 

( مجموعة من الصعوبات التي يعاني منها البحث العلمي وتواجه 2017سالم )دراسة  تذكر و 

نظر الطلبة أنفسهم،  ةالعلمية من وجه همرسائلو  همألطروحاتالعليا في إعدادهم  الدراساتكلية طلبة 

متمثلة في قلة الدعم المادي لطلبة  ،احتلت المشكالت المالية المرتبة األولى، وكانت بدرجة مرتفعةو 

وكثرة نفقات االشتراك في المكتبات الجامعية، في حين  ،الدراسات العليا من جانب الجامعة كلية

 والصعوبات الفنية المرتبة الثالثة. ،احتلت الصعوبات اإلدارية المرتبة الثانية

اجه طلبة كلية الدراسات العديد من المشكالت التي تو إلى ( 2007دراسة شيحة ) وأشارت

ت اإلدارية والتنظيمية، ومشكالت المناهج وطرق التدريس، ومشكالت الطلبة منها المشكالالعليا، 

الشخصية، ومشكالت اإلشراف العلمي، ومشكالت االطالع والبحث عن المادة العلمية، ومشكالت 

 التطبيق والبحث الميداني، والمشكالت التي تتعلق بمناقشة الرسائل الجامعية.
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 ،البحث العلمي تنقسم إلى قسمين عوقات التي تواجه( أن الم2011وأوضحت دراسة محيسن )

 .منها المعوقات المعرفية والنفسية واالجتماعية ،المعوقات الشخصية التي ترجع إلى عوامل ذاتيةهما: 

وقسمها الباحث  ،الشخص ةعن سيطر  ةوهي المعوقات التي تكون خارج ،شخصيةالالمعوقات غير و 

 إلى المعوقات اإلدارية والمالية.

( المشكالت والصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا إلى 2015قسم أبو العال )و 

 .مثل إدارة الوقت، والمهارات المكتسبة ، منمنفسهأ ةبالطل هي: مشكالت يكون مصدرها، ثالثة أقسام

 .مثل اإلشراف على األطروحات والرسائل العلمية ، منومشكالت يكون مصدرها المؤسسات التربوية

 ة.يومشكالت متعلقة بأعضاء هيئة التدريس والمقررات الدراس

ليس و على اإلفادة من مخرجات البحث العلمي  يكون المعو لأن اإلشارة إلى  وهنا البد من

خراجه؛ إذ إن عمل البحوث ليس ى، وسيلة لبلوغ غايات أكبر ذات معن بل هوغاية  مجرد إعداده وا 

ومن أهم األولويات التي تساعد على  ا،وتحقيق الرفاهية فيها، وتنميتهتطوير المجتمعات  تتمثل في

وفائدة  جدوىذات  لها د أولويات البحوث، واختيار موضوعاتزيادة االستفادة من البحوث: تحدي

سهامأشمل، و و ونشر نتائجها بطريقة أوسع  هاللمجتمع، وتعميم الجهات والمؤسسات المختلفة في نجاح  ا 

 (.2001الشامسي، البحث العلمي وتمويله )

 Ismail, Abiddin and Hassa  وقد أورد الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس: -2

ؤثر في تو  ،واجه الباحث في إعداد األطروحات والرسائل العلميةت( أن من الصعوبات التي 2011)

في تصميم  تمنتظمة مع المشرف األكاديمي، والمشكالالاالجتماعات غير  ه ـــالوقت المحدد لتخرج

بحوث أن اإلشراف على ال وأشار إلى .البحوث، وجمع المعلومات ومعالجتها، وكتابة التقارير البحثية

تتطلب من  ؛، وعملية تفاعلية في اتجاهينبنجاح العليامن برامج كلية الدراسات  عملية مركزية لالنتهاء
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ن االحتراف واالحترام والزمالة مع روح م ،كل من الطلبة والمشرف األكاديمي االندماج في العمل

المصالح المتقاربة  مراعاةمع  ،ينطوي على طرفين اا دوري اا يضاا لقاء اجتماعيأيعتبر هو واالنفتاح، و 

ولذلك فإن تحقيق التوازن بين هذه المصالح أمر بالغ األهمية لإلشراف الناجح على مشاريع  ؛والمتبادلة

 كلية الدراسات العليا.

 والرسائل األطروحات على شرافاإل همالإ الناجمة عن عدم مراعاة ذلك نعكاساتاالومن  

 ذكر قدو ، واضحة يتم دون معايير علمية بعضهاإن  ؛ إذالمتبعة ةعف األساليب اإلشرافيوض ،العلمية

فاعلية نظام  ى: مدهامن ،عدة عوامل تؤثر في عملية اإلشراف األكاديميك أن هنا( 2004كاظم )

ة وتعهدها بتقديم أنشطة إرشادية التزام المؤسسات التربوي ىالذي يتوقف على مد اإلشراف األكاديمي

ووضوح الخطوات التي ينبغي  ،، ووضوح إجراءات عملية اإلشراف األكاديميلطلبتهاخدمة توجيهية 

من العوامل و  لتزام وتطوير مستمر لهذه العملية.ك دعم واأن يكون هنااتباعها عند تنفيذها، واألهم 

كلية الدراسات طلبة تحصيل في اختالف المعايير المستخدمة ثرة في عملية اإلشراف األكاديمي المؤ 

 تقويم أبحاثهم وأطروحاتهم العلمية.وفي  ،أعضاء هيئة التدريس لدىالعليا 

بين  ةأن المورد الفعال في إعداد األطروحات والرسائل العملية هو العالقة اإلشرافيوننوه إلى 

وموازنة مطالب  ،العالقة إلى الدعم هن الطلبة يحتاجون من هذإحيث  ؛ناألكاديمي ينالطلبة والمشرف

الجيد للبحوث  ىو مستالوالقوة وااللتزام للحفاظ على  ةإلى الحماس أيضاا  هم يحتاجونالبيئة المختلفة، و 

نجازها بنجاح، وهنا البد من بيان الدور البارز للعالقة اإل رف حيال واقع المشمع  الطلبةشرافية بين وا 

الدرجة العلمية في النتهاء من على ا مشراف التي لها أثر مباشر على تفاعل الطلبة وتحفيزهعملية اإل

 .(ALdaihani& ALqahtani, 2007; Ismail, Abiddin and hassa, 2011)الوقت المحدد 
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قلة عن  اا مناجقد يكون شرافية الطلبة عن العالقة اإل رضا قلهن فإوعلى النقيض من ذلك 

قد وهو ما نقلهم إلى مؤسسات أخرى؛ نتيجة  ؛تغيرهم بصفة مستمرةو  ،المشرفينبالكافية  ةمعرفال

 &Wedesangoعن التخرج في الوقت المحدد ) همتأخر وقلقهم ومن ثم توتر الطلبة  في سببتي

Machingambi, 2011 .) 

 في تلديهم مشكال ( أن طلبة كلية الدراسات العليا2012) Steinmetzوقد أظهرت دراسة 

 ين، وعدم الشعور باالنتماءباحث اا بطالبوصفهم اختيار المشرفين المناسبين، ومعرفة ما هو متوقع منهم 

للتواصل مع مجتمع أوسع من األقران واألكاديميين، ومن جانب آخر انشغال أعضاء هيئة التدريس 

 الجامعة. باء التدريسية في باألع

( وجود مشكالت يعاني منها الطلبة في 2006اوي )نة شطووفق تلك الرؤية أظهرت دراس

 ؛مجال اإلشراف على أبحاثهم، ومن الجدير بالذكر أن هناك صعوبة في توافر المشرف المناسب

في إجراءات اختيار  اا وكثرة أعبائهم، كما أن هناك تعقيد المشرفين قلة عددفي ذلك إلى يعود السبب و 

 ،في التنسيق بين المشرف الرئيسي والمشرف المشارك اا ث، وقصور المشرف والموافقة على عنوان البح

 إن وجد.

العلمي، وضعف ضعف الطلبة بمهارات البحث وهي تتمثل في  :ةلببالط المتعلقة الصعوبات -3

م من طرح الجامعة للمقررات غالر  ىفعل ؛على طريقة إعداد األطروحات والرسائل العلمية همتدريب

العديد من لمام الكافي بأصول البحث وقواعده، كما أن هناك على اإل الطلبةد إنها ال تساعفالدراسية 

تواجه منها: الصعوبات البحثية المنهجية التي الدكتوراه،  وأالصعوبات التي تواجه طلبة الماجستير 

جراءات الدراسة والخالصة وتتمركز في  ،طلبة الماجستير صعوبات مدخل الدراسة، واإلطار النظري، وا 
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في كانت المتعلقة بطلبة الدكتوراه، فقد المنهجية سير النتائج، والمراجع والتوثيق، أما الصعوبات وتف

 .(2012)عسيري،    تفسير النتائج وتحليلها

تحقيق أهداف المجتمع أو  تسهم فيغياب التخطيط لمجاالت البحث التي  أن والجدير بالذكر

 غالبفي ال – يجعل الباحث يختار مجال بحثه مختلف تخصصاتها،بالجهات الخاصة أو المؤسسات 

لسياسات البحث  اا أن هناك غيابويالحظ بشكل فردي ال عالقة له بمشكالت المجتمع واحتياجاته،  -

أن  من التربوية والجامعات ومراكز البحوث لمؤسساتان مك  التي ت ،المحلي ىالعلمي على المستو 

 .ه(1433؛ المغربي، 2004)رزق،  بما يخدم القضايا التربوية والمجتمعية تتحرك

 تمثلي نفسه، الباحث ىلد اا وقصور  اا نقص هناك أن بين( 2011) الكبيسي أجراها دراسة وفي

 معالجات برنامج استخدام في الضعفو  األصالة، عن بعيدة مستهلكة وعاتموض استخدام في

 المراجع المستخدمة. لتوثيق تجاهلالو  العلمية، باألمانة االلتزام دون االقتباسات كثرةو  ،البيانات

كتابة  التي تواجهالتحديات والصعوبات ف تعر   Komba (2016) ت دراسةواستهدف

ة من األطروحات والرسائل العلمية بين طلبة كلية الدراسات العليا، ومن خالل استعراض مجموع

( 39) ث، اشتملت علىو ( بح103) الغ عددهب ،في مختلف التخصصاتوتحليلها ث العلمية و بحال

( من األطروحات والرسائل العلمية لم 67%) أندكتوراه، تبين  ة( رسال64و) ،أطروحة ماجستير

مشكلة  ذكرتأن  - إلى حد ما -حاولت ( المتبقية 33%)مرٍض، و بمستوىوضح مشكلة البحث ت

 تهالغمنها كانت  (14%)و ،من األخطاء النحوية يعانت ا( منه86%)أن ، و ةالبحث بطريقة مرضي

 .ةضحة ومفهوموا

ثراء والتنمية، المعرفة مصادر من أساسي مصدر العلمي البحثو   والمعلومات، المعارف وا 

 عملية في شغفالو  واالطالع المعرفة حبمثل  ، منأخالقيات الباحث الجيد لديهم باحثون هناكو 
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 تحقيق أو الظهور في كالرغبة ،أخرى شخصية وأهداف منافع لهم يكون باحثين في حين نجد البحث،

 يكون أن :هاأهم منبها،  التحلي للباحث ينبغي وأخالقيات قواعد هناك ولذلك معنوي، أو مادي هدف

 والتزوير، التزييف عن اا بعيد نتائجه، تحليل في اا وموضوعي اا حيادي ،بحثه مراحل في اا صادق الباحث

 المغربي،) الدراسة ةبعين الخاصة المعلومات وسرية البيانات جمع عملية في موضوعيةالب اا لتزمم

 .)ه1433

 استكمال إلى ذاتية تحفزه ودوافع للباحث أخالقيات هناك( أن 2016) Kombaوقد ذكر 

 ،العلمية المؤهالت على والحصول الدائم، والبحث العلم حب: منها العليا، الدراسات كلية في دراسته

 هذه تحقيق يمكن وال االحترام، من المزيد وكسب الشخصية، والتنمية المستقبل، في الوظيفي واالرتقاء

تعد كتابة و  ،أحد برامج الكلية من بنجاحالعليا  واستكمال الدراسات االنتهاء بعد إال والتطلعات الدوافع

 .في الكلية ةدراسالو  الدكتوراه أو الماجستير شهادة استكمال متطلبات أحداألطروحات والرسائل العلمية 

: أهمها من الباحث، في فراتتو  أن ينبغي التي الصفات من العديد هناكإضافة إلى ذلك 

 الدراسات على واالطالع معين، موضوع في لبحثإلى ا ةدافعيالو  ،القلب من والنابعة الصادقة رغبةال

 في واالستمرارية والمثابرة والتحمل الصبر، و هموضوع بحثب المتعلقة والنتائج الحقائقاإللمام بو  السابقة،

ثراء، و الصعوبات تخطي لى، والعزيمة عالبحث  والتركيز بحثه، المراد الموضوع في العلمية الخلفية ا 

 نتائج تفسير في ةحياديالو  ،العلمية التحليالت فية موضوعيال، و التحليل على والقدرة ،المالحظة ةوقو 

