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 األنشطة إنجازالخبرات العلمية المكتسبة من خالل 
لدى طلبة كلية وعالقتها ببعض المتغيرات البحثية 

   التربية بجامعة السلطان قابوس
  

  الدكتورة وجيهة ثابت العاني
  كلية التربية

جامعة السلطان قابوس 
مانسلطنة ع  

  الملخص
شاملة لمخرجاتها في ضـوء     تسعى الجامعات من خالل رسالتها التربوية إلى التنمية ال        

ة والتميز في رفع مستوى التفكير العلمـي  يالتحديات المعاصرة سعيا إلى الجودة والكفا     
 وهذا ال يتم إال بالمضي نحو توسيع دائرة مـشاركتهم فـي            ،والقدرات العقلية لطالبها  

عـن واقـع الخبـرات     هدف البحث ليكشف    من هنا جاء   .المشاريع واألنشطة البحثية  
 إنجـاز  المكتسبة لدى طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس مـن خـالل              العلمية

  :األنشطة البحثية، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

هم لألنـشطة  إنجـاز ما الخبرات العلمية المكتسبة لدى طلبة كلية التربيـة خـالل      . 1
  ؟البحثية

لبة كليـة التربيـة بجامعـة        األنشطة البحثية من وجهة نظر ط      إنجازقات  وما مع . 2
  السلطان قابوس؟
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بين مستوى الخبرات   ) α=0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         . 3
هم لألنشطة البحثية تعـزى     إنجازالعلمية المكتسبة لدى طلبة كلية التربية من خالل         

ساعات إلى النوع، المعدل التراكمي، وعدد األنشطة البحثية المنجزة، ومعدل عدد ال          
  ؟في االنترنتالتي يستغرقها الطالب في البحث عن المعلومات 

لجمع البيانات، تكـون    استبانة  بعد مراجعة األدب الخاص باألنشطة البحثية، تم إعداد         
أهمية البحث العلمي، ومهـارات  : فقرة موزعة في أربعة محاور رئيسة هي  ) 49(من  

أما الجـزء  . النمو المعرفي العلمي والبحثالبحث العلمي، وأخالقيات البحث العلمي، و   
عنـد  الطلبة  قات التي تواجه    وفقرة تعبر عن المع   ) 15(فتكون من   انة  الثاني من االستب  

تم التحقق من صدق األداة وثباتها، حيث بلـغ معامـل           . األنشطة البحثية  إنجازقيامهم ب 
 طالبـا   )488 (الدراسة مـن    تكونت عينة  ).0.97) (ألفا كرونباخ (الثبات الكلي لألداة    
  .من المجتمع الكلي  ) %17.12(وطالبة ممثلين نسبة

 تراوحـت بـين   الطلبـة    المتوسطات الحسابية الستجابات     أننتائج الدراسة   أظهرت  
.  للمحك المعتمد في تفسير النتائج     وفقاً   غلبها بدرجة متوسطة  أ، جاءت   )4.22-2.56(

 )α=0.05(ائية عند مستوى   ذات داللة إحص   اًقو نتائج الدراسة أن هناك فر     أظهرتكما  
البحـث العلمـي     و ، البحث العلمـي   أهميةلصالح الذكور مقارنة باإلناث في محوري       

 هناك فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى        أن  نتائج الدراسة  أظهرتكما  . النمو المعرفي و
بـرز  أ حـول   أمـا  متغير المعدل التراكمي لصالح ذوي المعدل التراكمي العالي،          إلى

هـا خـالل   إنجاز فتتمثل بكثرة البحوث التي يتطلـب  ، األنشطة البحثية زإنجا معوقات
وثقـل الجـدول   الفصل الدراسي الواحد، وصعوبة الحصول على مـصادر حديثـة،           

وبناء على هذه النتائج تم وضـع العديـد مـن التوصـيات              .الدراسي بالمحاضرات 
 .والمقترحات
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  :الخلفية النظرية للبحث
 إلـى  سعيا   ا التنمية الشاملة لمخرجاته   إلىسالتها التربوية   تسعى الجامعات من خالل ر    

 لما تواجه من تحديات معاصرة تتمثل في الثورة الرقمية وما           والتميز ،ةي والكفا ،الجودة
  وصوال إلـى هندسـة المعرفـة   Over Information  في المعلومات إفراط من أفرزته

Expert System والذكاء الصناعي ،Robot Intelligence   كل ذلك يستدعي االهتمـام ،
 واالستثمار فيه من خالل خلق الرغبة فـي         إعداده وحسن   ،بتنمية رأس المال البشري   

 باعتبار أن اإلنسان هو الوسيلة      ،فيه المجتمع لتكوين طاقة فكرية تعمل       أبناءالتقدم لدى   
 العقليـة  فالحاجة إلى رفع مستوى التفكير العلمي والقدرات  . والغاية إلى التنمية الشاملة   

لطالب الجامعة باتت ملحة متمثلة في الدعوة إلى تنمية مهارات التعلم الذاتي والبحـث       
العلمي وحل المشكالت إلى جانب مهارات االتصال والتواصل العلمي وهذه ال تتم إال             
من خالل توسيع دائرة التعلم لتشتمل على إجراء األنشطة العلمية والبحثية التي تنمـي             

قدرة على الربط واالستنتاج، واالستدالل واالستقصاء والتحليل والتقـويم          ال لبةلدى الط 
  . Break Through Thinking Stylesوغيرها من أنماط التفكير الخالق

 البنود األساسية التي تتضمنها رؤية الجامعة ورسالتها،      حد  أيعد تحسين نوعية التعليم     و
ثقافة تكنولوجيا المعلومات وسبل     تعليمة حديثة تتمثل في نشر       أنماط توظيف   لمن خال 

البرمجيات استخدام   لديهم بدءاً من   ، وتنمية مهارة البحث العلمي    بين الطلبة استخداماتها  
 لما توفره من كتب ومراجـع  ؛ االلكترونيةوأ سواء الورقية  جانب المكتبةإلىمية  يالتعل

  ة وفيـديو وأقـراص مدمجـة      يبـصر و ووسـائل سـمعية      وأفالمودوريات وصور   
كل ذلك يستهدف تنمية التفكير     ) 322 :2004سنبل، ؛   92-79 :2000 والعاني، جعفر(
ـ       ل لدى الطلبة بالشك   واإلبداعي بتكارياال  ة الذي يمكنهم من مواجهة التحديات المختلف

ـ  Crisis  أزمـة  أية من Way-Outمخرج أو والبحث عن حل    واجههم فـي حيـاتهم  ت
  .)  ;29Davies, 1999  :2004دايفز واليسون،(
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 التربية على العلم باتت ضرورة الزمة فرضتها الظروف المعاصرة النابعـة مـن              إن
تطور تكنولوجيا المعلومات وتدفق المعرفة، وهي تدعو إلى تحريـر اإلنـسان عقليـا     
ودفعه بعيدا عن دائرة االستعباد، والقهر، والتسلط من خالل توفير بيئة علمية بحثيـة              

حليل تفسح له المجال والحرية لممارسة األنشطة البحثية        قائمة على اإلبداع والنقد، والت    
 إجـراء ن  أكمـا   ). 2001:سعد وعلي (التي بدورها تفتح أمامه آفاق المعرفة وسبلها        

 البحث العلمي وقيمه العليا لدى الباحثين من        أخالقيات تنمية   إلىؤدي  ي البحثية   األنشطة
 علمية والعملية وما يتطلـب مـن    الحياة ال  أنماط دراسة شتى    إلىالطلبة كونها توجههم    

  لمعـايير وضـوابط معتمـدة       وفقاً   ، المعلومات صيتقويم وتمح التحليل و القدرة على ال  
ا الكبير  ه وهنا البد من ذكر تجربة اليابان واهتمام       ).168-166: 1991،عبد الرحمن (

 ،في جعل مدارسها اإلعدادية مجهزة بمعامل ومختبرات على درجة عالية من الكفـاءة       
 في الوقـت  ،من مدرسي العلوم فيها هم من خريجي جامعات تخصصية    % 93 أن كما

بدرجـة   حيث يشجع الطلبة على المبادرة العلميـة       ؛يةيتسم التعليم بالحيوية العال   الذي  
  .)164 :1996حمد، أ( كبيرة

، ضغطا كبيرا على التعليم الجامعي والعالي نتيجة لزيادة عـدد            اليوم تواجه دول العالم  
، مما ة تواكب التطور العلمي والتكنولوجيد تخصصات جديإلىة المجتمع جولحاالسكان 

يفرض على طلبة الجامعة مواكبة حركة التقدم هذه وسرعة التكيف مع ظروفها المتجددة 
ومتطلباتها المستمرة، فالتثقيف الذاتي، والكفاية في التخصص، والقـدرة علـى حـل             

 تنمية إلىمواقف الحياة المختلفة كل ذلك يحتاج المشكالت، واتخاذ القرارات الصائبة في 
 Data Basesمهارات البحث العلمي لدى طلبة الجامعة، بدءاً من استخدام قواعد البيانات 

تطلب من الطالب   ت والتي   ، المتعددة وأنواعها بأشكالهافر على شبكة االنترنت     االتي تتو 
يص لتلك البيانات، وهي جميعها تقاء، والتمح نالجامعي السرعة في البحث والدقة في اال      

 يعتمد عليها فـي     أساسية لنموه المعرفي الذي يشكل قاعدة       اً ومهم اًأساسي تشكل عامالً 
  ).97-96: 1993، عبد الشافي(  الدراسات العلمية، واألنشطة البحثيةإجراء
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 أنن فيها مجموعة من القدرات يجب       بي) 1997:146( عبد الفتاح وفي دراسة قام بها     
 حول مهارات البحث العلمي في      غلبهاأ كها خريج المستقبل للجامعة، حيث تمحور     يمتل

من القـوى   % 30 لىعما يزيد   إلى   مجتمع المعلومات يحتاج     أن  فيه الوقت الذي نجد  
  :العاملة من العلماء والمطورين على مستوى رفيع من القدرات نذكر منها

  .استقالل الفكر والتخلص من التبعية الفكرية -1
 .رة على التصور والتخيل والمبادأةالقد -2

 . التطويرإلىالقدرة على التفكير الناقد سعيا  -3

صـنع القـرار    قي واالستنباط واالستقراء وصوال إلى      القدرة على التحليل المنط    -4
 .الرشيد

