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 ”معوقات إعداد البحوث األكاديمية لدى طلبة الماستر ” : عنوان البحث 
 (  دراسة ميدانية بمعهد العلوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية بالمسيلة)

 المسيلة  –، جامعة محمد بوضياف (أستاذ مؤقت )، بن ناصر فرحات سليم عمرون   

 :اإلشكالية

لدى الطلبة الباحثني شكال من البحث العلمي، وخطواتو العلمية  عدي    
سائلها و أدواهتا و ادلعرفة العلمية الواجب التعمق فيها وإتقان أشكال 

فرضيات  حتليل ومناقشةإىل وصوال  الدراسة، بداية من اختيار موضوع 
موضوع من  وعليو فان مشكلة الدراسة ىي تسليط الضوء على. الدراسة
 العريب وحىت الدويلأو ، سواء على ادلستوى احمللي أمهيةوضوعات أكثر  ادل
األكادميي يشتكون من نقص يف التكوين األساتذة بعض وأن خاصة 

فإن وبناء على ذلك . و اإلحصائيطالهبم يف اجلانب ادلنهجي  لدى
 :مشكلة الدراسة تتحدد يف التساؤالت التالية

إعداد البحوث اليت تواجو طلبة ادلاسًت يف ادلعوقات ىي ما  -1
 ؟األكادميية

= α)ة عند مستوى الداللإحصائية ىل توجد فروق ذات داللة  -2
 األكادمييبةبني متوسط درجات طلبة ادلاسًت يف اعداد البحوث ( 0,05

 ؟(ذكور، إناث) تبعا دلتغري اجلنس

إعممداد البحمموث األكادمييممة المميت تواجممو طلبممة ادلاسممًت يف ادلعوقممات أىممم   -1
 .  الكتابة العلمية للبحث العلمي ىي
= α)عنمممممد مسمممممتوى الداللممممممة إحصممممممائية ال توجمممممد فمممممروق ذات داللمممممة  -2

بمممني متوسمممط درجمممات طلبمممة ادلاسمممًت يف إعمممداد البحممموث األكادمييمممة (0,05
 (.إناث-ذكور) تبعا دلتغري اجلنس

 الفرضيات 
الشك أن كثريا من الباحثني يرتكبون أخطاء عديدة يف رلال البحث العلمي 

حني يقومون بإجراء حبوثهم خاصة ما يتعلق منها بتخطيط أو مراجعة البحوث 
السابقة أو منهجية البحث، وكيفية مجعهم للبيانات وادلعلومات أو يف 

 :ومنها ما يلي. استخدامهم لألساليب االحصائية ادلناسبة
 .فيما يتعلق بالتخطيط للبحث  -  
 .فيما يتعلق مبراجعة الدراسات والبحوث السابقة -
 .فيما يتعلق مبنهجية البحث  -
 . فيما يتعلق جبمع بيانات البحث  -
 .فيما يتعلق باستعمال الوسائل اإلحصائية -

   :سعت الدراسة احلالية إىل حتقيق األىداف التالية

ترجع أمهية ىذه الدراسة إىل أهنا تبحث يف موضوع جدير باالىتمام من طرف 
إعداد البحوث ادلشكالت اليت تواجو الطلبة يف أىم معرفة  الباحثني وىو
بالغة يف حل بعض أمهية ىذه البحوث والدراسات ذلا وأن خاصة األكادميية، 
ن ذلذه أ، لذا يتوقع الباحثان ...النفسيةأو االجتماعية أو الًتبوية  ادلشكالت

 :تبدو فيما يلي مهيةأالدراسة 
يف ادلساعدة يف التقليل إليها  ادلتوصلقد تفيد ىذه الدراسة من خالل النتائج 
 .إعداد البحوث األكادمييةمن ادلشكالت اليت يعاين منها الطلبة يف 

واضحة للطلبة اثناء غري القد تساىم ىذه الدراسة يف تعديل بعض ادلفاىيم 
 .للبحوث األكادمييةحتضريىم 

يف (spss)قد تساىم ىذه الدراسة يف مساعدة الطلبة على التعرف على نظام 
 .تفريغ البيانات ومعاجلتها إحصائيا

 أهداف الدراسة 

 أمهية الدراسة 

 ادلشكالت اليت يقع فيها الباحثني يف إعداد حبوثهم

 اجلانب ادليداين للدراسة 

 .ادلتبع يف ىذه الدراسة ىو ادلنهج الوصفي التحليلي  ادلنهج: منهج الدراسة 
العينة من اجملتمع األصلي للدراسة، وىم  اختيارمت : عينة الدراسة  ورلتمع 

مبعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة  مجيع طلبة ادلاسًت
، اختريت منهم عينة بالطريقة  2016/  2015: ادلسيلة للعام الدراسي

 .  %36طالبا وطالبة، بنسبة مئوية بلغت ( 65)قدرىا البسيطة العشوائية 
ان يف ىذه الدراسة استبيانا دلعرفة أىم ادلشاكل الباحثاستخدم : أداة الدراسة 