 البعدو  مية،العل واألمانة الصدق، و والحشو االقتباسات عن والبعد والكتابة، التعبير على القدرةو  الدراسة،

 اا ومرتب اا منظم، وأن يكون على خالف الواقع والحقيقة له والمعارف الحقائق بنسو  العلمية السرقة عن

 ؛2004 الفرا،) البحث منهجية مع تنسجم التي السليمة بالطرق اا لتزموم العلمي، البحث مراحل في

 .)ه1433 المغربي،
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 البحث إدارة في البشرية لعناصرا أهم يعد الباحث أنإلى ( 2011)ومحمد  يعل أشارو 

عداد العلمي  ىتحلي نأ البد وأخالقيات وخصائص مواصفات وله الجامعية، والرسائل األطروحات وا 

 واالستطالع للعلم وحب صادقة رغبة لديه يكون أنمنها  العليا، دراسته استكمال يريد من كل بها

 المهارات: هما ،قسمين إلى تقسيمها كنويم والصعوبات، المشاق تحملقدرة على و  والتقصي، والبحث

 الجامعي، هميتعل مواصلة يريد الذي الباحث بها يتمتع أن ينبغي التي األولية المهارات وهي: األساسية

 والمتواصل الدائم والتفكير التحمل، وقوة العلمية، واألمانة المالحظة، وقوة للعلم، الفطرية كالميول

 أن الباحث على ينبغي التي المكتسبة المهارات وهي: الثانوية راتالمهاو  .العلمي البحثب المتعلقو 

 والمستمرة، المتواصلة كالقراءة الدكتوراه، أو للماجستير الدراسة سنوات خالل من عليها ويتدرب يتعلمها

 من والتأكد العلمية الحقائق يزيتم على والقدرة اللغوية، األخطاء تجنبو  األساسية حثالب لغة تقانا  و 

 .لبياناتا معالجةو  البحث وسائل استخدام على والتدرب ا،صحته

 والرسائل األطروحات إعداد أثناءفي  األخالقية بالمعايير الكامل الوعي الباحثب يفترضو 

 يريالتغ أو ،الدراسة نتائج في التزييف عن اا وبعيد اا وحيادي اا صادق الباحث يكون أن أهمها منو  ؛العلمية

 نتائج في المجتمع يخدم أن إلى ىويسع ،لمعالجة البيانات المناسبة األساليبب يلتزمو  خطواتها، أي في

 والتطوير، التنمية عجلة أمام اا عائق وتكون المجتمع منها يعاني ميدانية لمشكالت حلول تقديم أو ،بحثه

 المعلومات سرية على والحفاظ والمجتمع، للفرد كريمة ةحيا تقديم إلى تهدف جديدة معارف توفير أو

 ين.المبحوث وخصوصية

وجود العديد من الصعوبات إلى ( 2004أشار الفرا ) :الجامعية بالخدمات المتعلقة الصعوبات -4

منها: قلة المعلومات والمراجع التي  ،البحث العلمي مأما اا المتعلقة بالخدمات الجامعية التي تقف عائق



31 
 

تخص تحكيم األبحاث التي روقراطية بيالدارية اإلصعوبات المالية، و الصعوبات التدعم البحث، و 

 عند التطبيق الميداني. المهمة تسهيل أمر على الحصول وصعوبة ،ونشرها

وغياب  ،قلة اإلمكانيات والمصادر الضرورية والمراجعأن  ، موضحاا (2005وأكد ذلك عقيل )

سار البحث العلمي تؤثر بشكل كبير على م ،األساليب الحديثة في االستفادة من الطبيعة التراكمية للعلم

إلى التعقيدات اإلدارية للممارسات الورقية التي تكون  شارأيضاا، وقد أوتطوره، وتسبب الهدر البحثي 

 قات للبحث العلمي. و من أبرز المع

( أن من معوقات البحث العلمي قلة المراجع العلمية 2005الجرجاوي وحمادة ) ورأى

بيئة عدم توفير المناسب للباحث، و الجو ال الفتقار إلىواوالدوريات المتخصصة للبحث بشكل مباشر، 

 وعي بأهميتهالتقبل العمل أو  وسواء من حيث اإلمكانات أ ،إجراء البحوثعلى تساعده  التي مالئمةال

 (.2011)الزيان، 

( أن من مقومات نجاح كلية الدراسات العليا في عملها أن 2014وفي المقابل ذكرت الكندري )

مكانات البشرية المتمثلة بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكوادر اإلدارية، واإلمكانات اإل تتوافر لها

 المالية التي تشمل المكتبات والكمبيوترات وشبكات االتصال الحديثة التي تسهل البحث العلمي الواسع.

( إلى أن كل جامعة تحتاج إلى تجهيزات من المعدات والمختبرات 2010)  Duzeوقد أشار

ومكتبات مجهزة بشكل جيد، ووسائل االتصاالت وشبكات  ،مواد الخاصة بها، وورش للعمل التقنيوال

ر الراحة ، وتوفكاديمية خاصة تسهل عملية التعليم والتعلمأذات خبرة، وبيئة مؤهلة وكوادر  ،نترنتاإل

التحتية  ىالبنات الجامعية التي تسهم في رفع كفاءة الجامعة توفير ومن اإلمكانللطلبة والموظفين، 

 . البحوث لتمويل والكوادر البشرية، وتوفير الموازنات المالية الكافيةد المادية، ر والموا
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يعني أن طلبة كلية  ،الدكتوراه في البرامج المختلفة وأالسعي للحصول على شهادة الماجستير و 

ة والمعرفية، باإلضافة إلى الدراسات العليا سيكون لديهم فرصة كبيرة لتطوير مهاراتهم التربوية والمهني

في تطوير معايير البحث  مليسه ة ستضع مهارات الباحث تحت المجهر؛ن البحوث الميدانيفإذلك 

: مفهوم البحث من خالل تطوير ويتحقق .مع األهداف اا أكثر كفاءة وتوافق اا يكون ممارس، ومن ثم الجيد

ثم  ،لبحث العلميبا اا نهماا متكون الشخص مهه، وبناء على ذلك يب نهماكالقراءة والتعليم الرسمي واال

 (.2013لألبحاث )الياسين،  اا مبدع اا بعد ذلك منتج

الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا، بومن خالل االطالع على األدبيات المتعلقة 

موضوعية على نتائج البحث العلمي وتعميمها، وال هاتأثير لهذه الصعوبات  اإلشارة إلى أنالبد من 

تكون صعوبة التوصل للنتائج، أو  وتتمثل الصعوبات الخاصة بنتائج البحوث العلمية في ،العلمية

المصادر والمراجع التي حصل قلة إلى  يست قابلة للتعميم، وقد يرجع سبب ذلكالنتائج غير هادفة ول

لبحوث في مجال ا مصادر المعرفة وتعر ض ،أو صعوبة التوصل إلى العينة المطلوبة ،عليها الباحث

تدخل الباحث في مراحل فأهمها  ،غياب الموضوعية. أما الصعوبات المتعلقة بللتلف والتزويرالتاريخية 

البحثية  اتعو نتيجة لتداخل الموض أوبالموضوع وغياب الحيادية،  هنتيجة لتأثر  ؛البحث العلمي

صدار أحكام عشوائية وغير عقالنيةو  ،المركبة ث الشخصية وغياب األدلة نتيجة لميول الباح ؛ا 

 (.2013والبراهين )ابن صغير، 

ولتوضيح ذلك تشير العديد من الدراسات إلى أن طلبة كلية الدراسات العليا في العديد من 

من الصعوبات المتعلقة بعدة جوانب، منها: الجوانب اإلدارية، أو الجوانب  اا البلدان يواجهون كثير 

، وغيرها ةشرافي، أو الجوانب المادية، أو الجوانب اإلالتقنيةأو الجوانب المهنية، أو الجوانب األكاديمية، 

وفي ظل تلك المؤشرات فإن هذه الصعوبات تؤدي إلى تسويف الطلبة  من الصعوبات في دراستهم.
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التي تؤثر بشكل مباشر على عملية البحث، وهنا  تكالإكمال دراستهم بعيداا عن المشن عوتمنعهم 

لهدف األساسي هو الحصول على باحثين مؤهلين في جميع المجاالت )الياسين، البد من بيان أن ا

2010.) 
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 الدراسات السابقة

إلى أهم الدراسات السابقة التي لها ارتباط بموضوع الدراسة الحالية؛ وهي يتطرق هذا القسم 

هم ألطروحات همإعدادء أثنا في جامعة الكويتبالدراسات العليا كلية طلبة التي تواجه صعوبات ال

مرتبة ترتيباا زمنياا لما لها أهمية في بيان الصعوبات بشكل أدق، ، هممن وجهة نظر  العلمية همرسائلو 

 من األقدم إلى األحدث.

الدراسات كلية طلبة التي تواجه صعوبات المن أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 

ف هدفت إلى تعر  و  ،(2005دراسة عقيل ) ،العلمية همائلرسهم و طروحاتأل همإعدادأثناء في  العليا

استخدم  .الجامعة اإلسالمية بغزة وسبل التغلب عليهابكلية الدراسات العليا طلبة المشكالت التي تواجه 

تشمل ة ( فقر 51الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدف الدراسة، وطبق استبانة تتكون من )

ألكاديمية، والمشكالت اإلدارية، والمشكالت االجتماعية واالقتصادية، محاور: المشكالت ا ةأربع

 نتم اختيارهم بالطريقة العشوائية مم ،من الطلبة( 105تكونت عينة الدراسة من ) .والمشكالت النفسية

إلى النتائج اآلتية: تبين أن  ت الدراسةتوصل قداعتمدت خططهم في عمادة كلية الدراسات العليا، و 

االجتماعية واالقتصادية تحتل المرتبة األولى، والمشكالت اإلدارية تحتل المرتبة الثانية،  المشكالت

ها المشكالت النفسية، وال يوجد تحتلاالمشكالت األكاديمية، والمرتبة الرابعة  جاءتوفي المرتبة الثالثة 

ربط بأوصى الباحث  وقد الجنس، والتفرغ الدراسي، والكلية.لمتغير  ىفروق ذات داللة إحصائية تعز 

 برامج كلية الدراسات العليا بالخطط التنموية للمجتمع، وخفض تكلفة الدراسة في كلية الدراسات العليا.

كلية الدراسات العليا  طلبةتعرف المشكالت التي تواجه ( إلى 2006ت دراسة شطناوي )وهدف

استخدم  .أنفسهم الطلبةكما يراها في مجال اإلشراف على رسائلهم الجامعية  ،جامعة اليرموك األردنيةب

 تحت تنضوي( فقرة 26أداة للدراسة؛ واحتوت على )اعتمد االستبانة الباحث المنهج الوصفي، و 
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األول يتعلق بإجراءات تحديد المشرف وعنوان البحث، والثاني يتعلق بالتعامل مع  ؛محورين أساسيين

البيانات تم اختيار عينة عشوائية قوامها ولجمع  .وكتابته أثناء إعداد البحث العلمي في المشرف

حول اختيار المشرف توصل إلى أن المشكالت التي يعاني منها الطلبة تركزت طالباا وطالبة، و ( 150)

 ،وكثرة أعبائهم الجامعية، وتعقيد إجراءات اختيار المشرف المشرفين بسبب قلة أعداد وصعوبة توافره؛

ومن توصيات  .للمناقشة مع المشرف للطلبةافر الوقت الكافي والموافقة على عنوان البحث، وعدم تو 

تسهيل اإلجراءات فيما و كما الحال في الساعات المكتبية،  ةأسبوعي ةهذه الدراسة جدولة ساعة إشرافي

زيادة عدد المشرفين و ووضع نموذج لعملية اإلشراف بخطة زمنية محددة،  ،يتعلق بتحديد المشرف

 هم.   باء عنتخفيف األعاألكاديميين، و 

جامعة اإلمام بات العليا تعرف مشكالت طلبة كلية الدراسإلى ( 2007ت دراسة شيحة )وهدف

ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج  ؛محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية

 يةعلى ثمانأداة رئيسية للبحث، وقد اشتملت االستبانة ، معتمدة على االستبانة الوصفي التحليلي

مشكالت ومشكالت المناهج وطرق التدريس، والهي: المشكالت اإلدارية والتنظيمية،  ،محاور

، ومشكالت اإلشراف العلمي، ومشكالت اختيار موضوع البحث، ومشكالت للطالباتالشخصية 

علق االطالع والبحث عن المادة العلمية، ومشكالت التطبيق الميداني للبحوث التربوية، ومشكالت تت

طالبة ( 32) اعلى عينة البحث البالغ عدده طبقت ،( فقرة74) توتضمن .بمناقشة الرسائل الجامعية

والتنظيمية تحتل  برز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المشكالت اإلداريةأدراسات عليا، ومن 

 ،يل لإلرشاد األكاديميفر دلا، وعدم تو قلة فعالية اإلرشاد األكاديميتمثل في هي تو  المرتبة األولى،

مشكالت المناهج وطرق احتلت بيان المقررات الدراسية للطالبات مع بداية كل فصل دراسي، و عدم و 

