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دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي من وجهة نظر 

  طلبة الدكتوراه

   -قطب تاسوست  –دراسة میدانیة بجامعة جیجل  -



على أشرف المرسلين  

، أما بعد  

نشكر على وجه  

على مساندته لنا  

  

لجنة المناقشة، 

  

على أشرف المرسلين    السالمالحمد هللا رب العالمين والصالة و 

، أما بعد  حبه ومن تبعهم الى يوم الدينصسيدنا محمد وعلى أله و 

يسرى لنا أمر  ية نشكر اهللا عزوجل الذي وفقنا و 

  عداد هذه المذكرة             

رشدنا  أمن دعمنا ونصحنا و نا أن نوجه الشكر لكل  

نشكر على وجه  نجاز هذا العمل المتواضع، و إساهم معنا في  

على مساندته لنا  " بالل مجيدر  "الخصوص أستاذنا الفـاضل الدكتور  

  جزاه اهللا خيرا  فـله منا فـائق التقدير واالحترام و   

لجنة المناقشة، يع األساتذة أعضاء  لى جمإكما نتقدم بالشكر  

ألرطفونيا كل  الى جميع أساتذة قسم علم النفس وعلوم التربية و 

  .الذين كانوا لنا خير سند في مشوارنا

 

الحمد هللا رب العالمين والصالة و 

سيدنا محمد وعلى أله و 

..............  

ية نشكر اهللا عزوجل الذي وفقنا و في البدا    

عداد هذه المذكرة             إ

نا أن نوجه الشكر لكل  ويسر        

ساهم معنا في  ووجهنا و 

الخصوص أستاذنا الفـاضل الدكتور  

  توجيهناو رشادنا  إو 

كما نتقدم بالشكر   

لى جميع أساتذة قسم علم النفس وعلوم التربية و إو 

الذين كانوا لنا خير سند في مشوارناومقـامه و   باسمه

 



 
 

 ملخص الدراسة: 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور التعلم الذاتي في تنمية كفايات البحث العلمي من وجهة نظر 
طلبة الدكتوراه في جامعة جيجل بقطب تاسوست ودرجة استفادتهم من التعلم الذاتي في تنمية الكفايات 

صنيف البحثية من وجهة نظرهم، ولتحقيق هذا الغرض تم االعتماد على المنهج الوصفي حيث تم ت
كفايات البحث العلمي إلى: كفايات شخصية، كفايات علمية، وكفايات فنية إجرائية أدرجت في استبانة 

( طالبا وطالبة من طلبة الدكتوراه في جامعة جيجل 81( عبارة طبقت على عينة قوامها )36تكونت من )
 بقطب تاسوست. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أّن: 

ة الكفايات الشخصية من وجهة نظر طلبة الدكتوراه في جامعة جيجل بقطب للتعلم الذاتي دور في تنمي -
 تاسوست بدرجة مرتفعة.

للتعلم الذاتي دور في تنمية الكفايات العلمية من وجهة نظر طلبة الدكتوراه في جامعة جيجل بقطب  -
 تاسوست بدرجة مرتفعة.

ة نظر طلبة الدكتوراه في جامعة جيجل للتعلم الذاتي دور في تنمية الكفايات الفنية اإلجرائية من وجه -
 بقطب تاسوست بدرجة مرتفعة.

( بين درجات استجابات طلبة الدكتوراه في 0.05عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
جامعة جيجل بقطب تاسوست حول دور التعلم الذاتي في تنمية كفايات البحث العلمي تعزى لمتغير 

 الجنس.
( بين درجات استجابات طلبة الدكتوراه 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق -

في جامعة جيجل بقطب تاسوست حول دور التعلم الذاتي في تنمية كفايات البحث العلمي تعزى لمتغير 
 الشعبة األكاديمية.

ابات طلبة الدكتوراه ( بين درجات استج0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
في جامعة جيجل بقطب تاسوست حول دور التعلم الذاتي في تنمية كفايات البحث العلمي تعزى لمتغير 

 المستوى األكاديمي.

 طلبة الدكتوراه. –كفايات البحث العلمي  –التعلم الذاتي  الكلمات المفتاحية:

 



 
 

 

Abstract:  

The study aimed to uncover the role of SelfLearning in the development 

of Scientific Research Competences from the viewpoint of Doctoral Students at 

the University of Jijel in Tasust and the degree  to wich they benefit from 

selflearning in the developing research competences, and to achieve this 

purpose the current study adopted the descriptive approach where the Scientific 

Research was classified to: Personal, Scientific, and Procedural Art 

Competences. It was included in a questionnaire consisting of (36) statements, 

that was applied for a sample of (81) from doctoral students at Jijel University in 

Tasust. 

The Results of the study revealed that:  

– Selflearning has a role with a high degree in developing personal competences 

from the viewpoint of doctoral students at the University of Jijel in Tasust.  

– Selflearning has a role with a high degree in developing scientific competences 

from the viewpoint of doctoral students at the University of Jijel in Tasust. 

– Selflearning has a role with a high degree in developing procedural art 

competences from the viewpoint of doctoral students at the University of Jijel in 

Tasust.  

– There are statistically significant differences at the significance level of (0.05) 

between the degrees of responses of doctoral students at the University of Jijel 

in Tasust on the role of Selflearning in developing scientific research 

competences attributed to a gender variable. 

– There are no statistically significant differences at the significance level of 

(0.05) between the degrees of responses of doctoral students at the University of 

Jijel in Tasust pole regarding the role of Selflearning in developing scientific 

research competences due to the variable of the Academic Division. 

– There are no statistically significant differences at the significance level of 

(0.05) between the degrees of responses of doctoral students at the University of 

Jijel in Tasust pole regarding the role of Selflearning in developing scientific 

research competences due to the variable of the Academic Level. 

Keywords: SelfLearning – Scientific Research Competences – Doctoral 

Students. 
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  : مقدمة

منذ القدم، كونها الوسیلة الفعالة  باهتمام العدید من العلماء والباحثینالتعّلم حظیت عملیتي التعلیم و        

تخطي كافة العراقیل التي  تهیئ الفرد للمساهمة في تطویر مجتمعه وتلبیة احتیاجاته والنجاح فيالتي 

وقد حازت اهتماما أكبر وأصبحت من ضروریات العصر الحالي خاصة في ظل التطورات التي  تواجهه،

  .یشهدها العالم في المجال المعرفي

لى إسعیها في امعة الجزائریة على وجه الخصوص الجدول العالم و مختلف الجامعات في ف وعلیه

اة عن طریق إكسابه مختلف الخبرات، المهارات عداده للحیشخصیة الفرد من جمیع جوانبها وإ  تكوین

 ن أسالیب التعلم الحدیثة مالعدید  تبنت فقدٕانتاج معرفة جدیدة و به إلى مرحلة اإلبداع واالبتكار  والوصول

وٕامكاناته الخاصة ته من أهمها أسلوب التعلم الذاتي القائم على إتاحة الفرصة للطالب الستغالل قدرا

تطویر احثا فاعال یستطیع بناء معارفه و جعله برفیة حسب ما تقتضیه عملیة تعلمه و المعوقدراته العقلیة و 

قاللیة الذاتیة لتحقیق طموحاته وتحمل مسؤولیة مستویات تفكیره باإلضافة إلى إكسابه نوعا من االست

  . تعلمه

وجب على الطالب الجامعي إتقان  مراحل التعلیم المتقدمة باعتبار التعلیم الجامعي مرحلة منو        

العلمي أّنه مطالب بالبحث تمر طوال حیاته الجامعیة خصوصا و مسارسة التعلم الذاتي بشكل متكرر و ممو 

ي تجعله من الكفایات البحثیة المختلفة الت أیضا التمكن ضرورةو  ، مناهجه وٕاجراءاتهعلى اختالف أنواعه

في  تساهم بدورهامیة ممیزة تتسم بمعاییر الجودة وتحقق فاعلیة عالیة و بحوث علرسائل و قادرا على إنجاز 

ن أكفاء لهم لكي تحقق الجامعة ذلك فهي مضطرة إلیجاد باحثیتطّور المجتمع بكل مجاالته والنهوض به و 

لى ا قادرین عتكوین طلبة دراسات علیمختلف المشكالت من خالل إعداد و  حلالقدرة على مواجهة و 

المطلوب خاصة ٕاتقانها بالشكل التحكم في مهارات وكفایات البحث العلمي والعمل على تنمیتها لدیهم و 

  . لدى طلبة الدكتوراه

التعلم الذاتي في تنمیة كفایات راسة الحالیة للبحث في موضوع دور جاءت الدمن هذا المنطلق و       

  : قسمت إلى خمسة فصول كاآلتيالتي علمي من وجهة نظر طلبة الدكتوراه، و البحث ال



 مقدمة 

 

  ب

 

موضوع أسباب اختیار  فرضیاتها،، دراسة تمحور حول إشكالیة الدراسةهو اإلطار العام للو  :الفصل األول

  . ثم المفاهیم اإلجرائیة للدراسة وأخیرا الدراسات السابقة الدراسة،أهداف الدراسة، أهمیة و 

، أهم النظریات مفهومه، خصائصه، أهدافه ومبادئه :تم تخصیصه للتعلم الذاتي من حیث :الفصل الثاني

  . خاللها التعلم الذاتيالتي تطرقت إلیه إضافة إلى األسالیب التي یتم من 

مفهومه، خطواته، أهم صعوبات : حیث تم عرض" كفایات البحث العلمي: " جاء بعنوانو  :الفصل الثالث

ت إلى مفهوم كفایات البحث العلمي، مصادر م، إضافة إلى كفایات البحث العلمي التي قسالبحث العلمي

فایات البحث العلمي في كتم التطرق لعنصر التعلم الذاتي و  أخیراالكفایات وأنواع كفایات البحث العلمي و 

  . هذا الفصل

منهج الدراسة، : نهجیة المتبعة في الدراسة من حیثهو الفصل الخاص باإلجراءات المو  :الفصل الرابع

 خلصو , أدوات جمع البیاناتاسة األساسیة ثم مجتمع الدراسة وعینته، و حدود الدر االستطالعیة و الدراسة 

  . الفصل بأسالیب التحلیل اإلحصائي

المتوصل  عرض النتائج : تضمن هذا الفصل عرض ومناقشة نتائج الدراسة من خالل :الفصل الخامس

االعتماد على الدراسات السابقة بلدراسة و ناقشتها في ضوء فرضیات ا، ثم مإلیها في جداول وتحلیلها

   .التي تتماشى مع موضوع الدراسة ، تلیها مجموعة من المقترحاتوالجانب النظري للدراسة

  . بخاتمة عامة وقائمة المراجع والمالحق الدراسة وانتهت

  

    



 

  

 الجانب النظري
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  :شكالیة الدراسةإ-1

مواكبة هذا التطور من خالل مسایرة و تسارع كان لزاما على الجامعة نظرا للتطور المعرفي الم

مما جعله یبني  ،التعلمیةالطالب مركز ومحور العملیة التعلیمیة تبني مبدأ التربیة الحدیثة  القائم على أّن 

أدى به إلى تحمل الجزء األكبر من ما هذا  الفعالسالیب للتعلم أمعارفه ویطور نفسه بالبحث عن طرق و 

  .التعلم عملیة

ن طالب یستطیع تحدید لى تكویتسعى إالجامعة الجزائریة  فإنّ  العالمیةعلى غرار الجامعات و 

نواع أسالیب و أبحث مستمر عن طریق توظیف جعله في عملیة تعلم و بحیث تینمي قدراته احتیاجاته و 

سالیب التي یعتمدها غیرها من األكالتعلم التعاوني، التعلم بالمشروعات والتعلم باالكتشاف و  ؛متعددة للتعلم

  .طالب الجامعة

ین ها الطلبة الجامعیعلی رغم تعدد هذه األنواع یبقى التعلم الذاتي الوسیلة األساسیة التي یعتمدو   

فردیا و أ، كما یوفر فرصة التعلم ذاتیا لهم تنظیم تعلمهم واكتساب اتجاهات ومهارات متعددة بحیث یتیح

ن معارفه ومدركاته برغبته یوسع ممن خالل ترك الطالب یبحث ویطور من مستویات التفكیر لدیه و 

ب قدرة الطال لى زیادةإ"بیرلیز كیج و  ذ یهدف التعلم الذاتي حسب إ ؛الذاتیة وحسب سرعته وقدراته الخاصة

ي منح أ )274، ص 2007، فرج(."مساعدته لیصبح متعلما مستقالعلى تحمل المسؤولیة في تعلمه و 

 اتخاذ، فضال عن تشجیعه على عدم تقییده بالمكان والزمان الخاص بتعلمهو  االستقاللیة التامة للطالب

  .قراراته بنفسه

تعلیم نفسه بنفسه دون المتعلم باالعتماد على ذاته و یه التعلم الذاتي هو ذلك التعلم الذي یقوم فو   

المهارات التي تفیده في حل المشكالت التي خرین بحیث یكتسب المعارف والمعلومات و مساعدة اآل

جل أقدراته من استخدام المتعلم لمهاراته و " :بأنه )1982(مصطفى هذا ما أكده كل من مراد و  ،تواجهه

 هو عملیة منهجیة منظمةو  )220، ص 2010، المحامیدو الزغول (".اآلخریننجاز عملیة التعلم بنفسه دون عون إ

ته على تنمیة جمیع جوانب ذلك بهدف مساعدن یتقید بها الطالب و شروط البد أتخضع لخطوات محددة و 

خرى تشجیعه على حب االطالع والتفكیر أمن ناحیة و  یضا رفع مستواه األكادیمي والعلمي، أو  شخصیته 

، فالتعلم الذاتي یكسب علم التقلیدي القائم على الحفظ والتلقینهذا عكس ما یقدمه التو   واإلبداعيالناقد 

سالیب المشجعة على التعلم فضل األأالتفكیر عالي المستوى لهذا فهو الطلبة مهارات البحث والتحلیل و 
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 كدت دراسة هاستینج  أحسب ما جاءت به العدید من الدراسات التي تناولت موضوع التعلم الذاتي فقد 

Hasting )1972(: "في هذا  رغبوا في االستمرارو  ،یجابیا حیال التعلم الذاتيإجاها ن الطلبة كونوا اتأ

  )16،17 ص، 2010مسعودي، (."األسلوب من التعلم

الذي یرتكز علیه الطالب خالل مرحلة الجامعة فهو الذي یساعده على  ساساأل التعلم الذاتي یعدو    

هذا األخیر في مشواره الجامعي، وقد  وظیفة یقوم بها أهم النجاح في مجال البحث العلمي الذي یعتبر

جه و المشكالت التي تواأو حلول لألسئلة أجابات إلى إمحاولة منظمة للوصول " :وصفه تركمان بأنه

الطرق  حدأفالبحث العلمي  )20، ص 2010، نیمغو  علیان(."هم ومناحي حیاتهملجماعات في مواقعا األفراد أو

التي تحقق تقدم المجتمع والنهوض به في كافة المجاالت والتخصصات العلمیة، وكذلك تقصي الحقائق 

تأهیل عداد و إدولیا عن طریق محلیا و لى معارف جدیدة قصد االرتقاء بمكانة الجامعة الجزائریة إالوصول و 

   .اسات العلیا خاصة طلبة الدكتوراههمهم طلبة الدر ألعل و   ،ثین قادرین على تحقیق ذلك الهدفباح

عداد إثناء أن طلبة الدكتوراه یواجهون صعوبات أال إرغم األهمیة التي یحظى بها البحث العلمي و    

تحد  "، وتحقیق معاییر جودة البحث العلمي مامأقا لتي تقف عائاو  تخرجهم  طروحاتأبحوثهم العلمیة و 

المنهجیة العلمیة لى إزال هناك العدید من البحوث تفتقر انه مأحیث  دوره المأمولو   فاعلیتهمن 

بالتالي قصور تلك لیها، و إالنتائج التي سیتم التوصل الموضوعیة مما یترتب علیه صعوبة االطمئنان إلى و 

، الفلیتو  عطوان (."تواجه المجتمع بصورة سلمیة قابلة للتطبیق العمليالبحوث عن معالجة المشكالت التي 

ن طالبات الدراسات العلیا بجامعة أ"  )هـ  1405(شارت دراسة بسام أفي هذا الصدد و  )256، ص 2011

سالیبه بالصورة التي تساعد الطالبات أكاملة بخصوص طرق البحث العلمي و  م القرى لیست لدیهم خلفیةأ

  )29، ص 2012، عسیري(."البحوث بأسلوب علمي جیدعداد إفي 

ضعف كفایات البحث العلمي لدى طلبة الدكتوراه  في لى وجود مشكلةإالصعوبات  ترجع هذهو 

التخصصات  غیرها منتكنولوجیة، سیاسیة، اقتصادیة و  ،تربویة ،كادیمیة والعلمیةبمختلف تخصصاتهم األ

و جانب أ كفایة  هذا الضعف لیس مجرد ضعف فيو  ،الدكتوراهامعة الجزائریة لبرامج المفتوحة في الج

كفایات ، شخصیةمن كفایات  ؛نواع الكفایات البحثیةأنما تجاوزها لیشمل جمیع إ محدد من هذه الكفایات

التحكم فیها  قدرته على و  التي كان من المفترض توافرها لدى طالب الدكتوراهو جرائیة إفنیة  كفایاتعلمیة و 

حدى إباعتبار الكفایات و  .طوار السابقة للدكتوراهمهارات البحث العلمي في األخبرات و  هبااكتس من خالل
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 البحوث تلك مناقشة ثناء تحكیم و أیتم االعتماد علیها تقاس بها جودة البحوث العلمیة و  هم المعاییر التيأ

عداد البحث العلمي إلى ضعف كفاءة هؤالء الطلبة في مجال دلیل عن ضعفها إ، فطروحات الدكتوراهأو 

  .في حل المشكالت المطروحة وتطبیق نتائجها من جهة أخرى فشل ذلك األخیر، و هذا من جهة

والتي ) 2016(العلمي دراسة محمود  ها بكفایات البحثبین الدراسات التي أولت اهتمام نجد منو        

المعلومات ألغراض البحث لدراسات العلیا في مهارات البحث عن أن هناك ضعفا لدى طلبة ا" أثبتت

في طرق توثیقهم لمصادر المعلومات ستراتیجیات البحث و إهم في صیاغة كذلك ضعفا في مهاراتالعلمي و 

  pramela krishكما أشارت دراسة  )764، ص 2017، همشري(."المستخدمة في األبحاث المنجزة من قبلهم

ما یتعلق بإعداد تدریب طالب الدكتوراه فیالتوجیه واالرشاد و  آلیاتأن هناك ضعف في "لى إ )2012(

  )56، ص 2012، العرفجو  أبو المجد(."رسائلهم العلمیة

ما ینجم عن ث العلمي و عداد البحإنظرا للضعف الذي یواجهه طلبة الدكتوراه في مجال كفایات و          

لى تقدیم حلول إاجتماعیة خطیرة فقد بادر العدید من الباحثین تربویة، علمیة، مهنیة و  ذلك من أثار 

هم باحثین تتوفر فیعداد طلبة و إ بالبحث العلمي في الجامعة و  االرتقاءهذه المشكلة و  جل تجاوزأعلمیة من 

همیة بالغة أذلك من خالل االعتماد على التعلم الذاتي لما له من و  ،كفایاتهخصائص البحث العلمي و 

مكاناته الخاصة وسرعته الذاتیة في اكتساب إ الب الدكتوراه في توظیف قدراته و اعد طن تسأیمكن 

سالیب التعلمیة التي یمكن نجع األأذ یعتبر إ ؛مهارات التي تمكنه من حل مشكالتهالالمعارف، االتجاهات و 

المساهمة في تطور یسمح لهم ب علمیا كادیمیاأعدادا إعدادهم إ منها في تطویر طلبة الدكتوراه و  أن یستفاد

العلمیة طروحاتهم أعداد إاالعتماد علیه أثناء عهم على التعلم الذاتي المستقل و وكذلك تشجی .رقیهالمجتمع و 

اتي في بالتالي استثمار التعلم الذلیة، و ذات الجودة العا تندرج ضمن البحوث العلمیةفعالیة و اللتتسم ب

تطویر قدراتهم العلمیة في مجال البحث العلمي دكتوراه و لدى طلبة التنمیتها تحسین الكفایات البحثیة و 

  .االرتقاء بهقصد 

لمي من خالل ما سبق جاءت هذه الدراسة بعنوان دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العو 

  :     جابة على التساؤل الرئیسي التاليلتحاول اإل ،من وجهة نظر طلبة الدكتوراه

في جامعة هل للتعلم الذاتي دور في تنمیة كفایات البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدكتوراه 

  .؟جیجل بقطب تاسوست
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  : يیندرج تحت التساؤل الرئیسي تساؤالت فرعیة هو      

في جامعة جیجل هل للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات الشخصیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه  -1 

  .وست؟بقطب تاس

امعة جیجل جفي  هل للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات العلمیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه  - 2

  .بقطب تاسوست؟

في جامعة اإلجرائیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه الفنیة  هل للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات  - 3

  .جیجل بقطب تاسوست؟

استجابات طلبة  درجات بین )0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة اللة د ذات هل توجد فروق - 4

ایات البحث العلمي  تعزى الدكتوراه في جامعة جیجل بقطب تاسوست حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كف

   .؟الجنس لمتغیر

استجابات طلبة  درجات بین )0.05(ة عند مستوى الداللة لة إحصائیالدذات هل توجد فروق  - 5

الدكتوراه في جامعة جیجل بقطب تاسوست حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي  تعزى 

   .؟ألكادیمیةالشعبة ا لمتغیر

استجابات طلبة  درجات بین )0.05(اللة إحصائیة عند مستوى الداللة دذات هل توجد فروق  - 6

الدكتوراه في جامعة جیجل بقطب تاسوست حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي  تعزى 

  . ؟المستوى األكادیمي لمتغیر

  : فرضیات الدراسة -2

  : لعامةالفرضیة ا -2-1  

في جامعة للتعلم الذاتي دور في تنمیة كفایات البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدكتوراه    

  .جیجل بقطب تاسوست

  : الفرضیات الفرعیة – 2-2  
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في جامعة جیجل  للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات الشخصیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه - 1

 .بدرجة مرتفعة بقطب تاسوست

في جامعة جیجل  للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات العلمیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه - 2

 .بدرجة مرتفعة بقطب تاسوست

امعة في جاإلجرائیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه  الفنیة للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات - 3

 .بدرجة مرتفعة جیجل بقطب تاسوست

استجابات طلبة  درجات بین )0.05(داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ذات ال توجد فروق - 4

معة جیجل بقطب تاسوست حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي تعزى الدكتوراه في جا

  .الجنس لمتغیر

بین درجات استجابات طلبة ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  - 5

العلمي تعزى الدكتوراه في جامعة جیجل بقطب تاسوست حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث 

 .لمتغیر الشعبة األكادیمیة

بین درجات استجابات طلبة ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  - 6

الدكتوراه في جامعة جیجل بقطب تاسوست حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي تعزى 