عبارة حتتوي ( 25)اليت تواجو طلبة ادلاسًت يف اعداد رسالة التخرج وتضمن 
أحدمها يتعلق مبوضوع الدراسة واألخر بالكتابة العلمية : على ثالثة ابعاد

نعم، :) للبحث أما الثالث فيتعلق باألستاذ ادلشرف واشتمل على ثالثة بدائل
   1=، ال2=، أحيانا3=نعم: ،حيث كانت قيم البدائل كالتايل( أحيانا، ال

 :اخلصائص الفردية لعينة الدراسة 
 يالحظ أن نسبة( 4)من خالل اجلدول رقم

 وىي أقل من نسبة %15.38اإلناث كانت 
 من %84.62الذكور اليت بلغت نسبة 
 خالل عينة الدراسة ادلقًتحة من اجملتمع 
 .األصلي  

 نتائج الدراسة 
ادلذكورة سابقا األدوات اإلحصائية حتليل البيانات ادلتحصل عليها ميدانيا بواسطة  بعد

 :نستنتج ما يلي
األستاذ دور إعداد البحوث األكادميية اليت تواجو الطلبة يف ادلعوقات اىم -1

 .ادلشرف
بني (α =0,05)عند مستوى الداللة إحصائية توجد فروق ذات داللة  ال-2

ذكور، ) متوسط درجات طلبة ادلاسًت يف إعداد البحوث األكادميية تبعا دلتغري اجلنس
 .  (إناث

تدريب طالب ادلاسًت على مهارات البحث العلمي ،خاصة فيما يتعلق بصياغة -
 .موضوع الدراسة وصياغة اإلشكالية، ومصادر احلصول على مشكلة البحث

تدريب طالب ادلاسًت على مهار ات البحث العلمي يف رلال اإلطار النظري، -
 .والدارسات السابقة خاصة فيما يتعلق بتحليل الدارسات السابقة بطريقة ناقدة

تدريب طالب ادلاسًت على مهارات البحث العلمي يف رلال إجراءات البحث يف -
 .رلال ادلراجع والتوثيق

إعطاء فرصة لطلبة ادلاسًت لتحضري رسالة التخرج بتقليص احلجم الساعي -
 .للدراسة

إجراء دراسات مشاهبة ذلذه الدراسة ختص االساتذة ادلشرفني على الطلبة دلعرفة -
 .ادلشاكل اليت تواجو الطلبة يف اعداد رسائل التخرج من وجهة نظرىم

 

 اقًتاحات  الدراسة 

ادلشكالت اليت تواجو طالبات الدراسات العليا يف جامعة (: 1988.)البسام زلمد-1
أم القرى لدى إعدادىن رسائل ادلاجستري والدكتوراه رسالة ماجستري غري منشورة 

 .،السعودية
مدى دتكن طالب الدراسات العليا بكلية ( : 2008.)احلارثي،فيصل حصران-2

الًتبية جبامعة أم القرى من ادلعارف األساسية يف إعداد خطط البحوث الًتبوية رسالة 
 .ماجستري غري منشورة ،السعودية

فرضيات البحث رسالة ماجستري غري منشورة ( :1995.)،عبد القادربلخيور-3
 .السعودية

اجتاىات تطوير التعلم العايل يف ظل العودلة ( :2000.)،خالد امحدبوقوحص-4
 .رسالة ماجستري غري منشورة السعودية

مدخل إىل مناىج البحث يف الًتبية وعلم (:2007.)زلمد خليل، عباس-5
 .،دار ادلسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن5النفس،ط

اعداد وكتابة البحوث والرسائل اجلامعية مع (: 2005.)زلمد عوض العايدي-6
 .،دار مشس للمعارف،القاىرة،مصر1دراسة عن مناىج البحث،ط

مناىج البحث مؤسسة شباب اجلامعة، (:1984.)غازي،حسني-7
 .اإلسكندرية،مصر

صعوبات البحث العلمي لدى طالب (:2011.)عبد اهلل علي ابراىيم عسري-8
 .الدراسات العليا، رسالة ماجستري، السعودية

،دار 5مناىج البحث يف الًتبية وعلم النفس،ط(:2007.)سامي،زلمدملحم-9
 .ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن

مناىج البحث يف العلوم النفسية (:2004.)رجاء،زلمود أبوعالم-10
 .عمان،األردن.للجامعات،دار النشر 4والًتبوية،ط

 

 ادلراجع 

اليت تواجو ادلعوقات معرفة أىم  -
 .البحوث األكادمييةالطلبة يف إعداد 

الوقوف على اثر اجلنس يف حتديد أىم  -
البحوث اليت تواجو الطلبة يف إعداد ادلعوقات 

 األكادميية

صياغة بعض ادلقًتحات اليت قد تفيد يف تفعيل  -
دور البحث العلمي يف حل بعض ادلشكالت اليت 

 .يعاين منها رلتمعنا اجلزائري خاصة والعريب عامة

 :  ثبات أداة الدراسة  وصدق 