 .المرتبة الثالثة ثانية، أما اإلشراف العلمي فاحتلالتدريس المرتبة ال
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الدراسات التربية في كلية ( الصعوبات التي تواجه طلبة (2012ت دراسة عسيري وضحوأ

استخدم  .بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ىجامعة أم القر بيا العل

المحاور واشتملت على  أداة لها، ةانسحي لتحقيق هدف الدراسة، واالستبالباحث المنهج الوصفي الم

ءات ية: صعوبات المدخل إلى البحث، صعوبات أدبيات البحث والدراسات السابقة، صعوبات إجرااآلت

البحث، صعوبات تفسير نتائج البحث، صعوبات خالصة البحث والتوصيات والمقترحات، صعوبات 

على جميع أفراد مجتمعها من أعضاء الهيئة  ةانونظراا إلمكانية تطبيق االستب ق.المراجع والتوثي

قها على مجتمع الدراسة بأكمله، وتوصل إلى بل طب ،التدريسية لم يلجأ الباحث إلى أسلوب العينات

 النتائج اآلتية: كان المتوسط الحسابي للصعوبات البحثية لطلبة الماجستير في كل من المحاور

محاور )اإلطار ع والتوثيق( بدرجة متوسطة، وجاءت )المدخل للدراسة، الخالصة والنتائج، المراج

 طلبة الدكتوراه فقد كانت أعلى الصعوباتجة كبيرة، أما فسير النتائج( بدر النظري، إجراءات الدراسة، ت

متوسطات الذات داللة إحصائية بين  اا وجد الباحث فروقحور المتعلق بتفسير النتائج، و في الم لديهم

لصالح الدرجة العلمية أستاذ مشارك،  ،الستجابة الدرجة العلمية أستاذ مساعد وأستاذ مشارك ةالحسابي

 كلية الدراسات العليا على مهارات البحث العلمي.  طلبةسة القيام بتدريب ومن توصيات هذه الدرا

هدفت إلى الكشف عن المشكالت التي و  ،ه(1433ه أتت دراسة المغربي )وفي السياق نفس

الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( في األبحاث الميدانية بقسم التربية اإلسالمية كلية تواجه طلبة 

من وجهتي نظر أعضاء هيئة التدريس  ،المملكة العربية السعوديةبجامعة أم القرى بة بكلية التربي

من  تتكونوقد  ،أداة للدراسةهج الوصفي التحليلي، واالستبانة استخدمت الباحثة المن .والطلبة أنفسهم

عضاء هي: المشكالت المتعلقة بالطلبة، والمشكالت المتعلقة بأة محاور، ( فقرة موزعة على ثالث29)

أعضاء هيئة التدريس على واشتملت عينة الدراسة  .هيئة التدريس، والمشكالت المتعلقة بالمواد الدراسية

إلى  الباحث توصلو اا وطالبة، طالب( 43و) اا ( عضو 17وقد استجاب ) ،وطلبة كلية الدراسات العليا
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ثم  ،أتت في المرتبة األولى أنفسهمالطلبة نظر  ةالنتائج اآلتية: المشكالت التي تواجه الطلبة من وجه

الثانية  تينوالمشكالت المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في المرتب ،المشكالت المتعلقة بالمواد الدراسية

أعضاء هيئة التدريس أن المشكالت التي تواجه الطلبة للقيام باألبحاث  ىوير والثالثة على التوالي، 

رتبة األولى، ثم المشكالت شكالت المتعلقة بالطلبة في المجاء مجال المو الميدانية جاءت بدرجة كبيرة، 

ومن توصيات هذه الدراسة  .ثم المشكالت المتعلقة بالمواد الدراسية ،المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

 بأهمية البحوث الميدانية. م، وتوعيتهالمهارات البحثية ةلبساب الطكإالعمل على 

ف درجة المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا تعر ( دراسة هدفت إلى 2017د سالم )وأع

نظر رؤساء األقسام  ةنظرهم ووجه ةمن وجه ،انفي إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم العلمية في َعم  

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم المنهج الوصفي المسحي، كما تم تطوير استبانة لجمع  .األكاديمية

هي: المشكالت المالية، والمشكالت اإلدارية، والمشكالت ور، ة محاعلى ثالث يالبيانات التي تحتو 

 من طلبة( 486مقدارها ) ،عينة طبقية عشوائية وقد اختيرتالفنية، وتم التحقق من صدقها وثباتها، 

س قسم أكاديمي، ( رئي84دكتوراه من الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، و)الماجستير و ال

ها طلبة هاآلتية: إن درجة المشكالت الفنية واإلدارية والمالية التي يواج إلى النتائج ت الدراسةتوصلو 

نظر رؤساء  ةالدراسات العليا في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظر الطلبة ووجهكلية 

لة متمثلة في قوكانت بدرجة مرتفعة  ،األقسام كانت متوسطة، واحتلت المشكالت المالية المرتبة األولى

وكثرة نفقات االشتراك في المكتبات  ،المادي لطلبة كلية الدراسات العليا من جانب الجامعة الدعم

الصعوبات الفنية المرتبة الثالثة، وكان و  ،حين احتلت الصعوبات اإلدارية المرتبة الثانيةفي  ،الجامعية

 ه الدراسةومن توصيات هذ ير الجنس لصالح الذكور.إحصائية تبعاا لمتغ ةهناك فروق ذات دالل

وتقليص  ،توفير الدعم المادي للطلبة، عن طريق صندوق البحث العلميب معالجة المشكالت المالية

 نفقات االشتراك بالمكتبات الجامعية.
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المشتركة  تتعرف المشكالوهدفت إلى  ،Mation and Khan (2017)دراسة أجراها  هناكو 

استخدم الباحثان  .هم األطروحات في بنغالديشدكلية الدراسات العليا خالل إعدا ها طلبةهالتي يواج

عشوائية عينة  تاختير  وقد، هاأداة لالدراسة، كما استخدما االستبانة المنهج الوصفي لتحقيق هدف 

إلى وصلت الدراسة تو  ،اا أكاديمي اا ( مشرف46، و)من كلية الدراسات العلياوطالبة  اا طالب( 133مقدارها )

إلنجاز مهامهم  هارات كتابة األطروحات، والوقت غير كافٍ ير ملمين بمالطالب غ النتائج اآلتية: إن

 .عدد االجتماعات مع المشرف األكاديميفي ، وقلة البحثاألموال وتمويل  في نقصهناك البحثية، و 

خطة العمل للطلبة،  فيومن أهم توصيات هذه الدراسة إدراج الورش العلمية والبحثية واإلحصائية 

وتمويل الدراسة من قبل الجامعة أو المساهمة في جزء منها، وترتيب وتنظيم  ،لكافيةوتوفير األموال ا

 الوقت واالجتماعات الدورية مع المشرف األكاديمي.
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 التعليق على الدراسات السابقة

ا ونتائجها وتوصياتها؛ من خالل االطالع على الدراسات السابقة واستعراض أهدافها ومناهجه

 ؛مجال الدراسة الحالية، وقد تميزت بحداثتهاب: تنوع الدراسات العربية واألجنبية المتعلقة يتبين ما يأت

 فيالمنهج المستخدم مع (، وقد اتفقت بعض الدراسات السابقة 2017و  2005فكانت ما بين )

 . المنهج الوصفيالدراسة الحالية وهو 

اجه التي تو  صعوباتالوهو تعرف  ،فكما اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الهد

بأوجه مختلفة، المشكالت ت الدراسات السابقة هذه الصعوبات و وقد تناول كلية الدراسات العليا، طلبة

هي: المشكالت األكاديمية، والمشكالت اإلدارية، والمشكالت االجتماعية واالقتصادية، والمشكالت 

المشكالت التي تواجه طلبة كلية الدراسات  عرفتوفي ضوء  .(2005النفسية كما في دراسة عقيل )

فقد اندرجت تحت المحاور العليا في مجال اإلشراف على رسائلهم الجامعية كما يراها الطلبة أنفسهم، 

أثناء اإلعداد وكتابة البحث في التعامل مع المشرف وعنوان البحث، و  ،رفإجراءات تحديد المشاآلتية: 

وفي ضوء المشكالت اإلدارية والتنظيمية، ومشكالت المناهج  .(2006العلمي كدراسة شطناوي )

، ومشكالت اإلشراف العلمي، ومشكالت اختيار ةلبالمشكالت الشخصية للطوطرق التدريس، و 

موضوعات البحوث، ومشكالت االطالع والبحث عن المادة العلمية، ومشكالت التطبيق الميداني 

وفي ضوء  (.2007رسائل الجامعية كما في دراسة شيحة )الة بتعلقالممشكالت الللبحوث التربوية، و 

صعوبات إجراءات و صعوبات أدبيات البحث والدراسات السابقة، و صعوبات المدخل إلى البحث، 

ت والمقترحات، صعوبات خالصة البحث والتوصياو صعوبات تفسير نتائج البحث، و البحث، 

المشكالت المالية، والمشكالت ضوء وفي  .(2012كدراسة عسيري ) صعوبات المراجع والتوثيقو 

 (.2017الفنية كما في دراسة سالم )اإلدارية، والمشكالت 
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المشكالت فاتفقت في بعد  ؛تشابهت بعض أبعاد الدراسة الحالية مع الدراسات السابقةو 

، وفي بعد ه(1433كدراسة المغربي )متعلقة بأعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالطلبة، والمشكالت ال

أثناء اإلعداد وكتابة البحث العلمي كما في دراسة  في وبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريسالصع

أداة لجمع البيانات والمعلومات من  ةانخدمت كل الدراسات السابقة االستب(، واست2006اوي )نشط

 عينة الدراسة، وهي بذلك تتفق مع أداة الدراسة الحالية.

على أعضاء الهيئة  ؛ فبعضها اقتصرفئات العينة تبين من الدراسات السابقة اختالف 

(، وبعضها أشرك أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كلية 2012التدريسية كما في دراسة )عسيري، 

(، في حين Mation and Khan ،2017؛ 1433؛ المغربي، 2017الدراسات العليا كدراسة )سالم، 

عتبارهم عينة للتوصل لنتائج الدراسة، وتتفق مع دراسات على طلبة كلية الدراسات العليا بااقتصرت 

 (.2005؛ عقيل، 2007؛ شيحة، 2006)شطناوي،  كل من ، دراسةفي مجال العينة الدراسة الحالية

   دولةفي التي تهتم بالصعوبات التي تواجه الطلبة أوائل الدراسات تعتبر هذه الدراسة من و 

 الدراسات طلبة جهاتو  التي الصعوبات عن الكشف لةمحاو بوتتميز  - على حد علم الباحثة - الكويت

 الكويت جامعة تشهده الذي التوسع خالل منو  العلمية، همرسائلو  همألطروحات همإعداد أثناء في العليا

 .والدكتوراه لماجستيركل من ال العليا الدراسات كلية متنوعة في برامجطرح  في

لها مكانة مهمة في المجال بكونها دراسة  - على حد علم الباحثة -تنفرد الدراسة الحالية 

للوصول إلى النتائج  ؛تعتمد على استطالع آراء الميدان وتحليلها بصورة دقيقةحيث  ؛التربوي

ا طلبة همشكالت التي يواجهلحلول لإلى والتوصيات المقترحة، ومحاولة التوصل من خالل هذه النتائج 

واإلسهام في ، همنظر  وجهة من العلمية همرسائلو  همروحاتألط همعدادإ أثناءفي كلية الدراسات العليا 

 ،اا على رفع كفاءة العملية التعليمية بدولة الكويت، هذا؛ مما ينعكس إيجابتطوير العملية التربوية
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 ،التخرج في الوقت المحدد علىمما يساعد الطلبة  ؛باإلضافة إلى تقليص المشكالت والتغلب عليها

في دولة الكويت، وشملت  تطبقأنها تختلف عن الدراسات السابقة في  هيو ، استهموتقليل تكلفة در 

استخدمت و  كلية الدراسات العليا في برامج الماجستير والدكتوراه،الكليات المهنية والنظرية ب ةطلب

نظراا  (؛Full Factorial Anova)لمقارنة بين مجموعات الدراسة حصائي لالباحثة التحليل اإل

وقد استفادت لمقارنة بين المجموعات، لنه التحليل األكثر مالءمة الدراسة، ولكو اسبته لطبيعة لمن

باإلضافة إلى تكوين نظرة عامة في إعداد اإلطار النظري، الدراسات السابقة  الدراسة الحالية من

 .ةانعن بنود االستبوشاملة 
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 الفصل الثالث

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

جراءاتها ي منهجية الدراسة يتناول الفصل الحال  ها؛وصف عينة الدراسة ومجتمع من خاللوا 

ق من صدقها وثباتها، وفي ضوء ذلك اسة، وكيفية تطويرها، وطرق التحقوصف أداة الدر  والسيما

تطرق إلى يتباعها في هذه الدراسة، كما اخطوات التي تم الإلجراءات و ايتطرق هذا الفصل إلى وصف 