 .لمتغیر المستوى األكادیمي

  : الدراسة أسباب اختیار موضوع-3

  : منها ما یليب الختیار هذا الموضوع هناك العدید من األسبا

  .ذا الموضوع في الجامعة الجزائریةقلة االهتمام به - 1

  . ألكادیمیة في الجامعات الجزائریةاانخفاض جودة البحوث العلمیة و  - 2

  . ة لدى طلبة الدكتوراه في الجزائرضعف الكفایات البحثی - 3

على االعتماد تعلق بأمور إجراء البحث العلمي و اعتماد الطالب على ذاته خاصة فیما ی ضعف - 4

  . توجیهات المشرف األكادیمي له

المعاییر العالمیة للبحث  نجاز البحوث العلمیة وفقإتأهیل طلبة الدكتوراه في مجال ضعف إعداد و  - 5

  .العلمي
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  : أهمیة الدراسة- 4

  :تكمن أهمیة هذه الدراسة في  

 ، حیث تزداد قیمته كلماكال التعلم المتأصلة لدى األشخاصاعتبار التعلم الذاتي شكل أساسي من أش - 1

  .خصوصا في مرحلة الدراسات العلیا حاول تطویر ذاتهارتقى الفرد في مستویات العلم و 

 ؛یهافاعتبار كفایات البحث العلمي من الضروریات األساسیة التي یجب على طالب الدكتوراه التحكم  - 2

  .واألكادیمیة ن خاللها یحقق ذاته العلمیةإذ م

طالب الدكتوراه مسؤولیة  ، إذ یتوقف علىخر المراحل التكوینیة في الجامعةاعتبار مرحلة الدكتوراه آ - 3

بمستویات البحث العلمي والتمكن من كفایاته  االرتقاءنجاز بحث علمي بطریقة تحقق له إ إجراء و 

  .بشكل دقیق

یعد أحد أهم  إذ تتطور،تمعات و المجساس الذي تنطلق منه نهضة األمم و علمي األاعتبار البحث ال - 4

  .الركائز التي تقوم علیها الجامعة

  : أهداف الدراسة-5

  : دراسة إلى تحقیق األهداف التالیةتسعى هذه ال   

  .لمي من وجهة نظر طلبة الدكتوراهالكشف عن دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث الع - 1

ة من وجهة التعلم الذاتي في تنمیة الكفایات الشخصیدرجة استفادة طلبة الدكتوراه من  التعرف على - 2

  .منظره

ة من وجهة التعلم الذاتي في تنمیة الكفایات العلمی رجة استفادة طلبة الدكتوراه منالتعرف على د - 3

  .نظرهم

من  اإلجرائیةالفنیة التعلم الذاتي في تنمیة الكفایات  رجة استفادة طلبة الدكتوراه منالتعرف على د - 4

  .وجهة نظرهم

استجابات طلبة الدكتوراه حول دور التعلم  درجات بین دالة إحصائیا معرفة إذا كانت هناك فروق - 5

والمستوى األكادیمیة ، الشعبة الجنس: ایات البحث العلمي تعزى لمتغیراتالذاتي في تنمیة كف

  . األكادیمي
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  . ات البحث العلمي لطلبة الدكتوراهحقیقة كفایعلى واقع و الوقوف  - 6

، باعتباره من المواضیع األساسیة المتعلقة بموضوع التعلم الذاتي وكفایات البحث العلميإثراء المعرفة  - 7

  .إذا تعلق األمر بطلبة الدكتوراه خصوصاالبحوث العلمیة لطلبة الجامعة و  في مجال إعداد

  : للدراسةالمفاهیم اإلجرائیة -6

ه بنفسه لحاجته إلى بتعلیم نفسبجامعة جیجل هو التعلم الذي یقوم فیه طالب الدكتوراه  :التعلم الذاتي

فایاته البحثیة ، بهدف تحسین كوفقا لقدراته وسرعته الذاتیةاكتساب المعلومات و ، اتجاهاته تنمیة معارفه

ة أفراد یتم الحصول علیها من خالل استجابهو الدرجة التي و  .عن طریق مهارات وأسالیب التعلم الذاتي

  .العینة على أداة الدراسة

لدكتوراه للقیام السلوكات التي یكتسبها طلبة اوهي مجموعة المهارات والمعارف و  :كفایات البحث العلمي

منهجیة قصد الوصول إلى نتائج علمیة یمكن أطروحاتهم العلمیة بصورة منظمة و ٕاعداد بالبحث العلمي و 

  : منها في االرتقاء بالبحث العلمي، وتتمثل هذه الكفایات في ادةاالستف

  . اإلجرائیةالفنیة الكفایات الكفایات الشخصیة، الكفایات العلمیة و 

  . اة المستخدمة في الدراسة الحالیةجابة على األدهي الدرجة التي یحصل علیها طالب الدكتوراه عند اإلو 

هم الطلبة الذین یزاولون دراستهم حالیا بمختلف تخصصاتهم في جامعة محمد الصدیق  :طلبة الدكتوراه 

  .بوالیة جیجلقطب تاسوست بن یحي 

  : الدراسات السابقة – 7

، لذلك البحث العلمي موضوع كفایاتات تطرقت لموضوع التعلم الذاتي و هناك العدید من الدراس   

تحدید أوجه االختالف التي ستثري الدراسة الدراسات بهدف االستفادة منها و  سوف نتطرق لبعض هذه

  :، وفیما یلي عرض لبعض هذه الدراساتةتساعد في حل مشكلة الدراسیة و الحال
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  :التعلم الذاتي اهتمت بمتغیرالدراسات التي  - 1 – 7

اتجاهات الطالبات نحو إلى التعرف على دراسة هدفت ) 2003(دات اسعالأجرى في هذا السیاق 

قد طبقها على فقرة، و  15الباحث استبانة تكونت من ، حیث استخدم في جامعة الملك سعود التعلم الذاتي

أظهرت طالبة من طالبات كلیة التربیة وكلیة الحاسب اآللي والمعلومات، و  )144(عینة متكونة من 

  :ن التعلم الذاتي یحقق لهن ما یليالنتائج أ

 .كبر من االعتماد على األستاذأدن على أنفسهن یجعلهن یعتم-

 .المعلومات حسب رغبتهن وحاجاتهن یمكنهن من تعلم -

 .سالیب األخرىعدم التقید كما في األیشعرهن بالحریة و  -

   .اإلبداعهن التعلم الذاتي على االبتكار و یساعد -

بي ببرنامج تعلیمي حاسو ثر التدریس أإلى التعرف على ) 2011(في حین هدفت دراسة سماش 

في االتجاه نحو التعلم الذاتي  التحصیل العلمي، حیث تم تصمیم اختبار قبليفي اتجاه الطلبة نحو التعلم و 

، حیث بة السنة الثانیة تخصص علم النفسبإجراء اختبار بعدي على عینة من طل تبعد أسابیع قامو 

الطلبة نحو التعلم الذاتي لصالح المجموعة  كانت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاه

  .التجریبیة

ثر التعلم الذاتي في التعزیز الفعال أ: "دراسة بعنوان) 2018(طاني ومن جهته أجرى القح

البعدیة ، وقد استخدم المنهج التجریبي، وطبق االختبارات القبلیة و "لدى طالب الهندسة لمصادر المعلومات

قد بینت النتائج أثرا في تنمیة و  ،طالب من كلیة الهندسة) 100(ة من متكونكأدوات للدراسة على عینة 

اكتساب مهارات تتعلق بالمكتبة واالطالع، ومهارات  مهارات التعلم الذاتي بین المجموعة التجریبیة في

متوسطي ، كما أظهرت النتائج انخفاض لى مصادر المعلوماتإاالنترنت في الوصول تتعلق بالحاسوب و 

  .التجریبیة في القیاس القبلي على محاور مقیاس التعلم الذاتيالمجموعة الضابطة و  درجات

) Abiola & oludok 2006( ولدوكأبیوال و أأجرى كل من  فیما یتعلق بالدراسات األجنبیة فقدو 

لدى المتعلمین عن طریق االنترنت حیث  التعرف على خصائص االستعداد للتعلم الذاتي بهدفدراسة 
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ثالث قیاسات كمیة لكل من االستعداد للتعلم الذاتي   أجرىطبق استبانة كیفیة و و  المنهج الوصفياستخدم 

)SDLRJ  ( االستعداد للتعلم عن بعد و)DLRA ( قائمة ألسالیب التعلم و)ILS( ، على عینة متكونة من

حلة الدكتوراه لدیهم أشارت النتائج إلى أن طالب التعلم الذاتي في مر طالبا وطالبة بجامعة كابیال و ) 50(

  )123 ، ص2018، القاسم(.نهم یستخدمون هذه المهارة في تعلمهم للمحتوى الدراسيأخصائص ممیزه، و 

جریت حیث ألیة التعلم الذاتي كأداة للتعلم للتأكد من فعا) parineeth )2007قد جاءت دراسة و  

مارسوا التعلم الذاتي حصلوا على درجات أظهرت النتائج أن الطلبة الذین الدراسة على طلبة كلیة الطب، و 

ساعد الطلبة كما كشفت الدراسة أن التعلم الذاتي الموجه ی وضوعات الدراسیة مقارنة بأقرانهمعالیة في الم

  )35ص ،2015 الفلیت،(.كل أفضلالمفاهیم بشعلى تحسین التحصیل وفهم األفكار، و 

  :الذاتيلتعلم التي اهتمت با التعقیب على الدراسات السابقة

  :یلي من خالل الدراسات السابقة التي تطرقت لمتغیر التعلم الذاتي یالحظ ما

 ، حیث اختلفت جوانب التطرق إلیهب علم الذاتي في المرحلة الجامعیةمعظم الدراسات تناولت متغیر الت- 1

خصائص تناولته من جانب ) 2006(ولدوك أبیوال و أكل دراسة تطرقت للمتغیر من جانب معین كدراسة ف

حیث االتجاهات نحو التعلم من تناولته ف) 2003(دات اسعال، في حین دراسة للتعلم الذاتي االستعداد

 .الذاتي

 اتلى اتجاهات الطلبإمن تطرقت  منها ؛هداف معینةأفكل دراسة لها  اختلفت أهداف هذه الدراسات - 2

ثر التدریس ببرنامج حاسوبي أخرى هدفت للتعرف على أو  ،)2003(دات اسعالنحو التعلم الذاتي كدراسة 

 parineethفي حین كان هدف  ،)2011(لم الذاتي مثل دراسة سماش في اتجاه الطلبة نحو التع

 .الیة التعلم الذاتي كأداة للتعلممن خالل دراسته التأكد من فع )2007(

ختبارات كدراسة االالمقاییس و مدت بعض الدراسات على أما من حیث أدوات الدراسة فقد اعت - 3

دات اسعالما أ، )2007(parineethداة الدراسة التي تناولها أفي حین لم یتم ذكر  ،)2018(القحطاني 

 .فقرة 15تكونت من فقد طبق استبانة ) 2003(

ما في دراسة القحطاني ، كطبقت على عینات من طلبة الجامعة جمیع الدراسات المستعرضة - 4

 ).2003(دات اسعالو ) 2018(
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اختلفت الدراسات من حیث المناهج المستخدمة بحیث توجد دراسات استخدمت المنهج الوصفي  - 5

 parineethو )2018(القحطاني و ) 2011(ما دراسة سماش أ، )2006(ولدوك أبیوال و أكدراسة 

 .تجریبيالشبه  فقد استخدموا المنهج) 2007(

 ،معلومات حسب رغباتهم وحاجاتهمأظهرت نتائج الدراسات أن التعلم الذاتي یمكن الطلبة من تعلم ال - 6

هم في تحسین التحصیل كما یسا ،ویمكنهم من تعلم المحتوى الدراسي واإلبداعیساعدهم على االبتكار  ذإ

ودراسة ) 2006(ولدوك أبیوال و أ ،)2003(دات اسعالهذا ما أكدته دراسة كل من و  یجابيإبشكل 

parineeth )2007(.  

    :كفایات البحث العلمي اهتمت بمتغیرالدراسات التي  -  2 – 7 

على كفایات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العلیا في للوقوف من هذه الدراسات ما جاء و  

لى إالتي هدفت ) 2011( والفلیت عطوانینیة فجاءت دراسة كل من كلیات التربیة بالجامعات الفلسط

استخدم المنهج و  ،لیا في الجامعات الفلسطینیة بغزةتحدید كفایات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات الع

جرائیة ولغویة، إ، فنیة لى كفایات شخصیة، علمیةإتصنیفها الالزمة و  الوصفي حیث تم تحدید الكفایات

طالبة من طلبة ا و بطال) 64(ستاذا جامعیا وأ )34(من  ةا في استبانة طبقت على عینة مكوندراجهإ و 

درجة توافر  لى أنّ إأشارت النتائج و  بغزة واإلسالمیة في كلیة التربیة بجامعتي األزهر الدراسات العلیا 

محاور الكفایات البحثیة على  ، وحصلت معظم)% 64.16(كفایات البحث العلمي كانت متوسطة بنسبة 

 ،الكفایات اللغویة: ، وجاءت على الترتیب)65.71-62.21(متقاربة بفروق بسیطة تراوحت بین  نسب

حصائیا في إخیرا العلمیة وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة أ، و جرائیةفالشخصیة ثم الفنیة اإل

الطلبة أنفسهم امعة و یا بین تقدیرات أساتذة الجدرجة توافر كفایات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العل

في درجة توافر الكفایات تعزى للتخصص  ةحصائیإة لدال ذات ، ولم تكن هناك فروقلصالح الطلبة

  .التربوي

لى الكشف عن واقع األسالیب إهدفت  )2012(الحارثي في دراسة قام بها كل من العمري و و  

تصنیفها من حیث نوع ى و القر  مأحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر بكلیة التربیة بجامعة اإل

حصائیة في سالیب اإلة استخدام األحى تقییم صإلكما هدفت  .حصائي المستخدماألسلوب اإل، و تالمتغیرا

رسالة ماجستیر بكلیة ) 166(حیث شملت عینة الدراسة  م القرىأجامعة برسائل الماجستیر بكلیة التربیة 
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 اإلحصائیة، كما تم تصمیم استمارة تقویمیة لألسالیب )2010 – 2000(لألعوام التربیة جامعة أم القرى 

  :اجستیر للباحثین الطالب كالتاليشكالیات الشائعة في رسائل المهم اإلأأن الدراسة أظهرت نتائج و 

  .سالیب المتقدمةخاصة األ حصائیةاإلسالیب المناسب لأل مقلة المعرفة باالستخدا-  

  .طریقة اختیارها ونوعها وحجمهاحیث عدد العینات و  عدم االهتمام بالتصمیم البحثي من -

خدم تالمنهج المسو  الدراسة،المناسبة لطبیعة بیانات  حصائیةإلسالیب اقلة المعرفة بمعاییر اختیار األ -

  .حصائي المالئمسلوب اإلر األاهم المعاییر الالزمة الختیأبینت الدراسة و 

  .حصائي من خالل القیاس فقطاإل سلوباكتفاء الباحثین من الطالب بتحدید األ -

  .م استخدامها استخداما غیر مناسبتحصائیة إلا Tر اثم اختب Fسالیب األ كثرأ -

، حجم العینة، ثم اختیار العینة: لىإحصائي المستخدم راجع سلوب اإلسباب في عدم صحة األكثر األأ -

  .رات ثم مستوى القیاس على التوالي، ثم التغیصمیمتثم ال

مهارات البحث العلمي لدى طلبة و  لى تقییم كفایاتإبدراسة هدفت ) Talafhah )2012وقام 

: لى أنّ إأشارت نتائجها و  األردنیةالعلمیة في بعض الجامعات نسانیة و إلفي التخصصات االدراسات العلیا 

النتائج أظهرت و  خرى، لى المتوسط في بعض الكفایات األإیمیل في بعضها و  دنیاتممستوى الكفایات كان 

        .)ماجستیر، دكتوراه(البرنامج الدراسي تبعا لمتغیرات التخصص و  في مستوى الكفایات اكذلك فروق

  )72 ص ،2016 ،الهندالو الزغول (

لى بناء اختبار محكي المرجع لقیاس مدى اتقان طلبة إدراسة هدفت  )2013(أجرت الكساسبة و 

طالب  )300(وقد تكونت عینة الدراسة من البحث العلمي،الدراسات العلیا في جامعة مؤتة لكفایات 

بحث العلمي تعزى حصائیا في درجة امتالك كفایات الإظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة أو  وطالبة،

ك الكفایات تعزى للدرجة حصائیة في درجة امتالإظهرت وجود فروق ذات داللة أبینما  ،للنوع االجتماعي

ین المتغیرین في ثر للتفاعل بأنه لم یكن هناك أو  ،دكتوراه ثم الماجستیر ثم الدبلومولصالح طلبة ال ،العلمیة

في اتقان طلبة الدراسات العلیا في جامعة مؤتة لكفایات البحث  تدنیا واضحان هناك أو  ،امتالك الكفایات

  )764 ص ، 2017،همشري().% 31(العلمي حیث بلغت نسبة الطلبة المتقنین الذین تجاوزوا درجة القطع
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وفي محاولة لدراسة المهارات البحثیة لطلبة الدراسات العلیا في درجة الماجستیر التربوي في 

لى التعرف على المهارات البحثیة لدى طلبة إدراسة هدفت  )2013(عدت الیاسین أجامعة الكویت 

 ،طلبة الدراسات العلیامن  )68(تكونت عینة الدراسة من الدراسات العلیا في كلیة التربیة بجامعة الكویت،

المهارات البحثیة  :بندا وزعت على مجالین )48(ولغرض الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة تكونت من

الطالب لدیهم احتیاجات لبعض المهارات البحثیة  نّ أولقد كشفت النتائج  .والصعوبات البحثیة المطلوبة،

طلبة الدراسات العلیا یواجهون  نّ إلى ذلك فإ ضافةجراء البحوث بشكل صحیح باإلإحتى یتمكنوا من 

عداد باحثین تربویین إبعض الصعوبات التي تعیق عملیة البحث وتمنع تحقق الغرض منه وهو 

    .متخصصین وكذلك معلمین متمكنین علمیا

فعالیة برنامج تدریبي قائم على " :دراسة بعنوان )2019(شماخي و  زید  بوأاستقصت كل من  كما

البات كلیة التربیة بجامعة ستراتیجیات التعلم النشط لتطویر بعض كفایات البحث العلمي لدى طإبعض 

وتم اختیار العینة بالطریقة القصدیة من طالبات المستوى السابع بقسم التربیة الخاصة بكلیة ، "نجازا

یاس كفایات مقعلى  منخفضةالتربیة جامعة جازان بالمملكة العربیة السعودیة ممن حصلن على درجات 

) 44(الدراسة  عینة فراد أ، بلغ عدد هذه المهارات ممن لدیهن الرغبة في اتقانكتابة البحث العلمي و 

ات ، وقد مثلت شعبة صعوبطالبة مسار صعوبات التعلم) 22( ،عاقة العقلیةطالبة مسار اإل) 22(؛ طالبة

دوات الدراسة في أتمثلت المجموعة الضابطة، و عاقة العقلیة مثلت شعبة اإلالتعلم  المجموعة التجریبیة و 

 ستراتیجیات التعلم النشطإوبرنامج تدریبي قائم على بعض  ،)التربوي(البحث العلمي  كتابة  مقیاس كفایات

حصائیة بین إوجود فروق ذات داللة  :الدراسةنتائج  أظهرت، و لتطویر بعض كفایات البحث العلمي

ت البحث العلمي في المجموعة الضابطة على اختبار كفایاجریبیة و رجات أفراد المجموعة التمتوسطي د

المناقشة  ،قران، التعلم التعاونيتدریب األ(ستراتیجیات التعلم النشط إ، مما یدل على فعالیة القیاس البعدي

  .البات كلیة التربیة بجامعة جازانفي تطویر كفایات البحث العلمي لدى ط )والحوار

جرى كل من أ فقد الدراسات األجنبیة التي تناولت متغیر كفایات البحث العلمي فیما یخصو 

لى التعرف على تصورات طلبة إدراسة هدفت ) Trigwell and Dunbar 2005(دونبار و  تریجویل 

طالبا ) 626(ت عینة الدراسة من تكونو  ي البحث العلمي في جامعة أكسفورد، الدراسات العلیا لخبراتهم ف

، یجابیةإفي جامعة اكسفورد  لألبحاثبینت النتائج أن التجربة الكلیة اختیرت بطریقة طبقیة، و وطالبة 

شراف متاح عند أن اإلن مرافق المكتبة تدعم األبحاث، و حیث وافق الطالب بنسب عالیة جدا على أ
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یات فرصة توفر هذه الكلو  ،ة من المهارات المهمة تم تطویرهان هناك مجموعأالحاجة وبجودة عالیة، و 

نهم أطالب یوافقون على المن %75حوالي  نّ أو خرین، للتواصل االجتماعي مع طالب الدراسات العلیا اآل

 .جربتهم البحثیةراضون عن جودة ت

بدراسة كان هدفها تحلیل ) Fernate and others 2009(زمالؤه قام فیرناتي و ذاته وفي السیاق 

، والكشف عن طرق تقدیم الدراسات جودة نتائج التعلمبحث التي تعزز فعالیة فرص اتقان عملیة ال

) 21(، وتكونت عینة الدراسة من رالماجستیكادیمیة القائمة على البحوث في التعلیم العالي لدى طلبة األ

الدراسات األكادیمیة القائمة على : ، حیث أظهرت النتائج أنّ سبانیاإبرنامج الماجستیر بجامعة طالبا من 

الل تشجیع التفكیر العلمي الناقد، حل ب بتطویر القدرات المتعلقة بالبحث من خالبحث تسمح للطال

وتهیئة  ،ب من وضع التعلم في سیاق ذي معنى، تمكن الطالتحلیلیة اتستراتیجیإاستخدام  ،المشكالت

ي مجاالت البحوث متعددة التعلم فعالقة بین النشاط البحثي و التؤكد على بیئة تشجع البحث وتدعمه و 

   .تخصصاتال

  :كفایات البحث العلميالتي اهتمت ب التعقیب على الدراسات السابقة 

  :یلي تغیر كفایات البحث العلمي یالحظ ماماستعراض الدراسات السابقة التي تناولت  دوبع

العلمي في مرحلة جمیع  الدراسات التي تم استعراضها اهتمت بالبحث في متغیر كفایات البحث - 1

 .التعلیم الجامعي

 تحدیدها لدى الطلبة كدراسة و  ف عن مستوى كفایات البحث العلمي لى الكشإهدفت بعض الدراسات  - 2

حصائیة المستخدمة في سالیب اإللكشف عن واقع األإلى ا  ، وبعضها هدفت)2011( والفلیت عطوان

هدفها فكان  )2012( Talafhah، أما دراسة )2012(رسائل الماجستیر مثل دراسة العمري والحارثي 

لى التعرف على إ) 2005(دونبار في حین هدفت دراسة تریجویل و  ،مهارات البحث العلميتقییم كفایات و 

 .العلیا لخبراتهم في البحث العلميتصورات طلبة الدراسات 

لجمع ) 2011( والفلیت عطواندراسة و ) 2013(تم االعتماد على أداة االستمارة في دراسة الیاسین  - 3