 .فريقضمن العمل  -5

 .االتصال مع المجتمع من خالل التعامل بقيمه ومفاهيمه وطموحاته، وتراثه -6

 .فروض والنماذج والمحاكاة كأدوات لتوليد المعرفةالقدرة على وضع ال -7

 .تقبل مبدأ اإلنماء الذاتي المستمر -8

 .احترام كرامة اإلنسان المؤمن بالعلم كوسيلة لحل المشكالت -9

  . القدرة على وضع حلول مفتوحة النهاية أي وجود أكثر من حل لكل مشكلة-10

ات، مصال وتكنولوجيا المعلو متزايدة، في عصر االت   أهميةهذا ويكتسب البحث العلمي     
طوير المعرفة والتجديد واالبتكار، حيث يشير تقريـر ديـرنج       لت مهمة يعتبر وسيلة    إذ
)Dearing Report, 1997 (  أن هناك أربعة أسباب رئيسة تدعو إلى دعم األبحاث فـي

ـ     اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية والوصول إلى فهـم        : مؤسسات التعليم العالي تتمثل ب
ل لها، وتحسن وتطور التعليم ومخرجاته المتعددة، وإنتاج المعرفـة ذات الفائـدة             أفض

التي تعمل على تحسين نوعية الحياة، وإيجاد بيئة مناسبة ومشجعة للباحثين تمكنهم من            
حد المؤشرات المهمـة    أن   أ كما ).2003بوقحوص،  ( تقديم مستوى عاٍل من التدريب    

 العلمي هو نسبة ما يرصد له من نفقـات مـن          التي تعكس مدى اهتمام الدول بالبحث     
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 مقارنة سريعة بين ما ينفـق علـى البحـث    إجراءإجمالي الدخل القومي، ومن خالل     
 2004 لعام   اإلحصائيات، حيث تشير    األجنبيةالعلمي في الدول العربية وبعض الدول       

مـن   %0.3مي في الدول العربية بشكل عام يبلغ ل على البحث الع   اإلنفاق نسبة   أن إلى
، حيـث   على سبيل المثال   لبعض الدول العربية     اإلحصائياتالناتج القومي، كما تشير     

، وفـي   %0.33 األردن، وفـي    %0.4 نسبة اإلنفاق على البحث العلمي في مصر       أن
 إجمـالي مـن  % 0.1، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية        %0.2 المغرب

نـسبة  و% 3.3 إلى في السويد وصلت     وبالمقارنة مع بعض الدول نجد    . الناتج القومي 
 نماركاوالـد في كل من فرنسا    % 2.6-2نسبة  في كل من سويسرا واليابان، و     % 2.7

 على البحث العملـي  اإلنفاق فتصل نسبة إسرائيل في أما، األمريكيةوالواليات المتحدة  
 الحكومي على البحـوث داخـل       اإلنفاق  معدالت أنومي كما   قمن الناتج ال  % 4.7 إلى
  لتصل إلـى العالمسجلت أعلى نسبة مقارنة بالدول األخرى في      إسرائيلمعات في   الجا

النـاتج  مـن   % 52ما نسبته    فيها ينفق     القطاع الخاص  أن لىإ إضافة% 30.6حوالي  
  ).2006:ياقوت( على البحث العلمي والتطوير العام

ـ  إن الجامعة ومنذ نشأتها األ    وهنا يمكن القول     د المجتمـع  ولى تعد الرائد األول في رف
 التطوير العلمـي    إدارة، كما تقع على عاتقها مسؤولية       بالعلم والفكر والمعرفة والثقافة   

المعرفة التي تولدها نتائج البحوث التي يقوم بها كـل          والتغيير في المجتمع من خالل      
من أعضاء هيئة التدريس والطلبة ومن خاللها يكتشف المزيد من القوانين واألنظمـة             

جل جودة الحياة   أ ضوئها النظريات التي توجه المجتمع إلى التطور من          التي تصاغ في  
  ).31:1997درة، ( فيه بكل أبعادها العلمية، والثقافية، واالجتماعية، والصحية

 Center of تكـون بحـق مركـز تميـز     أن للتطوير البد  ولكي تكون الجامعة قائدة

Excellence     وهذا ،   التعليم وخدمة المجتمع    جانب إلى الفكري   واإلنتاجللبحث العلمي
ـ   العلمي   األسلوب   تباعا من خالل    إالال يتم    طالـب حريـة    المـنح   ذي ي في التفكير ال

المناقشة، والحوار، والتحليل، والنقد، والعمل ضمن فريق، وصنع القرار وغيرها من           
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  الـذي Reflective Thinking التدبريالمهارات البحثية التي تنمي لدى الطالب التفكير 
 التي تعتمد على تكنولوجيـا  Meta-Cognitive Theoryيرتبط بنظرية ما وراء المعرفة 
 يعمل بدوره على مـساعدة  مما ،المفتوحلكتروني و اإلالمعلومات واالتصاالت والتعليم  

يـة المتعلم في االندماج السريع في العملية التعلم )Song, et al, 2006( .   حيـث تـشير
حـد  أمشاريع البحثية الجماعيـة لطلبـة الجامعـة فـي          حول ال ) Ngai,2007(دراسة  

تلـك  إلى أن  لكترونية في جامعة هونك كونك للتقنيات،       المقررات تخصص التجارة اإل   
 ووسائل االتـصال    أدوات في تنمية مهارات الطلبة في تصميم وبناء          تساهم المشاريع

فقـد  ماعيـة    جانب تنمية التفكير النقدي والعمل بروح الفريـق، والمـشاركة الج           إلى
التـي   ارتياحهم لمدى الفائـدة والخبـرة     بدوا  أالطلبة  معظم   أن نتائج الدراسة    أظهرت

  . التطبيقات العملية والمعتمدة على منحى التعلم من خالل العملاكتسبوها من 

 غرس مهارة البحث العلمي لـدى  لتبين أهمية ) Mac Donell, 2007 ( وجاءت دراسة
 خالل تدريب   ن م ،ة الطفولة ل أي مرح  ،المبكرة األولى و  ةالطالب منذ المراحل الدراسي   

، الهتمامـاتهم  وفقـاً    ،الدراسة والبحث بمشاريع بحثية تسمح لهم      ب  على القيام  األطفال
 األطفـال  البحث العلمي ينمي لدى      فأسلوب.  ومهاراتهم في دراسة الظواهر    ،وقدراتهم

عامل مـع الحيـاة الواقعيـة،       مهارات عدة منها مهارة التعلم الذاتي، والقدرة على الت        
البحث العلمي، وتنوع مصادر المعرفة، ومهـارة البحـث والتواصـل            أسسف  وتعر 

ـ    أن والقدرة على صياغة نتائج محددة، كما        ،المستمر ـ  ن المشاريع البحثية تم  اًح فرص
 باكتـسا  إلـى  إضـافة  صياغتها،   وأساليب البحثية   األسئلةلتفكير في نوع    لكافية لهم   

 اًميـسر دور المعلم فـي هـذه الحالـة    يكون  واالستقصاء حيث  لعلمي ا مهارة البحث 
 لألطفال الباحثين من خالل رفع مستوى دافعية األطفال ورغبتهم في           اً ومحفز اًوموجه
  . تلك المشاريع البحثيةإنجاز

 تعليم خطوات البحث العلمي والتدريب عليها لطالب الجامعـة،          فيما يتعلق بأهمية   أما
 علـى الخطـوات    طالب الجامعة    ب تدري أهمية إلى )Kamali,.1991( دراسة أشارتف
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.  البحثية الفـصلية األنشطة عند كتابة   ، بها األخذ والنصائح التي يجب     تباعها،االواجب  
 التي تبـدأ مـن   ،تلك الخطوات اً مبين علم االجتماع كمثال،رمقرذكرت الدراسة   كما و 

 والتأكد مـن    ،ع المعلومات  ثم تصميم المخطط، ثم عملية جم      ،اختيار موضوع البحث  
كتابـة  ثم  وتحليلها، ، ثم الوصول إلى النتائج،صحتها، عن طريق تفعيل التفكير النقدي   

كل هذه المهـارات إلـى جانـب        . المسودة األولى قبل الكتابة النهائية للنشاط البحثي      
 جـدول زمنـي لتنفيـذ هـذه          مهارة تصميم  مهارات أخرى يكتسبها الطلبة تتمثل في     

وجـاءت  .  لهذه األنـشطة نجاز خالل فترة اإلدللتقليل من هدر الوقت والجهالخطوات  
لتكشف عن دور االنترنت في تعزيز البحث العلمي لدى طلبة          ) 2000(العاني   دراسة
 االنترنـت   ركـز الجامعة لم   ارتياد طلبة  أسبابف  ، وتعر األردناليرموك في    جامعة

أظهرت نتائج الدراسة   و. لتي يقدمها البحثية ا المستحدث في الجامعة وطبيعة الخدمات      
أن معظم األسباب تتمحور حول تبادل المعلومات، والبحث عن المـستجدات العلميـة         

 مهام  إنجازبذات العالقة بتخصص الطلبة، واستثمار وقت الفراغ في تعلم نافع مرتبط            
  .بحثية

  :جهود كلية التربية في دعم األنشطة البحثية للطلبة
للقيـام  إلى توجيـه الطلبـة    األكاديمية وأقسامها عمادتها لمن خال تسعى كلية التربية    

ـ تجاال وأ الفردية منهـا   سواء   أنواعهابمختلف    البحثية باألنشطة مختلـف  فـي   ةماعي
ي ئو فيها، كما يرصد وزن م     األكاديمية األقساملتخصصات   وفقاً   الموضوعات البحثية 

 الكلية لكـل مقـرر      رجاتالدمن مجموع   % 40-30 البحثية للطالب بمعدل     لألنشطة
في توفير قنوات لمـصادر      دور الكلية إلى   بالنسبة   أما. خالل الفصل الدراسي الواحد   

، فهناك مكتبة تخصصية لكلية التربية يمكن للطالب الوصول إليهـا           المعلومات للطلبة 
عنـاوين  لكترونية خاصة بها، حيث يصل عدد    إمباشرة أو الكترونيا من خالل صفحة       

) 5475(  في حين يبلغ عـدد النـسخ لهـا   )2945(  فيها إلى   الورقية اجعالكتب والمر 
 .نسخة) 625(دورية ويبلغ عدد النسخ لها      ) 28( عدد الدوريات فيها فيبلغ      أما. نسخة
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كما أن عمـادة  .  جانب الخدمات التي تقدمها مكتبة قسم العلوم اإلسالمية في الكلية       إلى
جهـزة تـصوير    أبية داعمة للطلبة مـن      كلية التربية حريصة على توفير خدمات مكت      
 إلىليها إضافة   إفي أماكن يسهل الوصول     ووكمبيوتر في داخل قاعة المكتبة وخارجها       