 لمستخدمة في معالجة البيانات واستخالص النتائج. األساليب اإلحصائية ا

 منهج الدراسة: 

 ؛في البحوثي ستخدم هذا النوع من المناهج و ، الوصفي المسحياتبعت الدراسة المنهج 

أي تعمل على وصف  هم؛ومميزات للتوصل إلى المعلومات والبيانات التي تظهر صفات أفراد العينة

نتوصل إلى  ، وبناء على تلك المعطياتهمومعلومات فراد العينةخصائص مجتمع الدراسة من بيانات أ

 (.2014موضوع معين )مراد وهادي،  نحو هواتجاهاتآراء المجتمع 

 مجتمع الدراسة:

طروحة الماجستير أو رسالة أالمسجلين في طلبة الجميع  ييتضمن مجتمع الدراسة الكل

حسب ب ،للكليات المهنية والنظريةالبرامج  تلفمخاسات العليا بجامعة الكويت، بالدكتوراه بكلية الدر 

 ين(، وذلك في الفصل2015تصنيف الجامعة للبرامج األكاديمية المقدمة للطلبة )جامعة الكويت، 

ركزت الباحثة على طلبة كلية  وقد (،2017/2018ي )جامعاألول والثاني من العام ال ينالدراسي

ية في بيان الصعوبات التي أهم م منموضوع؛ لما لهالدراسات العليا واستطالع آرائهم حول هذا ال
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 أوطروحة الماجستير أفي  ينمسجل من طلبة( 522وقد بلغ إجمالي عدد الطلبة )تواجههم بشكل أدق، 

 . (2017/2018)للعام الجامعي وفقاا إلحصائية كلية الدراسات العليا رسالة الدكتوراه، 

 عينة الدراسة:

متها ءلمال ؛ريقة العينة العشوائية الطبقية تبعاا لمتغير الكلية األكاديميةطبعينة الدراسة  تاختير      

يمتلكون جميع أفراد المجتمع ؛ نظراا ألن نها أقرب لتمثيل مجتمع الدراسةأل ها؛ونوع طبيعة الدراسةل

حسب بأفراد عينة الدراسة  وزع(، وفي ضوء ذلك 2014الفرصة نفسها لالختيار )مراد وهادي، 

 الكلية(.و المعدل الدراسي، و الحالة االجتماعية، و نوع الدوام، و لدراسة )الجنس، متغيرات ا

طروحة الماجستير أو رسالة أ( من الطلبة المسجلين في 281تكونت عينة الدراسة من )

 ؛( من مجتمع الدراسة53.8%أي ما يعادل نسبة ) ؛الدكتوراه بكلية الدراسات العليا بجامعة الكويت

يرجع هذا التباين في أعداد و حسب متغير الجنس، ب( من اإلناث 198لذكور و)( من ا83بواقع )

البرامج المهنية في  من طلبة( 142) ، وهم:الذكور واإلناث إلى تباين أعدادهم في مجتمع الدراسة

البرامج النظرية في  من طلبة( 139مجاالت )الحقوق، التربية، العلوم اإلدارية، العلوم الحياتية(، و)

حسب ب ،ت )اآلداب، العلوم االجتماعية، الشريعة والدراسات اإلسالمية( بكلية الدراسات العليامجاال

 (.1جدول النظر امتغير الكلية األكاديمية )

 (1جدول )ال

 حسب المتغيرات الشخصية واألكاديميةبتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 المتغيرات

 

 النسبة العدد الفئة

 ذكور الجنس
 إناث

83 
198 

%29.5 
   %70.5 
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 (1جدول )التابع/ 

 حسب المتغيرات الشخصية واألكاديميةبتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 المتغيرات

 

 النسبة العدد الفئة

 دوام كلي الدوام نوع
 دوام جزئي

185 
96 

%65.8 
%34.2 

 متزوج الحالة االجتماعية
 متزوجغير 

179 
102 

%63.7 
%36.3 

 (3.33)( إلى 2.67من ) التراكمي المعدل
 (4( إلى )3.34من )

88 
193 

%31.3 
%68.7 

 الحقوق الكلية
 التربية

 العلوم اإلدارية
 العلوم الحياتية

 اآلداب
 جتماعيةالعلوم اال

 الشريعة والدراسات اإلسالمية 

34 
66 
22 

 20 
21 
30 
88 

%12.1 
%23.5 

      %7.8    
     %7.1 

%7.5 
%10.7 
%31.3 

 100% 281  المجموع الكلي

 

 متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة: -أوالا 

ناثر و و ذك :نافئت :الجنس -1  .ا 

 نقسم بالنسبة لطلبة كلية الدراسات العليا إلى الدوام بنظام كلي، والدوام بنظام جزئي.يو  :نوع الدوام -2
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لة أثير الحايتضح مدى توذلك ل متزوج، وغير متزوج؛ :فئتينوتنقسم إلى  :الحالة االجتماعية -3

 الطالب األكاديمي. مستوى االجتماعية على

 حسب المعدل الدراسي بالنسبة لطلبة كلية الدراسات العلياب - ويقسم :المستوى التحصيلي للطالب -4

 ،(4) إلى( 3.34) ويعتبر بتقدير جيد جداا، ومن ،(3.33) إلى( 2.67) هما من ،إلى مستويين -

 متياز.ويعتبر بتقدير ا

وكلية العلوم العلوم اإلدارية، وكلية التربية، وكلية الحقوق، تنقسم إلى كلية : يميةدالكلية األكا -5

 .وكلية الشريعة والدراسات اإلسالميةالعلوم االجتماعية، وكلية اآلداب، وكلية  ،الحياتية

 المتغيرات التابعة: -ثانياا 

 التي الصعوباتحول  بجامعة الكويت تتمثل المتغيرات التابعة )المحك( في آراء الطلبة

 العلمية. والرسائل األطروحات همإعداد أثناء في تواجههم

 إجراءات الدراسة:

 أداة الدراسة: -أوالا 

 بناء األداة: -1

تم االطالع على الدراسات واألدبيات التي و أداة لتحقيق أهدافها،  ةاالستبان الباحثةاعتمدت  

 والرسائل األطروحات همإعداد أثناءفي  لياالع الدراسات كلية طلبة تواجه التي الصعوباتناقشت 

ه(، 1433(، والمغربي )2017األداة من خالل االعتماد على كل من دراسة سالم ) ، وبنيتالعلمية

 لقياس مشكلة الدراسة. اوشموليته انظراا لحداثته ؛(2005عقيل )و (، 2007وشيحة )
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ن البيانات األساسية الشخصية ويتضم :هما: الجزء األول ،نت االستبانة من جزأين رئيسينتكو 

الحالة االجتماعية، و نوع الدوام، و تشمل المتغيرات اآلتية: )الجنس، هي و  ،واألكاديمية لعينة الدراسة

تتكون من هي و  ،ويتضمن بنود االستبانة بصورتها النهائية :الجزء الثاني .الكلية(و المعدل الدراسي، و 

 لنحو اآلتي:محاور على ا ة( بنداا، موزعة على ثالث29)

 ( بنود.7ويتكون من ) ،التدريس هيئة بأعضاء المتعلقة الصعوباتالمحور األول: يشمل 

 .اا ( بند12ويتكون من ) ،ةلببالط المتعلقة الصعوباتحور الثاني: يشمل مال

 ( بنود.10ويتكون من ) ،الجامعية بالخدمات المتعلقة الصعوباتالمحور الثالث: يشمل 

تندرج تحت  الموافقة درجة(، و Likret Scaleوفقاا لمقياس ) ،ت لإلجابةلكل بند خمسة مستويا

، الموافقة 2= قليلة درجة، الموافقة ب1= جداا  قليلة درجةاآلتي: )الموافقة بعلى النحو خمس فئات 

 (.5جداا = كبيرةالموافقة بدرجة  ،4= كبيرة، الموافقة بدرجة 3بدرجة متوسطة =

ومن ثم  ،السابقة الدراسات على االطالع تم ،وتحليلها عينةال استجابات تقديرات ولتحديد

ومنخفضة، وفق المعادلة اآلتية:  ومتوسطة، عالية، :هي ،ثالثة مؤشرات التقييم بمستويات حددت

 عدد على مقسومة الدراسة ألداة اإلجابة لبدائل الدنيا القيمة – الدراسة ألداة اإلجابة لبدائل العليا القيمة

 1.33=  3( ÷ 1-5) :اآلتيوهي على النحو ( ومنخفضة ومتوسطة، عالية،) ثالثةال المستويات

على النحو ، (ومنخفضة ومتوسطة، عالية،) الثالثة لمستوياتل الفئة طول( 1.33) القيمةتساوي 

 اآلتي:

 1.00 +1.33 =2.33  

2.33 +1.33 =3.66 
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3.66 +1.33 =5.00 

الستجابات أفراد العينة حول صعوبات اإلعداد ت صنف قيم المتوسطات الحسابية  من ثمو      

 لألطروحات والرسائل العلمية على النحو اآلتي: 

 منخفضة. ( تمثل قيماا 2.33 -1.00القيم من )

 متوسطة.( تمثل قيماا 3.66 -2.34القيم من )

 عالية. ( تمثل قيماا 5.00 -3.67القيم من )

 صدق األداة: -2

 من وجميعهم ،المحكمين من مجموعة على عرضت ستبانةالظاهري لال صدقال من للتأكد     

 صياغتها حيث من الفقرات مناسبة درجة على للحكم وذلك ؛الكويت جامعة في المختصين األكاديميين

من صحة البنود لغوياا للتأكد ، و أجله من وضعت الذي للهدف تحقيقها ودرجة للمجال، ومالءمتها

بناء على  وأجريت التعديالت الالزمةأخذ بآراء المحكمين قد و  وضوحها لعينة الدراسة، ىوعلمياا، ومد

 ىي عد اتفاق المحكمين بياناا لصدق محتو و صياغة بعض البنود وحذف بعضها،  فأعيدت ؛مقترحاتهم

 .(2ملحقال، و)(1ملحقال)االستبانة 

 األداة: ثبات -3

 الداخلي االتساق بطريقة الكلي الثبات معامل استخراج خالل منب معامل ثبات األداة ح س      

، وقد (SPSS(، من خالل الحزمة اإلحصائية )Alpha-Cronpach" )كرونباخ ألفا" معادلة حسبب

بلغت قيمة معامل و كلية الدراسات العليا،  من طلبة( 45من ) مكونةة استطالعية على عين تقطب
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وذلك يدل على أن األداة  وهي درجة عالية من الثبات نوعاا ما، ،(0.88الثبات الكلية للعبارات )

 (.2جدول النظر ا)صالحة للتطبيق، ويمكن االعتماد عليها في تحقيق أهداف الدراسة 

 (2جدول )ال

 "ألفا كرونباخ"لالتساق الداخلي لعبارات الدراسة قيم معامل الثبات 

 معدل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات     ومعايير أداة الدراسة محاور

 : الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريسالمعيار األول
 ةلبالثاني: الصعوبات المتعلقة بالط المعيار

 المعيار الثالث: الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية
 يالثبات الكل

7 
12 
10 
29 

0.84 
0.84 
0.80 

         0.88 

 

 أداة الدراسة:إجراءات تطبيق  -ثانياا 

بعد الحصول على  ،تبعت اإلجراءات الخاصة بتطبيق الدراسةا، اوثباته بعد التأكد من صدق األداة

(، والحصول أيضاا على 3ملحقال)كلية الدراسات العليا  فيتطبيق أداة الدراسة ذن بتسهيل المهمة لاإل

على طلبة كلية  ةلكترونيواإل ةالورقي ةاالستبان ووزعتالجداول الدراسية للمقررات في الكليات المختلفة، 

شخصياا من قبل  انات وتسليمهاعملية توزيع االستب أجريتالعليا المشمولين بالدراسة، و  الدراسات

( 281بلغت عينة الدراسة )ن= قد و  ،، ومن ثم قامت الباحثة بمراجعتها أيضاا في المحاضرات الباحثة

صدار ، إالبيانات في برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية جميع تدخلأ وعقب ذلك، استبانة

 أسئلة الدراسة. نالتحليل اإلحصائي المناسب لإلجابة ع وأجري(، SPSSفة اختصاراا )و عر ، الم(21)
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 :المعالجة اإلحصائية

المعالجات اإلحصائية المناسبة بعد إدخال البيانات في جهاز الحاسوب لتحليلها باستخدام  أجريت

 لك لإلجابة عن أسئلة الدراسة:وذ(، SPSS)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية برنامج 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات التكرارات والنسب المئوية و  تاستخرج ،لإلجابة عن السؤال األول -1

 عينة الدراسة. أفراد جاباتستالمعيارية ال

 في الفروق من للتأكد ؛(Full Factorial Anova) استخدم اختبار ،الثانيالسؤال لإلجابة عن  -2

 العليا. الدراسات كلية طلبة بين الدراسة عينة تاستجابا

وهو  ،حصائي للمقارنة بين مجموعات الدراسةالتحليل اإل ماستخد الثالث،لإلجابة عن السؤال  -3

التحليل  وهو ،لمناسبته لطبيعة الدراسة ؛(Full Factorial Anovaتحليل عامل التباين الثنائي )

 بين المجموعات.التفاعل ستخدام في لالاألكثر مالءمة 

تأثير ب ،حصائي للمقارنة بين مجموعات الدراسةاستخدم التحليل اإل، الرابعلإلجابة عن السؤال  -4

نظراا لمناسبته لطبيعة  ؛(Full Factorial Anovaتحليل عامل التباين الثالثي )وهو  ،2×2×7ثابت 

 مجموعات.بين ال التفاعلفي  يل األكثر مالءمة لالستخدامالتحل وهو ،الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها

يستعرض هذا الفصل نتائج الدراسة مرتبة وفقاا ألسئلة الدراسة، مع مناقشة النتائج مناقشة تتوافق 

 مع البيانات المتحصل عليها من استجابات أفراد عينة الدراسة.

