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 مركز الدراسات االستراتيجية

 بجامعة الملك عبد العزيز

هـ، وهو مركز يرتبط بمدير 1430في العام  مركز الدراسات االستراتيجيةتم إنشاء 

الجامعة، ويهتم بتعزيز دور الجامعة وتحقيق مضامين خطتها االستراتيجية الهادفة إلى 

التوازن بين العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع. باإلضافة إلى إجراء 

ت والتعامل الدراسات وصياغة الدراسات االستراتيجية والمساهمة في حل المشكال

 الحكومية.اإليجابي مع التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية وغير 

 

 

لكتروني الموقع اإل
http://css.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=862&Ln

g=AR 

  cssg@kau.edu.saلكتروني البريد اإل

http://css.kau.edu.sa/
http://css.kau.edu.sa/
http://css.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=862&Lng=AR
http://css.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=862&Lng=AR
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 مدخل

ساسية للبحث تعمل الجامعة على تأسيس طلبتها وتزويدهم بالمهارات األ

العلمي بطرق مختلفة، ليكون الطلبة جزء رئيس من الحراك العلمي البحثي، 

دأبت جامعة الملك عبد  ، والتياالبتكار والجّدة في البحث العلميوخلق روح 

من خالل تبني الهوية البحثية كجزء من خطتها ه ودعمه العزيز على تشجيع

االستراتيجية على مدى السنوات، إيماناً منها بما للبحث العلمي من دور 

 جوهري تقوم عليه النهضة والتقدم وبناء مجتمعات المعرفة.

المهارات أهم  تمكنهم منمدى كيف يرى الطلبة يكشف هذا االستطالع و     

 .ساسية للبحثاأل
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 الهدفأوالً: 

 هـ1438على وجهة نظر الطلبة من الجنسين من زوار الملتقى العلمي الثامن لعام التعرف يهدف هذا االستطالع إلى 

 .ساسية للبحث العلميحول مدى تمكنهم من المهارات األ

 االستبانةثانيًا: 

قيم للبحث العلمي، وكيف ي ساسيةعن المهارات األعلى سؤال واحد -باإلضافة إلى البيانات األولية-احتوت االستمارة 

مهارة أساسية للبحث  14االختيار على  " ووقع( غير متمكن 1) متمكن، (3")الطلبة أنفسهم فيها على مقياس ثالثي 

 العلمي.

 والمنهجيةثالثًا: الخطة 

 مجتمع الدراسة .أ

من زوار الملتقى العلمي الثامن للبحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز من الجنسين، والذي  الدراسة مجتمع يتكون

 هـ.1438جماد الثاني  3-1أقيم في الفترة من

 العينة جمع أسلوب .ب

طالب وطالبة من  (98) تم توزيع استمارات هذا االستطالع على هتمين والمهتمات بالبحث العلمي،للوصول إلى الم

فريق بالباحثات و من خالل االستعانة ،"لطالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز ثامن"الملتقى العلمي الالمتواجدين 

 .بالمركزالعمل 

 .للملتقىويجدر التنويه إلى أن عدد المفردات مرتبط بقلة عدد زوار المعرض المصاحب      

 ةخصائص العين .ج

ا  -  للنوع:توزيع العينة تبعا

هن من الطالبات،  %71( أن 1يتضح من الشكل رقم )

 طالب.  %29بينما 

 

 

 

29%

71%

توزيع العينة حسب النوع(: 1)شكل رقم 

طالب

طالبة



 مهارات البحث العلمي عند طلبة جامعة امللك عبد العزيز 

  

 | مركز الدراسات االستراتيجية  5
    جروان أ.رحاب -الثعلبينجود إعداد: أ.  

 
ا للكلية -   :توزيع حجم العينة تبعا

 

تطبيقية كما يتضح من من العينة من كليات  55%

، %24ثم الكليات الصحية والطبية بنسبة  (2الشكل )

 .%21وأخيرا الكليات النظرية بنسبة 

 

 

 للمستوى الدراسي:توزيع العينة تبعا  -
 

ما السادس ك –قرابة نصف العينة من المستوى الرابع 

 ( 3يتضح من الشكل رقم )

 %29العاشر وذلك بنسبة  –ثم من المستوى السابع 

  .%21الثالث وذلك بنسبة -يليه من المستوى األول

 

 رابعًا: المراحل المنجزة

  :التالية المراحل حسب وذلكوتم تنفيذ االستطالع  ،1438الثاني  ىجماد 4 ولى إلىجمادى األ 26بين  الواقعة الفترة في

 لالستطالع المرحلة األولى: التخطيط .أ

 :التخطيط لالستطالع على ما يلياشتملت خطوات 

 :سئلةاختيار المحاور وتصميم األ

ساسية في األأهم المهارات االطالع على التراث األدبي المكتوب والدراسات واالستطالعات التي تتناول  -

 البحث العلمي للباحثين بشكل عام.