ـ  اً نظام إعارة من النوع المرن المفتوح الذي يمنح الطلبة فرص          رتوفي  لتـصفح   ة كافي
م اهتمامـاته  و،البحثيـة  إثـارة دافعيـتهم  الكتب والدوريات والمراجع التي تساهم في     

 التي تقدمها المكتبة الرئيسة فـي الجامعـة         األخرىالفكرية، هذا فضال عن الخدمات      
نـسخة   )960(حيث يبلغ عدد الكتب والمراجع الخاصة بالعلوم التربوية بشكل عـام            

 نضيف  ،كل هذا . دورية) 174(، أما عدد الدوريات فيبلغ      نجليزيةباللغتين العربية واإل  
دورية، أما عـدد  ) 1042(لكترونية الدوريات اإل  عدد، حيث يبلغلكترونيةإله مصادر  

ـ  شبكة الجامعة فيفرة ا متو،)5(فيبلغ ) Data Base( قواعد البيانات صفحة المكتبـة  ب
وهناك مكتبات  .  وخارجها يمكن للطلبة الوصول إليها من داخل الجامعة      التي   ،الرئيسة
 ، ومكتبة كلية التجارة   ،ب مثل مكتبة كلية اآلدا    ، ترفد الطلبة بالكتب التخصصية    ،أخرى

 ومـن   . ومكتبة كلية الطب والعلوم الصحية     ،الهندسةكلية  مكتبة   و ،ومكتبة كلية العلوم  
جل استمرار النمو المعرفي وتحديثه، تحرص عمادة كلية التربية على تزويد مكتبـة             أ

ميزانية الكلية    مبلغ مالي من    لها  حيث يرصد  ، المصادر والمراجع سنويا   بأحدثالكلية  
 الكمبيوتر من معرض مسقط الدولي للكتاب ولكافة        شراء الكتب والمطبوعات وبرامج   ل

هناك لجنة يتم تشكيلها سنوياً من أعضاء        أن   كما. التخصصات المرتبطة بأقسام الكلية   
هيئة التدريس في الكلية ومسؤول المكتبة لتقوم بمهمة اإلشراف على كافـة األمـور              

لمكتبة للمستفيدين من داخل الكلية وخارجها، حرصـا        المتعلقة بالخدمات التي تقدمها ا    
  .على ديمومية الخدمة المكتبية واستمرارية نموها المعرفي

وتهـدف إلـى    ،  1990 ، تشكيلها منذ عام   أبدة التي   ي على صعيد الجماعات الطالب    أما
الطالب مختلف األنشطة العلمية خالل     فيمارس   ،تنمية المهارات الفكرية لدى الطالب    

 دور  األنـشطة لتلـك    و ، هيئة التدريس في الكلية    أعضاء  إشراف تحتالدراسي  العام  
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مواهبهم، وقـدراتهم  اكتشاف ولدى الطالب وتنميته   اإلبداعي التفكيرتربوي في تفعيل    
علم ت عديدة منها     في مجاال  التميزوالعمل على صقلها وصوال إلى      في البحث العلمي    

وتكنولوجيا التعلـيم واالتـصال، والتربيـة       ، والرياضيات، والفنون التشكيلية،     سالنف
تفعيـل تطـوير    العلمية التي تساهم بدورها في األنشطةمن خالل ممارسة الرياضية،  

 عـدد الطلبـة     أمـا ) 5( النشاط البحثي بين الطلبة حيث يبلغ عدد هـذه الجماعـات          
قد يزيـد عـدد      و طالبا وطالبة ) 40-20( في كل مجموع فيتراوح ما بين     المساهمين  

  . هذا أحياناًلىشاركين عالم

  :مصطلحات البحث
و بحث، أو تقريـر، أو      أ هي كل ما يقدمه الطالب من نشاط علمي،          : البحثية األنشطة

و تجربة علمية، وغيرها من األنشطة، واألعمال،       أمشروع علمي، أو دراسة ميدانية،      
  ويتطلب منه تقديمها بشكل فـردي أو جمـاعي كجـزء مـن    ،العلمية التي يكلف بها   

ها خارج أوقات الساعات المخصصة     إنجازمتطلبات اجتياز المقرر الدراسي، ويتطلب      
  .للمحاضرات

وإجراء ويزيد من قدرتهم على االكتشاف       الطلبةيكتسبه    هي كل ما   :العلميةالخبرات  
ـ    هم لألنشطة إنجاز من خالل    الدراسات العلمية  المتمثلـة  ،  بهـا ون   البحثية التي يقوم

 البحـث العلمـي     أخالقيـات  استخداماته إضافة إلى     وأهمية،  مهارات البحث العلمي  ب
  . والنمو المعرفيروتطالودوره في 

  :وأسئلتهالبحث مشكلة 
لم يعد التعليم الجامعي التقليدي القائم على اكتساب المعرفة كافيا لمواكبـة التغيـرات              

ـ ة والكفا  تحقيق الجود  إلىسعيا   والتطورات العلمية والتكنولوجية بتحدياتها المختلفة     ة ي
فالتعليم القـائم علـى     .  على المستوى العالمي   األكاديمي االعتماد   إلىوالتميز وصوال   
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 بـين   لمعلومـاتي اتوليد المعرفة وتبادلها وتفعيل قنوات التواصل الفكري واالتـصال          
وبـين الطلبـة     من جهة    مختلف عناصر العملية التعليمية بين الطلبة والمادة التعليمية       

 من خـالل نمـاذج    من جهة ثالثة وذلك وبين الطلبة أنفسهم   هة ثانية  من ج  والمدرسين
العمل علـى    و ، الخاصة ه وخبرت ، على توظيف الفرد لمعرفته    أساسابيداجوجية تعتمد   

فـي  من التخصص نفسه أو من تخصصات أخـرى          آخرين،توسيعها باالشتراك مع    
من يرات العصر تحقيق المواءمة مع متغهم في تساعددراسات وبحوث متكاملة     إجراء

مـن  .  من جانب آخر   احتياجات المجتمع في عملية التنمية المستدامة له      تلبية  وجانب،  
اعتمـاد  بكتـشاف    البحث العلمي واال   هنا جاءت أهمية التوجه نحو التعليم القائم على       

أساليب حل المشكالت الذي يساعد على توسيع دائرة الوعي والشعور عند الطلبة بما             
لحـل  المغـامرة واالسـتطالع     غيرات وتطورات تبعث فيهم حب      يجري حولهم من ت   

المشكالت، والتمكن من تشخيصها وفحصها وصياغة االفتراضـات المالئمـة لهـا،            
يعـد   لطلبة الجامعات    ن تنمية القدرة على التفكير المستقل     أكما  . إلصدار الحكم بشأنها  

قائم على البحث العلمـي     ال المرتبطة بالتعليم الجامعي   الحديثة   األساسيةمن التوجهات   
 أكثـر  توسيع دائرة معرفتهم واتجاهاتهم الفكريـة ليكـون   إلىه من خالل يسعى  والتي  
  .نموه باستمرارتثري الفكر وتعمل على مكتسبا صفة ديمومة التطور التي  ةحيوي

هذا جاءت أهمية البحث في واقع ممارسات األنشطة البحثية لدى طلبة           ل تحقيق   جأمن  
أن معظم أوقات الطلبة يقضونها خارج الحجـرات        بها علما   إنجاز قاتمعوالجامعة، و 

  مــن ســاعاتهم الدراســية %) 85-%83(الدراســية حيــث تــصل النــسبة إلــى 
 تعليمية قائمة على توجيه الطلبة      إستراتيجيةمما يتطلب إيجاد    ) 2004فيز واليسون، اد(

من هنـا   . وإنمائهاحثية  البساعدهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم      ت  علمية للقيام بأنشطة 
عن واقع الخبرات العلمية المكتسبة لدى طلبة كليـة التربيـة           البحث ليكشف    اجاء هذ 

 األنشطة البحثية، وذلك من خالل اإلجابة عن        إنجازبجامعة السلطان قابوس من خالل      
   :اآلتيةاألسئلة 
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هم لألنـشطة  إنجـاز  لدى طلبة كلية التربية من خالل   ما الخبرات العلمية المكتسبة   . 1
  البحثية ؟

 األنشطة البحثية من وجهة نظر طلبة كليـة التربيـة بجامعـة             إنجاز معوقاتما  . 2
  السلطان قابوس؟

بين مستوى الخبرات   ) α=0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         . 3
هم لألنشطة البحثية تعـزى     إنجازالعلمية المكتسبة لدى طلبة كلية التربية من خالل         

لى النوع، المعدل التراكمي، وعدد األنشطة البحثية المنجزة، ومعدل عدد الساعات           إ
  ؟نترنتاإلفي البحث عن المعلومات في أسبوعيا التي يستغرقها الطالب 

  :فرضيات البحث
  : اآلتية الصفرية صياغة الفرضياتت لإلجابة عن أسئلة البحث، تم

بـين  ) α=0.05(ئية عند مـستوى     ال توجد فروق ذات داللة إحصا     : الفرضية األولى 
لخبـرات  هم ل  متغير النوع حول درجـة اكتـساب       إلى طلبة كلية التربية تعزى      إجابات

  . البحثية بجامعة السلطان قابوسألنشطةلهم إنجازالعلمية من خالل 

بـين  ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          : الفرضية الثانية 
 تعزى إلى متغير المعدل التراكمي حول درجـة اكتـسابهم           إجابات طلبة كلية التربية   

  .ألنشطة البحثية بجامعة السلطان قابوسلهم إنجازللخبرات العلمية من خالل 

بـين  ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى          : الفرضية الثالثة 
زة حول درجـة    إجابات طلبة كلية التربية تعزى إلى متغير عدد األنشطة البحثية المنج          

  . البحثية بجامعة السلطان قابوسلألنشطةهم إنجازاكتسابهم للخبرات العلمية من خالل 

بـين  ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         : الفرضية الرابعة 
إجابات طلبة كلية التربية تعزى إلى متغير معدل عدد الساعات التي يستغرقها الطالب             
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 حول درجة اكتسابهم للخبرات العلمية      أسبوعيا/ في االنترنت  تلومافي البحث عن المع   
  .ألنشطة البحثية بجامعة السلطان قابوسلهم إنجازمن خالل 