 الكويت بجامعة العليا الدراسات يةكل طلبة تواجه التي ما الصعوبات السؤال األول: مناقشة نتائج

 المحور: اآلتية للمحاورتبعاا نظرهم  وجهة من العلمية ورسائلهم ألطروحاتهم إعدادهم أثناء في

، ةلببالطالصعوبات المتعلقة  :الثاني والمحور، الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس :األول

 ؟ امعيةالصعوبات المتعلقة بالخدمات الج :الثالث والمحور

ودرجة والرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تلإلجابة عن هذا السؤال استخرج

 (.3) ما هو مبين في الجدول، على نحو التقدير

 (3الجدول )

ير والرتبة لتصورات أفراد عينة الدراسة حول درجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقد

 وفقاا لمحاور الدراسة مرتبة تنازلياا جامعة الكويت لبة طالتي تواجه الصعوبات 

المتوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  الرتبة

 التقدير

     لتدريسالمحور األول: الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة ا

 متوسطة  1.27 3.52 ضعف تدريب الطلبة على البحث العلمي

 متوسطة  1.15 3.35 انشغال أعضاء هيئة التدريس باألعباء التدريسية

 متوسطة  1.28 3.06 ضعف تعاون أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة على البحث العلمي



51 
 

 (3تابع/ الجدول )

الصعوبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير والرتبة لتصورات أفراد عينة الدراسة حول درجة 

 وفقاا لمحاور الدراسة مرتبة تنازلياا جامعة الكويت لبة ط التي تواجه

المتوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  الرتبة

 التقدير

     األول: الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس تابع/ المحور

 ةمتوسط  1.10 2.88 ضعف استجابات أعضاء هيئة التدريس بتحكيم أدوات البحث العلمي

 متوسطة  1.16 2.72 ضعف أعضاء هيئة التدريس بمهارات التحليل اإلحصائي

 متوسطة  1.11 2.46 العلمي البحث بمهارات التدريس هيئة أعضاء ضعف

 2.42 عدم التزام أعضاء هيئة التدريس بالمواعيد المتفق عليها مسبقاا لالجتماع

 

1.24 

 

 متوسطة 

 وسطةمت 3 0.85 2.92 للمحور األول الكلي
     بالطلبةالثاني: الصعوبات المتعلقة  المحور

 مرتفعة  1.00 3.91 البحث العلميأدوات قلة معرفة الطلبة بكيفية تحليل 

 مرتفعة  1.01 3.90 صعوبة اختيار المشكلة البحثية للبحث العلمي

 مرتفعة  1.05 3.88 ضعف إلمام الطلبة بالمعالجة اإلحصائية

 مرتفعة  1.13 3.81 يفية البحث في الدوريات والمجالت األجنبيةضعف إلمام الطلبة بك

 مرتفعة  1.04 3.77 قلة اهتمام الطلبة بحضور المؤتمرات والورش العلمية

 مرتفعة  0.95 3.77 ضعف الطلبة في إعداد أدوات البحث العلمي

 مرتفعة  0.97 3.75 ضعف الطلبة بمهارات البحث العلمي

 مرتفعة  1.04 3.74 يام بالبحث العلميعدم تفرغ الطلبة للق

 إليها الطلبة لتجميع استجابات العينة طول الفترة الزمنية التي يحتاج

 الطلبة باللغة اإلنجليزية ومهاراتها ىضعف مستو 

3.70 

3.64 

1.02 

1.14 
 مرتفعة 

 متوسطة
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 (3تابع/ الجدول )

الصعوبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير والرتبة لتصورات أفراد عينة الدراسة حول درجة 
 الدراسة مرتبة تنازليا وفقاا لمحاورجامعة الكويت لبة طالتي تواجه 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 التقدير

     بالطلبةالثاني: الصعوبات المتعلقة  المحور /تابع
 متوسطة  0.98 3.36 ضعف ثقة الطلبة بمصداقية استجابات أدوات البحث العلمي

 متوسطة  1.12 3.27 الطلبة ىالثقة بالنفس لد ىانخفاض مستو 

 
 للمحور الثاني الكلي

 مرتفعة 1 0.67 3.71

     تعلقة بالخدمات الجامعيةالثالث: الصعوبات الم المحور
 مرتفعة  0.87 4.40 لمركز يقدم خدمة التدقيق اللغوي الكلية افتقار

 مرتفعة  1.01 4.16 الكلية لمركز يقدم خدمة التحليل اإلحصائيافتقار 

 مرتفعة  1.07 4.14 عدم وجود خدمة لترجمة الدراسات والدوريات األجنبية في الكلية

 مرتفعة  1.10 3.88 في مكتبة الكلية قلة المراجع الحديثة

 مرتفعة  1.14 3.81 قلة توافر مراكز للبحث العلمي في الكلية

 مرتفعة  1.26 3.72 عدم السماح باستعارة األطروحات والرسائل العلمية الخاصة بالكلية

 متوسط  1.19 3.44 صعوبة الحصول على أمر تسهيل المهمة عند التطبيق الميداني

 متوسط  1.30 3.21 المراجع التي يسمح للطلبة باستعارتها في المرة الواحدةقلة عدد 

 متوسط  1.29 2.81 ضعف دور موظف المكتبة في مساعدة الطلبة

 متوسط  1.44 2.41 الكلية مكتبة في للطلبة مخصصة أماكن وجود عدم

 
 للمحور الثالثالكلي 

 متوسطة 2 0.74 3.60

 متوسطة  0.58 3.48  المحاورجميع الكلي ل

 قيم مرتفعة( 3.67-5قيم متوسطة،   2.34-3.66قيم منخفضة، 1 -2.33*مالحظة: ) 
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 تبين اآلتي: ي (3) راءة النتائج الواردة في الجدولقعد ب

 في عن درجة الصعوبات التي تواجههم بجامعة الكويت ة كلية الدراسات العلياكانت تصورات طلب

كلي  حسابي متوسطإجماالا، وب المحاورالعلمية متوسطة في جميع  همرسائلو هم طروحاتهم ألإعدادأثناء 

 -بحسب تصورات أفراد العينة -اا يدل ضمن (، وهذا 0.584وانحراف معياري بلغ ) ،(3.48بلغ )

العلمية لم  همرسائلهم و ألطروحاتهم إعدادنهم من االنتهاء من يمة لهم لتمكسهيالت المقدعلى أن الت

لدراسات برامج كلية ا دخال تحسينات علىإحاجة إلى هناك فر بالمستوى المطلوب، وهو ما يجعل اتتو 

لوصول ل همومتطلبات الطلبةتطويرها حتى تتالءم مع احتياجات حاجة إلى و  ،العليا والخدمات المقدمة

 جاءت فيحيث ؛ ةلبا يتعلق بالصعوبات المتعلقة بالط، وال سيما فيمإلى مستوى المخرجات المستهدفة

وجاء مجال الصعوبات (، 0.67وانحراف معياري بلغ ) ،(3.71متوسط حسابي بلغ )ب ،المرتبة األولى

انحراف معياري بلغ و  ،(3.60بمتوسط حسابي بلغ ) ،المتعلقة بالخدمات الجامعية في المرتبة الثانية

بمتوسط  ،، بينما جاء مجال الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في المرتبة األخيرة(0.74)

ألفراد عينة راوحت المتوسطات الحسابية  (، وقد0.85؛ وانحراف معياري بلغ )(2.92حسابي بلغ )

 .(3.71و 2.92ما بين )ككل  ةاناالستب لمحاورالدراسة 

 أن خلصت إلىحيث  ؛)ه1433الدراسة الحالية مع نتائج دراسة المغربي )تطابقت نتائج 

 الصعوبات محورجاء و الدراسة،  المحاورفي جميع بدرجة متوسطة جاء  للصعوبات المتوسط الحسابي

المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في المرتبة  الصعوبات ومحورفي المرتبة األولى،  بالطلبةالمتعلقة 

تقديرات ل أن المتوسط الحسابي ؛ في (2017؛ وسالم، 2006، ياو ندراسة )شطمع  واتفقتاألخيرة، 

 همرسائلو  همألطروحاتإعدادهم  التي تواجههم في الصعوباتلدرجة  بدرجة متوسطةكانت  الطلبة

 حيث جاء ؛الدراسة لمحاور صعوباتالدرجة ( في 2010كما اتفقت مع دراسة الشرمان ) ،العلمية



53 
 

المتعلقة بأعضاء هيئة  الصعوبات محورحصول في و  ،المحاورفي جميع سطة بدرجة متو المستوى 

حيث  ؛المتعلقة بالطلبة الصعوبات محور في هانفسواختلفت مع الدراسة  ،التدريس على المرتبة األخيرة

 حصلت على المرتبة الثانية. 

اجههم، التي تو  الصعوبات( إلى ارتفاع تقديرات الطلبة حول 2005دراسة عقيل )توصلت و 

مشابهة إلى حد  النتائج في كل منهماو  ،أيضاا  ةالطلبارتفاع تقديرات  (2013دراسة الياسين )أظهرت و 

كلية الدراسات العليا بحاجة إلى إتقان بعض  إلى أن طلبة توصلت الباحثةو ، الدراسة الحالية لنتائجما 

أشارت إلى أنهم ضعفاء في و مية، إجراء األبحاث العلعند المهارات البحثية للسير في الطريق الصحيح 

مهارات اختيار المشكلة البحثية، البحث عن مستوى  الدراسةشملت  وقد ،إجراء األبحاث بشكل عام

ستشهادات في مراجع البحث، واستخدام المراجع اإلحصائية األفكار بشكل متماسك، وتوثيق اال ووضع

أثناء كتابة في واجهون صعوبات كثيرة يأنهم  وتبينالجيد، تعرف أخالقيات الباحث و  ،المناسبة

  األطروحات والرسائل

أعضاء هيئة  انشغاليعانون من و ، مكتبة الكلية بجامعة الكويتراجع في الم نقصاا فيو العلمية،  

 .البحث العلميمهارات تدريب الطلبة على  في همتعاونوقلة المهام المكلفين بها، بالتدريس 

 الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات العليا ترتيباا تنازلياا  رمحاو وبالنظر إلى ترتيب عبارات 

 :ما يأتي فإننا نالحظ ،يم المتوسطات الحسابيةوفقاا لتصورات أفراد عينة الدراسة، وفي ضوء ق

استجابات  لى أنإشارت النتائج أ إذ ؛في المرتبة األولى ةلببالطالصعوبات المتعلقة  محور جاء

، وقد راوحت المتوسطات الحسابية درجة مرتفعةالصعوبات ب هة اتفقت على وجود هذأفراد عينة الدراس

مما يدل على أن الطلبة قيموا  ؛(3.91و 3.27بين )في هذا المجال ألفراد عينة الدراسة للعبارات 

النظر  بحاجة إلى إعادةكلية الدراسات العليا  من ثم فإنو ، موضوعية ومصداقية عالية أنفسهم بطريقة
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ونصها  ،(9أن العبارة ) ، ويالحظ من النتائج الواردةفي البرامج المقدمةالدراسية الخطط والمقررات  في

وهذا دليل على أن ، في المرتبة األولىقد جاءت البحث العلمي" أدوات "قلة معرفة الطلبة بكيفية تحليل 

وات البحث العلمي؛ وقد هناك صعوبات تواجه الطلبة عند تحليل استجابات أفراد العينة من خالل أد

كذلك يغلب على تلك  ،في البرامج المختلفة يعزى ذلك إلى قلة المقررات اإلحصائية التي يدرسها الطلبة

إلى عدد الطلبة في تلك  أيضاا  العلمي، وقد يكون راجعاا  الجانب المقررات الجانب النظري أكثر من

الخبرات اإلحصائية تكون من اجتهاد شخصي  غلبأو ، ما نوعاا  كون كبيراا يي عادة ما ذال ،المقررات

السيما و  ،الطلبة ىهم في تنمية المهارات اإلحصائية لدطرح مقررات جديدة تس ينبغي الذ ؛وتعلم ذاتي

، وتوعية الطلبة بضرورة حضور المؤتمرات والورش تكون ذات طابع عمليل البحث العلميمهارات 

 الطلبة اهتمام قلة كانت عبارة " إذ؛ ت والمهارات وصقلهاأهمية في اكتساب الخبرامن العلمية لما لها 

كما ورد في النتائج أن على متوسط حسابي مرتفع،  قد حصلت" العلمية والورش المؤتمرات بحضور

 إعداد في الطلبة العلمي"، و"ضعف البحث بمهارات الطلبة "ضعف ا(  ونصهم10( و )8العبارتين: )

ذلك إلى أن الطلبة ليس لديهم  ى؛ وقد يعز اا مرتفع الهم حسابيالسط العلمي"، كان المتو  البحث أدوات

وقد يعود  البحوث قبل الدخول إلى برامج كلية الدراسات العليا، إعدادالمعلومات الكافية حول كيفية 

كما  ،إعداد البحوث العلمية بالطريقة الصحيحةبأن درجة البكالوريوس ال تهتم اهتماماا كافياا  إلىالسبب 

بضرورة اهتمام جامعة الكويت في مقرر مناهج الباحثة أوصت  ، وقد(أ 2016) دراسة الكندريفي 

البحوث والتوعية  إعدادالتطبيقي، وتشجيع طلبة البكالوريوس على  عالبحث العلمي ذات الطاب

 بأهميتها.