    شماخيأبو زید و االختبارات مثل دراسة لمقاییس و ین استخدمت بعض الدراسات االبیانات، في ح

 .)2013(دراسة الكساسبة و ) 2019(
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دراسة و ) 2013(طبقت معظم الدراسات على عینة من طلبة الدراسات العلیا كدراسة الكساسبة  - 4

زید  طبقت دراسة أبو، في حین الدراسات العلیا على طلبة  التي طبقت) 2009(زمالؤه و  فیرناتي

فطبقت على ) 2012(الحارثي من العمري و  ما دراسة كلأ .على طالبات كلیة التربیة) 2019(شماخي و 

 .رسائل الماجستیر في كلیة التربیة

دراسة العمري و  ) Talafhah )2012استخدمت أغلب الدراسات المنهج الوصفي مثل دراسة  - 5

) 2019(شماخي أما دراسة كل من أبو زید و  ،)2005(دونبار ودراسة تریجویل و  )2012(الحارثي و 

 .تجریبيالشبه على المنهج  فیها فقد اعتمد) 2013(دراسة الكساسبة و 

 تحدیداطلبة الدراسات العلیا رورة اكساب طلبة الجامعة عموما و أكدت نتائج معظم الدراسات على ض - 6

كما دلت  ،العلمیةرسائلهم بحوثهم و  ٕاعدادنجاز و إكفایات البحث العلمي لما لها من أهمیة قصوى في 

في على ضعف ) 2013(دراسة الكساسبة و  ) 2012(كدراسة كل من العمري والحارثي  نتائج الدراسات

عداد البحث إأوصت بضرورة تزوید هؤالء الطلبة بخبرات تساعدهم في و  ،الكفایات البحثیة لدى الطلبة

والتي  ،اصة في مجال منهجیة البحث العلميیة التي یتم تقدیمها خاالهتمام بالبرامج األكادیمالعلمي و 

أما دراسة  .)2019(شماخي و  تراعي تنمیة كفایات ومهارات البحث العلمي وهذا ما أكدته دراسة أبو زید 

فقد زادت قیمة مضافة لهذه الدراسات الهتمامها بدراسة األسالیب اإلحصائیة ) 2012(الحارثي العمري و 

  .ضروریة لهؤالء الطلبةالماجستیر باعتبارها من أهم الكفایات البحثیة الفي رسائل 

  :لتي تناولت المتغیرین معاالدراسات ا  -  3 –7

لبة لمبادئ التعلم الذاتي طلمعرفة درجة ممارسة ال تهدف) 2010(الهزایمة  هاعدأ في دراسة و 

مقیاس مبادئ التعلم الذاتي ومقیاس هما ، حیث أعد الباحث أداتین للدراسة ومنهجیة البحث العلمي

طالبة من طلبة الجامعات طالبا و ) 683(على عینة تتكون من قد طبقهما منهجیة البحث العلمي، و 

منهجیة البحث العلمي جة ممارسة مبادئ التعلم الذاتي و قد توصل الباحث إلى أن در لحكومیة األردنیة و ا

إحصائیة في درجة ممارسة مبادئ التعلم الذاتي  ، وعدم وجود فروق ذات داللةجاءت بدرجة متوسطة

ا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة ذ، وكو البرنامج الدراسيأتعزى لمتغیرات الجنس 

وجود فروق في درجة ممارسة منهجیة . عزى ألثر متغیر الجنس، التخصصمنهجیة البحث العلمي ت

  .لصالح برنامج الدكتوراه الفروق اسي في جمیع المجاالت وجاءتالبحث العلمي تعزى ألثر البرنامج الدر 
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ثرائیة مقترحة لتنمیة إلكترونیة إفاعلیة حقیبة ": فقامت بدراسة تحت عنوان) 2019(أما باریان 

، حیث استخدمت "بجامعة الملك عبد العزیزلیا مهارات البحث العلمي التربوي لدى طالبات الدراسات الع

اختبار تحصیلي : ها أعدت الباحثة األدوات التالیةجل قیاس فعالیتأمن تجریبي، و الشبه  الباحثة المنهج

اس الجانب األدائي لتلك ، وبطاقة تقییم منتج لقیفي لمهارات البحث العلمي التربويلقیاس الجانب المعر 

الدراسة على عینة  ، وقد طبقتلكترونیةإتمثلة في حقیبة معالجة التجریبیة المال مادة ، إضافة إلىالمهارات

لى إتم تقسیمهن العلیا ممن یدرسن مناهج البحث و  طالبة من طالبات الدراسات) 44(من  متكونة

قد خلصت و  .طالبة) 22(خرى ضابطة من أو  ،طالبة ) 22(ا تجریبیة تتكون من حداهإ، مجموعتین

موعة التجریبیة توسط درجات المجبین م) 0.05(إحصائیا عند مستوى  لى وجود فرق دالإالنتائج 

بطاقة تقییم المنتج في و متوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي المعر و 

  .النهائي لصالح المجموعة التجریبیة

  : معا المتغیریناسات التي تناولت التعقیب على الدر 

  :یلي معا یالحظ ما المتغیرینمن خالل عرض الدراسات السابقة التي تناولت 

ة الطلبة التعرف على درجة ممارس) 2010(اختلفت أهداف الدراسات حیث كان هدف دراسة الهزایمة - 1

فقد كانت تهدف إلى معرفة ) 2019(، بینما دراسة باریان لمبادئ التعلم الذاتي ومنهجیة البحث العلمي

 .یة في تنمیة مهارات البحث العلميثرائإلكترونیة إحقیبة  فاعلیة 

الذاتي مقیاس مبادئ التعلم : للدراسة هما اة مقیاسین كأد على )2010(اعتمدت دراسة الهزایمة  - 2

اختبار تحصیلي لقیاس الجانب  خدامفقد قامت باست) 2019(ما باریان أ، ومقیاس منهجیة البحث العلمي

 كترونیةإلحقیبة  كذلكو البحثیة  بطاقة تقییم للجانب األدائي للمهارات و المعرفي لمهارات البحث العلمي 

 .كمادة للمعالجة التجریبیة

) 2010(فدراسة الهزایمة  ؛ةیالجامعالمرحلة  ما عینة الدراسة فقد تم تطبیق الدراستین على طلبة أ - 3

طلبة  طبقت على عینة من فقد ) 2019(دراسة باریان  طبقت على طلبة الجامعة الحكومیة باألردن أما

 .الدراسات العلیا
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، بینما استعملت المنهج الوصفي) 2010(فدراسة الهزایمة  ؛اختلفت الدراسات من حیث المناهج - 4

 .فقد استخدمت المنهج شبه التجریبي) 2019(دراسة باریان 

منهجیة البحث العلمي جاءت بدرجة ة الطلبة لمبادئ التعلم الذاتي و درجة ممارس نّ أنتائج البینت  - 5

 ) 2019(بینما أثبتت نتائج الدراسة التي قامت بها باریان  ،)2010(الهزایمة أكدته دراسة متوسطة هذا ما 

تطبیق البعدي الالضابطة في التجریبیة و  المجموعتینمتوسطات درجات بین دالة إحصائیا  وجود فروق

 .لمهارات البحث العلمي دائيلقیاس الجانب األ بطاقة التقییمالمعرفي و  لالختبار التحصیلي

   :ه االستفادة من الدراسات السابقةأوج - 4 – 7

تطویر المعرفة ثراء و إالمعلومات التي تسهم في ارف و االستفادة من هذه الدراسات في توضیح المع- 1

 .كفایات البحث العلميو  علمیة ذات الصلة بالتعلم الذاتي ال

والبیانات من میدان اسات السابقة في جمع المعلومات دوات التي استخدمتها الدر االستفادة من األ - 2

 .سة الحالیةتصمیم أداة الدراخرى القدرة على بناء و أمن جهة و ، الدراسة

 .لمیدانیة لتطبیق الدراسة الحالیةاالستفادة من الدراسات السابقة في تتبع اإلجراءات ا - 3

 .المنهج الوصفيراسة الحالیة خاصة متغیرات الد تم استخدامها في دراسةمعرفة المناهج البحثیة التي  - 4

ة طبقت على طلبة معظم الدراسات السابق أنّ  فهم طریقة اختیار عینة الدراسة الحالیة باعتبار - 5

 .الدراسات العلیا

كذلك من األسالیب ، و االستفادة من الدراسات السابقة في صیاغة فرضیات الدراسة الحالیة - 6

 .اإلحصائیة

التي تمثل دلیل قوي نتائج الدراسة الحالیة، و  ومناقشة تفسیرائج الدراسات السابقة في االستفادة من نت - 7

  .یساعد في حل مشكلة الدراسة الحالیة

هي عینة من طلبة الدراسات العلیا و  باعتمادها علىعن الدراسات السابقة تمتاز الدراسة الحالیة و 

  .طلبة الدكتوراه بالجامعة الجزائریة 
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السابقة في كونها اهتمت بالبحث عن دور التعلم الذاتي  كما  تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات

الكفایات الفنیة ت البحث العلمي بأبعاده المختلفة؛ الكفایات الشخصیة، الكفایات العلمیة و في تنمیة كفایا

 .ةجرائیاإل



 

   التعلم الذاتي: الثانيالفصل 

  

  تمهید

  .مفهوم التعلم الذاتي - 1     

  .خصائص التعلم الذاتي - 2     

  .أهداف التعلم الذاتي - 3     

  .مبادئ التعلم الذاتي - 4     

  .نظریات التعلم الذاتي -      5

  . أسالیب التعلم الذاتي - 6     

  

 خالصة الفصل 

 



التعلم الذاتي                                                  الفصل الثاني               

 

21 
 

  :تمهید

الذي أصبح و ، الحیاة من بینها قطاع التربیة والتعلیم تغیرات في شتى مجاالتشهد العالم تطورات و       

 األساس على أنهلمتعلم لینظر بل أصبح  ،ساسي للعملیة التعلیمیة التعلمیةال یقتصر على المعلم كمحور أ

، المعارفمن خالل اعتماده على نفسه في البحث عن مصادر المعلومات سعیا الكتساب  في هذه العملیة

یطلق  تيوالعملیة تعلمه  عن طریق شخصیته ، وكذا تطویر جمیع جوانبالمختلفة لخبراتوا المهارات

  .التعلم الذاتيب اعلیه

أهم الخصائص المتعلقة بالتعلم  الذاتي،تطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التعلم سنحاول اللدى       

في و  الذاتي،مبادئ التعلم الذاتي وأهم النظریات التي تطرقت لموضوع التعلم  الذاتي،أهداف التعلم  الذاتي،

  .الذاتيالتعلم  أهم أسالیبلى إاألخیر سنتطرق 

  :مفهوم التعلم الذاتي - 1 

  :لغة 1 – 1 

لسان " والذي یعود أصلها حسب"  تعلم"األول مركب من  كلمتین،  "التعلم الذاتي"مصطلح 

          )67، ص 2010مسعودي، (."العالم، العالم ،إلى صفات اهللا عزوجل العلیم"البن المنظور " العرب 

  ) 420، ص 2008مومني، (.أتقنهتعلم الشيء أي عرفه و " المنار"وحسب قاموس 

أو  ،یعني النفس" الرائد "فحسب قاموس ، فیعود إلى الذات "الذاتي "أما األصل اللغوي لكلمة 

، ص 1992، جبران(.أو كل ما یقوم بنفسه ،ستنتاجیةاإلناحیة من نواحي الشخصیة القادرة على المعرفة ا

370(   

  :  اصطالحا 2 – 1

  :ف نجد أنیمن بین هذه التعار و  التربویینف التعلم الذاتي بتنوع اتجاهات یتنوعت تعار تعددت و 

    Knowles )1975( العملیة التي تتیح للفرد المبادأة في التعرف على حاجاته " :عرفه بأنه

ار خطة تعلیمیة اختیمن صیاغة أهداف تعلیمیة مناسبة وتحدید مصادر المعرفة و للتعلم على نحو یمكنه 

  ) 219، ص 2010، المحامیدو  الزغلول(".مالئمة لقدراته وٕامكاناته وتقییم نواتج عملیة تعلمه
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التعلیمیة التعلمیة مما یؤدي به إلى حاجاته  معرفةأن التعلم الذاتي أسلوب یسمح للمتعلم ب نىبمع

القدرة على صیاغة أهداف تتماشى مع قدراته الذاتیة ویمكن تحقیقها وكذلك تحدید مصادر المعرفة 

رصة تقییم الخاصة به، كما یمكنه من اختیار وتصمیم خطة تعلیمیة تتناسب وٕامكاناته ویتیح له أیضا ف

    . عملیة تعلمه واكتشاف جوانب ضعفه والعمل على تنمیتها والحصول على تغذیة راجعة لما تم تعلمه

 وفقا لمیولهیوجه إلى كل فرد  التعلم الفردي الذاتي الذي":بأنهفعرفه  )1983(أما منصور  

    )173ص  ، 2009العبیدي، (."ئصه بطریقة مقصودة ومنهجیة منظمةسرعته الذاتیة وخصاو 

یقوم على قواعد وخطوات تعلم فردي مقصود أن التعلم الذاتي في هذا التعریف یؤكد منصور  

 .ته الذاتیةسرعو  میوله واستعداداته  حسبیسیر وفقها المتعلم في مساره التعلیمي التعلمي منهجیة منظمة 

األسالیب تخدم للتعبیر عن كافة النشاطات و أسلوب یس" :على أنه )1987( السنبل وعرفه

   )208، ص  1987السنبل ،(."التربویة الحدیثة التي تمكن الفرد من اكتساب مهارات التعلم المستمر

من بین أهم األسالیب التربویة الحدیثة التي تساعد المتعلم على  التعلم الذاتيالسنبل  یعتبر  

اكتساب معارف وخبرات تساهم في تطویر قدراته الذاتیة ومهاراته التي تسمح له بممارسة عملیة التعلم 

   . بشكل مستمر مدى الحیاة حتى یتمكن من إتقان تلك المهارات بكفاءة

معتمدا على مهاراته  ،تعلیم الطالب نفسه بنفسه " :هبأن التعلم الذاتي فعرف )1998( یونس أما

  )225، ص 2006 الترتوري،و  ةالقضا(".قیامه بنشاطات تعلیمیة مختلفة ، من خاللواستعداداته الشخصیة

ة من األنشطة التعلیمیة یقوم بمجموعبأن طالب لل التعلم الذاتي یسمح نّ وحسب تعریف یونس فإ 

إمكاناته واستعداداته  ،عن طریق استغالل مهاراته له اآلخرینبنفسه دون مساعدة أو توجیه  التعلمیة

   .والمعرفیة الشخصیة من أجل تحقیق أهدافه وتطویر مختلف جوانبه الشخصیة

ون بذلك متحررا یكر للطالب القیام بدراسة یختارها و نظام تعلیمي ییس:"فقد عرفه بأنه جیلسون أما

  ) 273، ص 2007، فرج(."االلتزامات التي تفرض عادة في التعلیم التقلیديوالمكان و من قیود الزمان 

 یعطي الحریة للطالب  أنهلم الذاتي عكس التعلم التقلیدي و جاء هذا التعریف لیؤكد على أن التع

 ادة التعلیمیة التي یریدطالب سوى اختیار المالما على ، و هفال زمان وال مكان یقید في عملیة تعلمه

                  .والعمل على بلوغ أهدافها ادراسته
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یقوم فیه  ،نمط من أنماط التعلم :"أنهالتعلم الذاتي على  )2008( عبد الحمیدمحمد هبة  رفتعو 

مهارات ذات صلة تنفیذها بهدف اكتساب معرفة علمیة، أو تنمیة و  المتعلم باختیار األنشطة التعلیمیة

   ) 57، ص 2008، عبد الحمید(".بالمادة الدراسیة

یقوم فیه المتعلم باختیار الذي  أشكال التعلم شكل منالتعلم الذاتي أن  ترى هبة محمد عبد الحمید

المادة الدراسیة التي یرید دراستها ویقوم بتنفیذ األنشطة التعلیمیة التعلمیة المتاحة له من أجل اكتساب 

          .ٕاتقانها بكفاءة عالیةمعرفة علمیة جدیدة أو تنمیة وتطویر مهارات المتعلم و 

نوع من أنواع التعلم " :أن التعلم الذاتي هو نیخالل عرض مجموعة التعاریف السابقة یتب من 

ال یتقید بزمان في عملیة التعلم فعلى نفسه  یعتمد فیه المتعلم أو الطالب التي تتم بأسالیب متعددة حیث

المتعلم معارف علمیة وخبرات جدیدة وتطویر مهاراته ، ویهدف التعلم الذاتي إلى اكساب ومكان معین

   ".وذلك حسب إمكاناته، قدراته، خصائصه وسرعته الذاتیة في التعلم

 :خصائص التعلم الذاتي-2

 :یلي للتعلم الذاتي خصائص عدیدة من أهمها ما 

  . یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین من حیث احتیاجاتهم واهتماماتهم وقدراتهم وسرعة تعلمهم -

 .یتیح الفرصة لكل متعلم باختیار واتخاذ القرار المناسب بخصوص تعلمه -

عبد (.یسعى الطالب إلى تحقیق األهداف المحددة مستخدما وسائل ومواد مرتبطة كلها بحاجاته ومیوله -

  ) 128 ص ،2007، وأبو ذیابالخالق 

 .اإلدراك الكافي للواقع أكثر مما هو جاري عادة -

 .المرونة في استخدام القواعد والمبادئ -

 ) 129، 128 ص ،2008، بدیر(.االتجاه نحو حل المشكالت -

 .یجابیا ونشطا في عملیة التعلمإإعطاء المتعلم دورا  -

 .قدراته وٕامكاناته وسرعته الذاتیةإتاحة الفرصة لكل متعلم في أن یسیر في عملیة التعلم وفق  -
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یأخذ في االعتبار حاجات المتعلم ورغباته وقدراته واهتماماته كأساس یتقرر في ضوء طبیعة المنهج  -

 .الدراسي واألنشطة المنطویة تحته

 .وكیا ووجدانیابفعالیة عالیة مما یسهم في تطویره سلیتیح التعلم الذاتي توظیف مهارات التعلم  -

ن امتالك وٕاتقان مهارات التعلم الذاتي تمكن أیتعلم فیه الطالب كیف یتعلم ما یرید هو بنفسه، حیث  -

  .الفرد من التعلم في كل األوقات وطوال العمر خارج المدرسة وداخلها

   )154،  152ص  ،2012، والجملسید (  

  :التعلم الذاتيأهداف  -3

األهداف التي یمكن تحقیقها من خالل التعلم الذاتي بتنوع وتعدد المجاالت التي تخدمها ومن  دتتعدتتنوع و 

  :أهم هذه األهداف

  .یؤكد على فردیة التعلم ومسؤولیة المتعلم في تحقیق ذاته -

   )95ص  ،2001، الصوفي( .كن من التعلم المستمر مدى الحیاةیم -

  .یجابیة نحو التعلمإاكتساب المتعلم اتجاهات  -

  .زیادة مقدرة الطالب على التعلم -

زیادة قدرة الطالب على التعامل مع المعلومات الجدیدة جمعا وتنظیما والخروج باستنتاجات منطقیة  -

   )204، ص 2017آخرون، حمد و أ( .ترتبط ارتباطا جیدا بالمقدمات المطروحة

األعمال  نوعیة التعلم وزیادة فعالیته، حیث تكون عملیة التعلم ممتعة ألنها توفرسین یساعد في تح -

التعاون وتنوع مصادر التعلم الحریة في العمل وروح المشاركة و ، ومناخ التعلم المشبع بوالمهمات الفردیة

  .اإلبداعتعلم بنفسه وقدرته على التفكیر و لى نمو ثقة المإوتعدد األدوار لیؤدي ذلك 

اعد في معالجة الضعف الذي یعاني منه بعض الطلبة والمتمثل في نقص معلوماتهم أو مهارتهم یس -

   )96ص   ،2001، الصوفي( .ویمكنهم من استعمال هذه المتطلبات للحاق بأقرانهم

  : مجموعة من أهداف التعلم الذاتي، وهي) 2009الصیفي (ویذكر 
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  .لمواصلة تعلمه الذاتي بنفسهاكتساب مهارات وعادات التعلم المستمر  -

  .یتحمل الفرد مسؤولیة تعلیم نفسه بنفسه -

  .المساهمة في عملیة التجدید الذاتي للمجتمع -

  .بناء مجتمع دائم التعلم -

   )23ص  ،2013، حسن( .قیق التربیة المستمرة مدى الحیاةتح -

 يتاآل وتتجلى أهداف التعلم الذاتي من خالل الدراسة الحالیة في:  

   .الطالب على ذاته في عملیة التعلماعتماد  -

  .ه وقراراته الخاصة بالبحث العلميتحمل مسؤولیة تعلم -

  .ضمان استمراریة التعلم طوال فترة إعداد البحث العلميتعزیز الثقة بالنفس و  -

جة ومعالیمكن التعلم الذاتي الطلبة من تقویم أنفسهم في مسارهم التعلیمي، ومن تم تعزیز نقاط القوة  -

  .البحوث العلمیةنجاز إ نقاط الضعف المرتبطة بإعداد و 

  :مبادئ التعلم الذاتي- 4

  :  أهمها ما یلي ،لتي تسهم في تحقیق التعلم الذاتيتوجد العدید من المبادئ العامة ا

لمین نه مهما تساوت أعمار المتعأتؤكد الدراسات النفسیة والتربویة على  :مراعاة الفروق الفردیة-4-1

مستوى تحصیلهم، إضافة إلى الفروق اهتماماتهم وفي مستوى دافعیتهم و في فإنهم یختلفون في قدراتهم و 

 عشریة،(.وبالتالي كل متعلم فرید ومتمیز في خصائصه ,الجسمیة واالنفعالیة والشخصیة لكل واحد منهم

  ) 27ص  ،2009

إذ یتیح فرصة التعلم الفردي  المتعلمینفالتعلم الذاتي یقوم على مبدأ مراعاة الفروق الفردیة بین 

للمتعلم حسب خصائصه وقدراته الخاصة به لتحقیق األهداف التي یطمح لها من وراء هذا النوع من 

  .التعلم
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 ؛یهتم التعلم الذاتي بإمكانیة تعلم كل طالب تبعا إلمكاناته وسرعته الذاتیة: السرعة الذاتیة للمتعلم-4-2

خطوة بخطوة خالل عملیات التعلم واالكتساب دون تدخل من ت الكافیین لالنتقال الوقإذ یتیح لهم الحریة و 

  ) 43، ص 2016، شنین(.قبل المعلم

كما أنهم یتعلمون وقت ما شاءوا التعامل مع مصادره ى أنه یتیح للطالب حریة التعلم و بمعن  

  .صة دون تدخل أو توجیه من اآلخرینحسب سرعتهم الخاو 

مستویات  أعلى والوصول به إلى ،المتعلمالتعلم الذاتي إلى رفع كفایة  یهدف: إتقان التعلم 4-3

  ) 27، ص 2009، عشریة(.ٕامكانیاتهالتحصیل حسب قدراته و 

ى عالي من األداء في من بین أهم مبادئ التعلم الذاتي الوصول بالمتعلم أو الطالب إلى مستو 