  :أهمية البحث
  :يأتيمن خالل ما أهمية البحث الحالي تبرز 

نوع الخبرات التي يكتـسبها طلبـة       يكشف عن   يعد البحث األول من نوعه الذي        -1
  .ما ينجزون من أنشطة بحثية تبعا لتخصصاتهم األكاديميةكلية التربية من خالل 

طلبة كلية  لدى  لخبرات العلمية المكتسبة    المكون المعرفي واألخالقي ل   حليل واقع   ت -2
 .  في مجاالتهم التخصصيةةهم لألنشطة البحثيإنجازمن خالل التربية 

بحثيـة،   ال األنـشطة  إنجازقيامهم ب أثناء  عن المعوقات التي تواجه الطلبة      الكشف   -3
 .لها المناسبة وإيجاد الحلول

توجيه طلبة  خطط مالئمة ل  عضاء هيئة التدريس بكلية التربية في وضع        أمساعدة   -4
  .  بحثية ترتبط بمجاالتهم التخصصيةبأنشطةالكلية وتشجيعهم على القيام 

  : البحثأهداف
  :يسعى البحث الحالي لتحقيق األهداف اآلتية

1- المكتسبة لدى طلبة كلية التربية من خالل األنـشطة         ف واقع الخبرات العلمية     تعر
  .البحثية التي يقدمونها ضمن متطلبات المقررات خالل الفصول الدراسية

 الكشف عن طبيعة المهارات في مجال البحث العلمي التي يكتسبها الطلبـة مـن               -2
  .هم لألنشطة البحثيةإنجازخالل 

دى الطلبة، المنبثقـة مـن منظومـة        طبيعة الممارسات القيمية المكتسبة ل    تعرف   -3
  .أخالقيات  البحث العلمي
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 الكشف عن دور األنشطة البحثية في رفع مستوى النمو المعرفي وتطـوره فـي               -4
التخصص  للطلبة وتطوره، إضافة إلى إكسابهم المهارات األدائية الالزمـة فـي      

  .هاإنجاز

هم لألنـشطة البحثيـة     زإنجـا  التي تواجه الطلبة في عملية       معوقات تحديد أبرز ال   -5
  .والوقوف على حيثياتها من تجاوزها أو التقليل من حدتها

  :البحثمنهج 
الخبرات  لوصف التحليلي- الحالي لتحقيق أهدافه على المنهج الوصفيالبحثاستند 

 الطلبة لألنشطة البحثية، التي تعد جزءا من إنجازها من خالل وتحليلالعلمية المكتسبة 
  .ء الطالب في المقررات الدراسيةمتطلبات تقويم أدا

  :البحثحدود 
 من العام 2007اقتصر البحث على عينة من طلبة كلية التربية للفصل الدراسي ربيع 

  . 2006/2007األكاديمي 

  :الطريقة واإلجراءات
  : وعينتهالبحث مجتمع -1

، بحثالأما عينة .  من طلبة كلية التربية    طالبا وطالبة ) 2850( من   البحثتكون مجتمع   
 ، البحـث  توزيعهم حسب متغيـرات تم%) 17.12(فردا ممثلة نسبة ) 488(فقد بلغت  

تم اإلجابة عليها من أفراد عينة الدراسة، وبالتالي        تلم   هناك بعض المتغيرات     أنبعلما  
موضـح فـي    ال"  إجابة الب " بعنوان تم استبعادها من التحليل وكما هو مبين في العمود        

  ).1(جدول 
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  )1(جدول 

  لمتغيراته وفقاً البحث عينة
   إجابة الب  العدد  النسبة  المستوى  المتغيرات

  -  273  %55.9  أنثى  النوع  215  %44.1  ذكر

  126  %25.8  فأقل 2.5
  المعدل التراكمي  180  36.9%  2.51-3.00

  149  %30.5  3.00أكثر من 
33*  
6.8%  

  173  %35.5  فأقل أنشطة 4
عدد األنشطة العلمية المنجزة خالل الفصل   177  %36.3  نشطة أ5-7

  الدراسي
  101  %20.7  فأكثر أنشطة  8

*37  
7.6%  

  137  %28.1  ساعات فأقل  3
معدل عدد ساعات البحث عن المعلومات في   169  %34.6  ساعات4-6

  أسبوعيا/ اإلنترنت
  162  %33.2  ساعات فأكثر7

20*  
4.1%  

  تمثل نسبة الفاقد من عينة الدراسة * 

الكشف عن الخبرات العلمية المكتسبة من خالل األنشطة البحثية لدى طلبـة            جل  أمن  
 كأداة رئيسة لجمـع البيانـات،       انةكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، تم إعداد استب       

أهمية توجيه طلبة الجامعة إلـى      الدراسات السابقة التي تناولت      وذلك من خالل تحليل   
 التـي  ، األنشطة البحثية خالل الفصول الدراسـية ازإنجإجراء البحوث العلمية والقيام ب 

تهدف إلى توسيع دائرة التفكير العلمي القائم على تنمية قدرات الطلبة على االكتـشاف            
. البحـث طالع على األدب النظري المرتبط بموضوع        إضافة إلى اال   وحل المشكالت، 

  : تكونت من ثالثة أجزاء هيانةوبناء على هذا، تم إعداد استب

 وأهميته وبيانات عامة يتطلب     البحثعنوان  بشتمل على مقدمة تعريفية     ا :جزء األول ال
جمعها عن المستجيبين وخصائصهم السيكومترية المتمثلة بالنوع، والـسنة الدراسـية،     
ونوع البرنامج، والمعدل التراكمي والتخصص إضافة إلى طبيعة األنـشطة المقدمـة            

  .ونوعها
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 بالخبرات العلميـة المكتـسبة، وقـد تـم        فقرة متصلة  )49( تكون من    :الجزء الثاني 
  : محاور هيأربعةتصنيفها في 

  .فقرة )12(، وعدد فقراته أهمية البحث العلمي: المحور األول

  .فقرة) 14(مهارات البحث العلمي، وعدد فقراته : المحور الثاني

  .فقرة) 12( البحث العلمي، وعدد فقراته أخالقيات: المحور الثالث

  .فقرة) 11( وعدد فقراته ،النمو المعرفيالبحث العلمي و: الرابع المحور

 التي تواجه الطلبة    معوقات ال  الفقرات التي تعبر عن     تكون من قائمة من    :الجزء الثالث 
  . البحثيةاألنشطة إنجازعند قيامهم ب

  :  صدق األداة وثباتها-3
 مـن المحكمـين   تم التأكد من صدق محتوى األداة وذلك من خالل عرضها على لجنة  

أصول التربية وعلم الـنفس،     وهم أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في تخصص          
حيث طلب منهم إبداء رأيهم في المعلومات الواردة فـي          ،  والمناهج، والتربية المقارنة  

الخبرات العلمية المكتسبة لدى طلبة كلية التربيـة مـن خـالل             التي تعكس    انةاالستب
، وفي ضوء ما جاءت من  إليها المشار في المجاالت    منجزة من قبلهم  األنشطة البحثية ال  

  .  تم األخذ بها جميعاً،مالحظات واقتراحات

ألفا كرونبـاخ لالتـساق الـداخلي    ومن أجل التحقق من ثبات األداة، تم حساب معامل  
لمحور مهارات البحـث    ، في حين بلغ     )0.84 ( البحث العلمي  أهميةمحور  حيث بلغ ل  

البحـث العلمـي    محور  لو،  )0.91(محور أخالقيات البحث العلمي     ، ول )0.81(العلمي
) 0.97(فقـد بلـغ     أما معامل الثبات الكلي ولجميع المحاور       ،  )0.90(والنمو المعرفي 

  ).2(وكما هو موضح في جدول 
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  )2(جدول 
   والكليالبحث حاوركرونباخ لممعامل الثبات ألفا 

 ت  محاور ال عدد الفقرات ألفا كروباخ
 -1 أهمية البحث العلمي 12 0.84
 -2 مهارات البحث العلمي 14 0.81
 -3  البحث العلميأخالقيات 12 0.91
  -4  والنمو المعرفيالبحث العلمي   11 0.90
 الكلي 49 0.97

  :البحث متغيرات -4
  :اآلتيةالمتغيرات البحث الحالي على تضمن 

  :المتغيرات المستقلة: أوالً
  ).ذكر، أنثى (ير النوع، وله فئتانمتغ -1
 )3.00،أكثر من 3.00-2.51 فاقل، من2.50( فئات ثالثالمعدل التراكمي وله متغير -2

   أنـشطة  4( متغير عدد األنشطة المنجزة خالل الفصل الدراسي وله ثالث فئـات          -3
 .) أنشطة فأكثر8 أنشطة، 7-5فما دون، 

 عن المعلومات وله   للبحث أسبوعيا   معدل عدد الساعات التي يستخدم بها االنترنت       -4
 ).  ساعات فأكثر7 ساعات، 6-4 ساعات فاقل، 3( ثالث فئات

  :المتغير التابع: ثانياً
الخبرات العلمية المكتـسبة    ، التي تعبر عن     انة على فقرات االستب   البحثدرجات أفراد عينة    

  . البحثية لدى طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوساألنشطة إنجازمن خالل 
  :معالجة اإلحصائية ال-5

، تم استخدام التحليالت اإلحصائية باستخدام الرزم اإلحصائية        البحثلإلجابة عن أسئلة    
)SPSS(     وتـم   البحـث ية الستجابات أفراد عينة     ئو، وتم حساب التكرارات والنسب الم 

ــل  ــراء تحلي ــار إج ــادي ) ت(اختب ــاين األح ــار التب ــستقلتين واختب ــين م   لعينت
)One-Way ANOVA(طلبة كلية التربيـة حـول    عن الفروق بين استجابات  للكشف

  .نشطة البحثيةهم لألإنجازالخبرات العلمية المكتسبة من خالل 
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  :ومناقشتهاالبحث عرض نتائج 
يسعى إلى تحليل اسـتجابات      الذي   التحليلي- استخدم المنهج الوصفي   ا البحث بما أن هذ  

كتسبة لدى طلبة كلية التربية مـن  الخبرات العلمية المالتي تعبر عن    أفراد عينة البحث    
  .ألسئلته وفقاً البحث، سيتم عرض نتائج هم لألنشطة البحثيةإنجازخالل 