 ،يرةفي المرتبة األخ ،الطلبة" ىالثقة بالنفس لد ىانخفاض مستو ( ونصها "19جاءت العبارة )و 

تجنب  الطلبة محاوالت إلىذلك  ىقد يعز و  ؛( وبدرجة تقدير متوسطة3.27بمتوسط حسابي بلغ )

تطابقت هذه  وقد، القلق ونقص الثقة بالنفسشعورهم ب ، وهو ما يترتب عليهدراستهماإلخفاق في 
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 على المشاركة في وهذا يؤكد ضرورة تشجيع الطلبة، (2010دراسة الشرمان ) نتائج النتيجة مع

اء بمستواهم األكاديمي واالرتق ،بالنفس ثقتهمالمختلفة؛ لتعزير  التخصصية المؤتمرات والورش والدورات

ومهاراتها"، كانت بدرجة  اإلنجليزية باللغة الطلبة ىمستو  "ضعف ةومن المالحظ أن عبار والمعنوي، 

الحد األدنى المطلوب  إنف ،ختبارات العالمية للغة اإلنجليزيةالومع اشتراط اجتياز ا تقدير متوسطة،

 المشكلة. هولذلك ظهرت هذ اا؛يكون منخفض

ه( في كثير من عبارات 1344دراسة المغربي )نتائج اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع  وقد

وكيفية التحليل ألدوات  في مهارات البحث العلمي اا أن الطلبة يعانون ضعف ت الدراسةأكد ؛ إذالمحور

قلة  " :يةتللعبارات اآل لمتوسط الحسابيا( في 2017دراسة سالم ) د ما معوتشابهت إلى ح، الدراسة

البحث العلمي"، و"صعوبة اختيار المشكلة البحثية للبحث العلمي"،  أدوات معرفة الطلبة بكيفية تحليل

 ها الطلبة لتجميع استجابات العينة".إلي طول الفترة الزمنية التي يحتاجو"

مما يدل على أن  ؛في المرتبة الثانية قة بالخدمات الجامعيةالصعوبات المتعل محوروجاء 

، وقد راوحت بدرجة متوسطةالصعوبات  هوجود هذاستجابات أفراد عينة الدراسة اتفقت على 

أن الخدمات إلى ذلك ، ويعزى (4.40و 2.41المتوسطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة للعبارات بين )

تحتاج إلى  ، وهيبجامعة الكويت ليست في المستوى المطلوب العليا الدراسات كلياتالمقدمة من قبل 

ويالحظ من النتائج أن العبارة ا لمساعدة الطلبة وتسهيل دراستهم، التعديالت واإلضافات الالزم توافره

بدرجة تقدير  في المرتبة األولى جاءت ونصها "افتقار الكلية لمركز يقدم خدمة التدقيق اللغوي" ،(26)

 في المرتبة الثانية ،اإلحصائي" التحليل خدمة يقدم لمركز الكلية ونصها "افتقار ،(25والعبارة )، مرتفعة

 األجنبية والدوريات الدراسات لترجمة خدمة وجود ونصها "عدم ،(24، والعبارة )بدرجة تقدير مرتفعة

قدم تكز اتوافر مر  ينقص فذلك إلى  ىقد يعز و  ؛بدرجة تقدير مرتفعة في المرتبة الثالثة ،الكلية" في
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داخل  والخدمات اإلحصائية والترجمة لتدقيق اللغويمن افي كل لطلبة كلية الدراسات العليا  اتخدم

 .الكليات

في  ،"ونصها "عدم وجود أماكن مخصصة للطلبة في مكتبة الكلية ،(29جاءت العبارة )و 

في حين  ،طلبة في بعض الكلياتمما يدل على توافر أماكن لل ؛بدرجة تقدير متوسطة المرتبة األخيرة

خصصة للطلبة في المكتبة الجامعية؛ حيث يساعد المالهادئة و ألماكن ر إلى اأن البعض اآلخر يفتق

وقد أشارت النتائج إلى ارتفاع ، زعاجعن اإل اا لبحوث بشكل هادئ بعيدهذا المكان على إنجاز المهام وا

وقلة توافر  ،قلة المراجع الحديثة اآلتية:عبارات درجة الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية في ال

يرجع إلى بيروقراطية  ولعل ذلك ؛األطروحات والرسائل العلمية ومنع استعارة ،مراكز للبحث العلمي

لوسائل االكويت كليات الدراسات العليا بجامعة شراء الكتب، وعدم مواكبة آلية و  (السستم)النظام 

لتسهيالت اخدمات و ال االفتقار إلى، و (pdfعن طريق ) اتاألطروح الحديثة في االستعارة أو تحميل

 .حتياجاتهممع ا ءمتتال التي  ،الدراسات العلياكلية  ةلطلبالبحثية 

 التطبيق عند المهمة تسهيل أمر على الحصول صعوبةاآلتية: "ما بالنسبة إلى العبارات أ

 موظف دور ضعف"، و"الواحدة المرة في تهاباستعار  للطلبة يسمح التي المراجع عدد قلة"و "،الميداني

إلى  ذلك ترجع أسباب ربماو ؛ عينةالفقد أتت بتقديرات متوسطة من أفراد "، الطلبة مساعدة في المكتبة

 للطالب الواحد حقلة عدد المراجع التي يسم، و كثرة المعامالت الورقية للحصول على أمر تسهيل مهمة

 ؛طالب كلية الدراسات العليامعرفة متطلبات لن مكتبة متخصص اج الطلبة إلى أميي، واحتباستعارتها

 طالب البكالوريوس.احتياجات ن احتياجاته تختلف عن أل

ه( 1344(، ودراسة المغربي )2017دراسة سالم )كل من اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع و 

تطبيق الميداني"، صعوبة الحصول على أمر تسهيل المهمة عند ال: "نتائج عبارةفي بدرجة متوسطة 
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أكد  ؛ إذ( على ارتفاع مشكلة قلة توافر مراكز للبحث العلمي2005دراسة عقيل )مع كما اتفقت 

مشكلة ل درجة متوسطةيضاا على معهما أالباحث ضرورة توفير موازنة خاصة بالبحث العلمي، واتفقت 

دراسات الطلبة  اا من أنانطالق ؛احتياجاتهمتلبية  علىموظف المكتبة في مساعدة الطلبة ضعف دور 

بكالوريوس، كما أن قلة المراجع الحديثة في المكتبة طلبة الاحتياجات عليا تختلف احتياجاتهم عن ال

هذه تشابهت  وقد، من هذه المشكلة اا جزء بوصفهمحكم الطلبة على العاملين فيها  فيتؤثر سلباا 

 :لعبارةمتوسط الحسابي لل جة متوسطةدر ( في 2017نتائج دراسة سالم ) مع - إلى حد ما -الدراسة 

 .المراجع الحديثة في مكتبة الكلية" قلة"

وهو أمر مقبول في المرتبة الثالثة،  الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس محوروجاء 

لى أن استجابات أفراد عينة الدراسة إشارت النتائج أحيث ولكن ليس في المستوى المأمول، نوعاا ما 

، المحورفي جميع عبارات هذا  لصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريسل متوسطة درجةاتفقت على 

ى عل مؤشر هذا، و (3.52و 2.42وقد راوحت المتوسطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة للعبارات بين )

ن لم يكنمن قبل أعضاء هيئة التدريس للطلبة  مبذوالا  اا واهتمام اا أن هناك جهد  ؛لوببالمستوى المط وا 

دريس باألعمال المكلفين بها واللجان والمهام انشغال أعضاء هيئة الت إلى المستوى هذا وقد يعزى

انشغال " ا:ونصه (6)( و3)( و7ة: )ابة عينة الدراسة للعبارات اآلتي؛ وهذا ما يفسره استجدراسيةال

يس بتحكيم أدوات ضعف استجابات أعضاء هيئة التدر "، و"أعضاء هيئة التدريس باألعباء التدريسية

وقد "، عدم التزام أعضاء هيئة التدريس بالمواعيد المتفق عليها مسبقاا لالجتماعو" ،"البحث العلمي

 على متوسط حسابي بدرجة متوسطة.  حصلت

بدرجة  ،)ه1344المغربي )دراسة و  ،(2005دراسة عقيل )نتيجة تطابقت هذه النتيجة مع و 

أدوات عبارة "ضعف تدريب الطلبة على في  ،ئة التدريسمتوسطة للصعوبات المتعلقة بأعضاء هي
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( 2017نتائج دراسة سالم ) واتفقت مع، في هذا المجال المرتبة األولىحيث احتلت  ؛بحث العلمي"ال

وضعف تعاون  ،لعبارات الخاصة بانشغال أعضاء هيئة التدريس باألعباء التدريسيةل بدرجة متوسطة

ارتفاع المتوسط الحسابي  في هانفسمع الدراسة  تشابهت إلى حد ما، و مع الطلبةأعضاء هيئة التدريس 

 التدريس بمهارات البحث العلمي". لعبارة "ضعف أعضاء هيئة

 طروحاتصعوبات إعداد األ في ةإحصائي فروق ذات داللةهل هناك السؤال الثاني: مناقشة نتائج 

 الة االجتماعية، والمعدل الدراسي،)الجنس، ونوع الدوام، والح والرسائل العلمية، تعزى لمتغيرات

  ؟(الكليةو 

 :متغير الجنسحسب ب -1

 في الفروق منللتأكد  ؛(Full Factorial Anova) اختبار استخدملإلجابة عن هذا السؤال 

بين طلبة كلية الدراسات العليا، وتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  الدراسة عينة استجابات

 همورسائل همألطروحات همأثناء إعدادفي في الصعوبات التي تواجه الطلبة  (α≤0.05) مستوى عند

كلية الدراسات  طلبة(، ولعل هذا يدل على أن 4الجدول ) هبينما يهو و  ،العلمية تبعاا لمتغير الجنس

 همطروحاتأل همإعدادتواجههم في أثناء  الصعوباتمتفقون على أن هذه  ــعلى اختالف جنسهم  ــالعليا 

كلية الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس يتعاملون مع الطلبة  وأن، بدرجات متقاربة لميةالع همسائلر و 

 ،ه(1433دراسة مع دراسة المغربي )ال هاتفقت هذو لجنس، لمتغير ايز وفقاا يبعدالة ومساواة دون تم

الغامدي  ودراسة ،(2006) ياو نودراسة شط ،(2010ودراسة الشرمان ) ،(2005ودراسة عقيل )

(، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة سالم 2006ودراسة البنا ) ،(2012ودراسة الغامدي ) ،(2016)

(2017.) 
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  (4جدول )ال

 الجنس لمتغيرالتأثير الرئيسي  

 الداللة مستوى قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المتغير

 0.35 0.88 0.29 1 0.29 الجنس
   0.33 201 66.97 الخطأ
    281 3497.18 الكلي

 

 حسب متغير نوع الدوام:ب -2

 في الفروق منللتأكد  ؛(Full Factorial Anova) اختبار استخدم ،لإلجابة عن هذا السؤال

بين طلبة كلية الدراسات العليا، وتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  الدراسة عينة استجابات

 همرسائلهم و ألطروحاتهم إعدادأثناء في عوبات التي تواجه الطلبة في الص (α≤0.05) مستوى عند

 نظامفي الطلبة وربما يرجع السبب إلى أن  (؛5الجدول ) هبينا يهو مو  العلمية تبعاا لمتغير نوع الدوام،

مما  ؛لميةلكتابة األطروحة أو الرسالة الع واتفرغ، و لمقررات الدراسيةل تهمدراس التفرغ الجزئي قد أنهوا

من  نفسها درجةال فيهيواجهون  نلذيا ،نظام التفرغ الكليفي للطلبة نفسه في المستوى  يجعلهم

(، ودراسة الغامدي 2005النتائج مع نتائج دراسة عقيل ) هكما اتفقت هذ، يزيدون تملصعوبات ا