  .مستوى اإلتقان في العمل المنجز بلوغالتعلم و فع كفایته لتحقیق أهداف ، وبالتالي ر عملیة تعلمه

اتي على تزوید المتعلم بالمهارات، یؤكد التعلم الذ: یجابیة المتعلم ومشاركته الفعالة في التعلمإ 4-4

، 2001ملحم، (.حصول على خبرات متنوعةالا یسمح له بتعدد مصادر المعرفة و كم ،واآللیات الالزمة لتعلمه

    )35ص 

 یتیح له فرصة الحصول علىو  ،یجابیا ونشطا أثناء عملیة تعلمهإفالتعلم الذاتي یجعل للمتعلم دورا 

مواقف الي وظفها فیمعارف متعددة ومتنوعة تساهم في إكسابه مهارات واتجاهات وآلیات یستفید منها و 

  .التي تتطلب حل مشكلة معینة

حول اتخاذ القرارات المناسبة یط و المتعلم على التخطیشجع التعلم الذاتي : التوجیه الذاتي للمتعلم 4-5

ا ینمي ، مممع إمكاناته وقدراته مءتتالاألنشطة التي وبالتالي اختیار طرائق التعلم و  ،مواقف التعلم

  ) 44ص  ،2016، شنین(.االستقاللیة الذاتیة لدیه

للتخطیط لعملیة التعلم بنفسه إتاحة الفرصة له ب ذلكو ینمي التعلم الذاتي االستقاللیة لدى المتعلم 

الطرق التي ترك له الفرصة الختیار األنشطة و ، كما یلخطوات الخاصة به حسب إمكاناته وقدراتهوفق ا

، ومن ناحیة أخرى یشجعه على اتخاذ القرارات المناسبة حقیق أهدافه الخاصة هذا من ناحیةلت تالئمه

  .فسهبن التعلمي لمساره التعلیمي
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مجتمع خاصة تفرض المتغیرات المستمرة التي تطرأ على ال: )التعلم مدى الحیاة (تمر لم المسالتع 4-6

 ،مر أو ما یسمى التعلم مدى الحیاةالوظیفیة على الفرد أن یكون في حالة تعلم مستمن الناحیة العلمیة و 

ى لیعد التعلم المستمر من األسس التي یحرص التعلم الذاتي عبهدف التكیف مع متغیرات العصر و 

  ) 35، ص ، د سحارص(.تدریبه علیهاغرسها في الفرد و 

مصادر التعلم المختلفة من كتب  یتیح التعلم الذاتي توفیر: التنویع في مصادر التعلم وأسالیبه 4-7

 خیارات عدیدة ومتنوعة أمام المتعلم كي یختار من بینها األكثرمجة، ومراجع مختلفة و مواد مبر وأفالم و 

  ) 356، ص 2001ملحم، (.مالئمة للهدف الذي یسعى لتحقیقه، وبما یتفق واستعداداته وسرعته

یتعرف على م ذاته حتى حیث یسمح هذا األسلوب لكل متعلم بأن یقوّ : التقویم الذاتي للمتعلم 4-8

الخوف من ك یتجنب المتعلم الشعور بالنقص و یعمل على عالجها ذاتیا، وبذلمواطن الضعف و 

  ) 288، ص 2003زیتون، (.الفشل

  :نظریات التعلم الذاتي -5

ت االتجاهاوم على أساس مجموعة من المبادئ و وٕانما یق علم الذاتي إلى نظریة متكاملةال یستند الت

  :، ومن بین هذه النظریات نجدأسهمت في بلورة هذا التعلم التيو الخاصة بنظریات نفسیة مختلفة 

  :االتجاه السلوكي 5-1 

ي تؤكد على ه، فالتي نادت بأهمیة النشاط الذاتي نظریة ثورندایك من أوائل النظریات النفسیةتعد 

                                                                                    )49 ص ،2015  ،بن زهرة(.مواقف التعلم والتعلیمیجابي الفاعل للمتعلم في إلأهمیة الدور ا

، التغذیة الراجعة ،الثواب، التعزیز: ذلك من خالل مجموعة من المبادئ والمفاهیم النفسیة والتربویة منهاو 

إذ  ؛ )74،  73 ص ،2010،  مسعودي(.أثنائهالتعرف على استعدادات المتعلم واحتیاجاته قبل التعلم و  أهمیة

كون من ییجب أن یكون له دور فعال ونشط في عملیة التعلم و  نهأى أهمیة التعلم الذاتي للمتعلم و یشیر إل

  .اإلجراءات والمبادئ التي تساعد وتحث المتعلم على التعلم الذاتيخالل تطبیق مجموعة من 

ذلك من و  ،من في التحكم بالبیئة التعلیمیةیرى سكنر أن مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین یكو 

ي تقنیة التعلم الذاتي المبرمج والتي انتشرت قد طبق سكنر نظریته فالتعلیمیة و إلعداد الجید للمادة خالل ا

   )، د صد س ،األحمد(.ثم عادت بأشكال مختلفة كالتعلم الذاتي باستخدام الحاسوب في الستینات والسبعینات
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  :االتجاه اإلنساني 5-2

له الحریة لیختار ما یرید تعلمه،  نأو  ورة تعلم المتعلم بنفسه دون قیودجاء هذا االتجاه لتأكید ضر 

أصحاب "، حیث یرى تحقیق الذاتمیزاته التي تساعده على التعلم الذاتي و وكذا الكتشاف أهم خصائصه و 

بن (." على رأسهم روجرز ضرورة تمركز العملیة التربویة حول المتعلم من حیث هو محورهاهذا االتجاه و 

   )50 ص  ،2015 زهرة ،

 Good" جون مان "هو ما أكده و تكوین شخصیة الفرد المتكاملة و هدف التربیة ه نّ إمن هنا فو 

Man  "الشيء یرضي حاجة أو رغبة المتعلم، نه من الصعوبة تعلم شيء إال إذا كان هذا أإذ یرى  ؛

هي  ذواتهمألنفسهم و ألفراد تنمیة اإلى أن العمل الجاد لمساعدة و "  Maslow "ماسلو  "كما ذهب و 

؛ حیث یرى ) 76 ، ص2010مسعودي ، (."Fardener" فردنر "و ما أكده هالوظیفة األساسیة للتربیة و 

ل إلى أهداف محددة الوصو لكل فرد فرصة الكتساب معلومات وتجارب جدیدة و  أصحاب هذه النظریة أن

  .من خالل الذات

  :االتجاه المعرفي 5-3

أن فرصة لكل تلمیذ لكي یتعلم بمفرده، و إتاحة ال لتؤكد وجوب"  piaget "بیاجیه  "جاءت نظریة 

 ،فرج(.هائل التي تتوافر له بما یتالءم ومیوله واهتماماتیتعامل مع الموضوعات التي یختارها من بین البد

كذلك ٕامكاناته و بمعنى أن نجعل التلمیذ یبني معارفه بنفسه بما یتماشى مع قدراته و  )281 ص ،2007

  .على تطویر بناه المعرفیة والعقلیةساعده یخصائصه فهذا س

، بحیث الموجه ذاتیا یعتبر تعلم ذا معنىأن التعلم الحاصل عن طریق االستكشاف " برونر"یرى و 

  : وم هذا االتجاه على عدة مبادئ هيیق

 .اهتماماته التعلیمیة ومراعاةإشباع احتیاجات الفرد  -

 .بنفسهیع المتعلم في اكتشاف المفاهیم والمبادئ تشج -

 .استثارته على حلها بنفسهو  مواجهة المتعلم بمشكلة ما -

       ،2007 فرج،(.المعرفة بنفسهإلى یجابیاته حیث یكون نشیطا دائم السعي للوصول إ نشاط المتعلم و  -

  )281 ص
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 التعلیق على النظریات:  

  :خالل ما سبق عرضه من نظریات التعلم الذاتي نستخلص ما یليمن 

أي یتیح الفرصة للمتعلم لبناء معارفه  ؛محور العملیة التعلیمیة التعلمیةیجعل التعلم الذاتي المتعلم  -

  .مهاراته الذاتیة فضال عن سیره في عملیة التعلم حسب سرعته الذاتیةإمكاناته و  بنفسه وفق قدراته،

ن أهمیة م الذاتي لما له میعد االتجاه السلوكي من أوائل النظریات التي نادت بضرورة تطبیق التعل -

تي لم حیث راعت فیه العدید من الشروط ال ،بالغة في تعلم المتعلم وجعله في حالة نشاط دائم ومستمر

ى تطویر هذا األسلوب من التعلم وجعله أكثر مرونة وسهولة سعت إلتتطرق إلیها باقي النظریات، و 

یحقق لتعلم الذاتي أهمها التعلم المبرمج الذي السباقة في ابتكار أسالیب جدیدة لكانت حیث  لالستخدام

المتعلم لحثه على هي من بین النظریات التي اهتمت بتعزیز استجابة للمتعلم خبرات ومعارف جدیدة و 

  .عملیة التعلم واالستمرار فیها

یة أكد أصحاب االتجاه اإلنساني على ضرورة ترك المتعلم ینمي ذاته بنفسه باعتباره محور ومركز العمل -

وتطویر قدراته بنفسه مما یؤدي به إلى تكوین التعلیمیة التعلمیة، من خالل اكتساب المعارف والخبرات 

شخصیة متكاملة من جمیع جوانبها بناء على تحقیق رغباته وبلوغ حاجاته الذاتیة التي تؤدي به إلى 

  . تحقیق التعلم الذاتي

إلى ضرورة جعل المتعلم یبني تعلماته بمفرده دون  "بیاجیه  "تتجه النظریة المعرفیة التي جاء بها و  -

، وهذا بقصد رین له حسب ما تقتضیه إمكاناته وقدراته وبما یتالءم مع اهتماماته ومیوله الذاتیةعون اآلخ

هذا ل المشكالت باالعتماد على ذاته و حجعل المتعلم في حالة نشاط دائم والوصول إلى المعرفة بنفسه و 

 وأعقلیة عالیة تسمح له ببناء معارف جدیدة ؤولیة تعلمه وممارسة عملیات معرفیة و ما سیجعله یتحمل مس

  .ة وتطویر خبراتهتنمی باإلضافة إلى بیئته تنظیمها بما یتماشى مع معارفه و 

 منرغم بالف من عملیة التعلم الذاتي للمتعلمر نها جاءت لتطوّ یتضح لنا أ بالمقارنة بین هذه النظریات و  -

ة منسجمة تكاملم في مجملها تقدم نظرة  إال أنها تعلم،الن كل نظریة ركزت على جانب محدد في عملیة أ

 التعلم الذاتيتطویر و كبیرة في إثراء   بدرجة اختالفها ساهمالنظریات و  تعدد هذه أنّ و  حول التعلم الذاتي
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یة كبیرة في المؤسسات كسبه أهمأن االتجاهات الحدیثة في العصر و هذا ما جعله م هوتحقیق الغایة من

  .التقدملى البحث والتطویر و إخاصة التعلیم العالي الذي یسعى التربویة و 

  :أسالیب التعلم الذاتي- 6

، لدى سوف وتعددها أسالیب التعلم الذاتي تنوع إلىر التكنولوجي الحاصل في عصرنا التطو  أدى

  :في هذا النوع من التعلم نتطرق ألهم األسالیب المتبعة

  :جالتعلم المبرم 6-1

لى إیقوم على تقسیم المادة " ،ذ القدم فهو طریقة للتعلم الذاتياالهتمام بالتعلم المبرمج من أبد

أبو (."یحصل على تعزیز بعد كل خطوة لضمان تقدمه بنجاحرة یدرسها المتعلم دراسة ذاتیة و خطوات صغی

   )186 ، ص2006، جادو

بحیث یضبط فیها المتعلم  ،الذاتيیستخدم هذا المصطلح لیدل على تقنیة جدیدة في التعلم و 

 .التعلمبواسطة برنامج تعلیمي یقود المتعلم خطوة بخطوة للوصول إلى األهداف السلوكیة المرجوة من 

   )88 ص ،2005عثمان، (

على شكل مراحل بحیث ال ینتقل  التعلمیةفهذا النوع من التعلم یتم من خالل تقدیم المادة التعلیمیة 

تحفیزه كلما نجح بغیة إال إذا نجح في المرحلة األولى ویتم تشجیعه و المتعلم من مرحلة إلى أخرى 

   .لوصول إلى أهداف التعلم المرجوةا

تعلیمیة في خطوات صغیرة متدرجة الخبرات التحكم في ترتیب المهارات و الوم على هو یقو 

المعارف كز على التدرج في بناء الخبرات و بمعنى أن هذا األسلوب یر  )352، ص  2001،ملحم(.ومتسلسلة

  .علم من استیعاب المادة التعلیمیةمن السهل إلى الصعب حتى یتمكن المت

  : من نوعین أساسیین هما التعلم المبرمج ویتكون

 البرنامجذاته في تقدم المادة التعلیمیة للذین یستخدمون التتابع : البرامج الخطیة. 

 تقدم في نهایة كل إطار مجموعة من البدائل المقترحة بحیث یختار المتعلم :البرامج المتشعبة 

 )289، ص 2007، جفر (.منها اإلجابة التي یعتقد بصحتها
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  : الحقائب التعلیمیة 6-2

اد نظام تعلیمي یشمل مجموعة من المو  "فهي  سالیب المنتشرة في تفرید التعلمتعتبر من األ

حسب سرعته ن یتفاعل معها معتمدا على نفسه و یستطیع المتعلم أ المترابطة ذات أهداف متعددة ومحددة

  ) 41، ص 2009وآخرون،  الصرایرة( ". الخاصة

میة محددة بمعنى أنها برامج متكاملة تتكون من مجموعة من األنشطة التي تشكل وحدة تعلی

كفایاته بحیث ال ینتقل من جزء من وذلك لتحسین مهاراته و الفردي الذاتي تتیح للطالب التعلم  األهداف

  .میة التعلمیة حتى یتقنه بشكل جیدالمادة التعلی

  : التعلم باستخدام االنترنت 6-3

االنترنت من بین أحدث وسائل االتصال في العالم  فهي طریقة تمكن المتعلم من الحصول تعتبر 

 ،بني دوميو   اقنالش(."واقع التعلیمیة المتوفرة علیها لمعلى أیة معلومة بخصوص موضوع محدد من خالل ا

حیث یتم استعمالها في التعلم الذاتي لتسهیل عملیة التعلم على الطالب إذ یتیح له   )244، ص 2010

  .یرید مكانأي في راد و أسهولة الحصول على المعلومات وقت ما 

  : التعلم باستخدام الحاسوب 6-4

إذ یستعمل في شتى المجاالت ومن بینها  ؛حدیثة في عصرنا الحاليأهم تقنیة یعتبر الحاسوب 

كبیرة للتعلیم عن طریق التواصل والتفاعل بین فالحاسوب آلة تسمح بتحقیق فاعلیة " التعلیم والتعلم 

    )277ص  ،2010 ،وعلیان تیوهشا(."الطالب والمادة التعلیمیة

ختلف البرامج التعلیمیة التعلمیة، والتي تحمیل میتم استعمال الحاسوب في التعلم الذاتي من خالل 

طریق الحاسوب من خالل  یتم التعلم عنتساعد الطالب على التعلم وتطویر مختلف مهاراته وكفاءاته و 

   )238، ص 2009یماني، ال(.ن طریق المحاكاة واأللعاب التعلیمیةعالتدریب والممارسة و 

  :التعلم باستخدام المكتبات 6-5

ر عن طریق توفیر المصادم الفردي وفق شبكة مكتبیة محددة المكان األمثل لممارسة التعلتعتبر 

  )28، ص 1987، الشافي عبد(.للطالب المختلفة والمیول القدرات تناسب التي المتنوعة
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میة تحتوي على ٕاعالیة التعلمیة فهي مؤسسة تثقیفیة و تعتبر عنصرا مهما في العملیة التعلیمإذ 

          ) 90 ص ،2019، آخرونو  محمد(.األخرى كالمقاالتمواد المكتوبة الالكتب و مجموعة من 

االستفادة منها من أهم على ارتیاد المكتبة والتعرف على طرق استخدامها و د و عالت تعتبر عملیةو 

االتجاهات من لما لهذه المعلومات و  العالي األمور التربویة التي یجب التركیز علیها في برامج التعلیم

   )225 ص ،1987 ،السنبل(.لدى الدارسین یجابي على تنمیة مهارات التعلم الذاتيإتأثیر 

طالب الجامعة من الحاسب اآللي  درجة استفادة أنّ ) 2019(آخرون دراسة بابكر و  أكدت حیث

  . التعلم الذاتي كان بدرجة متوسطة المكتبة فيو 

ضه حول أسالیب التعلم الذاتي، أنه رغم االختالف عر في األخیر یمكن القول من خالل ما تم و 

وهي أن المتعلم محور العملیة التعلیمیة  غیر أنها تتمحور في فكرة واحدة التباین بین هذه األسالیبو 

اآلخرین فهو الذي  دة أو توجیه من األفراددون مساع بنفسه التعلیمي التعلميیقوم بنشاطه  أنهالتعلمیة و 

مهاراته بذاته باالعتماد على أسالیب عن مصادر المعلومات ویطور من خبراته و  یبحثیبني معارفه و 

  .التعلم الذاتي سواء التقلیدیة أو الحدیثة
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  :خالصة الفصل

إذ یعتبر تعلم فردي مستقل  ؛تعلم الذاتي نوع من أنواع التعلمن لنا أن الفي ختام هذا الفصل تبیّ 

وذلك دون الحاجة لمساعدة اآلخرین حسب قدراته وسرعته الذاتیة و یقوم فیه المتعلم بتعلیم نفسه بنفسه 

حیث  ،معرفة علمیة جدیدةخبرة أو جل اكتساب أذها من ینفتالمناسبة و التعلمیة األنشطة التعلیمیة  ارباختی

الخاصة به  تطبیق مختلف األسالیبكافیة إلتقان المادة التعلیمیة من خالل یمنح لكل متعلم الفرصة ال

ویساعدهم على  الفروق الفردیة بین المتعلمین بمراعاة التعلم الذاتي یقومكما  في تعلمه المتعلم التي تساعد

  .التعلم مدى الحیاة

نب فإنه بالضرورة مختلف الجوا فيما یحققه من تقدم للطالب وحسب إیجابیات التعلم الذاتي و 

ة على إنجاز بحوث عالیة الجودة ویحسن من القدر الجامعي في تطویر البحث العلمي و یساعد الطالب 

 الفصل المواليو كفایات البحث العلمي التي یحتاجها الطالب خاصة إذا كان طالب الدكتوراه مهارات و 

   . الباحث العلميفایات البحثیة لدى باألخص الكو لبحث العلمي سیخصص لمفهوم ا

 

 

  



 

  كفایات البحث العلمي : ثالثالفصل ال

  تمهید 

  . مفهوم البحث العلمي – 1

  .خطوات البحث العلمي – 2

  . صعوبات البحث العلمي – 3

  : كفایات البحث العلمي – 4

  .مفهوم كفایات البحث العلمي – 1 – 4   

  . مصادر كفایات البحث العلمي – 2 – 4   

  . البحث العلمي أنواع كفایات – 3 – 4   

  . كفایات البحث العلميلم الذاتي و التع – 5

  

  خالصة الفصل 
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  :تمهید

ي تقدم مؤسسات التعلیم العالي بالبحث العلمي خاصة الجامعات لما له من دور فارتبط نمو و 

ذ أصبح البحث العلمي وكفایاته من المواضیع الهامة التي لقیت اهتمام ، إتطور كافة المجاالت العلمیة

تحقیق جودة البحوث وأهم معاییر نجاز البحث إالتي یقوم علیها  د أهم الركائزالباحثین باعتبارها أح

االلتزام بالمهارات  لذلك وجب علیهم  ،طلبة الدكتوراه؛ وأهمها خاصة بحوث طلبة الدراسات العلیا العلمیة

  .أطروحة الدكتوراهالبحوث العلمیة و  بها في إعداد االتصافتوافرها لدیهم و ضرورة البحثیة و  الكفایات و 

وأهم الصعوبات  ,خطواته ,ل التعرف على مفهوم البحث العلميوسنحاول من خالل هذا الفص

مفهومها مصادرها أیضا كفایات البحث العلمي من حیث باحث أثناء إعداد البحث العلمي و التي تواجه ال

  .  علميتنمیة كفایات البحث اللننتهي باستخالص دور التعلم الذاتي في  ,وأنواعها

   :مفهوم البحث العلمي - 1

  : لغة -  1 – 1 

) العلمي(و) البحث: (یتكون من كلمتین هما   )Scientific Research(مصطلح البحث العلمي

  .نسبة إلى العلم

: هو من بحثفي التراب أو تحته، و  الشيءطلب : هو Recherche / Researchفالبحث 

Chercher / Search  أي فّتش ونبش واستقصى؛.  