 مـن  البحـث  أفراد عينة ه من نتائج استجاباتؤلقد تم بناء معيار محكي المرجع تم بنا   
 )0.60( قـدره   معيـاري واحـد    بإضافة انحراف  وذلك   انة،الطلبة على فقرات االستب   

ـ    هم،السـتجابات  )3.65(وقـدره   توسط الحسابي الكلي    لموطرحه من ا   ن إ وبالتـالي ف
  :مستويات المتوسطات الحسابية ستكون كما يلي

  ".عالية"درجة ممارسة يشير إلى ) فأعلى 4.26( المتوسط الحسابي  -1
  ".متوسطة" درجة ممارسة يشير إلى ) 3.05-4.25 (المتوسط الحسابي -2
 ".منخفضة" درجة ممارسة إلى  يشير) فأقل 3.04(  المتوسط الحسابي-3

 :ألسئلته كما يلي وفقاً البحث سيتم عرض نتائج واعتمادا على المعيار أعاله

الخبـرات العلميـة    عرض نتائج السؤال األول الذي يهدف إلى الكشف عـن           : أوال
  .هم لألنشطة البحثيةإنجازالمكتسبة لدى طلبة كلية التربية من خالل 

 واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة       تم حساب المتوسطات الحسابية   
  ).3(على جميع محاورها وكما هو موضح في جدول

  )3(جدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

   مرتبة تنازليا واألداة ككلالبحثعلى جميع محاور 
  المستوى  نحراف المعيارياال  المتوسط الحسابي  المحاور   الرتبة  ت
  0.62  3.89   البحث العلميأخالقيات  -1  -3
  0.73  3.72  البحث العلمي والنمو المعرفي  -2  -4
  0.63  3.58  مهارات البحث العلمي   -3  -2
  0.72  3.44   البحث العلمي أهمية  -4  -1

سط
متو

   ة
  

  ةمتوسط  0.60  3.65  الكلي
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ابية لجميع المحاور والمتوسط الحـسابي   جميع المتوسطات الحس   أن) 3(يوضح جدول   
كـأعلى  ) 3.89(  بـين  "متوسـطة "جاءت بدرجة   البحث  الكلي الستجابات أفراد عينة     

متوسط حسابي سجل لمحور أخالقيات البحث العلمي، وأدنى متوسط حـسابي سـجل            
  ).3.44( الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور أهمية البحث العلمي وقدره

 على كل فقرة مـن      البحثالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة      كما تم حساب    
  : وكما يليالبحثفقرات محاور 
  أهمية البحث العلمي: المحور األول

عينة علـى   التم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد         
  .)4(كل فقرة من فقرات هذا المحور كما هو مبين في جدول

  )4(جدول
 على البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 

  محور أهمية البحث العلمي
المتوسط   الفقرات  الرتبة  ت

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  المستوى

تنمي األنشطة البحثية قدرتي في استخدام تكنولوجيا المعلومات   -1  3
  .للوصول إلى الحقائق

4.10  0.89  

يساعدني النشاط البحثي في بلورة رؤيتي العلمية المرتبطة   -2  1
  .بالتخصص

3.76  0.99  

  1.01  3.72 .يشكل النشاط البحثي جانباً مهماً من مسيرتي الدراسية  -3  10
تساعدني األنشطة البحثية في االستفادة من خبرات اآلخرين في مجال   -4  8

 .التخصص
3.61  1.06  

  0.99  3.61 .اط البحثي إلى صياغة رسالتي العلمية في التخصصيوجهني النش  -5  2
  1.06  3.53 .تزيد األنشطة البحثية من قدرتي على التنافس العلمي  -6  4
  1.02  3.42 .توجهني األنشطة البحثية إلى دراسة الظواهر االجتماعية  -7  5
  1.08  3.35 . تساعدني األنشطة البحثية في  دراسة المشكالت التي تواجه المجتمع  -8  6
 تساعدني األنشطة البحثية على فهم العالقة بين تخصصي   -9  9

 .والتخصصات األخرى
3.22  1.01  

  1.08  3.20  .توجهني األنشطة البحثية إلى دراسة الظواهر العلمية  -10  11
  1.13  3.18  . حثي في حل مشكالت المجتمع الذي أعيش فيهيساعدني النشاط الب  -11  12

سط
متو

  ة

  منخفضة  1.25  2.56 . العلميةتتحفزني األنشطة البحثية على المشاركة في المؤتمرات أو الندوا  -12  7
  متوسطة  0.72  3.44  الكلي

تنمـي  " والمتـضمنة ) 3( متوسط حسابي سـجل للفقـرة        أعلى أن) 4(يوضح جدول   
"  في استخدام تكنولوجيا المعلومات للوصـول إلـى الحقـائق          األنشطة البحثية قدرتي  
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يساعدني النشاط البحثي في    " المتضمنة  ) 1(، تليها الفقرة  )4.10(بمتوسط حسابي قدره  
أما أدنـى   ). 3.76(بلورة رؤيتي العلمية المرتبطة بالتخصص، وبمتوسط حسابي قدره       

تحفزنـي األنـشطة     " المتضمنة) 7(متوسط حسابي في هذا المحور، فقد سجل للفقرة         
وبمتوسـط حـسابي    " البحثية على المشاركة في المـؤتمرات أو النـدوات العلميـة          

  ".منخفضة"حيث جاء بدرجة ) 2.56(قدره
   مهارات البحث العلمي: المحور الثاني

 البحـث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة          
  .)5(كما هو مبين في جدول، لمحوركل فقرة من فقرات هذا ال

  )5(جدول
 على البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 

  محور مهارات البحث العلمي
المتوسط   الفقرات  الرتبة  ت

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  المستوى

  0.90  4.06  .رونيةتوجهني األنشطة البحثية إلى االستفادة من المصادر اإللكت  -1  23
أكسبتني األنشطة البحثية مهارة التعامل مع تكنولوجيا   -2  26

  .المعلومات
4.03  0.94  

توجهني األنشطة البحثية إلى االستفادة من المصادر   -3  21
  .والمطبوعات الورقية

3.95  0.92  

  0.95  3.62  .أكسبتني األنشطة البحثية مهارة التفكير التأملي  -4  22
  0.97  3.62  . تسهم األنشطة البحثية في تنمية قدرتي على حل المشكالت  -5  24
  0.90  3.61 .تساعدني األنشطة البحثية على تقصي الحقائق ودراستها  -6  20
  1.01  3.58  .تنمي األنشطة البحثية قدرتي على التفكير اإلبداعي  -7  25
  1.17  3.48 ).جماعي(يق تنمي األنشطة البحثية لدي مهارة العمل في فر  -8  19
تمكنني األنشطة البحثية من تحديد المشكالت البحثية الواجب   -9  13

 .دراستها
3.41  1.02  

  1.03  3.41 .تساعدني األنشطة البحثية في القدرة على االستنتاج العلمي  -10  15
تساعدني األنشطة البحثية على اكتساب الموضوعية في تفسير   -11  18

 .الظواهر
3.41  1.03  

تنمي لدي األنشطة البحثية القدرة على االستدالل المنطقي في   -12  16
 .شرح الظواهر

3.40  0.97  

تمكنني األنشطة البحثية من وضع توصيات ومقترحات ترتبط   -13  17
 .بموضوع البحث أو النشاط

3.39  1.01  

  1.13  3.11 .في صياغة فرضيات البحث العلميتساعدني األنشطة البحثية   -14  14

طة
وس
مت

  

  متوسطة  0.64  3.58  الكلي
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تـوجهني  " المتـضمنة ) 23(أن أعلى متوسط حسابي سجل للفقرة       ) 5(يوضح جدول   
، )4.06(بمتوسط حسابي قدره  "  االستفادة من المصادر اإللكترونية    البحثية إلى األنشطة  

يـا  أكسبتني األنشطة البحثية مهارة التعامل مع تكنولوج      " المتضمنة  ) 26(تليها الفقرة   
أما أدنى متوسط حسابي في هذا المحور،       ). 4.03(، وبمتوسط حسابي قدره   "المعلومات

 صـياغة فرضـيات     البحثية في تساعدني األنشطة   " المتضمنة  ) 14(فقد سجل للفقرة    
جميع المتوسطات الحسابية    تحيث جاء ) 3.11(وبمتوسط حسابي قدره  " البحث العلمي 

  ".متوسطة"بدرجة  هذا المجال  على فقراتالبحثالستجابات أفراد عينة 
  أخالقيات البحث العلمي: المحور الثالث

 البحـث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة          
  .)6( كما هو مبين في جدول، كل فقرة من فقرات هذا المحورل

  )6( جدول
على البحث أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
  محور أخالقيات البحث العلمي

المتوسط   الفقرات  الرتبة  ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المستوى

  0.82  4.22  تساعدني األنشطة البحثية على احترام العلم والعلماء  -1  31
  0.92  4.17  .تنمي األنشطة البحثية لدي القدرة على الصبر وتحمل المشاق  -2  36
  0.88  4.14  .هاإنجازتنمي األنشطة البحثية لدي الثقة بالنفس عند   -3  27
  0.93  3.98  .ي لألنشطة البحثيةإنجازأحقق ذاتي من خالل   -4  37
  0.10  3.86  .ي لألنشطة البحثيةإنجازأحقق ذاتي من خالل   -5  33
  1.07  3.86  .ي لألنشطة البحثيةإنجازأحقق ذاتي من خالل   -6  32
  0.93  3.83  .نمي األنشطة البحثية لدي القدرة على التفكيرت  -7  34
تساعدني األنشطة البحثية في االلتزام بأسس األمانة العلمية في   -8  29

  .النقل من الغير
3.81  1.05  

  1.00  3.80  .تساعدني األنشطة البحثية  على تقبل النقد البناء كتغذية راجعة  -9  30
  0.98  3.79  .ي على إدراك أهمية البحوث العلميةيساعدني النشاط البحث  -10  38
توجهني األنشطة البحثية إلى تقدير أهمية البحث العلمي في حياة   -11  28

  .الفرد والمجتمع
3.72  0.97  

تنمي األنشطة البحثية لدي قيم المحافظة على سرية المعلومات   -12  35
  .والبيانات

3.56  1.07  

طة
وس
مت

  

  متوسطة  0.62  3.89  الكلي
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تـساعدني  " المتـضمنة ) 31(أن أعلى متوسط حسابي سجل للفقرة       ) 6( جدول   يوضح
، تليهـا  )4.22( بمتوسط حـسابي قـدره  ." األنشطة البحثية على احترام العلم والعلماء