البحوث  في محور إعداد( 2014الكندري )(، واختلفت مع دراسة 2012(، ودراسة العنزي )2016)

 العلمية.
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 (5جدول )ال

 نوع الدواملمتغير  التأثير الرئيسي 

 الداللة مستوى قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المتغير

 0.25 1.34 0.45 1 0.45 نوع الدوام
   0.33 201 66.97 الخطأ
    281 3497.18 الكلي

 

 حسب متغير الحالة االجتماعية:ب -3

 في الفروق منللتأكد  ؛(Full Factorial Anova) اختبار استخدم جابة عن هذا السؤاللإل

بين طلبة كلية الدراسات العليا، وتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  الدراسة عينة استجابات

 مهورسائل همألطروحات همأثناء إعداد في في الصعوبات التي تواجه الطلبة (α≤0.05) مستوى عند

وقد يعود السبب إلى أن كلية  ؛(6الجدول ) هبينا يهو مو العلمية تبعاا لمتغير الحالة االجتماعية؛ 

دون النظر إلى الحالة  ،الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس يتعاملون مع الطلبة بعدالة ومساواة

لإلعداد مية في إرشادهم أنهم يتبعون المعايير العلو االجتماعية والمسؤوليات وااللتزامات الشخصية، 

ودراسة مصلح  ،(2006الدراسة مع دراسة البنا ) هلألطروحات والرسائل العلمية، وتطابقت نتائج هذ

 (.2014(، ودراسة الكندري )2007) دىون
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  (6جدول )ال

 لحالة االجتماعيةلمتغير االتأثير الرئيسي  

 الداللة مستوى يمة "ف"ق متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المتغير

 0.77 0.09 0.03 1 0.03 الحالة االجتماعية
   0.33 201 66.97 الخطأ
    281 3497.18 الكلي

 

 حسب متغير المعدل الدراسي:ب -4

 في الفروق منللتأكد  ؛(Full Factorial Anova) اختبار مداستخ ،لإلجابة عن هذا السؤال

ة الدراسات العليا، وتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة كلي الدراسة عينة استجابات

 همورسائل همألطروحات همأثناء إعداد في في الصعوبات التي تواجه الطلبة (α≤0.05) مستوى عند

السبب يعود إلى أن من  ولعل ؛(7الجدول ) هبينا يهو مو  ،العلمية تبعاا لمتغير المعدل الدراسي

( وحدة 12الطالب قد اجتاز )يكون الماجستير أو رسائل الدكتوراه، أن  اتمتطلبات تسجيل أطروح

وبمعدل متوسط للتقديرات ال يقل عن  ،دراسية على األقل في مقررات دراسية معتمدة للدرجة العلمية

في مختلف  وهم ،الصعوبات ىفاختالف المعدل الدراسي للطلبة لم يؤثر على مستو  ( نقطة؛2.67)

لديهم خبرات متساوية و ي تواجههم، تحول الصعوبات النفسها لديهم وجهة النظر المعدالت الدراسية 

حول كيفية عمل البحوث العلمية، وأعضاء هيئة التدريس يشرفون عليهم دون النظر إلى تخصصاتهم، 

 (.2014النتائج مع دراسة الكندري ) هواتفقت هذ
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  (7جدول )ال

 المعدل الدراسي لمتغير التأثير الرئيسي 

 الداللة مستوى قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات لمتغيرا

 0.77 0.08 0.03 1 0.03 المعدل الدراسي
   0.33 201 66.97 الخطأ
    281 3497.18 الكلي

 

 حسب متغير الكلية:ب -5

 في قالفرو  منللتأكد  ؛(Full Factorial Anova) اختبار استخدم، لإلجابة عن هذا السؤال

وتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  بين طلبة كلية الدراسات العليا، الدراسة عينة استجابات

 همرسائلهم و ألطروحات همأثناء إعدادفي في الصعوبات التي تواجه الطلبة  (α≤0.05) مستوى عند

ن السبب يعود إلى أن القوانين أ  وتعتقد الباحثة ،(8الجدول ) هبينا يهو مو  ،العلمية تبعاا لمتغير الكلية

لى يع طلبة كليات الدراسات العليا، و جمإلى واإلجراءات والصعوبات ال تختلف بالنسبة  تشابه الطلبة ا 

وتماثل الظروف التي يمرون بها نوعاا ما،  ،من حيث البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافيةأيضاا 

إن الصعوبات تعتبر مشتركة في جميع  ؛ إذأمر تلقائيفإن عدم وجود فروق في متغير الكلية  من ثمو 

(، 2006اوي )ن(؛ وشط2005عقيل )كل  من الدراسة مع دراسة  هالكليات، وتطابقت نتائج هذ

 (.2010والشرمان )
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  (8جدول )ال

 الكليةلمتغير التأثير الرئيسي  

 لداللةا مستوى قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المتغير

 0.49 0.92 0.31 6 1.83 الكلية 
   0.33 201 66.97 الخطأ
    281 3497.18 الكلي

 

 والرسائل األطروحات إعداد صعوبات في إحصائي تفاعل هناك هل: الثالثالسؤال  مناقشة نتائج

 )متغير الجنس ومتغير الحالة االجتماعية(؟و)متغير الجنس ومتغير الكلية(،  بين العلمية،

وهو تحليل  ،حصائي للمقارنة بين مجموعات الدراسةالتحليل اإلم استخد ،جابة عن هذا السؤاللإل

التحليل األكثر  ويعد ،لمناسبته لطبيعة الدراسة ؛(Full Factorial Anova) الثنائي عامل التباين

 (α≤0.05) مستوى عند يوجد تفاعل إحصائيال المجموعات؛ وتبين أنه  تفاعل لمقارنة بينلمالءمة 

 الجنس متغير)العلمية بين  همرسائلهم و ألطروحاتهم أثناء إعدادفي في الصعوبات التي تواجه الطلبة 

 (.9الجدول ) هبينا يهو مو  ،(االجتماعية الحالة ومتغير الجنس متغير)وبين  ،(الكلية ومتغير
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 (9جدول )ال

 (االجتماعية الحالة ومتغير الجنس متغير)و ،(الكلية ومتغير الجنس متغير)لتفاعل بين التأثير الرئيسي ل

 الداللة مستوى قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المتغير

 0.35 0.88 0.29 1 0.29 الجنس
 0.49 0.92 0.31 6 1.83 الكلية

 0.77 0.09 0.03 1 0.03 الحالة االجتماعية
 0.23 1.38 0.46 6 2.76 الجنس* الكلية

* الحالة الجنس
 االجتماعية

0.01 1 0.01 0.04 0.84 

   0.33 201 66.97 الخطأ
    281 3497.18 الكلي

 

 والرسائل األطروحات إعداد صعوبات في ئيإحصا تفاعل هناك هل: الرابعالسؤال نتائج مناقشة 

وام ومتغير )متغير نوع الدو)متغير الجنس ومتغير الحالة االجتماعية ومتغير الكلية(،  بين العلمية،

 الحالة االجتماعية ومتغير الكلية(؟

وهو تأثير  ،حصائي للمقارنة بين مجموعات الدراسةالتحليل اإلم استخد ،لإلجابة عن هذا السؤال

 ،لمناسبته لطبيعة الدراسة ؛(Full Factorial Anova) الثالثي تحليل عامل التباين 2×2×7ثابت 

 عند وتبين أنه ال يوجد تفاعل إحصائي ،موعاتالمجتفاعل ين لمقارنة باألكثر مالءمة لالتحليل  ويعد

العلمية إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم أثناء  في في الصعوبات التي تواجه الطلبة (α≤0.05) مستوى

 الحالة ومتغير الدوام نوع متغير)وبين  ،(الكلية ومتغير االجتماعية الحالة ومتغير الجنس متغير) بين 

 (.10الجدول ) هبينا يهو مو  ،(الكلية يرومتغ االجتماعية
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 (10جدول )ال

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

 (الكلية ومتغير االجتماعية الحالة

مجموع  المتغير

 المربعات

درجة 

 الحرية

 مستوى قيمة "ف" متوسط المربعات

 الداللة

 0.35 0.88 0.29 1 0.29 الجنس
 0.25 1.34 0.45 1 0.45 نوع الدوام

 0.77 0.09 0.03 1 0.03 الحالة االجتماعية
 0.49 0.92 0.31 6 1.83 الكلية

 0.40 0.92 0.31 2 0.61 الجنس* الحالة االجتماعية* الكلية
 0.32 1.17 0.39 6 2.34 نوع الدوام* الحالة االجتماعية* الكلية

   0.33 201 66.97 الخطأ
    281 3497.18 الكلي
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 الخامسالفصل 

 ملخص ألهم النتائج والتوصيات

يتضمن هذا الفصل من الدراسة ملخصاا ألهم النتائج المتحصل عليها، باإلضافة إلى التوصيات 

 جامعة الكويت.من الصعوبات التي يمر بها طلبة كلية الدراسات العليا ب الحدالتي قد تسهم في 

 أهم النتائج:  - أوالا 

الدراسة الحالية في  هايلإ، يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت لنتائج الدراسة من العرض السابق

 ية:النقاط اآلت

هم ألطروحاتأثناء إعدادهم في بجامعة الكويت  طلبة كلية الدراسات العليا الصعوبات التي تواجه -1

 .إجماالا  ،المحاورمتوسطة في جميع درجة كانت بالعلمية  همرسائلو 

هم ألطروحاتأثناء إعدادهم في بجامعة الكويت  طلبة كلية الدراسات العليا الصعوبات التي تواجه -2

 المتعلقة الصعوبات ومحورالتدريس،  هيئة بأعضاء المتعلقة الصعوبات محورفي  - العلمية همرسائلو 

 .بدرجة متوسطةجاءت  - الجامعية بالخدمات

هم ألطروحاتأثناء إعدادهم في بجامعة الكويت  طلبة كلية الدراسات العليا الصعوبات التي تواجه -3

 بدرجة مرتفعة.كانت  - ةبالطلب المتعلقة الصعوبات محورفي  – العلمية همرسائلو 

 في عوبات التي تواجه الطلبةفي الص (α≤0.05) مستوى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند -4

 العلمية تبعاا لمتغير الجنس. همرسائلهم و ألطروحاتاء إعدادهم أثن

في في الصعوبات التي تواجه الطلبة  (α≤0.05) مستوى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند -5

 العلمية تبعاا لمتغير نوع الدوام.إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم أثناء 
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في في الصعوبات التي تواجه الطلبة  (α≤0.05) مستوى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند -6

 العلمية تبعاا لمتغير الحالة االجتماعية.إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم أثناء 

في في الصعوبات التي تواجه الطلبة  (α≤0.05) مستوى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند -7

 المعدل الدراسي. العلمية تبعاا لمتغير إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهمأثناء 

في في الصعوبات التي تواجه الطلبة  (α≤0.05) مستوى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند -8

 العلمية تبعاا لمتغير الكلية.إعدادهم ألطروحاتهم ورسائلهم أثناء 

أثناء  في في الصعوبات التي تواجه الطلبة (α≤0.05) مستوى عند ال يوجد تفاعل إحصائي -9

 .ومتغير الكلية ،االجتماعية الحالةومتغير  ،الجنسمتغير العلمية بين ألطروحاتهم ورسائلهم إعدادهم 

 توصيات الدراسة: - ثانياا 

 في ضوء النتائج المتحصل عليها توصي الدراسة باآلتي:

 :من خالل ،وتنظيمها ينوالمشرف الطلبةشرافية بين قة اإلتوطيد العال -1

بحيث  ا؛بالتنسيق بينهم ،والطلبة ينالمشرفوعية على جدول سبأشرافية إتحديد ساعات أ ــ 

 في المحاضرات والساعات المكتبية. كما هو الحال ،ةمعلنتكون 

 ولجنة المناقشة إلبداء الطلبةبين كل فصل دراسي داخلية نهاية  ةعقد اجتماعات دوريب ــ            

 العلنية.النهائية  محتوى األطروحة قبل المناقشة الرأي حول              

وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة القضايا الطلبة نقاشية بين  ةتنظيم حلقات دوريت ــ            

 المستجدة.
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من  ،مثل خطة البحث وأدواتهمن لعليا، طلبة كلية الدراسات ال البحثية مهاراتالضرورة تعزير  -2

 :خالل

 أثناء المقررات الدراسية.في لقيام باألبحاث العلمية ابة لطلتكليف أعضاء هيئة التدريس اأ ــ           

 أثناءفي أدوات البحث العلمي لقيام بإعداد اتكليف أعضاء هيئة التدريس الطلبة ب ــ         

 المقررات الدراسية.                