  . أي حاوره وجادله وبین له مقصوده بالدلیل: باحثه: یقال

  . وهو جمع أبحاث وبحوث ،حاول معرفة حقیقته :وبحث في األمر

   )12ص  ،1998 ،فضل اهللا(    

  . جمع المسائل التي تتصل بهو  بذل المجهود في موضوع ما: والبحث هو

    )84ص ، 2008 ،مومني(   
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 .المعرفة والدرایة وٕادراك الحقائق: العلمي فهي صفة منسوبة إلى العلم؛ والعلم معناهأما كلمة 

  ) 373ص  ،2011 ،السید(

  :اصطالحا 1-2

بین تعاریف البحث العلمي  منو  ،لعلمي لتعدد وجهات نظر الباحثینالبحث ا یفتعار لقد تعددت 

  : ما یلي

التي نستطیع من خاللها تقصي الحقائق أو الوسیلة ": بأنه )Rummel 1964(عرفه رومل 

 ."التحقق  منهاأو للعالقات ما بین المتغیرات والتي تعمل على تنمیة المعرفة و  فحص متین للمعلومات

    )23ص ، 2014 سالمة،(

من خالل تعریف رومل یتبین أن البحث العلمي عبارة عن وسیلة أو أداة یستخدمها الباحث 

أو فحص للمعلومات بطریقة علمیة أو الكشف عن العالقات بین  ،الحقائق والمعارفوالتنقیب عن للبحث 

    .إلى المعرفة ومعالجة المشكالت التي تواجهه المتغیرات بهدف الوصول

ناقد , تجریبي, مضبوط, تقص منظم": بأنه )Kerlinger 1973(كما عرفه كیرلنجر 

   )  42ص  ،2009 ،عطوي(."ظاهرة ما لالفتراضات حول طبیعة العالقات بین المتغیرات في

اعتبر البحث العلمي عملیة تقص وبحث منظم وفق خطوات  ما یالحظ على هذا التعریف أنه

نقدها نقدا دقیقا من خالل وضع فرضیات مالحظة الظاهرة و و  یسمح بقیاس مضبوطة، بحیثمحددة و 

   .الفرضیاتالحصول على نتائج لهذه المدروسة و لمتغیرات الظاهرة 

ناقدة محاولة دقیقة ومنظمة و " :البحث العلمي بأنه) Van Dalen 1990(ف فان دالین عرّ و 

   ) 26ص , 2011, الواديو   العساف(."التي تواجهها اإلنسانیةللتوصل إلى حلول لمختلف المشاكل 

افة كو ؤكد على أن البحث العلمي طریقة وعملیة تستخدم لحل مختلف جاء هذا التعریف لی

البحث  التنظیم لكافة مراحل هذاتكون  هذه العملیة تتسم بالدقة و شرط أن , التي تواجه اإلنسانالمشكالت 

في النهایة إلى تحقیق  الباحث البناء الذي یقودالتركیز على النقد الهادف و من بدایتها حتى نهایتها و 

  .شكلة ماهو إیجاد حل أو مجموعة حلول لمجراء البحث العلمي و الهدف من إ
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 مناهج علمیة معینةأسالیب و  بإتباعالتقصي المنظم ": فقد عرفه بأنه )2008( عنایةأما غازي 

 ،عنایة( "التأكد من صحتها أو تعدیلها أو نقدها أو إضافة الجدید لها للحقائق العلمیة بقصد اكتشافها أو

   )108ص  ،2008

بحث عن الحقیقة بطریقة  نجد أن غازي عنایة في هذا التعریف اعتبر البحث العلمي تقصي أو

العلمیة لزیادة المعرفة  اإلجراءاتو ى مجموعة من األسالیب المناسبة منظمة منهجیة من خالل االعتماد عل

ید في حل مشكلة حقائق جدیدة تفا أو تعدیلها أو استخالص مبادئ و أو الكشف عنها أو التأكد من صحته

  . معینة بكفاءة

قواعد عامة یمكن هدف إلى اكتشاف حقائق و استقصاء دقیق ی": بأنه )Whitney( وعرفه  ویتني

  ) 34ص  ،2009 ،أبو حلوو  الجاردي( ."التأكد من صحتها

حیث یحدد كل السبل , البحث العلمي استقصاء یتم بدقة وتنظیمیعتبر  هذا التعریف أننالحظ 

حقق منها التي یمكن الت القواعدالمعارف والمعلومات والقوانین و و  تي تؤدي إلى الحصول على الحقائقال

معمقة لكشف قوانین أو حقائق جدیدة یمكن فهو دراسة مفصلة و , عن طریق وضع الفرضیات والتجربة

  . أكد من صحتها والتحقق منهاالت

ل عملیة منظمة تهدف إلى التوصل إلى حلو ": فهو )2010(الشریفین أما تعریف الكیالني و 

 ا استخدام أسالیب في االستقصاء والمالحظة المقبولة هیتم فی, للمشكالت أو إجابات عن تساؤالت

    )21ص  ،2012 ،نوفلو عواد أبو (."یمكن أن تؤدي إلى معرفة معینةو  ارف علیها بین الباحثین في مجالالمتعو 

؛ إذ ركز على أن البحث العلمي عبارة تعریف شامل نوعا ما للبحث العلميفمن الواضح أن هذا ال

عن طریق , بحث عن إجابة مقنعة لهذا التساؤلضرورة التتطلب وجود سؤال و رح لمشكلة ما عن ط

بین الباحثین في نفس المجال أو االعتماد واستخدام أسالیب وٕاجراءات منهجیة وبحثیة متعارف علیها 

ف من إجراء هذا البحث والهد, تم قبول النتائج المتحصل علیها والوثوق فیها واالستفادة منهاالتخصص لی

الوصول إلى معرفة جدیدة تمكننا من تفسیر ظواهر معینة أو التحكم فیها أو التنبؤ بها و  لحصولهو ا

  . أسمى أهداف البحث العلميمستقبال وهذه 
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عملیة تقصي للحقائق وطریقة : "عاریف نستخلص أن البحث العلمي هوهذه التلمن خالل عرضنا 

أسالیب ومناهج بحث علمیة باستخدام و  ,ت محددةوفق خطوا, دقیق, منهجي, تفكیر ناقدة تتم بشكل منظم

وبهذا الحصول على , موعة من األسئلة قصد حل مشكلة ماجابة عن تساؤل أو مجلوصول إلى اإلتهدف ل

احثین للقیام ببحوث أخرى الب تهیئو دة تطور قوانین سابقة لها أحقائق أو استخالص قوانین جدیمعارف و 

  . "مستقبال

  :العلميخطوات البحث  -2

ي بمجموعة من الخطوات األساسیة والجوهریة التي  تتداخل یقوم الباحث أثناء إعداد البحث العلم

سلسلة من الخطوات تستخدم من  هيٕانما إلى مراحل  منفصلة و  اإذ ال یمكن  تقسیمه, وتتشابك فیما بینها

وعموما یمكن شرح كل , البحثختلف فیما بینها حسب طبیعة وهذه الخطوات تبشكل مترابط  قبل الباحث

 : كما یليالخطوات خطوة من هذه 

  : تحدید المشكلة-2- 1

كون بعیدة ، بحیث تا في مجال الجهد العلمي للباحثینتحدیدها تحتل مكانا مهماختیار مشكلة البحث و 

  ) 87، ص 2013، الجبوري(.عن الحیاة الشخصیة واألهداف الذاتیة وتكون قریبة من واقع الحیاة

دفعه  ،موض تجاه موضوع ما في مجال تخصصهنعني بتحدید المشكلة شعور الباحث بحیرة وغو 

التي تعد أهم خطوة باعتبارها تأخذ یة له عن طریق طرح مشكلة بحثیة و إلى محاولة البحث عن إجابة علم

قا وأیضا لضبطها وتحدیدها تحدیدا علمیا دقی اكبیر  اوقت لضبط المتغیرات حیث یبدل فیها الباحث مجهود

  .  لمشكلة من خالل االحتكاك بالواقعلمام بجمیع جوانب هذه ااإل

  : ومراجعة البحوث السابقة االستطالعیةالقراءات - 2-2

لكتابات المختلفة في مجال بحثه وتخصصه اج الباحث إلى القراءات األولیة ومراجعة األدبیات و یحتا

ذلك لما لها من أهمیة في توسیع معرفته بموضوع و  )56ص  ،2006آخرون، و لحمداني ا(.بشكل واسع ومعمق

، كما أن للدراسات السابقة دور في تعرف الباحث على الجوانب ثه وكذلك تساعده في البدء بالبحثبح

تساعده أیضا  كما تساعده في وضع الفرضیات بناء على نتائج  هذه الدراساتها و یلإالتي لم یتم التطرق 

  . في باقي خطوات البحث
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   :البحثفرضیات تحدید صیاغة و - 3-2

    )67، ص 2014سالمة، ( .أولیةالمبحوثة بصورة مبدئیة و  تفسیر للظاهرةالفرضیة تساهم في تقدیم تصور و 

حاولة الوصول إلى معها الباحث لتفسیر مشكلة البحث و بمعنى أنها إجابة مؤقتة عن التساؤل یض

  . ااإلجابة عنها ومن تم قبولها أو رفضه

  :خطة البحث تصمیم- 4-2

 .حیث یوضع تصور واضح وهیكل للبحث للبحث،على عمل مكتوب یعد تصمیم خطة البحث دلیل 

  ) 64ص  ،2006 ،وآخرون لحمدانيا(

لباحث أثناء إجرائه الدلیل الواضح الذي سوف یسیر علیه افتصمیم خطة البحث تمثل المخطط و 

وكیفیة إجراء كل ، حیث یقوم بكتابة خطة شاملة یوضح فیها الجوانب األساسیة لبحثه للبحث العلمي

یحدد  مضبوطهایة هیكل عام و خطوة من خطوات البحث منذ بدایته حتى نهایته والتي تشكل في الن

  .للباحث الطریق الذي یسلكه

  : المعلوماتجمع البیانات و - 5-2

ة كافیة للمصادر المطلوبة كالكتب، یعتمد على مراجعجمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري 

االستبانة، المقابلة، بالبحوث المیدانیة یكون باعتماد جمع المعلومات المتعلقة المقاالت، و ،الدوریات

  ) 65، ص 2006وآخرون،  الحمداني( .المالحظة واالختبارات

من مختلف مصادر المعلومات  الجانب النظري تم جمع المعلومات المتعلقة بفي هذه الخطوة ی

فیتم الحصول علیها عن طریق ومات المتعلقة بالجانب المیداني ، أما المعلالمتوفرة الورقیة أو االلكترونیة

  .ع البیانات التي أهمها االستبانة، المقابلة، المالحظة واالختباراتاستخدام أدوات جم

  : تحلیلهاعرض البیانات و - 6-2

لوصول إلى صحة أو زیف المحللة للمیة من واقع البیانات المجمعة و الفروض العتختبر في هذه المرحلة 

    )27ص  ،2015، يصبحو  كریم(.هذه الفروض
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هي عرض جمیع البیانات تي مرحلة مهمة في البحث العلمي و البیانات تأبعد جمع المعلومات و 

تفسیرا منطقیا من أجل الوصول إلى تفسیرها و حصائیة وتحلیلها تحلیال دقیقا إالمتحصل علیها في جداول 

  . ن خاللها قبول الفرضیات أو رفضهانتائج واستنتاجات علمیة یتم م

  : صعوبات البحث العلمي-3

حدد قد لو ، لصعوبات التي قد تعیقهمجموعة من اقیامه بالبحث العلمي لأثناء الباحث یتعرض 

  : يالبحث العلمي والتي تتمثل فیما یلمجموعة من صعوبات  )م 2012(عسیري عبد اهللا علي إبراهیم 

عنوان البحث، كتابة مقدمة البحث، مصادر وتتضمن صیاغة  :صعوبات المدخل إلى البحث - 1-3

علیها ، تحدید  بةلإلجا، وضع أسئلة محددة للبحث الحصول على مشكلة البحث، صیاغة مشكلة البحث

اإلجرائیة لمصطلحات البحث، تعریف حدود البحث عریفات ، كتابة التأهداف البحث، تحدید أهمیة البحث

   ) 50، ص 2012، عسیري(.)الموضوعیة، الزمانیة، والمكانیة( 

ر واضح عن موضوعات اإلطار وضع تصو : الدراسات السابقةصعوبات اإلطار النظري و  - 2-3

ر المراجع فتو ، المنطقي لموضوعات اإلطار النظري، حداثة موضوعات اإلطار النظري ، التسلسلالنظري

ل ، تحلیاألساسیة للدراسات السابقة، حداثة الدراسات السابقة صادرم، توفر الالالزمة لإلطار النظري

الربط ، اتفاقها وتعارضهاتحدید نقاط نة بین نتائج الدراسات السابقة و ، المقار الدراسات السابقة بطریقة ناقدة

لفرضیات ، كیفیة استخدام الدراسات السابقة كمصدر أساسي بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة

  ) 56، ص 2012، عسیري(.البحث

مجتمع األصلي للبحث ، تحدید الالفصل بین مناهج البحث المختلفة: صعوبات إجراءات البحث - 3-3

تحدید الحجم األمثل لعینة البحث، كیفیة الحد من أخطاء  ،الشروط التي تحدد نوع العینة، تحدیدا دقیقا

 االتساق( ، اإللمام بطرق حساب الثبات أهداف البحثو  داة البحث المناسبة وفقا لطبیعة، اختیار أالعینة

سالیب اإلحصائیة ، تحدید األ، اإللمام بأنواع صدق األداة...) االختبار، إعادة الداخلي، الصور المتكافئة

   ) 62، ص 2012، عسیري(.للبحث، صیاغة فرضیات محددة المناسبة

یجة بداللة الفرضیة ، مناقشة كل نتاإللمام بعملیة تفسیر النتائج: البحث نتائجصعوبات تفسیر  - 4-3

 ،علیها االستدالل، تتبع العالقات السببیة و المرتبطة بها، تفسیر النتائج الوصفیة، تفسیر النتائج االستداللیة
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البحوث التجریبیة وشبه التجریبیة، الربط بین تفسیر النتائج واإلطار النظري، الربط بین  تفسیر نتائج

التمییز بین الداللة اإلحصائیة والداللة ، ود دلیل على أن النتائج لم تنحرف، وجات السابقةالدراسالنتائج و 

    )68، ص 2012، عسیري(.العملیة

معرفة الفرق بین ملخص وموجز البحث، : والمقترحاتوالتوصیات صعوبات خالصة البحث  - 5-3

ة على ربط ، القدر كلمة 1000 – 500ة البحث في حدود ، كتابة خالصعرض خالصة البحث بدقة

  ) 74، ص 2012عسیري، (.التوصیات بنتائج البحث، إیجاد توصیات إجرائیة، إیجاد مقترحات قابلة للتطبیق

 ، الفرقالبحث عن المراجع، كتابة المراجع بطریقة صحیحة كیفیة :التوثیقو  صعوبات المراجع  - 6-3

الفرق بین كتابة البحث المنشور وغیر المنشور، توثیق ، قائمة المراجعو  بین كتابة المرجع في متن البحث

التي  ، توثیق المعلوماتمرجع لمؤلف مجهوللتوثیق  ، التوثیق لمرجع ظهر أكثر من مرة ،النص المقتبس

 .المرجع الثانوي و  یق المرجع األساسي، توثصال الشخصي، توثیق مصادر االنترنتحصل علیها باالت

   )79، ص 2012، عسیري(

هذا ما لعدید من الصعوبات أثناء إعداد وكتابة بحوثهم العلمیة، و تواجه طلبة الدراسات العلیا او 

أظهرت نتائجها تفاوت التي و  )م 2018(أشرف كنعان لتي قام بها كل من طالل الزعبي و أكدته الدراسة ا

بالجامعات ) طلبة الماجستیر وطلبة الدكتوراه(راسات العلیا في درجات الصعوبات التي تواجه طلبة الد

  .صعوبات كبیرة إلى صعوبات متوسطة التي تراوحت بیناألردنیة و 

   :یوضح تلك الصعوبات حسب درجتها الشكل اآلتيو 
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طلبة الماجستیر (العلیا تي تواجه طلبة الدراسات یوضح صعوبات البحث العلمي ال: )01(رقم  الشكل   

   ) من إعداد الطالبتین(  .)طلبة الدكتوراه / 

  : كفایات البحث العلمي -4

  : مفهوم كفایات البحث العلمي -4-1

  : مفهوم الكفایة – 1 – 1 – 4

  : لغة -1

  : في لسان العرب البن منظور ما یليورد 

الكفء والكفوء، على فعل وفعول والمصدر النظیر وكذلك : كافأه على الشيء مكافأة وكفاء، والكفي: كفأ

  . الكفاءة بالفتح والمد

   ) 158، ص 2010، الجماعي(.النظیر والمساوي ومنه الكفاءة: والكفء

، روناكبخشان  و (.هي ما یكفي ویغني عن غیره كفى یكفي، أي حصل به االستغناء عن سواه:الشيءكفایة و 

   )7، ص 2010

  :اصطالحا - 2

 ،تتمثل في امتالك الشخص المعلومات، والمهارات": بأنها) 1987(الطوبجي الكفایة  یعرف

هي باختصار تعبیر عن مدى مناسبة الشخص بهذه مة لتحقیق مستوى مقبول من األداء، و الالز  والقدرات

    )93،  92ص ، 2010 ،الفاضل(."االمكانات للقیام بالمهمة المطلوبة 

ج المرغوبة مع اقتصاد في الجهد نجاز النتائإالقدرة على ":هيأن الكفایة ) Good(یرى جود 

    )28، ص 2003الفتالوي، (."النفقاتوالوقت و 

: بأنها)   2006Oghg hgskcivilian(مكتب إدارة األفراد في الوالیات المتحدة عرفها 

، 2016، الطعجان(."قیاسهاالتي یمكن مالحظتها و  السلوكاتمجموعة من المهارات، والمعرفة، والصفات و "

    )369ص 



 كفایات البحث العلمي                                       الفصل الثالث                 

 

44 
 

المعارف مجموعة المهارات، االتجاهات، القیم، و : تقدم یمكن القول أن الكفایات هي من خالل ماو 

  . ل المشكالت التي تواجهه بكفاءة وفاعلیةالتي یكتسبها الفرد حیث یوظفها في ح

  : كفایات البحث العلمي – 2 – 1 – 4

مجموعة المهارات والمعارف ": تعرف كفایات البحث العلمي بأنها لغایات الدراسة الحالیةو 

منهجیة وراه إلجراء بحثه بطریقة منظمة و هو طالب الدكتي یجب أن یدركها الباحث العلمي و الصفات التو 

تتسم بمعاییر الجودة  بالتالي إعداد أطروحةستفادة منها، و یمكن االنتائج علمیة دقیقة تحقق له في النهایة 

یات علمیة، كفایات فنیة ، كفاكفایات شخصیة: شروط وضوابط البحث العلمي؛ وهذه الكفایات هيضمن 

  . "إجرائیة

  : مصادر كفایات البحث العلمي-2 -4

  : تتمثل فیما یليلكفایات البحث العلمي مجموعة من المصادر 

  .البحث العلميمثل أهم مرتكزات النظریات التربویة التي توهي  :المصادر النظریة - 1 -4-2

د لهم بالكفاءة الدقیقة ألداء مجموعة ممن یشهویقصد بها المالحظة المنظمة و  :المالحظة - 2 – 4-2

، 2017، مخلص(.الهامة في البحث العلمي ، للوقوف على قائمة من الكفایاتفي میدان العمل والتخصص

                                                        )82ص 

               .   وهي المعدة سابقا في موضوعات ومؤسسات متشابهة :القوائم الجاهزة - 2-3- 4 

توجیه الباحثین نحو البحث هم الخبراء الذین یمتلكون المعرفة الالزمة لو  :خبراء المهنة -  4 - 2 - 4

                                                                                         .    العلمي

الفرد  األدوار التي یقوم بهاالمصادر المهمة لتحدید المهام و  هي منو  :االستقراءالتخمین و  - 4-2-5

      )82، ص 2017 ،مخلص(.تغیرات الحالیة والمستقبلیةالمفي ظل الظروف و 

وهي طبیعة المیدان وحاجاته، أي دراسة المجتمع وتطوراته والتغیرات التي : حاجات المیدان – 6- 4-2

                           . یمر بها وتداعیاتها وانعكاساتها على الفرد والمجتمع
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د الكفایات الخاصة المعارف التي تحدویقصد به تحلیل المهام واألدوار و  :تحلیل البیانات - 7 – 2-  4

 .  بالبحث العلمي

   ) 82، ص 2017، مخلص(  

  : أنواع كفایات البحث العلمي – 3 -4

  : هي هذه الكفایاتحث كفایات یجب أن تتوافر فیه، و للبا

الفضائل التي یجب أن كفایات تتعلق بالباحث نفسه وشخصیته و الوهذه  :كفایات شخصیة 1-  4-3

یكون على مستوى معین في تعامله وعالقاته باآلخرین، یتحلى بها باعتباره إنسانا یقوم بعمل یتطلب أن 

التي  االستمراریة حتى لو طالت الفترة الزمنیةدرته على متابعة العمل الذي بدأه، والتحلي بالصبر و في قو 

في و مرت علیه في تقصي األمور واستطالعها، حتى یكون على بینة من أمره ودرایة بما یجري حوله، 

   )28، ص 2016، حسن(.له في زیادة معرفته في أمور بحثهلتكون عونا  ة معرفته اللغات األجنبی

 تمكنهحیث  نفسه بالباحث العلميت الشخصیة المتعلقة القدراالشخصیة هي اإلمكانات و  فالكفایات

 تمكنه من جهة أخرى فإنّ ، و األمور المرتبطة بها هذا من جهة معرفة كافةعلى  تساعدهمن إعداد بحوثه و 

  .من كل جوانبها اإلحاطة بهاو  هحول بحوث معارفهو  ركاتهساعده في توسیع مدیة یبمن اللغات األجن

القدرة على إعداد البحث، تناول : ینبغي أن یتحلى بها كل باحث، ومنهاو  :كفایات علمیة 4-3-2

البیانات وتوحیدها الفرضیة، تحدید الهدف، اختیار منهج مناسب للبحث وأسلوب جمع   ، صیاغةالمشكلة

     )45، ص 2004، فائقشوكت و (.ةتوصیات مفیدالخروج باستنتاجات و عرضها و وتفریغها وتحلیلها و 

ي جمیع التحكم فعلى تحدید المشكلة وضبطها و  الباحث العلميقدرة تتمثل الكفایات العلمیة في 

البحث ومحاولة الربط المفاهیم المتعلقة بموضوع الحقائق و  التقصي عنها و ٕاتقانو خطوات البحث العلمي 

، وأیضا سم خطة منهجیة واضحة للسیر وفقهار ها من خالل القدرة على التنظیم و من االستفادةبینها و 

مام بجمیع أسالیب البحث العلمي وطرق اإللالخاصة بالبحث و  الدراساتمختلف المراجع و اإلطالع على 

وتوصیات یمكن اعتمادها واالستفادة منها مستقبال  استخالص نتائجو  تفسیرهاجمع البیانات وتحلیلها و 

   .الخروج بتقریر شامل حول البحثو 
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لجتها بناء تقریر معاالباحث بالمشكلة أو موضوع بحثه و هي توازي شعور و  :كفایات منطقیة 4-3-3

تبدو لدى الباحث على شكل قدرات فردیة یتمكن بها من كشف طبیعة على أسس منطقیة مقنعة، و 

، ومن تم تحدید مدى الحاجة لحلها األمر الذي یقرر نتیجته المضي المشكلة وتحلیل ظروفها المختلفة

    )60ص  ،2000، ملحم(.إلیه أو تدني مستوى أهمیة البحث قدما في البحث أو الكف عنه لعدم الحاجة

وفق  تحدیدهاو  اختیار المشكلة المراد دراستها الباحثالكفایات المنطقیة للبحث العلمي تسهل على 

قدراته من خالل جهوده و  ، والشعور بمدى أهمیتها وضرورة االهتمام بدراستهاأسس منطقیة واقعیة مقنعة 

یستطیع االستمرار في دراستها كان  ما تقریر إذاته الذاتیة لكشف طبیعة المشكلة وتحلیلها و ٕامكاناالفردیة و 

  .نقص الحاجة إلیهالعدم أهمیتها و  تغییرها و أو التخلي عنها 

، نفیذ الخطط الموضوعة لبحث مشكلتهالتي تعبر عن قدرات الباحث على تو  :كفایات إجرائیة 4 -4-3

الحلول المرجوة صول إلى تفسیرها بهدف الو بما تشتمل علیه من إدارة البحث وجمع البیانات وتحلیلها و 

    )31، ص 2016 حسن،(.المناسبة

على إدارة بحثه وتنظیمه وتنفیذ الخطة الموضوعة الباحث العلمي تمثل الكفایات اإلجرائیة قدرة و 

عالجة المشكلة التي قام بتحدیدها، وجمع البیانات المتعلقة بها والقدرة على تحلیلها إحصائیا ملدراسة و 

   .الخروج بالحل المناسب للمشكلة البحثیة تم منیا و تفسیرها تفسیرا منطقو 

االمكانات المتوفرة لبحث المشكلة، التي تمثل قدرة الباحث على تحلیل و  :كفایات تخطیطیة 4-3-5