تنمي األنشطة البحثية لدية القـدرة علـى الـصبر وتحمـل      " المتضمنة  ) 36(الفقرة    
 متوسط حسابي في هذا المحور، فقد     أما أدنى ). 4.17(، وبمتوسط حسابي قدره   "المشاق

تنمي األنشطة البحثية لدي قيم المحافظة علـى سـرية          " المتضمنة  ) 35(سجل للفقرة   
حيث جاءت جميع المتوسـطات     ) 3.56(وبمتوسط حسابي قدره  " المعلومات والبيانات 

  ".متوسطة"الحسابية لفقرات هذا المحور بدرجة 
  معرفيالبحث العلمي والنمو ال: المحور الرابع

البحـث  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة          
  .)7( كما هو مبين في جدول، كل فقرة من فقرات هذا المحورل

  )7( جدول
 على لبحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ا

  البحث العلمي والنمو المعرفيمحور 
المتوسط   الفقرات  تبةالر  ت

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  المستوى

  0.92  3.98  .هاإنجازأسعى من خالل األنشطة البحثية إلى تحقيق التميز في   -1  44
  0.93  3.84  .يشجعني النشاط البحثي على االطالع على تجارب اآلخرين  -2  46
 ا هو جديديفسح النشاط البحثي المجال أمامي في معاصرة م  -3  49

  .تهومعايش
3.84  1.02  

تولد األنشطة البحثية لدي الرغبة في البحث عن كل جديد في   -4  40
  .مجال التخصص

3.74  1.05  

  1.01  3.74  .  األنشطة البحثية يزيد من مستوى أدائي العلميإنجاز  -5  47
  0.98  3.73  . يعتمد نموي المعرفي على نوع األنشطة البحثية التي أنجزها  -6  45
  1.04  3.72  .تزيد األنشطة البحثية من رغبتي المستمرة في اكتساب المعرفة  -7  39
  0.99  3.70  .تصقل األنشطة البحثية مواهبي العلمية  -8  43
تساعدني األنشطة البحثية على المثابرة والرغبة المستمرة في   -9  48

  .البحث عن المستجدات في مجال التخصص
3.69  1.09  

  0.97  3.59  .جهني األنشطة البحثية إلى استمرار البحث وتقصي الحقائقتو  -10  42
تحفزني األنشطة البحثية على التواصل العلمي مع اآلخرين في   -11  41

  .التخصصات األخرى
3.43  1.09  

طة
وس
مت

  

  متوسطة  0.73  3.72  الكلي
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أسعى مـن   " المتضمنة) 44(أن أعلى متوسط حسابي سجل للفقرة       ) 7(يوضح جدول   
، )3.98( بمتوسط حسابي قـدره    "هاإنجازألنشطة البحثية إلى تحقيق التميز في       خالل ا 

 يشجعني النشاط البحثي على االطـالع علـى تجـارب           "المتضمنة  ) 46(تليها الفقرة   
أما أدنى متوسط حسابي في هذا المحـور،  ). 3.84(، وبمتوسط حسابي قدره"اآلخرين  

نشطة البحثية على التواصل العلمي مع      تحفزني األ " والمتضمنة  ) 35(فقد سجل للفقرة    
حيث جاءت جميع   ) 3.43(وبمتوسط حسابي قدره  " .اآلخرين في التخصصات األخرى   
  ".متوسطة "المحور بدرجةالمتوسطات الحسابية لفقرات هذا 

هـا  إنجاز العلمية التي يقوم الطلبـة ب      األنشطة أن تبين   األولبعد عرض نتائج السؤال     
التحلـي  لعلمي بدرجة عالية بدءا من احترام العلم والعلماء، و  البحث ا  أخالقياتتكسبهم  

 تحقيـق   إلـى  تعزيز الثقة بالنفس للوصـول       إلى إضافة،  الصعابقيم الصبر وتحمل    ب
 ينمي قيم االنتماء الوطني وما تتـضمن        ، البحثية لألنشطة  الطلبة إنجاز أنكما  . الذات

 في المشاريع   شاركة الجماعية  من خالل الم   ،هذه القيم من خدمة المجتمع والنهوض به      
 أنفـي  ) Gardner, 1994( دراسة إليه وهذا ما أشارت ،التي تساهم في تطوره ونمائه

 أنهـا  تتميز بالنجاح خاصة أساتذتهمالمشاريع البحثية التي يقوم بها الطلبة بالتعاون مع     
ـ  أو من جانب آخر  تزيد ثقتهم بأنفسهم    من جانب و  تساعد في تنمية مهاراتهم      سهل نها ت

 ) Waite & Davis, 2006(، وهذه النتيجة اتفقت مع نتائج دراسة عملية دمجهم بالمجتمع
 هيئـة   وأعـضاء  أنفسهمالبحوث الجماعية بالتعاون بين الطالب      إجراء   دوافع   أنفي  

الطلبـة   إنجازمستوى  يجابية في رفع    إ فاعلية و  أكثرالتدريس في كليات التربية تكون      
 العلميـة   لألنـشطة  الطلبـة    إنجـاز  أن أيضاًالبحث   نتائج   أظهرتكما   .وأدائهم فيها 

 تزيد من رغبتهم في اكتـساب المزيـد مـن           التييساعدهم في عملية النمو المعرفي      
جديـد  الالبحث عن  إلىحيث تدفعهم   المعرفة من خالل االطالع على تجارب اآلخرين        

تهم مـا ما تساهم في صقل مـواهبهم العلميـة واهت  أنهافي مجال التخصص فضال عن   
  .البحثية
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دور األنشطة العلمية في تنمية مهارات البحث العلمي، فقد كشفت نتائج        إلى  أما بالنسبة   
 أنها تساهم في توجيه الطلبة نحو االستفادة من المصادر االلكترونية، ويكتـسب        البحث

الطلبة مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب االستفادة مـن المـصادر        
طبوعات الورقية التي توفرها مكتبة الكلية أو المكتبة الرئيسة في الجامعة، وجاءت      والم

 التعليم العالي في ظل العولمة      أنفي  ) 2003( هذه النتيجة متفقة مع دراسة بوقحوص     
 مواكبـة   على التي تساعدهم    تالكفايا الطلبة مجموعة من     إكساب يوجه نحو    أنيجب  

عولمة ومتطلبات العمل المتغيرة منهـا      ل مع عصر ا   ؤمالتالالتغيرات في القرن القادم و    
 المرتبطة بالتخصص ومهارات حل المشكالت واالتصال والتحليل        األكاديميةالكفايات  

 المرونة  إضافة إلى النقدي، والكفايات الشخصية متمثلة بالثقة بالنفس واالعتماد عليها،         
شترك ومهارة العمـل ضـمن      والمثابرة، وهناك كفايات تتعلق بعالم العمل والعيش الم       

مـن  %) 59.4( هنـاك  أن نتائج الدراسـة    أظهرت كما   .فريق وااللتزام بالقيم الدولية   
، %)40.6( لون القيام بالبحوث الفردية على الجماعية التي سـجلت نـسبة        ضالطلبة يف 

ن المـشاركة  أفـي  ) Lent, et al 2006(حيث جاءت هذه النتيجة مغايرة لنتائج دراسة
 هيئـة التـدريس     أعضاء وبين   أنفسهم البحوث العلمية بين الطلبة      إنجازالجماعية في   

 أن نتـائج الدراسـة      أظهـرت كمـا   .  الفردي نجاز فاعلية من اإل   أكثروالطلبة تكون   
منهـا  %) 31.6 (أنمن البحوث المنجزة هي بحوث نظرية، فـي حـين           %) 59.2(

ن إ طبيعيـة حيـث    مخبرية، وهذه نتيجة-منها تجريبية%) 9.2 ( أنميدانية، في حين 
معظم التخصصات لألقسام األكاديمية في كلية التربية هي نظرية عدا تخصص العلوم            

 وبالتـالي جـاءت     ،فقط%) 16.2(ن نسبتهم من عينة الدراسة تشكل       إواإلحياء حيث   
  .النتيجة متوافقة مع عينة الدراسة
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التي تواجه   معوقاتالعرض نتائج السؤال الثاني الذي يهدف إلى الكشف عن          : ثانيا
  . األنشطة البحثيةإنجازالطلبة عند قيامهم ب

 التـي   معوقـات تم حساب النسبة المئوية الستجابات الطلبة التي تعبر عن تقديراتهم لل          
  ).8( األنشطة البحثية كما هو موضح في جدول إنجازتواجههم أثناء قيامهم ب

  )8(جدول 
  ألنشطة البحثية اإنجاز التي تواجه الطلبة أثناء قيامهم بمعوقاتال

  النسبة المئوية  العدد  معوقاتال  ت
  %79.9  390  .ها خال ل الفصل الدراسي الواحدإنجازكثرة البحوث التي يتطلب   -1
  %64.3  413  .يتزامن تسليم البحوث في وقت واحد لجميع المقررات  -2
  %63.3  309  )المحاضرات( ثقل جدولي الدراسي بالساعات الدراسية  -3
  %59  288  .حصول على المصادر الحديثةصعوبة ال  -4
  %46.1  225  .احتكار الطالب لمصادر المكتبة  -5
  %42  205  ). ال جديد(تكرار الموضوعات البحثية  -6
  %38.3  187  .غلب المصادر الحديثة باللغة اإلنجليزيةأ  -7
  %33.2  162  .ليس لدي خلفية كافية عن موضوع البحث  -8
  %32.6  159  .لعلميفتقد إلى مهارة البحث اأ  -9
  %31.4  153  .ي لألنشطة البحثيةإنجازيرتكز اهتمامي باجتياز االمتحانات على حساب   -10
  %28.9  141  .قلة الوعي بقيمة البحث العلمي  -11
  %26  127  .ليس لدي حق في اختيار موضوع النشاط البحثي  -12
  %23.2  113  اط البحثي ي للنشإنجازال أجد المساعدة من أستاذ المقرر خالل فترة   -13
  %19.9  97  .ال جدوى منها في تحسين تحصيلي الدراسي  -14
  %19.9  97  .فتقد إلى مهارة البحث اإللكتروني أ  -15

 العلميةلألنشطة  هم  إنجاز التي تواجه الطلبة عند      معوقاتبرز ال أ أن) 8(يوضح جدول   
ـ   احـد  هـا خـالل الفـصل الدراسـي الو       إنجازة البحـوث التـي يتطلـب        رهي كث
  وبنـسبة   موعد تسليم البحوث يتزامن في وقت واحد       أن إلى إضافة،  %)79.9(وبنسبة