 المناسب لها.بلورة فقرات االستطالع وتحديد واضح للمهارة المراد قياسها ووضع المقياس  -

 .صياغة فقرات االستطالع ووضعها في النموذج الخاص بها -

 دواإلعدا التجهيز المرحلة الثانية: .ب

وضع يتم  النهائية، ثم بصيغتها االستمارة للمشروع وتجهيز المفصل الزمني البرنامج يتم خالل هذه المرحلة وضع

ئة بما يضمن تعبو ضمان عدم تكرار المفردات،خطة التوزيع بطريقة تمكن من التوزيع الجيد لالستمارات مع 

 وأكمل صورة. حدود الوقت المتاحاالستبيان في 

24%

55%

21%

صحية وطبية

تطبيقية

نظرية

توزيع العينة حسب الكلية(: 2)شكل رقم 

29%

49%

21%

العاشر-السابع 

السادس-الرابع 

الثالث-األول 

توزيع العينة حسب المستوى (: 3)شكل رقم 
الدراسي
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 المرحلة الثالثة: التنفيذ .ج

 كانت مرحلة التنفيذ كاآلتي:

  .في الملتقىوالموظفين يام بين الموظفات تقسيم األ -

 لتقى.نفيذ خطة التوزيع في المت -

 المراجعة الميدانية والمكتبية لالستمارات. -

 النتائج استخراج المرحلة الرابعة: .د

تم استخراج وتحليل البيانات، من ثم إعداد التقرير في صورته النهائية، ليتم نشر النتائج بوسائل يفي هذه المرحلة 

 وطرق مختلفة.

 خامًسا: الجودة

 المسحية العملية في األداء جودة .أ

 :منها األداء جودة رفع على المساعدة التحضيرات من في هذا االستطالع بجملة المسحية العملية أحيطت

 .التحضيرية الجلسات عبر الميداني، العمل مرحلة أهداف ووضوح الباحثين لدى المشترك التصور بناء -

 للمعايير العلمية حسب متطلبات كل مرحلة.  ا ًللخطة الموضوعة لها، ووفق  ًمتابعة تنفيذ المراحل تبعا  -

 المسؤوليات. إسناد في والوضوح شرافيةاإل المهام في التخصص اعتماد عبر األداء في التناغم مستوى رفع -

 اإلشكاليات. من الطارئ ومعالجة المنجز حجم على للوقوف الباحثين فريق مع اليومية المتابعة -

 النشر مرحلة في الجودة ضبط .ب

 تكون: مخرجات تقديم خالل من

 .االستطالع موضوع على المطلوبة اإلضاءة صنع على قادرة -

 واإلخراج. الصياغة في والدقة المخرجات بين على قدر عاٍل من التكامل -
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 ادًسا: النتائجس

 

مهارات متوسط في غالبية ال -كما يرون  -أن تمكن الطلبة من المهارات البحثية عموما بالنظر إلى الشكل السابق نالحظ 

، وتأتي مهارة  االستفادة امن الطلبة انهم متمكنين منه %66المبينة في الشكل؛ عدا كتابة المراجع والتوثيق حيث يرى 

 منهم. %55من الدراسات السابقة ثانيا في التمكن وذلك عند 

أهداف دقيقة نرى تأرجحاً في الرأي في بعض المهارات مثل كتابة موضوع البحث ووضع أن  كما يمكنناو     

 فالنسب تتقارب بين التمكن وعدم التمكن. ؛ومحددة

ن اجابوا ثلث الطلبة من الذي، فمعرفة الفرق بين الفرضية والتساؤلفكانت أما أقل مهارة في مدى تمكن الطلبة منها      

  ن منها.غير متمكنيم نهذكروا أو عن االستطالع
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40%
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28%

20%

19%

8%
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20%

38%

42%

42%

39%

43%

44%

31%

37%

39%

39%

42%

43%

53%

66%

55%

35%

40%

37%

43%

31%

29%

37%

34%

41%

39%

49%

39%

كتابة المراجع والتوثيق

الستفادة من الدراسات السابقة

الكتابة بلغة علمية محمكة 

القدرة على الربط بين نتائج البحث وفرضياته وتساؤلته

معرفة األداة المناسبة للبحث وتصميمها 

معرفة بالمناهج العلمية واختيار المنهج المناسب للبحث

األساليب اإلحصائية واختيار األسلوب المناسب للبحث

معرفة الفرق بين الفرضية والتساؤل واستخداماتها 

كيفية صياغة التساؤلت أو الفرضيات

وضع أهداف دقيقة ومحددة

"مشكلة البحث"كتابة موضوع البحث 

كيفية صياغة عنوان البحث

معرفة كيفية الوصول للمصادر العلمية والستفادة منها

اختيار موضوع البحث

المهارات البحثية األساسية لدى مفردات العينة(: 4)شكل رقم 

غير متمكن متوسط متمكن
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 ةالعام سابعًا: النتائج

 أكثر مهارة يرى الطلبة أنهم متمكنين منها هي كتابة المراجع والتوثيق، ثم االستفادة من الدراسات السابقة. .1

 أنهم متمكنون منها بدرجة متوسطة. الطلبةعموم المهارات البحثية يرى  .2

  والتساؤل.معرفة الفرق بين الفرضية أكثر مهارة يرى الطلبة أنهم غير متمكنين منها هي  .3

 : التوصياتثامنًا

 ليات تطبيقية لتنمية المهارات البحثية لدى الطلبة من الجنسين.آيجاد إ -

حول المستجدات في خالل المحاضرات مثل الحوار  ،إثارة اهتمام الطلبة بالبحث العلمي من خالل عدة طرق -

 المختلفة.والتخصصات العلوم 

 البحثية في إكساب البحث قيمته العلمية وموثوقيته. همية تطبيق المهاراتآلية توضح للطلبة أإيجاد  -

كون التقييم أكثر هم، بحيث يأو تكاليف همأبحاث علىتطوير أساليب تقييم الطلبة في تطبيق مراحل البحث العلمي  -

رات المها الطالب الدقة في تطبيقحتى يتعلم  ،على خطوات البحث العلميدقة وله معايير واضحة مبنية 

 ي. من الخلل في ممارسته للبحث العلممكا يتعرف علىو البحثية،
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المرفقات

 