 .لنتائج المطلوبة كحلول ناجعة لهاتحدید نوعیة ااسبة المدروسة لمعالجة المشكلة و الخطط المن تطویرو 

  )60، ص 2000، ملحم(

على تحلیل كافة االمكانات المتوفرة لدراسة  الباحث العلميیقصد بالكفایات التخطیطیة قدرة و 

أدوات جمع البیانات، ، معرفةالمصادر و مراجع  ٕامكانات متعلقة بالبحث مثل إمكانات مادیة و  منالمشكلة 

عتماد التي یمكن اال أهم األسالیبة المنهج الواجب االعتماد علیه و معرف ،دراسات تطرقت لمشكلة الدراسة

االمكانات  من غیرهاعرفة حدود تطبیق الدراسة و أیضا معلیها في معالجة بیانات ومعطیات الدراسة و 

نجاز بحثه حیث تمكنه إشاملة یسیر وفقها طوال أي علیه رسم خطة واضحة و  ؛نجاز البحثالالزمة إل

  . للبحثمن التنبؤ بالنتائج المتوقعة 
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للبحث ثم مسح ٕادارته یره وتخطیطه و یفترض قیام الباحث خالل تحض :میةتقیكفایات فنیة و  4-3-6

أما عند االنتهاء من  .أو مخرجاته السابقة وكتابة تقریره بتقییم عملیات ونواتج كل مرحلة ینجزها نتائجه

 –قام به مع وثیقة مكتوبة لهذه الصورة بتوفر صورة متكاملة لدى الباحث بخصوص كل ما و البحث 

التحقق من صالحیة بحثه عموما ومن فعالیة خر كلي أو نهائي یهدف إلى آ، فإنه یبادر بتقییم -التقریر

  ) 57ص  ،1989 ،حمدان(.حل المشكلة المطروحة النتائج التي توصل إلیها بغرض 

إعداد  مراعاتها أثناء  الباحث العلميوهي من بین أهم كفایات البحث العلمي التي یجب على 

، جعة جمیع الخطوات التي قام بها ومن تم تعدیل، حیث تمكنه من مرانجازهاالنتهاء من إعند بحثه و 

 االستفادةٕاخراج البحث في صورته المناسبة لنشره أو فة أشیاء لم ینتبه إلیها سابقا وكتابة و حذف أو إضا

 تعد هذه الكفایات النتیجة النهائیة أو المحصلة التي و . الجهة المعنیة بالبحث طرف تطبیقه منو منه 

  . رة أو مدة من إنجاز البحث العلميبعد فت باحثیخرج بها ال

 بكفایات البحث )م 2011(جمال كمال الفلیت ن عطوان و یأسعد حسكل من دراسة اهتمت  ولقد

  : على النحو التالي صنفت التيلعلمي أو طالب الدراسات العلیا و الواجب توافرها لدى الباحث ا العلمي

ي الباحث لتمكنه من إعداد قدرات شخصیة یجب أن تتوافر فوهي سمات أساسیة و : كفایات شخصیة -1

  . نجازه وتحقیق أهدافهإبحثه وتساعده على سهولة 

ستراتیجیات معالجتها، إمن خاللها  یبنية الباحث التي یمیز بها مشاكله و وهي بصیر  :كفایات علمیة -2

تشكل قاعدة لسلوكه المتخصص وٕاطارا عاما لهویته وعملیات  هيطبیعة النتائج المتوقعة لحلها و  یدركو 

  . إدراكه كباحث

عني قدرة الباحث على إدارة البحث، وتنظیم عملیة جمع المعلومات وٕاجراءات تو  :كفایات فنیة إجرائیة -3

  . البحث وتنظیمه وٕاخراجه بشكل سلیم

مة للباحث عند اإلطالع القدرات اللغویة الالز ي و ب اللغو وهي كفایات تتصل بالجان :كفایات لغویة -4

  )266 ، 264، ص 2011، الفلیتعطوان و (.القراءة منهالمصادر والمراجع و على ا
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  :كفایات البحث العلميالتعلم الذاتي و  5 – 

 یقوم به إذتزاید االهتمام بالبحث العلمي في المجتمعات ألهمیته في حل مختلف المشكالت، 

  .والتمكن منه هو مطالب بإتقانهالباحث العلمي في الجامعة و 

هي و ؛ یطلق علیها كفایات البحث العلمي لهذا البد أن یتمیز بمجموعة من الصفات أو ما

القدرة على لمعارف بهدف بحث وتقصي الحقائق و وا سلوكاتال ،مجموعة من المهارات واالتجاهات

  .تائج مرغوبة أو مواجهة قضایا ومشكالت بكفاءة وفعالیة عالیةتوظیفها للوصول إلى ن

حث یتسم بدرجة جاز بإنجل أمن  لدى الباحث العلمي المهاراتفر هذه الكفایات و اوینبغي أن تتو 

، وتتضمن عاییر متعارف علیها بین الباحثینالعلمي وفق میتمیز بخصائص البحث عالیة من الجودة و 

 حسب ماالكفایات الفنیة اإلجرائیة و یة الكفایات العلم ،الكفایات الشخصیةهذه الكفایات العدید من األنواع ك

امعة أهم الكفایات الواجب توافرها لدى طالب الج من التي یمكن اعتبارهاجاء في أهداف الدراسة الحالیة و 

بحث التي یحتاجها بدرجة كبیرة عندما یباشر عملیة الطالب الدكتوراه و إذا ما تعلق األمر بخصوصا 

  .العلمي وٕاعداد أطروحة تخرجه

على الدراسات السابقة في مجال كفایات البحث العلمي الحظت الطالبتین أن معظم  باإلطالعو 

الكفایات البحثیة بمختلف في نتائج هذه الدراسات دلت على وجود ضعف لدى طلبة الدراسات العلیا 

العلیا في كلیة التربیة بجامعة  اتطالبات الدراس أنّ ) م 2013(، وهذا ما أكدته دراسة القحطاني أنواعها

الملك سعود تعاني الضعف بدرجة متوسطة في تطبیق المهارات البحثیة، كما أشارت دراسة عجیز 

الالزمة للبحث إلى أن تمكن الباحثین من طالب الدراسات العلیا من المهارات األساسیة  )م 1996(

 عسیري،(.ٕایجاد الحلول الجذریة لهذه المشكلةد مؤشر خطیر یجب معالجته و وهذا یع ،التربوي ضئیلة جدا

   ) 31 ص ،2012

جعله من أهم مستجدات من الباحثین إلى ضرورة تطبیقه و  ألهمیة التعلم الذاتي فقد ناد العدیدو 

السعي نحو تطویره من خالل استحداث أسالیب جدیدة تحقق بها و  ،لياالعصر خاصة في التعلیم الع

، فأصبح األسلوب الذي یتیح یدها بصورة تناسب قدرات الطالب واهتماماته وحاجاتهاألهداف التي تم تحد

مما یكسبه حسب سرعته الذاتیة و هد جكبر للطالب الكتساب معلومات، وأداء مهارات بأقل وقت و أفرص 

  .ى التفكیر، التحلیل، االبتكار، اإلبداع وبناء معرفة جدیدةالقدرة عل



 كفایات البحث العلمي                                       الفصل الثالث                 

 

49 
 

 محي الدین ، ومن بینها دراسةالعدید من الدراسات نجاعة وفاعلیة هذا األسلوب تأثبتولقد 

طریقة اقتصادیة و  الذاتي طریقة فعالة في التدریسأن طریقة التعلم  ثبتتأالتي ) م 1978(توق شعبان 

أو كانت هناك حاجة ملحة لتخریج عدد من ، المیادین التي یشتد علیها الطلب أیضا یمكن استخدامها في

  )216 ص ،1987 السنبل،(.المختصین في وقت قصیر بمهارات جیدة

نها ، إال إٔاعداد أطروحة الدكتوراهالبحث العلمي و ورغم البرامج التي تقدم لطلبة الدكتوراه في مجال 

الذاتي  كفایات البحث العلمي لدیهم لذلك فهم بحاجة إلى ممارسة التعلمغیر كافیة في تنمیة مهارات و 

  .لى أنفسهم في تنمیة هذه الكفایاتاالعتماد عو  ،نجاز البحوث العلمیةإبدرجة كبیرة أثناء 

الكفایات التي المهارات و الذاتي إلى تنمیة معارف الطلبة وتحسین قدراتهم، وٕاكسابهم یسعى التعلم و 

أسالیب التعلم الذاتي فإنها تهدف إلى إكساب بتنوع مهارات و و هم من إعداد البحث العلمي بكفاءة، تمكن

   )4 ص ،2019 باریان،(.الطالب ذاتیا مهارات البحث العلمي

ه بالضرورة ال محال سیساهم في نّ إف ،یجابي في تعلم الطلبةإوبما أن التعلم الذاتي یساهم بشكل 

  .البحث العلمي لدى طلبة الدكتوراهتنمیة كفایات 

  :لعلمي في العدید من النقاط أهمهاكفایات البحث اویتداخل التعلم الذاتي و 

  .المنهجیة العلمیةعدة مهارات كالتنظیم، التخطیط و  كالهما یعتمد على -

 .الثقة بالنفسو المسؤولیة تحمل  -

 .راإلبداع واالبتكاكلي المستوى اعلى التفكیر عالقدرة  -

 .مكانیات الفرد أو الباحثإ استعدادات و  قدرات،االعتماد على  -

 .یهدفان إلى تطویر وبناء معرفة جدیدة -

 .االعتماد على الذات في التعلم والبحث العلمي -

التي یتیحها التعلم الذاتي من بین كفایات البحث العلمي الكفایات التقیمیة وهي من بین المهارات  -

 .)التقییم الذاتي(للمتعلم 
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 .على الذاتالبحث عن مصادر المعلومات ألغراض البحث العلمي باالعتماد  -

ئه للوصول إلى نتائج علمیة تطبیق مبادلمي تتطلب عملیة التعلم الذاتي و جمیع كفایات البحث الع -

 .دقیقة

ل طالب من خالل تنویع قدرات كات البحثیة حسب ما یتناسب و لكفاییتیح التعلم الذاتي فرصة لتنمیة ا -

 .تمكینه من النمو إلى أقصى حد تسمح به إمكاناتهاألسالیب و 

 .الذاتي في مهارات البحث العلمي وكفایاتهالقدرة على التحكم  -

 .القرارات المناسبة وحل المشكالتالقدرة على اتخاذ  -

 ،یهیئ له البیئة المناسبة لتعلمهیتیح للطالب المتعلم العدید من الفرص و  الذاتي تعلمال نّ بما أو 

 .إلى إتقان مهارات البحث العلمي وتنمیة كفایاته المختلفةبالضرورة به یؤدي فإّنه 

 :تي في تنمیة كفایات البحث العلميیلخص دور التعلم الذا الشكل التاليو 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 كفایات البحث العلمي                                       الفصل الثالث                 

 

51 
 

     تنمیة                                               لتشكّ                       

     

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

من إعداد ( .تي في تنمیة كفایات البحث العلميیوضح دور التعلم الذا: )02(ل رقم الشك          

   ) الطالبتین

  

  

  

  

  

 التعلم الذاتي

كفایات 

البحث 

 العلمي

 كفایات شخصیة

 كفایات علمیة

كفایات فنیة 

 إجرائیة

القدرات السمات و 

 الشخصیة للباحث

األطر النظریة 

تطبیقیة الواجب الو 

ث إتقانها في البح

 العلمي 

مخرجات وضوابط 

عملیات تنفیذ البحث و 

 العلمي 

مبادئ التعلم 

 الذاتي

مهارات التعلم 

 الذاتي

أسالیب التعلم 

 الذاتي

 تعمل على تنمیة



 كفایات البحث العلمي                                       الفصل الثالث                 

 

52 
 

  : خالصة الفصل

حث العلمي لیس بالعملیة السهلة وٕانما ، یمكن القول أن البمن خالل ما تم عرضه في هذا الفصل

لكن قد تواجهه و  محددة بدقة یتبعها طالب الدكتوراه في مسار بحثه یتم وفق خطوات منهجیة، منظمة و 

العلمي، هذا یتطلب علیه معرفة وتوفر العدید من العناصر  عوبات أثناء إجرائه للبحثالعدید من الص

أطروحة أي بحث علمي والتي من بینها ؛ ومن أهمها الكفایات البحثیة  الالزمة إلعداد والتمكن منها

ة حتى االنتهاء من إنجاز البحث مشكلة الدراسااللتزام والتحلي بها منذ اختیار موضوع و الدكتوراه و 

  . وتقدیمه

كفایات یشترك ت، معارف و ٕانما هي مهاراو  ،ث العلمي ال تختلف من طالب آلخرلبحكفایات او 

للبحث العلمي  ٕانجازهمكتوراه كافة رغم اختالف تخصصاتهم، والتي تظهر أثناء قیامهم و فیها طلبة الد

لذلك ال ، فنیة وتقیمیة  ، علمیة، إجرائیة، منطقیة، تخطیطیة؛ شخصیةبجمیع تصنیفاتها وأنواعها المختلفة

من ناحیة أخرى اعتبارها من اطها بجمیع جوانب البحث العلمي و ارتبلغة و بد من االهتمام بها ألهمیتها البا

یهتم ببعض كفایات البحث الفصل الموالي سو  بین أهم المعاییر التي تقاس بها  جودة البحوث العلمیة

   .  سة میدانیة حول هذا الموضوعء دراذلك بإجراتنمیتها من خالل التعلم الذاتي و كیفیة العلمي و 



 

  

  الجانب التطبیقي



 

اإلجراءات المنهجیة للدراسة : رابعلفصل الا  

 

 تمهید 

. منهج الدراسة – 1  

. الدراسة االستطالعیة – 2  

. حدود الدراسة األساسیة – 3  

. عینة الدراسةمجتمع و  – 4  

. أدوات جمع البیانات – 5  

.أسالیب التحلیل اإلحصائي – 6  

  

 خالصة الفصل 
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 :تمهيد

، جاء هذا الفصل ب النظري الخاص بمتغيرات الدراسةبعد ما تم التطرق في الجزء السابق للجان
ا بما نريد الوصول إليه من الذي يرتبط ارتباطا مباشر بيقي اإلجرائي للدراسة الحالية و ليبحث الجانب التط

جراءات الدراسة االستطالعية إضافة إلى  ن المنهج المعتمدبي  ينتائج، إذ   الحدود التي أنجزت فيها الدراسةوا 
تصميم وبناء أدوات جمع  طريقةيقدم وصفا لكيفية اختيار مجتمع وأفراد عينة الدراسة و كما  األساسية
 . تم اعتمادها في الدراسة الحالية لجة اإلحصائية التيتوضيح ألساليب المعا، فضال عن البيانات

 : منهج الدراسة – 1

 . نهج الدراسة حسب طبيعة الموضوع والهدف الذي نسعى للوصول إليهيتحدد م

لمي من وتهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن دور التعلم الذاتي في تنمية كفايات البحث الع
:  ( بأنه2015والذي عرفه الغندور) االعتماد على المنهج الوصفي، حيث تم الدكتوراه طلبة وجهة نظر

موضوع البحث وصفا تفصيليا دقيقا، ويدرس كل جوانبها الكيفية  المنهج الذي يعتمد على وصف الظاهرة"
مدى ارتباطها بالظواهر األخرى ليعبر عن مالمحها وخصائصها وحجمها وتأثيرها و  والنوعية والكمية

 ( 179، ص 2015، الغندور)."المحيطة بها

ف التعلم الذاتي ومختلف خصائصه ومكوناته باعتباره يسمح بوصوقد تم اختيار المنهج الوصفي 
كيفية تنميته لكفايات البحث العلمي لدى الطالب الجامعي الجزائري من خالل دراسة ميدانية على عينة و 

الحكم عليها لدراسة و ار فرضيات ابج باختبالتالي يمكننا هذا المنهكتوراه بجامعة جيجل و من طلبة الد
 بالقبول أو الرفض.

 :الدراسة االستطالعية – 2

تعد الدراسة االستطالعية من أهم الخطوات التي يتم تناولها في البحث العلمي كما تعتبر  
ذلك من خالل المقابالت االستكشافية التي أجريت مع إلطالع أكثر على موضوع الدراسة و ضرورية ل
 24ة من طلبة الدكتوراه الذين يدرسون حاليا في جامعة جيجل بقطب تاسوست في الفترة الممتدبعض 

الكشف عن مات حول موضوع الدراسة الحالية و ، قصد الحصول على المعلو 2020فيفري  27فيفري إلى 
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ما وضعت دى صالحيتها لقياس ممن إمكانية تطبيق أداة الدراسة و هرة كما ساعدتنا في التأكد اجوانب الظ
 . ألجله

عينة الدراسة في المرة األولى أما ستطالعية تم التعرف على مجتمع و خالل القيام بالدراسة االو 
دور التعلم الذاتي في تنمية كفايات البحث  معهم وتوزيع استبيان أولي " مرة الثانية فقد تم إجراء مقابلةال

ة الدكتوراه في جامعة جيجل بقطب تاسوست على عينة من طلب " مي من وجهة نظر طلبة الدكتوراهالعل
   .موزعين على كليات الجامعةبطريقة عشوائية طبقية طلبة  ( 09)بلغ عددهم 

  :لهدف من هذه الدراسة االستطالعيةوكان ا 

 .األساسيةالتعرف على ميدان إجراء الدراسة  -

 .التعرف على مجتمع وعينة الدراسة -

 . ( ومالئمتها للتطبيقالدراسة )االستبيانية أداة التأكد من صالح -

 .ين أثناء تطبيق الدراسة األساسيةالتعرف على الصعوبات التي قد تواجه الطالبت -

 يلي :وكان من نتائجها ما 

 .إجراء الدراسة األساسية ميدان التعرف على –

 . التعرف على أفراد عينة الدراسة –

 . في االستبيان عبارات غير الواضحةإعادة صياغة بعض ال –

اينت إجاباتهم حول يث تبح، صعوبات أثناء إعداد البحث العلميأكد طلبة الدكتوراه على وجود  –
، ضيق أكاديمية تتجلى في قلة المراجع والدراسات السابقةصعوبات صعوبات إدارية، صعوبات مادية و 

ز البحث، صعوبة تحليل إلعداد البحث في مدة ثالث سنوات، صعوبة التخطيط إلنجا الوقت المحدد
 . المعالجة اإلحصائية للبيانات البعض منهم يجد صعوبة في إجراءوتفسير نتائج الدراسة و 

أكد غالبية أفراد عينة الدراسة االستطالعية على ضعف كفايات البحث العلمي  سواء في الجامعة  –
ضعف التأطير من الجهات المعنية، و بالبحث العلمي وذلك لقلة االهتمام  حتى الجامعة الجزائريةلعربية و ا
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حساب الجانب اقتصار تكوين طالب الدكتوراه على الجانب النظري على و  في هذا المجالالجيد للطالب 
 . ضعف االهتمام بالتكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلميالميداني التطبيقي و 

طالب  ، بدليل أنب التعلم الذاتيالدراسة االستطالعية على أهمية وضرورة أسلو أكد أفراد عينة  –
ي ألنه بما يناسب بحثه لذلك فهو مطالب باالعتماد على التعلم الذات  رىألذواالدكتوراه هو صاحب البحث 
أشار البعض منهم إلى نب المعرفية التي تخص موضوع بحثه، و ملما بالجوايجعل الباحث مطلعا أكثر و 

باقي أساليب التعلم األخرى خاصة و ال يلغي دور المشرف األكاديمي هميته أأن التعلم الذاتي رغم 
 . اقشات العلمية مع الخبراء وأهل االختصاصالمن

له بعد االطالع على إجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية تم التوصل إلى أن التعلم الذاتي و 
 . علمي من وجهة نظر طلبة الدكتوراهدور في تنمية كفايات البحث ال

  :حدود الدراسة األساسية – 3

   :تتمثل حدود الدراسة األساسية في 

بقطب تاسوست في الكليات  تم إجراء الدراسة الحالية في جامعة جيجل :الحدود المكانية – 1- 3
 :                                                                                                                            التالية

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والمالية، كلية اآلداب واللغات 
 . ةوكلية الحقوق والعلوم السياسي

 12 إلى غاية 2020مارس  12أجريت هذه الدراسة في الفترة الممتدة من  :الحدود الزمانية – 2 – 3
من ( 19 –)كوفيد طول هذه الفترة راجع إلى الظروف التي تسبب فيها وباء كورونا و  ؛ 2020 جويلية

على طلبة  اتستباناالوتم توزيع ، نامع أفراد العينة وعدم تجاوبهم معصعوبة التواصل غلق الجامعة و 
 . توراه في الكليات المذكورة سابقاالدك

اقتصرت الدراسة الحالية على طلبة الدكتوراه المسجلين في جامعة جيجل  :الحدود البشرية – 3 – 3
 . بالقطب الجامعي تاسوست
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 : مجتمع وعينة الدراسة – 4

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من كل طلبة الدكتوراه المسجلين في جامعة جيجل بقطب تاسوست 
  .موزعين على أربع كليات أكاديمية في الجامعة طالبة( طالبا و 207) البالغ عددهمو 

خالل  () قطب تاسوست طالبة دكتوراه بجامعة جيجل( طالبا و 100)وتكونت عينة الدراسة من 
ذلك لعدم تجانس مجتمع تيار العينة العشوائية الطبقية و ، وتم اخ( م2020 – 2019السنة الدراسية )

الدراسة حيث تم تقسيم المجتمع إلى طبقات متجانسة ليتم بعدها سحب عينة عشوائية بسيطة من كل 
 .سب حجم الطبقة في المجتمع األصليطبقة حسب ما ينا

( وجدنا صعوبة في 19 -فيها فيروس كورونا ) كوفيد  التي تسببونظرا للظروف الصعبة  لكن 
ررنا إلى توزيع استبيان إلكتروني لم نتلق تجاوب كبير عليه من طالتواصل مع أفراد عينة الدراسة مما اض

 . ( استبانة فقط81)على  اإلجابة تطرف العينة حيث تم

 .الجنسيع أفراد عينة الدراسة حسب : يوضح توز (01جدول رقم )

 ( %)  النسبة المئوية التكرارات الجنس

 33 27 ذكور

 67 54 إناث
 100 81 المجموع

 (23اإلصدار) SPSSإعداد الطالبتين استنادا على مخرجات  المصدر:

( أنثى 54) ، إذ قدر عدد اإلناث بتوزيع أفراد العينة حسب الجنس (01رقم ) يوضح الجدول
من العدد  % 33 بنسبة ( ذكر27التي تفوق عدد الذكور الذي بلغ )من إجمالي العينة، و  % 67بنسبة 

 . اإلجمالي لعينة الدراسة
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 .حسب الشعبة األكاديميةالدراسة عينة اد : يوضح توزيع أفر (02جدول رقم )

 ( % النسبة المئوية ) التكرارات الشعبة األكاديمية

 20 16 علم االجتماع
 12 10 االتصالعلوم 

 5 4 علوم التربية
 4 3 علوم مالية
 12 10 علوم التسيير

 10 8 اقتصاديةعلوم 
 10 8 علوم تجارية

 12 10 لغة و أدب عربي
 5 4 علوم سياسية

 10 8 حقوق

 100 81 المجموع

 (23اإلصدار) SPSSإعداد الطالبتين استنادا على مخرجات  المصدر:

بنسبة  طالبة( طالبا و 16قدر ب )نالحظ أن عدد طلبة شعبة علم االجتماع  من خالل الجدول 
نسبتهم  تراوحتالتي و  األكاديمية األخرى شعبال باقي في الدكتوراه طلبةعدد  مننسبة  هي أكبرو  % 20

العلوم شعبة علوم التربية و ، % 4شعبة العلوم المالية بنسبة  ؛جاءت كالتالي % (12و 10، 5، 4بين )
، أما نسبة %10حقوق كانت بنسبة العلوم التجارية وال ،، شعبة العلوم االقتصادية% 5السياسية بنسبة 

  عربي.الدب علوم التسيير وشعبة  اللغة واأل،فكانت لشعب علوم االتصال % 12
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 .حسب المستوى األكاديميالدراسة عينة اد : يوضح توزيع أفر (03جدول رقم )

 ( %النسبة المئوية )  التكرارات األكاديميالمستوى 

 41 33 سنة أولى دكتوراه

 38 31 سنة ثانية دكتوراه

 21 17 دكتوراه ثالثةسنة 

 100 81 المجموع

 (23اإلصدار) SPSSإعداد الطالبتين استنادا على مخرجات  المصدر:

طالبا   (33)أي ما يعادل  % 41أن أكبر نسبة بلغت  (03رقم ) نالحظ من خالل الجدول
نسبة طلبة السنة الثانية دكتوراه ، تليها دكتوراه أولىالتي تمثل طلبة السنة عينة و طالبة من مجموع أفراد الو 

 % 21طالبة كانت نسبتهم و  ا(  طالب17ة دكتوراه الذي قدر عددهم ب )، أما طلبة السنة الثالث% 38ب 
 .مجموع أفراد عينة الدراسةمن 

  :أدوات جمع البيانات – 5

من األدوات بهدف جمع يعتمد أي باحث أثناء إجراء الدراسة الميدانية على أداة أو مجموعة 
 . المراد الحصول عليها تم اختيارها حسب طبيعة المعلوماتالتي يالمعلومات والبيانات من ميدان الدراسة و 

مجموعة من األسئلة ": االستبيان؛ الذي يعرف على أنهي الدراسة الحالية على لقد تم االعتماد فو       
 ."التي تعد بقصد الحصول على معلومات أو آراء المبحوثين حول ظاهرة أو موقف معينالمكتوبة، و 

  ( 76، ص 2004، عليان وغنيم)

دور التعلم الذاتي في "بعد اإلطالع على الدراسات السابقة في مجال الدراسة تم تصميم استبيان و 
من قبل الطالبتين، وكانت جميع عباراته  "تنمية كفايات البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدكتوراه

، وبعد اإلطالع عليه من قبل األستاذ المشرف تم عرضه ( عبارة قبل التعديل64حيث تضمن )موجبة 
خذت مالحظاتهم وأ  األرطفونياي قسم علم النفس وعلوم التربية و على مجموعة من المحكمين المختصين ف
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 ، ولقد تموتكرارها بارة نظرا لتداخل أغلب عباراته( ع36). وبعد التعديل أصبح يتضمنبعين االعتبار
 هي:  تقسيم االستبيان إلى ثالث محاور

 .[12إلى  1من ]( عبارة 12بعنوان الكفايات الشخصية تكون من ): ور األولالمح 

  [.24إلى  13من ]( عبارة 12: كان عنوانه الكفايات العلمية الذي تضمن )أما المحور الثاني 

من  ]( عبارة 12ن من )الذي تكو  : الكفايات الفنية اإلجرائية و حين كان المحور الثالث تحت عنوانفي  
 .[ 36إلى  25

بدرجة مرتفعة، بدرجة متوسطة، بدرجة ث خيارات في هذا االستبيان وهي )ثال وتم اعتماد
، ( للبديل بدرجة مرتفعة3ء درجة )درجة لكل اختيار حيث تم إعطا 1إلى  3تم التقييم من منخفضة( و 

 . للبديل بدرجة منخفضة (1درجة )و  ( للبديل بدرجة متوسطة 2درجة )و 

 : ن طريق العملية الحسابية التاليةوقد تم تصنيف قيم المتوسطات ع

 دنى للبدائل   عدد المستويات ألالحد ا –طول الفئة = الحد األعلى للبدائل 

 : ستويات الثالثة على النحو التاليوبذلك تكون حدود الم  0.66=  3   1 -3

 . ( درجته منخفضة1.66 – 1ع بين )المتوسط الحسابي الذي يقحد   

 .( درجته متوسطة2.33 – 1.67ين )المتوسط الحسابي الذي يقع بحد  

 . ( درجته مرتفعة3 – 2.34)ع بين المتوسط الحسابي الذي يقحد  

 نفس االستبيانإعداد نظرا للظروف التي تمر بها الجامعة الجزائرية في ظل جائحة كورونا تم و 
االستبانات التي وزعت جميع وتم استرجاع ، اد عينة الدراسة األساسية عن بعدلتوزيعه على أفر  إلكترونيا

 . ( استبانة فقط81وهي ) على عينة الدراسة
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 : الخصائص السيكومترية لألداة -1 -5

 : ثبات االستبيان -5-1-1

وذلك باستخدام البرنامج ، كرونباختم حساب معامل ثبات االستبيان باستخدام معامل ثبات ألفا 
 الجدول التالي قيم ألفا كرونباخ يوضحو ( 23صدار رقم )اإل ) SPSS)اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

 : الستبيان الدراسة

 الدراسة الموجهة لطلبة الدكتوراهألداة  ألفا كرونباخ الثبات : يوضح معامل(04)جدول رقم 

 ألفا كرونباخ المحور
 0.88 المحور األول : الكفايات الشخصية
 0.95 المحور الثاني : الكفايات العلمية

 0.90 المحور الثالث : الكفايات الفنية اإلجرائية
 0.96 الدرجة الكلية لالستبيان

 (23اإلصدار) SPSSإعداد الطالبتين استنادا على مخرجات  المصدر:

كانت قيمة و   ،استبيان الدراسة( يوضح قيم ألفا كرونباخ لمحاور 04نالحظ أن الجدول رقم ) 
( وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات االختبار وهي 0.96رونباخ ألداة الدراسة ككل )معامل الثبات ألفا ك

 . الدراسة الحاليةة مقبولة ألغراض قيم

 : صدق االستبيان – 2 – 1 – 5

الصدق الظاهري  :يالصدق ه أنواع منثالثة  تم االعتماد في حساب صدق االستبيان على 
 . صدق االتساق الداخليو  الصدق الذاتيو 

 )الصدق الظاهري: )صدق المحكمين : 

أن األداة تقيس ما وضعت د التأكتم االعتماد في هذا النوع من الصدق على آراء المحكمين من أجل 
ي قسم علم النفس وعلوم التربية ، وذلك عن طريق توزيعها على مجموعة من األساتذة المختصين فألجله
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حذف بار حيث تم تعديل بعض العبارات و قد تم أخذ مالحظاتهم بعين االعتواألرطفونيا  بجامعة جيجل، و 
 . اور( عبارة موزعة على ثالث مح36)ن من البعض منها ليكون في صورته النهائية مكو  

 (: يوضح أسماء األساتذة المحكمين الستبيان الدراسة.05جدول رقم )

 العلمية رتبةال التخصص األساتذة المحكمين
 -أ  –أستاذة محاضرة  علوم التربية بشتة حنان -
 - ب –أستاذ محاضر  علوم التربية هاين ياسين -
 -ب  –أستاذة محاضرة  علوم التربية علوطي سهيلة -
 -أ  –أستاذ محاضر  العملعلم النفس التنظيم و  صيفور سليم -
 - ب –أستاذة محاضرة  علوم التربية مسعودي لويزة -
 -أ  – ساعدةأستاذة م إرشاد وتوجيه بيداغوجي ومهني عبايدية أحالم -
 -ب  –أستاذ محاضر  االجتماعيعلم النفس  بوطاجين عادل -

 -ب  – ساعدةأستاذة م النفس العياديعلم  براجل إحسان -
 إعداد الطالبتين  المصدر:

 الصدق الذاتي : 

( ونباخلقياس الصدق الذاتي ألداة الدراسة الحالية تم حساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات )ألفا كر 
 : بتطبيق المعادلة التالية

  معامل  الثبات√الصدق الذاتي =   

 0.96√  =بالتعويض و    
                =  0.97 

 . ستبيان على درجة عالية من الصدقوهذا يدل على أن اال
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 صدق االتساق الداخلي : 

درجات أفراد العينة   بيرسون بينعن طريق حساب معامل االرتباط  تساق الداخلياالصدق  تم حساب
ككل وذلك باستخدام البرنامج الدرجة الكلية لالستبيان و االستبيان  ورامحمن  محوركل  االستطالعية على
 :سيتم توضيح ذلك في الجدول التاليو  ،) (spssاالجتماعية  اإلحصائي للعلوم

الدرجة الكلية و  ستبيانبين كل محور من محاور اال بيرسون معامل االرتباط يوضح :(06جدول رقم )
 لالستبيان

 مستوى الداللة بيرسونمعامل االرتباط  المحاور
 0.01 0.89 الكفايات الشخصية
 0.01 0.98 الكفايات العلمية

 0.01 0.95 اإلجرائيةالكفايات الفنية و 
 09 حجم العينة

 (23اإلصدار) SPSSإعداد الطالبتين استنادا على مخرجات  المصدر:

 كل محور من محاور االستبيان  أنه يوجد ارتباط بين( نالحظ 06من خالل الجدول رقم )
بدالالت من  هذا يدل على أن االستبيان يتمتعو  ،(0.01الدرجة الكلية لالستبيان عند مستوى الداللة )و 

 . صدق االتساق الداخلي

 : أساليب التحليل اإلحصائي – 6

 االجتماعيةحليل اإلحصائي للعلوم بعد تفريغ البيانات المتحصل عليها عن طريق برنامج الت
(SPSS( اإلصدار رقم )23) خدام األساليب اإلحصائية التاليةاست، تم : 

 : المتوسط الحسابي – 1

        . "ميرات مقسوما على عدد تلك القيمجموع القيم الخاصة بمتغير من المتغيعرف بأن ه: "
 ( 263ص ،2009،)عطية

التعلم من خالل بجامعة جيجل  الدكتوراه الستجابات طلبةم استعماله لحساب االتجاه العام ولقد ت
 الذاتي ودوره في تنمية كفايات البحث العلمي.
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 :االنحراف المعياري – 2 

يحتاج إليه الباحث في وصف بياناته من حيث درجة تشتتها عن الوسط الحسابي األمر الذي 
   .إجراء المقارنات بين المجموعات وقياس مدى تجانسهايمكن الباحث من 

     (  286، ص 2009، عطية).: "الجذر التربيعي للتباين"يعرف بأن هو 

حساب االنحراف استخدم في الدراسة لمعرفة درجة تشتت القيم عن المتوسط الحسابي حيث تم و 
 . المعياري لكل محور

الختبار الفروق حسب الجنس في استجابات طلبة الدكتوراه بجامعة  T.Test "ت": الفروق اختبار -3
 .ي في تنمية كفايات البحث العلميجيجل حول دور التعلم الذات

 األكاديميةالشعبة الختبار الفروق حسب  : ONE WAY ANOVAاألحاديتحليل التباين  –4
كفايات  تنميةفي استجابات طلبة الدكتوراه بجامعة جيجل حول دور التعلم الذاتي في  والمستوى األكاديمي

 .البحث العلمي
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 : خالصة الفصل

، حيث راء الدراسة الميدانية التطبيقيةجإلالفصل إلى أهم الخطوات الضرورية تم التطرق في هذا 
، ليتم بعده إلقاء الضوء على الدراسة دراسة الحالية وهو المنهج الوصفيتم عرض المنهج المستخدم في ال

، سية من حدود مكانيةحدود الدراسة األسا ، يليهاونتائج ، أهدافالستطالعية وما تناولته من إجراءاتا
باإلضافة إلى أدوات جمع البيانات التي عينة الدراسة وبعد هذا تم التطرق إلى مجتمع و  بشرية زمانية و 
في األخير تم توضيح األساليب اإلحصائية التي فيها على تصميم وبناء استبيان لجمع البيانات، و  اعتمدنا

رق إليه في هذا بناء على ما تم التطالمتحصل عليها من ميدان الدراسة، و  استخدمت في معالجة البيانات
 . مناقشة نتائج الدراسة في الفصل المواليالفصل سيتم عرض و 

 

   



 

  مناقشة نتائج الدراسة عرض و : الفصل الخامس

  

  تمهید 

  . عرض وتحلیل نتائج الدراسة – 1

  . مناقشة نتائج الدراسة – 2

  . مقترحات الدراسة – 3

  

   خالصة الفصل
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   :تمهید

یتضمن هذا الفصل عرض ومناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إلیها  تبعا للبیانات المتحصل 

األسالیب رض النتائج حسب فرضیات الدراسة و ، حیث تم عمن خالل أداة الدراسة التي طبقت علیها

نتائج الدراسة كما تناول الفصل أیضا مناقشة . ل فرضیة من تلك الفرضیاتاإلحصائیة المناسبة لك

صول علیه من الحلسابقة إضافة إلى ما تم مالحظه و الدراسات التفصیل بناء على الجانب النظري و با

  . روج ببعض المقترحات لهذه الدراسة، لنخلص إلى الخمیدان تطبیق الدراسة

  :ةعرض وتحلیل نتائج الدراس – 1

للتعلم الذاتي دور ":نصت على ما یلي والتي :األولىفرعیة التحلیل نتائج الفرضیة عرض و  – 1 – 1 

بدرجة  في جامعة جیجل بقطب تاسوست الدكتوراهمن وجهة نظر طلبة في تنمیة الكفایات الشخصیة 

  . "مرتفعة

ولإلجابة عن هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجات 

  ). 07(، كما هو موضح في الجدول رقم"الشخصیة الكفایات"استجابات أفراد عینة الدراسة على محور 

استجابات طلبة الدكتوراه  اتدرجیوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة و : )07(جدول رقم 

  .لذاتي في تنمیة الكفایات الشخصیةالمتعلقة بدور التعلم اعلى كل بند من بنود المحور األول 

رقم 

  العبارة

المتوسط   العبارات  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

  مرتفعة  0.36  2.87  .أتحمل مسؤولیة البحث العلمي  2  1

أنجز البحوث في األوقات   9  2

  .المحددة

  مرتفعة  0.61  2.48

  مرتفعة  0.21  2.95  .العلمیةباألمانة ملزما نفسي   1  3

  مرتفعة  0.52  2.72  .متقبال للنقد العلمي  4  4

  مرتفعة  0.46  2.75قادرا على التعبیر عن رأیي   3  5
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  .الشخصي

قادرا على تطویر مهارة إقناع   6  6

  .اآلخرین

  مرتفعة  0.49  2.59

  مرتفعة  0.57  2.54  .متابعا لمستجدات البحث العلمي  8  7

  مرتفعة  0.60  2.39  .مكتسبا للمهارات اللغویة الالزمة  10  8

قادرا على ترجمة النصوص   11  9

  .األجنبیة

  متوسطة  0.67  2.12

  متوسطة  0.67  2.12  .قادرا على كتابة ملخص بلغتین  11  10

  مرتفعة  0.57  2.64  .أتخذ القرارات المناسبة لبحثي   5  11

  مرتفعة  0.54  2.58  .قادرا على بناء معرفة جدیدة   7  12

  مرتفعة  0.27  2.56  الدرجة الكلیة

 ).23(اإلصدار SPSSإعداد الطالبتین استنادا على مخرجات  :المصدر  

استجابات طلبة  اتدرجالمعیاریة و  نحرافاتواال المتوسطات الحسابیة )07( ول رقمیوضح الجد  

معظم  الكفایات الشخصیة من حیث كل بند من بنود المحور األول حیث یتبین أن محور الدكتوراه على

وانحراف ) 0.95(بي قدر ب بمتوسط حساولى األ الرتبة) 3(احتل البند  فقد ،مرتفعةالبنود جاءت بدرجة 

، ثم یلیه العلمیة باألمانةن التعلم الذاتي یجعل طلبة الدكتوراه ملزمین ألى إالذي یشیر و ) 0.21(معیاري 

ن التعلم أوهذا یدل على ) 0.36(وانحراف معیاري ) 2.87(ي متوسط حسابفي الرتبة الثانیة ب) 1(البند 

 بدرجة معیاریة )6، 11، 4، 5(البنود لیه ت ،یتحملون مسؤولیة البحث العلميالذاتي یجعل طلبة الدكتوراه 

،  0.46( ةمعیاری اتوانحراف) 2.59، 2.64، 2.72، 2.75(على التوالي  ةحسابی اتمتوسطمرتفعة و 

ن لى أن التعلم الذاتي یجعل طالب الدكتوراه قادرا على التعبیر عإشیر ت وهي )0.49، 0.57، 0.52،

القرارات المناسبة لبحثه وتطویر مهارة إقناع  اتخاذقادرا على ، ي، متقبال للنقد العلميرأیه الشخص

متوسطات حسابیة متقاربة وعلى درجة معیاریة مرتفعة و ب) 8، 2، 7، 12(وجاءت البنود أیضا . اآلخرین

والتي ) 0.60، 0.61، 0.57، 0.54(وانحرافات معیاریة ) 2.39، 2.48، 2.54، 2.58(الترتیب 

متابعا لمستجدات البحث  ،قادرا على بناء معرفة جدیدةالتعلم الذاتي یجعل طالب الدكتوراه تشیر إلى أن 

 انالبند في حین جاء. العلمي، منجزا للبحوث في األوقات المحددة ومكتسبا للمهارات اللغویة الالزمة
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 انذلوال) 0.67(معیاري  فوانحرا) 2.12( بمتوسط حسابي قدر بسطة و بدرجة معیاریة متو ) 9،10(

ملخص كتابة جنبیة و ن التعلم الذاتي یجعل طالب الدكتوراه قادرا على ترجمة النصوص األألى إ انیشیر 

  .بلغتین

للتعلم الذاتي دور في ":التي نصت على ما یلي :الثانیة فرعیةالفرضیة ال نتائج تحلیلعرض و  – 2 – 1

  ".بدرجة مرتفعةفي جامعة جیجل بقطب تاسوست  الدكتوراهیة من وجهة نظر طلبة تنمیة الكفایات العلم

ولإلجابة عن هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجات 

  ). 08(، كما هو موضح في الجدول رقم"علمیةالكفایات ال"استجابات أفراد عینة الدراسة على محور 

استجابات طلبة الدكتوراه  اتدرجالحسابیة واالنحرافات المعیاریة و یوضح المتوسطات  :)08(جدول رقم 

  .لذاتي في تنمیة الكفایات العلمیةكل بند من بنود المحور الثاني المتعلقة بدور التعلم اعلى 

رقم 

  العبارة

المتوسط   العبارات  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

ادرا على تصمیم خطة البحث ق  8  13

  .العلمي

  مرتفعة  0.50  2.66

قادرا على صیاغة العنوان و ضبطه   5  14

  .بدقة

 مرتفعة  0.48  2.70

أستفید من الدراسات المرتبطة   1  15

  .بموضوع بحثي

 مرتفعة  0.48  2.76

 مرتفعة  0.51  2.69  .أطور من كفایة تحدید مشكلة البحث  6  16

 مرتفعة  0.51  2.60  .متمكنا من صیاغة الفروض العلمیة  10  17

 مرتفعة  0.48  2.70  .قادرا على تحدید أهمیة البحث بدقة  5  18

ا على صیاغة أهداف الدراسة قادر   3  19

  .بوضوح

 مرتفعة  0.50  2.72

من اختیار المنهج المناسب  متمكنا  4  20

  .لبحثي

 مرتفعة  0.50  2.71

 مرتفعة  0.50  2.65صمیم أدوات علمیة لجمع قادرا على ت  9  21



 نتائج الدراسةالفصل الخامس                                          عرض ومناقشة 

 

71 
 

  .المعلومات

 مرتفعة  0.54  2.67  .قادرا على تنمیة مهارة االقتباس  7  22

التوثیق العلمي قادرا على تنمیة مهارة   3  23

  .لمصادر المعلومات

  مرتفعة  0.50  2.72

  مرتفعة  0.51  2.75  .متمكنا من كتابة خالصة البحث  2  24

  مرتفعة  0.42  2.70  الدرجة الكلیة

  ).23(اإلصدار SPSSإعداد الطالبتین استنادا على مخرجات  :المصدر  

استجابات طلبة  واالنحرافات المعیاریة ودرجاتحسابیة المتوسطات ال )08(الجدول رقم  یبّین 

الدكتوراه على كل بند من بنود محور الكفایات العلمیة حیث یتضح أن معظم بنود المحور جاءت بدرجة 

والذي ) 0.48(انحراف معیاري و ) 2.76(بة األولى بمتوسط حسابي الرت )15(فقد احتل البند ، مرتفعة

د یلیه البن دراسات المرتبطة بموضوع بحثه،یشیر إلى أن التعلم الذاتي یجعل طالب الدكتوراه یستفید من ال

إلى أن التعلم  معناه یشیرو  )0.51(وانحراف معیاري ) 2.75( متوسط حسابيب في الرتبة الثانیة )24(

في نفس الرتبة ) 23، 19(ثم جاء البندان  ،الذاتي یجعل طالب الدكتوراه متمكنا من كتابة خالصة البحث

واللذان یشیران إلى أن التعلم الذاتي یجعل طلبة ) 0.50(وانحراف معیاري ) 2.72(بمتوسط حسابي قدره 

، مهارة التوثیق العلمي لمصادر المعلومات تنمیة، و أهداف الدراسة بوضوح على صیاغةالدكتوراه قادرین 

والذي یشیر إلى أن التعلم ) 0.50(وانحراف معیاري ) 2.71(بمتوسط حسابي ) 20(ثم یلیهما البند 

في ) 18، 14(البندان  الذاتي یجعل طالب الدكتوراه متمكنا من اختیار المنهج المناسب لبحثه، وبعده جاء

وهذا یدل على أن التعلم الذاتي یجعل ) 0.48(وانحراف معیاري  )2.70(الرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 

في حین  طلبة الدكتوراه قادرین على صیاغة العنوان وضبطه بدقة، وتحدید أهمیة البحث بدقة أیضا،

، 2.70(وبمتوسطات حسابیة متقاربة بدرجة معیاریة مرتفعة  )17، 21، 13، 22، 16(جاءت البنود 

، 0.54، 0.51، 0.48(وانحرافات معیاریة على الترتیب ) 2.60، 2.65، 2.66، 2.67، 2.69

یطور من كفایة تحدید شیر إلى أن التعلم الذاتي یجعل طالب الدكتوراه والتي ت) 0.51، 0.50، 0.50

صمیم خطة البحث العلمي، تصمیم أدوات را على تنمیة مهارة االقتباس، تمشكلة بحثه، كما یجعله قاد

   .علمیة لجمع المعلومات و صیاغة الفروض العلمیة
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للتعلم الذاتي دور :"والتي نصت على ما یلي :الثالثة فرعیةالفرضیة ال نتائجتحلیل عرض و   - 3 –1