  يرتبط بصعوبة الحصول على مصادر حديثة وبنـسبة   اًقون هناك مع  أكما  %). 63.3(
 ،ن على البحث عن مـصادر حديثـة     ون الطلبة حريص  إمن هنا يمكن القول     %). 59(

 وهـذه تعـد مـن المهـارات         نظيمه،وت يواجهون صعوبة في إدارة الوقت       أنهمعلما  
 إنجـاز فـي   الفنيـة    بالجوانب   الرتباطهاب الطلبة عليها    يتطلب تدر يالتي  الضرورية  

 والتنظـيم   فـي التخطـيط  يـة من الكفا اً  ي عال مستوىتتطلب  األنشطة البحثية كما أنها     
  .في جدولة مواعيد تسليم البحوثولساعاتهم الدراسية والبحثية 
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الموضـوعات   تكـرار : فهيمئوية منخفضة   ها ال نسبجاءت   التي   وقاتمعل ا إلىأما بالنسبة   
نجليزيـة  غلـب المـصادر الحديثـة باللغـة اإل        أ  إضافة إلى أن   ،%)42(البحثية وبنسبة   

، إضـافة   %)33.2( ، وليس لدى الطالب خلفية عن الموضوعات البحثيـة        %)38.3(بنسبة
عـن وجـود    تكـشف   لنتيجة  وهذه ا %). 32.6(إلى فقدان الطالب لمهارات البحث العلمي       

 أنـشطة   إنجاز مما يتطلب تضمين محتوى المقررات التي تتطلب         ،فروق فردية بين الطلبة   
  .معوقاتعلمية فيها بعض اإلرشادات والتعليمات التي تساعدهم في تجاوز مثل هذه ال

الفروق ذات داللة إحصائية    عرض نتائج السؤال الثالث المتضمن الكشف عن        : ثالثا
بين مستوى الخبرات العلمية المكتسبة لدى طلبـة كليـة          ) α=0.05(عند مستوى   

هم لألنشطة البحثية تعزى إلى النوع، المعدل التراكمي، وعدد إنجازالتربية من خالل   
 في   أسبوعيا األنشطة البحثية المنجزة، ومعدل عدد الساعات التي يستغرقها الطالب        

  .نترنتالبحث عن المعلومات في اإل
استخراج المتوسطات  تم   ، المنبثقة من هذا السؤال    ن فرضيات البحث  لغرض التحقق م  

 عينة الدراسة على جميع محاورهـا       أفرادالحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات     
  ).9(موضح في جدول  كما هو، والمجموع الكلي

  ) 9(ل جدو
  لمتغيراتها وفقاً ة عينة الدراسأفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

 البحث أهميةمحور 
  العلمي

محور مهارات البحث 
  العلمي

محور أخالقيات البحث 
  العلمي

البحث العلمي  محور
  النمو المعرفيو

  المجموع الكلي

  المستوى  المتغيرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  النوع  0.55  3.70  0.67  3.78  0.60  3.89  0.61  3.65  0.67  3.52  ذكر 
  0.63  3.61  0.76  3.68  0.64  3.90  0.66  3.52  0.75  3.37  أنثى
  0.54  3.57  0.71  3.62  0.59  3.72  0.59  3.54  0.66  3.41   فاقل2.50
المعدل   0.59  3.63  0.72  3.70  0.61  3.93  0.63  3.52  0.69  3.40  2.51-3.00

  التراكمي
  0.62  3.79  0.73  3.88  0.57  4.05  0.67  3.70  0.78  3.53  3.00أكثر من 

  0.58  3.58  0.69  3.64  0.59  3.77  0.62  3.53  0.72  3.37   أنشطة فاقل4
  0.57  3.65  0.70  3.69  0.60  3.92  0.61  3.55  0.68  3.45   أنشطة5-7

عدد األنشطة 
العلمية 
  0.63  3.81  0.76  3.98  0.56  4.10  0.69  3.71  0.77  3.52   أنشطة فأكثر8  المنجزة

  0.55  3.62  0.67  3.73  0.58  3.89  0.59  3.52  0.69  3.38   ساعات فاقل3
  0.58  3.63  0.70  3.70  0.61  3.86  0.62  3.58  0.67  3.39   ساعات4-6

معدل 
ساعات 
استخدام 
  /االنترنت
  أسبوعيا

 ساعات 7
  فأكثر

3.55  0.75  3.64  0.67  3.95  0.63  3.79  0.77  3.73  0.64  
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 ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد       اًن هناك فروق  أ) 9(يوضح جدول   
لمتغيرات النوع، المعدل التراكمي، وعدد األنشطة العلمية المنجزة،         وفقاً   عينة الدراسة 

ومن اجل  . أسبوعيا/ ستخدام االنترنت في البحث عن المعلومات     ومعدل عدد ساعات ا   
بـين اسـتجابات   ) α=0.05(تحديد موقع الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى         

  وتحليـل التبـاين األحـادي     " ت"أفراد عينة الدراسة، تـم إجـراء تحليـل اختبـار            
)One-Way ANOVA( إجـراء  بالنسبة لمتغير النوع تـم  . كل متغيرمستوىوحسب 

  ).10(وكما هو موضح في جدول " ت"تحليل اختبار 
  )10(جدول

لمتغير النوع على محاور  وفقاً الستجابات أفراد عينة الدراسة" ت" نتائج اختبار 
  الدراسة والكلي

المتوسط   المستوى  محاور الدراسة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  لةالمستوى الد  "ت"قيمة 

  *0.024  2.38  0.75  3.37  أنثى   البحث العلميأهمية  0.67  3.52  ذكر
  0.284  2.29  0.66  3.52  أنثى  مهارات البحث العلمي  0.61  3.65  ذكر
  0.278  0.22  0.64  3.90  أنثى   البحث العلميأخالقيات  0.60  3.89  ذكر
  *0.030  1.43  0.76  3.68  أنثى   والنمو المعرفيالبحث العلمي  0.67  3.78  ذكر
  *0.041  1.62  0.63  3.61  أنثى  كليوع المالمج  0.55  3.70  ذكر

  α =0.05 عند مستوى ةدال •
إلجابات طالب كلية التربية حول الخبرات العلميـة        ) ت(نتائج اختبار   ) 10(يوضح جدول   

 : األنشطة البحثية إذ أظهرت نتائج الفرضية األولى ما يأتيإنجازالمكتسبة من خالل 
ـ    ) 10(في جدول   " ت"تحليل اختبار    أظهرت نتائج : الفرضية األولى   اًأن هنـاك فروق

 تعـزى   البحثبين استجابات أفراد عينة     ) α=0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى    
محور أهمية البحث العملي لصالح الذكور بمتوسط   : إلى متغير النوع في محورين هما     

ك في محور   ، وكذل )3.37( مقارنة باإلناث بمتوسط حسابي قدره    ) 3.52(حسابي قدره   
مقارنـة  ) 3.78( لصالح اإلناث بمتوسط حسابي قـدره  والنمو المعرفي    البحث العلمي 

أن هنـاك    أيـضا الفرضية  كما أظهرت نتائج    ). 3.68(باإلناث بمتوسط حسابي قدره     
  . ذات داللة إحصائية على األداة ككل ولصالح الذكور مقارنة باستجابات اإلناثاًفروق
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 لمتغيرات المعدل التراكمي، وعدد     اإلحصائيةات الداللة    ذ الفروق عن موقع    وللكشف
 إجـراء  تم   أسبوعيا/ نترنت البحثية المنجزة، ومعدل عدد ساعات استخدام اإل       األنشطة

  ).11( وكما هو موضح في جدول األحاديتحليل التباين 
  )11(جدول 

التراكمي،   المعدللمتغيرات وفقاً البحث الستجابات أفراد عينة األحادينتائج تحليل التباين 
  أسبوعيا/ نترنتوعدد األنشطة البحثية المنجزة، ومعدل عدد ساعات استخدام اإل

مجموع   مستوى التباين  محاور الدراسة  المتغيرات
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  الداللة

أهمية البحث   0.802  2  1.603  بين المجموعات 
  0.208  1.577  0.508  450  228.771  ضمن المجموعات   العلمي

مهارات البحث   1.517  2  3.033  بين المجموعات 
  *0.023  3.782  0.401  449  180.027  ضمن المجموعات   العلمي

أخالقيات البحث   3.599  2  7.197  بين المجموعات 
  *0.000  10.121  0.358  450  160.001  ضمن المجموعات   العلمي

البحث العلمي   2.340  2  4.680  بين المجموعات 
  *0.012  4.503  0.520  446  231.771  ضمن المجموعات   والنمو المعرفي

  1.763  2  3.526  بين المجموعات 

المعدل 
  التراكمي

  *0.007  5.066  0.348  452  157.302  ضمن المجموعات   الكلي
أهمية البحث   0.675  2  1.350  بين المجموعات 

  0.267  1.324  0.510  446  227.379  ضمن المجموعات   العلمي
مهارات البحث   1.148  2  2.297  بين المجموعات 

  0.060  2.829  0.406  446  181.036  ضمن المجموعات   العلمي
أخالقيات البحث   3.384  2  6.768  بين المجموعات 

  *0.000  9.666  0.350  447  156.497  ضمن المجموعات   العلمي
البحث العلمي   3.929  2  7.859  بين المجموعات 

  *0.001  7.727  0.509  441  224.254  ضمن المجموعات   والنمو المعرفي
  1.774  2  3.549  بين المجموعات 

عدد 
 األنشطة
  المنجزة

  *0.006  5.119  0.347  448  155.290  ضمن المجموعات   الكلي
 البحث أهمية  1.436  2  2.872  بين المجموعات 

  0.056  2.908  0.494  463  228.598  ضمن المجموعات   العلمي
مهارات البحث   0.560  2  1.119  بين المجموعات 

  0.249  1.396  0.401  463  185.591  ضمن المجموعات   العلمي
أخالقيات البحث   0.288  2  0.576  بين المجموعات 

  0.464  0.796  0.375  464  173.898  ضمن المجموعات   العلمي
البحث العلمي   0.346  2  0.692  بين المجموعات 

  0.511  0.673  0.514  458  235.368  ضمن المجموعات   والنمو المعرفي
  0.543  2  1.086  بين المجموعات 