 ضافة مقررات جديدة تهتم بهذا الخصوص في صحائف التخرج.إت ــ         

واإللمام بمهارات التحليل  ،ة معرفة طلبة كلية الدراسات العليا بمناهج البحث العلميتأكيد أهمي -3

 :وذلك من خاللالبحث في الدوريات والمجالت، و اإلحصائي، 

 واإللمام ،بمناهج البحث العلمييهتم  ،طرح مقرر إلزامي على طلبة كلية الدراسات العلياأ ــ 

 التطبيقي. عالطاب خذ المقررأ  ي، على أن بمهارات التحليل اإلحصائي   

 البحث ب عنىالتي ت  التخصصية ضور الورش حأهمية توعية طلبة كلية الدراسات العليا بب ــ 

 ة.يموالمجالت العل الدوريات في    

 حضور الطلبة للمؤتمرات سواء المحلية أو العالمية.إجراءات تسهيل ت ــ 

 :وتشجيعهم على االستمرار، من خالل ،ية عندهموزيادة الدافع ،تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم -4

 دورات والمؤتمرات في مجال تخصصهم.البفي المشاركة نخراط توجيه الطلبة إلى االأ ــ 

 ن.يباحثين مستقبليباحترام وتقدير بوصفهم التعامل مع طلبة الدراسات العليا ب ــ 

 ؛حتى بعد التخرج لطلبةاتشكيل رابطة لخريجي كلية الدراسات العليا يستمر فيها ت ــ 

 من خبراتهم في البحث العلمي وخدمة المجتمع.لالستفادة 
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بما ربط قبولهم في البرامج المختلفة : تنسيق قبول الطلبة من حيث العدد المناسب، من خالل -5

 .المشرفين عليهم أعضاء هيئة التدريس يتناسب مع أعداد

لإلسهام في طلبة الم مع حاجات ءلعليا بما يتالالدراسات ا ةكلي التي تقدمهاتطوير الخدمات  -6
 :من خالل ،تسهيل تخرجهم

 مراكز تقدم خدمات للتدقيق اللغوي.توفير أ ــ 

 توفير مراكز تقدم خدمات التحليل اإلحصائي.ب ــ 

 خدمات الترجمة.توفير مراكز تقدم ت ــ 

 :من خالل ،تفعيل دور المكتبة الجامعية -7

 ديثة والوسائل التكنولوجية.در الحتوفير المصاأ ــ 

 الجامعات لتبادل المصادر والكتب. مع تعزيز التعاونب ــ 

بات بجميع متطل اا حتى يكون ملم ؛توظيف أمين مكتبة حاصل على شهادة الماجستيرت ــ 

 كلية الدراسات العليا. طلبة

 

 الدراسات المقترحة: -الثاا ث

 الحالية، يمكن اقتراح الدراسات اآلتية: الدراسة هامتداداا لما توصلت إلي

عليا في الكليات العلمية، وفقاا للمتغيرات دراسة الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الدراسات ال -1

ومقارنة النتائج مع نتائج  ،اآلتية: )الجنس، نوع الدوام، الحالة االجتماعية، المعدل الدراسي، الكلية(

 هذه الدراسة.
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 همإعداد أثناءفي  الكويت جامعة في العليا الدراسات كلية طلبة تواجه التي تدراسة الصعوبا -2

 أعضاء هيئة التدريس. نظر وجهة من العلمية والرسائل األطروحات

 سات العليا لمهارات البحث العلمي، وكيفية تعزيزها.دراسة معرفة مدى امتالك طلبة كلية الدرا -3
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 قائمة المراجع

(. الصعوبات التي تعترض الباحث العلمي في مجال العلوم 2013) .منؤ ، عبد المابن صغير

، (1) ،جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة اإلنسانية واالجتماعية وحدود الموضوعية العلمية. 

40-25. 

ة في كلية التربي (. المشكالت األكاديمية التي تواجه طالبات الماجستير2015) .أبو العال، ليلى

-259 ،(10) 3،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية بجامعة الطائف.

223. 

)خالد بن ناصر  المبادئ والمناهج والممارسات :بحوث العلوم االجتماعية(. 2015) .باتشيرجي، أنول

 آل حيان، مترجم(. َعمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. 

 . الكويت: معهد اليونسكو اإلحصائي.اإلنفاق على البحث والتطوير(. 2013) دوليالبنك ال

مطبعة جامعة  :. الكويت2017/2013ستراتيجية لجامعة الكويت الخطة اإل(. 2013) جامعة الكويت

 الكويت.

 (. الكويت: جامعة الكويت.2011-2012ي الجامع)العام  التقرير السنوي(. 2014)جامعة الكويت 

 (. الكويت: جامعة الكويت.2012-2013 الجامعي)العام  التقرير السنوي(. 2014) الكويت جامعة

 . الكويت: جامعة الكويت.الئحة كلية الدراسات العليا(. 2007) .جامعة الكويت، كلية الدراسات العليا

في عت استرجالكويت، . عن كلية الدراسات العليا(. 2015) .عة الكويت، كلية الدراسات العلياجام

 من 2017أكتوبر،  25تاريخ 

http://kuweb.ku.edu.kw/COGS/ar/UsefulLinks/About/index.htm 

http://kuweb.ku.edu.kw/COGS/ar/UsefulLinks/About/index.htm
http://kuweb.ku.edu.kw/COGS/ar/UsefulLinks/About/index.htm
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 . قدم إلى مؤتمر البحث العلمي: مفاهيمه، أخالقياته، توظيفه، الجامعة اإلسالمية، غزة.وسبل تطويره
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 اصة في إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء األقسام األكاديميةوالخ
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دور مهارات الباحثين وخبرات أكتوبر(.  12-10، 2011) حمد، عبدالرحمن.مو ؛ ، الطاهريعل
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 .37-66(، 132، )مجلة رسالة الخليج العربياألكاديمية والعلمية في ضوء بعض المتغيرات. 
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 (1ملحق )ال

 (االستبانة)أداة الدراسة 

 

 جامعة الكويت

 كلية الدراسات العليا

 برنامج ماجستير اإلدارة التربوية 

 تحية طيبة وبعد،،،،،،،

 ...كلية الدراسات العليا ... طلبةإلى 

 الدراسات كلية طلبة تواجه التي الصعوبات"لى تعرف إاالستبانة التي تهدف  هذه ميديكأضع بين أ

وذلك  ؛"نظرهم وجهة من العلمية ورسائلهم ألطروحاتهم إعدادهم أثناءفي  الكويت بجامعة العليا

سعد بإشراف الدكتور سالم  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية، استكماالا 

 الهاجري.

ه مناسباا، وذلك بوضع ونبنودها بما تر  نلذا أرجو التكرم بقراءة االستبانة بدقتكم المعهودة واإلجابة ع

 ( في الخانة المناسبة.√عالمة )ال

                                                                                .ولكم جزيل الشكر والتقدير لحسن تعاونكم

 الباحثة                                                                        

 الشمريمهدي  خيراهلل ليلى                                                                         
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 المعلومات الشخصية واألكاديمية: -

 ( وفق المعلومرت الخرصة بك:√اشرر   اإلأرجو التكرم بوضع 

 

                     

 

 : .................المعدل الدراسي

 

 

 
 الجنس

 ذكر
 

 انثى

1 2 

 
 نوع الدوام

 دوام كلي
 

 دوام جزئي

1 2 

نوع 
 الكلية
 
 
 
 الكلية

 كليرت مهنية                   
 

 كليرت نظرية 

ق
حقو

ال
 

ربية
الت

 

رية
إلدا

العلوم ا
 

حيرتية
العلوم ال

 

ب
آلدا

ا
 

عية
جتمر

ال
العلوم ا

ت  
سر

را
ريعة والد

اش
ال

المية
س
إل
ا

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 الحرلة االجتمرعية

 متزوج
 

 غير متزوج

1 2 
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 العبــــــــــــــارات الرقم

 درجة الموافقة
درجة 
 قليلة
جداا 

(1) 

درجة 
 قليلة
 

(2) 

 درجة
 توسطةم

 
(3) 

 درجة
 كبيرة
 
(4) 

درجة 
 كبيرة
 جداا 
(5) 

      الصعوبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
 5 4 3 2 1 .العلمي البحث بمهارات التدريس هيئة أعضاء ضعف 1
 5 4 3 2 1 ضعف أعضاء هيئة التدريس بمهارات التحليل اإلحصائي. 2

ـــدريس بتحكـــيم أدوات البحـــث  3 ضـــعف اســـتجابات أعضـــاء هيئـــة الت
 العلمي.

1 2 3 4 5 

علــــى البحــــث  ضــــعف تعــــاون أعضــــاء هيئــــة التــــدريس مــــع الطلبــــة 4
 العلمي.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 لمي.ضعف تدريب الطلبة على البحث الع 5

عــدم التــزام أعضــاء هيئــة التــدريس بالمواعيــد المتفــق عليهــا مســبقاا  6
 لالجتماع.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 باء التدريسية.هيئة التدريس باألع انشغال أعضاء 7
      الصعوبات المتعلقة بالطالب

 5 4 3 2 1 ضعف الطلبة بمهارات البحث العلمي. 8
 5 4 3 2 1 البحث العلمي. أدواتكيفية تحليل قلة معرفة الطلبة ب 9
 5 4 3 2 1 ضعف الطلبة في إعداد أدوات البحث العلمي. 10
 5 4 3 2 1 ضعف ثقة الطلبة بمصداقية استجابات أدوات البحث العلمي. 11
 5 4 3 2 1 ضعف إلمام الطلبة بالمعالجة اإلحصائية. 12
 5 4 3 2 1 ورش العلمية.قلة اهتمام الطلبة بحضور المؤتمرات وال 13

 5 4 3 2 1 الطلبة باللغة اإلنجليزية ومهاراتها. ىضعف مستو  14

ـــــدوريات والمجـــــالت  15 ـــــة البحـــــث فـــــي ال ضـــــعف إلمـــــام الطلبـــــة بكيفي
 األجنبية.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 عدم تفرغ الطلبة للقيام بالبحث العلمي. 16

 5 4 3 2 1 .اختيار المشكلة البحثية للبحث العلمي  صعوبة 17
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 العبــــــــــــــارات الرقم

 درجة الموافقة
درجة 
 قليلة
جداا 

(1) 

درجة 
 قليلة
 

(2) 

 درجة
 توسطةم

 
(3) 

 درجة
 كبيرة
 
(4) 

درجة 
 كبيرة
 جداا 
(5) 

هـــا الطلبـــة لتجميـــع اســـتجابات إلي طـــول الفتـــرة الزمنيـــة التـــي يحتـــاج 18
 العينة.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 الطلبة. ىالثقة بالنفس لد ىانخفاض مستو  19

      الصعوبات المتعلقة بالخدمات الجامعية

عـــــدم الســـــماح باســـــتعارة األطروحـــــات والرســـــائل العلميـــــة الخاصـــــة  20
 بالكلية.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 صعوبة الحصول على أمر تسهيل المهمة عند التطبيق الميداني. 21
 5 4 3 2 1 قلة توافر مراكز للبحث العلمي في الكلية. 22
 5 4 3 2 1 قلة المراجع الحديثة في مكتبة الكلية. 23
 5 4 3 2 1 عدم وجود خدمة لترجمة الدراسات والدوريات األجنبية في الكلية. 24
 5 4 3 2 1 مركز يقدم خدمة التحليل اإلحصائي.إلى افتقار الكلية  25
 5 4 3 2 1 .مركز يقدم خدمة التدقيق اللغويإلى  الكلية افتقار 26
 5 4 3 2 1 ضعف دور موظف المكتبة في مساعدة الطلبة. 27

 5 4 3 2 1 قلة عدد المراجع التي يسمح للطلبة باستعارتها في المرة الواحدة. 28

 5 4 3 2 1 .الكلية مكتبة في للطلبة مخصصة أماكن وجود عدم 29
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 (2ملحق )ال

 أسماء المحكمين

 المؤهالت نو المحكم

عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط  د. مساعد الهارون

 التربوي بجامعة الكويت

ط عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطي د. عبدالعزيز غانم الغانمأ. 

 التربوي بجامعة الكويت

عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط  د. محمد المسيليمأ. 

 التربوي بجامعة الكويت

عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط  د. عبدالعزيز المحيلبي

 التربوي بجامعة الكويت

عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة والتخطيط  د. سلطان الديحاني

 بجامعة الكويتالتربوي 

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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 السيرة الذاتية للباحثة

 االسم: ليلى خيراهلل مهدي الشمري.

 الجنسية: كويتية.

 .1989مارس  9تاريخ الميالد: 

  l.kh_89@hotmail.com  /Laila.alshammari089@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

تخصص العلوم، من كلية التربية األساسية التابعة للهيئة  –المؤهالت العلمية: بكالوريوس التربية 

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

 ( سنوات. 7مدة )ل ةمعلمخبرة: العمل في وزارة التربية ال

 اإلنجازات:

ي برنامج اإلدارة عليا فالتأليف كتاب مع عدة طالبات من كلية الدراسات  مشاركة فيال -

الحمدان، بعنوان )األصالة والحداثة في علوم محمد إشراف األستاذ الدكتور: جاسم التربوية، ب

 اإلدارة التربوية(. 

 (.spssشهادة أساسيات ) -

 التربوية.و  ات العلميةالمستجدب المؤتمرات التربوية لإللمامزيارة المعارض و  -
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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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