  عددمعدل
ساعات 
استخدام 
/ االنترنت
  أسبوعيا

  0.213  1.554  0.349  466  162.475  ضمن المجموعات   الكلي

  α =0.05دالة عند مستوى *
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 إذ نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسـة،           )11(يوضح جدول   
  :يأتيما البحث  نتائج اختبار فرضيات أظهرت

داللة إحصائية عند فروقا ذات ) 11(بحث في جدول   ل أظهرت نتائج ا   :الفرضية الثانية 
متغيـر المعـدل    بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلـى         ) α =0.05(مستوى  

  :ولألداة ككل كما يأتي محاور ةالتراكمي في ثالث

بمتوسط ) 3.00أكثر من   ( محور مهارات البحث العلمي لصالح فئة معدل التراكمي          -
  ).3.00-2.05(مقارنة بفئة ) 3.70(حسابي قدره 

) 3.00كثـر مـن     (و) 3.00-2.51( محور أخالقيات البحث العلمي ولصالح فئتي        -
 2.50(على التوالي مقارنـة بفئـة       ) 4.05(و) 3.93(حسابي قدره مقارن بمتوسط   

  ).قلأف

 2.50(مقارنة بفئة ) 3.00 من   أكثر(النمو المعرفي لصالح فئة   البحث العلمي و   محور   -
  ).قلأف

 أن نتائج الدراسـة     أظهرتالدراسة فقد     عينة أفراد على المستوى الكلي الستجابات      -
 بمتوسـط حـسابي   )3.00كثـر مـن   ( فئة ذات داللة إحصائية لصالح    اًهناك فروق 

  ).  فاقل2.50(مقارنة بفئة) 3.79(قدره

داللة إحصائية عند فروق ذات ) 11(أظهرت نتائج البحث في جدول   : الفرضية الثالثة 
 األنـشطة عـدد   البحث تعزى إلـى     بين استجابات أفراد عينة     ) α=0.05(مستوى  

  :داة ككل كما يأتيولألالبحثية المنجزة خالل الفصل الدراسي في محورين 

) فـأكثر  أنـشطة  8(و) أنشطة 7-5(  البحث العلمي ولصالح فئتي    أخالقيات محور   -
  .على التوالي) 4.10( و) 3.92(بمتوسطات حسابية قدرها 
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 أنـشطة  8( و) أنـشطة  7-5( لصالح فئتـي النمو المعرفي البحث العلمي و محور   -
  .ى التواليعل) 3.98( و) 3.69(بمتوسطات حسابية قدرها ) فأكثر

 نتائج الدراسة على المستوى الكلي الستجابات أفراد عينة الدراسـة أن        أظهرت كما   -
 بمتوسـط حـسابي     فـأكثر  أنـشطة  8( ذات داللة إحصائية لصالح فئة     اًهناك فروق 

  ).قلأ فأنشطة 4(مقارنة بفئة) 3.81(قدره

داللة ت  عدم وجود فروق ذا   ) 11(أظهرت نتائج البحث في جدول      : الفرضية الرابعة 
تعزى إلى معـدل    لبحث  بين استجابات أفراد عينة ا    ) α=0.05(إحصائية عند مستوى    

أسبوعيا للبحث عن المعلومات على جميع محاور الدراسة        / نترنتساعات استخدام اإل  
  .والمجموع الكلي

 بأهمية اهتماما   أعلى الطلبة من الذكور     أنمن خالل عرض نتائج السؤال الثالث، تبين        
 العلمية تساعدهم   األنشطة نأل،  باإلناثلمي والتطور والنمو المعرفي مقارنة      البحث الع 

في بلورة رؤيتهم العلمية وتزيد من قدرتهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات، كمـا             
 الدخول في المنافـسات العلميـة       علىتعمل على رفع مستواهم العلمي الذي يساعدهم        

 أكثر الطلبة الذكور  أن من   )1995 (العيسوية  دراسنتائج   دراسة   إليهشارت  أوهذا ما   
 من اإلناث، أو قد تعزى هذه الفروق لعوامل ثقافية تقيـد            في تفسير الظواهر  عقالنية  

  .من حرية الفتاة في الخروج إلى ميدان المجتمع المحلي للدراسة والبحث

) 3.00 من   أكثر( التراكمي فئة    عدل الطلبة من ذوي الم    أن نتائج الدراسة    أظهرتكما  
األدنى، فالطلبة مـن ذوي    من ذوي المعدل التراكمي      أعلىلديهم مهارة البحث العلمي     

ل يالتحصيل العالي أكثر اهتماما باألنشطة العلمية مقارنة بغيرهم مـن ذوي التحـص            
فـي عـدم   ) 2000( حيث لم تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة العاني  ؛الدراسي األقل 

نترنت ة تعزى إلى المعدل التراكمي للطلبة في دور اإل        ق ذات داللة إحصائي   ووجود فر 
كما أظهـرت نتـائج     .  مهامهم البحثية  إنجازفي تقديم الخدمات التي تساعد الطلبة في        
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خـالل الفـصل    )  بحـوث فـأكثر    8( من فئة  اًأن الطلبة الذين ينجزون بحوث    الدراسة  
 همإنا حيث   إنجاز األقل    باألنشطة العملية مقارنة بالطلبة     أكبر ظهروا اهتماماً أالدراسي  

 العلمية التي يقومون    األنشطةر نموهم المعرفي من خالل عدد       ي على تطو   حرصاً أكثر
 األنـشطة  هناك عالقة طردية بين عـدد        أنهذه النتائج تظهر    ن  إ وبالتالي ف  ،هاإنجازب

 البحث العلمي من جانب     بأخالقياتالمنجزة وتطور النمو المعرفي من جانب والتحلي        
يجابية إهناك عالقة    أنفي  ) 1995(العيسوي    نتائج دراسة  إليه أشارتذا ما    وه ،آخر

دراسة الظـواهر المختلفـة   النمو المعرفي الذي يمكن الطلبة من       بين مستوى التعليم و   
في أن المشاريع البحثية التي يقوم بهـا الطلبـة   ) Weiss, 1997(وتفسيرها، ودراسة 

خالقيات الباحثين المحترفين بدءا مـن دقـة         كافية لممارسة أ   اًتعمل على منحهم فرص   
تحديد المشكلة البحثية، وصياغة الفرضيات المناسبة، وتصميم خطة البحـث، وجمـع    

 يواجهها الباحث   أنالمعلومات المتصلة به، ثم القدرة على تصور التوقعات التي يمكن           
 إلـى حاجـة  ن ال إ :وخالصة القول . يجابية للوصول إلى النتائج   إ أمسواء أكانت سلبية    

 العملي والتجريبي من خالل توجيه الطالب للقيام        -توجيه التعليم ليأخذ المنحى البحثي    
 منظمة اليونسكو في تقريرهـا المتمحـور        أشارت حيث   ؛بالبحوث العملية باتت ملحة   

ثالثة أبعـاد مدمجـة مـع       حول التعليم من خالل الحياة بان التعليم الجيد يرتكز على           
 والتجريبـي ) Vocational(، والمهنـي    )Academic(كاديمي األ :هيبعضها البعض   

)Experimental(بالشكل الذي ال يفضل الفصل بينها ،.  

  :التوصيات والمقترحات
التي يتطلب   األنشطة العلمية    إنجازجدولة  تنظيم  الوقت وحسن   إدارة  تنمية مهارة    -1

 حول   من خالل عقد ورش عمل     ها من الطلبة خالل الفصل الدراسي الواحد      إنجاز
  .عملية إدارة الوقت وحسن تنظيمه

ضمن محتوى المقررات التخصصية بعض اإلرشـادات والتعليمـات عـن           يأن   -2
خاصة ما يرتبط بالبحـث عـن المـصادر الحديثـة           ب و ،خطوات البحث العملي  
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يتعلق   ما أو،   بالتخصصات االختيارية الداعمة األخرى    أوالمرتبطة بالتخصص،   
 .  البحثيةألنشطةا إنجازبالنوع وليس الكم في 

الطلبـة إلـى قيمـة    توجيه ل ورش عمل  أو عقد ندوات    لتوعية الطالب من خال    -3
 فـي القيـام      والعمل بـروح الفريـق     العمل الجماعي وفوائد المشاركة الطالبية    

تفعـل  ، كمـا    واآلراء باألنشطة البحثية كونها تفعل تبادل المعرفـة والخبـرات        
 عن طريق الحـوار وتبـادل األفكـار         ةالتواصل العلمي بين الباحثين من الطلب     

 .المعلومات

 المطروحة في كليـة     األكاديميةمج  ااستحداث مقررات دراسية ضمن خطط البر      -4
 البحث العلمـي    أسس أو،  تكنولوجيا المعلومات وصناعة المعرفة   التربية بمسمى   

، جل تنمية قدرات الطلبة ورفع كفاياتهم في مجال المعرفة والبحث العلمـي           أ نم
 تحـول   أنبعد  من جانب آخر    مصادر المعلومات   تعرف  يمكنهم من   ب و من جان 

ات بشكل فاعل فـي     م اقتصاد معرفة يعمل على توظيف المعلو      إلىاقتصاد اليوم   
 . والتخطيط للمستقبل الصائبة،راتاحل المشكالت واتخاذ القر

ات الطلبة في   إنجازالعمل على إقامة مؤتمرات علمية يتم فيها عرض نماذج من            -5
 أوحث العلمي، كما يتم فيها عرض أفكارهم وطرح قضايا ترتبط بتخصـصهم     الب

 . اءشون فيه بأسلوب علمي بنّيبالمجتمع الذي يع

 ل دورية يتم فيها نشر أنشطة الطلبة وبحـوثهم خـال    أوالعمل على إصدار مجلة      -6
برز الموضوعات البحثية في مجـال      أالفصل الدراسي ليتعرفوا من خاللها على       

 .دث الدراسات والبحوث التي تثير اهتماماتهم البحثيةحأالتخصص و

تفعيل استخدام لوحات اإلعالنات في الكلية لنشر وتبادل األفكار بين الطالب فـي    -7
مجال البحث العلمي أو القيام بنشر ملخـصات ألحـدث الدراسـات والبحـوث              

 .المنشورة في الدوريات العلمية في التخصص
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  المصادر والمراجع
  : العربيةمراجعالمصادر وال

التجربة اليابانية والتعليم ، التعليم في القرن الحـادي         ). 1996(احمد، سيد عاشور     -
 ، جامعـة أسـيوط ،       دورة قيادات التعليم لمحافظة أسيوط    والعشرين ،   

  مركز دراسات المستقبل 
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