بدرجة في جامعة جیجل بقطب تاسوست من وجهة نظر طلبة الدكتوراه في تنمیة الكفایات الفنیة اإلجرائیة 

  . "مرتفعة

ولإلجابة عن هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجات 

، كما هو موضح في الجدول "فنیة اإلجرائیةالكفایات ال"استجابات أفراد عینة الدراسة على محور 

  ). 09(رقم

استجابات طلبة الدكتوراه  اتدرجاالنحرافات المعیاریة و الحسابیة و یوضح المتوسطات : )09(جدول رقم 

  .تنمیة الكفایات الفنیة اإلجرائیةعلى كل بند من بنود المحور الثالث المتعلقة بدور التعلم الذاتي في 

رقم 

  العبارة

المتوسط   العبارات  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

السلیم مكتسبا لكفایة التخطیط   8  25

  .إلنجاز البحث

  مرتفعة  0.59  2.48

  مرتفعة  0.52  2.66  .قادرا على تنظیم المادة العلمیة  3  26

أوظف المعلومات في سیاقها   7  27

  .البحثي المناسب

  مرتفعة  0.54  2.56

قادرا على  تنمیة كفایات الربط بین   3  28

النظري و الجانب التطبیقي  الجانب

  .لبحثي

  مرتفعة  0.54  2.66

را على تنظیم عناصر البحث قاد  5  29

  .منهجیا

  مرتفعة  0.57  2.62

متمكنا من عرض نتائج البحث في   7  30

جداول و بیانات بشكل مفصل و 

  .واضح

  مرتفعة  0.63  2.56

  مرتفعة  0.48  2.70  .اإلنترنتأحسن استخدام شبكة   2  31

  متوسطة  0.67  2.22إجراء التحلیل اإلحصائي قادرا على   9  32
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  .للبیانات

راعیا ضوابط الشكل الخارجي م  3  33

  .للبحث

  مرتفعة  0.52  2.66

صورة قادرا على إخراج البحث في   4  34

  .مناسبة

  مرتفعة  0.55  2.65

  مرتفعة  0.46  2.74  .قادرا على مناقشة نتائج الدراسة  1  35

  مرتفعة  0.60  2.60  .قادرا على حل مشكلة الدراسة  6  36

  مرتفعة  0.36  2.64  الدرجة الكلیة

 ).23(اإلصدار SPSSإعداد الطالبتین استنادا على مخرجات  :المصدر   

استجابات طلبة  اتدرجو  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ) 09( یوضح الجدول رقم  

معظم  یتبین أنحیث الدكتوراه على محور الكفایات الفنیة اإلجرائیة من حیث كل بند من بنود المحور 

قدره متوسط حسابي الرتبة األولى ب) 35(احتل البند  فقد معیاریة مرتفعة،بدرجة  جاءت محورال بنود

الذي یشیر إلى أن التعلم الذاتي یجعل طالب الدكتوراه قادرا على و ) 0.46(انحراف معیاري و ) 2.74(

 ومتوسط حسابي قدر ببدرجة معیاریة مرتفعة  في الرتبة الثانیة )31(مناقشة نتائج الدراسة، ثم یلیه البند 

أن التعلم الذاتي یجعل طالب الدكتوراه یحسن استخدام  یعنيوالذي ) 0.48(وانحراف معیاري ) 2.70(

 ) 2.66(حسابي  جاءت في الرتبة الثالثة بمتوسط التي) 33، 28، 26(ة االنترنت، تلیه البنود شبك

لبة الذي یشیر إلى أن التعلم الذاتي یجعل طو ) 0.52،  0.54،  0.52(على الترتیب  وانحراف معیاري

تنمیة كفایات الربط بین الجانب النظري والجانب التطبیقي الدكتوراه قادرین على تنظیم المادة العلمیة، 

، 34( ، وبعدها جاءت البنود ضوابط الشكل الخارجي للبحث مراعاةیجعلهم قادرین على  لك، وكذلبحوثهم

، 0.57، 0.55(وانحرافات معیاریة ) 2.60، 2.62، 2.65(طات حسابیة متقاربة بمتوس) 36، 29

خراج البحث في صورة إقادرا على والتي تشیر إلى أن التعلم الذاتي یجعل طالب الدكتوراه ) 0.60

بدرجة ) 30، 27( اندفي حین جاء البنحل مشكلة الدراسة، مناسبة، تنظیم عناصر البحث منهجیا و 

 واللذان) 0.63،  0.54( على التوالي وانحراف معیاري) 2.56( قدر بة ومتوسط حسابي معیاریة مرتفع

البحثي إلى أن التعلم الذاتي یجعل طالب الدكتوراه قادرا على توظیف المعلومات في سیاقها  انیشیر 

جاء ) 25(أما البند بیانات بشكل مفصل وواضح، ا من عرض نتائج البحث في جداول و متمكنو  المناسب
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حیث یشیر إلى أن ) 0.59(وانحراف معیاري ) 2.48(أیضا بدرجة معیاریة مرتفعة ومتوسط حسابي 

في حین نجاز البحث، كفایة التخطیط السلیم إل على اكتسابالتعلم الذاتي یجعل طلبة الدكتوراه قادرین 

والذي ) 0.67(وانحراف معیاري ) 2.22(قدره بمتوسط حسابي و بدرجة معیاریة متوسطة ) 32( جاء البند

  .یشیر إلى أن التعلم الذاتي یجعل طالب الدكتوراه قادرا على إجراء التحلیل اإلحصائي للبیانات

ال توجد فروق ذات ":التي تنص على ما یلي: الرابعةلفرعیة الفرضیة اتحلیل نتائج عرض و  – 4 – 1 

استجابات طلبة الدكتوراه حول دور التعلم الذاتي  درجات بین) 0.05(حصائیة عند مستوى الداللة داللة إ

  ".الجنس فایات البحث العلمي تعزى لمتغیرفي تنمیة ك

" ت"قیمة ولإلجابة عن هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة و 

 ). 10(دول رقم، كما هو موضح في الجفیما یخص االستبیان ككلدرجات استجابات أفراد عینة الدراسة ل

درجات استجابات طلبة الدكتوراه حول داللة الفروق بین ل" ت"نتائج اختبار  یوضح): 10(جدول رقم 

تبعا  الستبیان ككلوالمتعلقة بادور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي من وجهة نظرهم 

  .لمتغیر الجنس

عدد   الجنس

  األفراد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

" ت"قیمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحریة

قیمة الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

  0.05  0.004  79      1.767  0.38  2.57  27  ذكور

  0.20  2.69  54  إناث

 ).23(اإلصدار SPSSإعداد الطالبتین استنادا على مخرجات  :المصدر 

داللة  قیمةب) 1.767(لالستبیان ككل بلغت المحسوبة " ت"أّن قیمة ) 10(یوضح الجدول رقم 

ال توجد فروق : الفرضیة الصفریة التي نصت على أنه وبالتالي نرفض ،)0.05(وهي أقل من ) 0.004(

في جامعة جیجل توراه كبین درجات استجابات طلبة الد 0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 . البحث العلمي تعزى لمتغیر الجنس ونقبل الفرض البدیلحول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات 



 نتائج الدراسةالفصل الخامس                                          عرض ومناقشة 

 

75 
 

ال توجد فروق ذات :"التي تنص على ما یلي: خامسةال فرعیةالفرضیة العرض وتحلیل نتائج  – 5 – 1

استجابات طلبة الدكتوراه حول دور التعلم الذاتي  درجات بین) 0.05(حصائیة عند مستوى الداللة داللة إ

  ".كادیمیةالشعبة األ العلمي تعزى لمتغیر كفایات البحثفي تنمیة 

درجات استجابات أفراد عینة تحلیل التباین األحادي لولإلجابة عن هذه الفرضیة تم حساب 

 ). 11(كما هو موضح في الجدول رقم من محاور االستبیان، محوركل الدراسة على 

حول دور طلبة الدكتوراه استجابات  اتتائج تحلیل التباین األحادي لدرجیوضح ن: )11(جدول رقم 

  .األكادیمیة الشعبة والتي تعزى لمتغیر من وجهة نظرهمالتعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي 

مصدر   المحاور

  التباین

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسطات 

  المربعات

" ف"قیمة 

  المحسوبة

قیمة 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة 

المحور 

  األول

بین 

  المجموعات

0.830  9  0.092  1.237  0.287  0.05  

داخل 

  المجموعات

5.295  71  0.075  

    80  6.125  المجموع

المحور 

  الثاني

بین 

  المجموعات

0.946  9  0.105  0.553  0.830  0.05  

داخل 

  المجموعات

13.486  71  0.190  

    80  14.432  المجموع

المحور 

  الثالث

بین 

  المجموعات

1.868  9  0.208  1.626  0.124  0.05  

داخل 

  المجموعات

9.062  71  0.128  

    80  10.931  المجموع
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  ).23(اإلصدار SPSSإعداد الطالبتین استنادا على مخرجات  :المصدر 

المحسوبة والخاصة بالمحور األول الذي نص على أّن " ف"أن قیمة ) 11(الجدول رقم  نیبیّ 

الذاتي دور في تنمیة الكفایات الشخصیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه بدرجة مرتفعة قد بلغت للتعلم 

وبالتالي فمجموع الفروق المعبر عنها في متوسط  0.05وهي أكبر من ) 0.287(داللة  قیمةب) 1.237(

دالة بین ال توجد فروق : وهذا معناه أّنه 0.05المحسوبة أكبر من " ف"المربعات فرق غیر دال، ألن 

في تنمیة درجات استجابات طلبة الدكتوراه على اختالف شعبهم األكادیمیة حول دور التعلم الذاتي 

  . الكفایات الشخصیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه

وفیما یخص المحور الثاني الذي ینص على أّن للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات العلمیة من 

داللة قدره  قیمةب) 0.553(ت غالمحسوبة بل" ف"فإّن قیمة  بدرجة مرتفعةنظر طلبة الدكتوراه وجهة 

وبالتالي فمجموع الفروق المعبر عنها في متوسط المربعات فرق غیر  0.05وهي أكبر من ) 0.830(

ال توجد فروق دالة بین درجات استجابات : وهذا یدل على أنه 0.05المحسوبة أكبر من " ف"دال، ألّن 

ه على اختالف شعبهم األكادیمیة حول دور التعلم الذاتي في تنمیة الكفایات العلمیة من طلبة الدكتورا

  .وجهة نظر طلبة الدكتوراه

دور في تنمیة الكفایات الفنیة  تيأما بالنسبة للمحور الثالث الذي ینص على أّن للتعلم الذا

قیمة ب )1.626(المحسوبة بلغت " ف"فإّن قیمة  نظر طلبة الدكتوراه بدرجة مرتفعةاإلجرائیة من وجهة 

وبالتالي فمجموع الفروق المعبر عنها في متوسط المربعات فرق  0.05وهي أكبر من ) 0.124(داللة 

ال توجد فروق دالة بین درجات استجابات : وهذا معناه أّنه 0.05المحسوبة أكبر من " ف"غیر دال، ألن 

األكادیمیة حول دور التعلم الذاتي في تنمیة الكفایات الفنیة اإلجرائیة طلبة الدكتوراه على اختالف شعبهم 

 .من وجهة نظر طلبة الدكتوراه

ال توجد فروق ذات :"التي تنص على ما یلي: سادسةال فرعیةالفرضیة العرض وتحلیل نتائج  – 4 – 1

حول دور التعلم الذاتي  استجابات طلبة الدكتوراهدرجات بین ) 0.05(حصائیة عند مستوى الداللة داللة إ

  ."المستوى األكادیمي ایات البحث العلمي تعزى لمتغیرفي تنمیة كف
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درجات استجابات أفراد عینة ل تحلیل التباین األحاديولإلجابة عن هذه الفرضیة تم حساب 

  ). 12(كما هو موضح في الجدول رقم من محاور االستبیان،محور كل الدراسة على 

نتائج تحلیل التباین األحادي لدرجات استجابات طلبة الدكتوراه حول دور  یوضح): 12(جدول رقم 

 .التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي من وجهة نظرهم والتي تعزى لمتغیر المستوى األكادیمي

مصدر   المحاور

  التباین

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسطات 

  المربعات

 "ف"قیمة 

  المحسوبة

قیمة 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

المحور 

  األول

بین 

  المجموعات

0.089  2  0.044  0.574  0.565  0.05  

داخل 

  المجموعات

6.036  78  0.077  

    80  6.125  المجموع

المحور 

  الثاني

بین 

  المجموعات

0.195  2  0.098  0.535  0.588  0.05  

داخل 

  المجموعات

14.237  78  0.183  

    80  14.432  المجموع

المحور 

  الثالث

بین 

  المجموعات

0.040  2  0.020  0.145  0.866  0.05  

داخل 

  المجموعات

10.890  78  0.140  

    80  10.931  المجموع

  ).23(اإلصدار SPSSإعداد الطالبتین استنادا على مخرجات  :المصدر  

الذي ینص المحسوبة بالنسبة للمحور األول " ف"أّن قیمة ) 12(نالحظ من خالل الجدول رقم 

على أن للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات الشخصیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه بدرجة مرتفعة قد 
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وبالتالي فمجموع الفروق المعبر عنها في  0.05أكبر من  وهي) 0.565(داللة  قیمةب )0.574(بلغت 

ال توجد فروق دالة : وهذا معناه أنه 0.05المحسوبة أكبر من " ف"متوسط المربعات فرق غیر دال، ألن 

سنة أولى دكتوراه، سنة ثانیة (بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه على اختالف مستویاتهم األكادیمیة 

حول دور التعلم الذاتي في تنمیة الكفایات الشخصیة من وجهة نظر طلبة ) ة دكتوراهدكتوراه، سنة ثالث

  .الدكتوراه

وفیما یتعلق بالمحور الثاني الذي ینص على أن للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات العلمیة من 

) 0.588(اللة د بقیمة) 0.535(المحسوبة " ف"وجهة نظر طلبة الدكتوراه بدرجة مرتفعة فقد بلغت قیمة 

" ف"ألن وبالتالي فمجموع الفروق المعبر عنها في متوسط المربعات فرق غیر دال،  0.05أكبر من  يوه

ال توجد فروق دالة بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه على : وهذا یعني أنه 0.05المحسوبة أكبر من 

حول دور التعلم ) توراه، سنة ثالثة دكتوراهسنة أولى دكتوراه، سنة ثانیة دك(اختالف مستویاتهم األكادیمیة 

  .الذاتي في تنمیة الكفایات العلمیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه

أما بالنسبة للمحور الثالث الذي ینص على أن للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات الفنیة 

 قیمةب) 0.145(المحسوبة بلغت " ف"اإلجرائیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه بدرجة مرتفعة فإّن قیمة 

وبالتالي فمجموع الفروق المعبر عنها في متوسط المربعات فرق  0.05أكبر من  يوه) 0.866(داللة 

ال توجد فروق دالة بین درجات استجابات : وهذا معناه أنه 0.05المحسوبة أكبر من " ف"غیر دال، ألن 

سنة أولى دكتوراه، سنة ثانیة دكتوراه، سنة ثالثة (طلبة الدكتوراه على اختالف مستویاتهم األكادیمیة 

  .من وجهة نظر طلبة الدكتوراهحول دور التعلم الذاتي في تنمیة الكفایات الفنیة اإلجرائیة ) دكتوراه

دور في تنمیة  للتعلم الذاتي":نصت على ما یلي التي: عامةعرض وتحلیل نتائج الفرضیة ال – 5 – 1

  ."في جامعة جیجل بقطب تاسوست وجهة نظر طلبة الدكتوراهكفایات البحث العلمي من 

ولإلجابة عن هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجات 

االستبیان ككل، كما یوضحه الجدول كل محور من محاور االستبیان و استجابات أفراد عینة الدراسة على 

  ). 13(رقم
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دكتوراه استجابات طلبة ال درجاتة واالنحرافات المعیاریة و المتوسطات الحسابییوضح : )13(جدول رقم 

  .على محاور االستبیان ككل

رقم 

  المحور

المتوسط   المحاور  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

  مرتفعة  0.27  2.56  الكفایات الشخصیة  3  1

  مرتفعة  0.42  2.70  الكفایات العلمیة  1  2

  مرتفعة  0.36  2.64  الفنیة اإلجرائیةالكفایات   2  3

  مرتفعة  0.27  2.65  الدرجة الكلیة

 ).23(اإلصدار SPSSإعداد الطالبتین استنادا على مخرجات  :المصدر  

كل محور من  ودرجة االنحرافات المعیاریةو  الحسابیة المتوسطات )13(یوضح الجدول رقم  

ف انحراب) 2.65(حیث بلغ المتوسط الحسابي ككل الدرجة الكلیة لالستبیان ككل محاور االستبیان و 

حیث جاء المحور الثاني الكفایات العلمیة في  ؛وبدرجة معیاریة مرتفعة) 0.27(قّدر ب  يكلالمعیاري 

یر إلى أن شبدرجة معیاریة مرتفعة ت) 0.42(انحراف معیاري و ) 2.70(الرتبة األولى بمتوسط حسابي 

الثالث الكفایات الفنیة  المحور ، في حین جاءایات العلمیة بدرجة مرتفعةالكف  للتعلم الذاتي دور في تنمیة

وبدرجة معیاریة مرتفعة ) 0.36(انحراف معیاري و ) 2.64(اإلجرائیة في الرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 

أما . ت الفنیة اإلجرائیة بدرجة مرتفعةهذا یدل على أن التعلم الذاتي له دور في تنمیة الكفایاأیضا و 

انحراف و  )2.56(الكفایات الشخصیة جاء في الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدر ب المحور األول 

ة الكفایات هذا یدل على أن التعلم الذاتي له دور في تنمیوبدرجة معیاریة مرتفعة و ) 0.27(معیاري 

 . الشخصیة بدرجة مرتفعة

  :مناقشة نتائج الدراسة – 2

  :ولىالفرضیة الفرعیة األ مناقشة نتائج  -1 -2

كفایات الللتعلم الذاتي دور في تنمیة :" وٕاجابة عن الفرضیة الفرعیة األولى التي نصت على أن

   ."بدرجة مرتفعةفي جامعة جیجل بقطب تاسوست  من وجهة نظر طلبة الدكتوراه الشخصیة
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إلیه الفرضیة الفرعیة األولى من نتائج تبین لنا أن هناك دور للتعلم  تومن خالل عرض ما توصل

الذاتي في تنمیة الكفایات الشخصیة من وجهة طلبة الدكتوراه بدرجة مرتفعة وما یدل على ذلك ما أثبتته 

حیث سجلت استجابات طلبة الدكتوراه على عبارات محور  )07(النتائج المتوصل إلیها في الجدول رقم 

وانحراف ) 2.56(یات الشخصیة بمتوسطات حسابیة مرتفعة، وقد قدر المتوسط الحسابي للمحور ب الكفا

، وهذا دال على أن للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات الشخصیة من وجهة نظر )0.27(معیاري قدره 

  .طلبة الدكتوراه بدرجة مرتفعة

الدكتوراه ملتزمین باألمانة العلمیة حیث  هذه النتیجة إلى أن التعلم الذاتي یجعل طلبة عودوقد ت

ما تم اقتباسه  كل توثیقمن خالل لتزام بها أهم أخالقیات البحث العلمي لذلك ال بد من اال بین من هایرون

وٕاسناده إلى أصحابه، كما أن طالب الدكتوراه ومن خالل التعلم الذاتي یستطیع تحمل مسؤولیة بحثه 

  . ومهاراته الخاصة بالبحث العلمي قراراته واتخاذ القرارات المناسبة سواء لتعلمه أو

على التعبیر عن رأیهم وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن التعلم الذاتي یجعل طلبة الدكتوراه قادرین    

الشخصي لما یتیحه هذا األسلوب من فرص للحصول على معارف متعددة ومتنوعة تساهم في إكسابهم  

  .اتجاهات وخبرات یستفیدون منها ویوظفونها في المواقف التي تتطلب إبداء الرأي والمناقشة

ه متقبال للنقد العلمي هذا ما وقد ترجع هذه النتیجة أیضا إلى أن التعلم الذاتي یجعل طالب الدكتورا

والتي أثبتت أن الدراسات األكادیمیة القائمة على البحث ) 2009فیرناتي وزمالؤه (توصلت إلیه دراسة 

فالتعلم الذاتي . تسمح للطالب بتطویر القدرات المتعلقة بالبحث من خالل تشجیع التفكیر العلمي الناقد

راتهم العقلیة والمعرفیة من تحلیل، تركیب، نقد، إبداع وابتكار، یساعد هؤالء الطلبة على تطویر أنفسهم وقد

والتي توصلت ) 2003السعادات (كما یساعدهم على التعلم دون قیود وبكل حریة هذا ما أكدته دراسة 

  .ویساعدهن أیضا على االبتكار واإلبداع یدقالتأن التعلم الذاتي یشعر الطالبات بالحریة وعدم  إلى

ألدب النظري نالحظ أن التعلم الذاتي ینمي االستقاللیة لدى الطالب من خالل وبالرجوع إلى ا

 2009العبیدي (إتاحة الفرصة له للتخطیط لعملیة البحث بنفسه حسب قدراته الشخصیة وكما ورد عن 

التعلم الفردي الذاتي الذي یوجه إلى كل فرد : "عرف التعلم الذاتي بأنه) 1983(أن منصور) 173ص 

بمعنى أنه تعلم مبني على "  وله وسرعته الذاتیة وخصائصه بطریقة مقصودة ومنهجیة ومنظمةوفقا لمی

كما أن التعلم الذاتي یمكن طلبة  ،خطوات منهجیة منظمة ومدروسة تتوافق مع قدرات ومیول المتعلمین
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ریجویل ت(هم وهذا ما أكدته دراسة خرین وبناء عالقات جیدة مع زمالئالدكتوراه من التواصل مع اآل

التي بینت أن التجربة الكلیة لألبحاث في جامعة اكسفورد إیجابیة حیث وافق الطالب ) 2005ودونبار 

بنسب عالیة جدا على توفر فرصة للتواصل االجتماعي مع طالب الدراسات العلیا اآلخرین وأنهم راضون 

  . عن جودة تجربتهم البحثیة

یجعل التعلم الذاتي طالب الدكتوراه قادرا على بناء معرفة جدیدة تتماشى مع  ومن ناحیة أخرى

) 2006أبیوال وأولدك (قدراته وٕامكاناته وخصائصه الذاتیة والتي تساعده في إعداد بحثه فقد بینت دراسة 

  .أن طالب التعلم الذاتي في مرحلة الدكتوراه یستخدمون هذه المهارة في تعلمهم للمحتوى الدراسي

في حین جاءت درجة استجابات طلبة الدكتوراه على أن التعلم الذاتي یجعلهم قادرین على ترجمة    

النصوص األجنبیة وكتابة ملخص بلغتین بدرجة متوسطة وربما تعزى هذه النتیجة إلى ضعف طلبة 

الذاتي في تعلم تعلم ضعف ممارستهم للإلى هذه النتیجة الدكتوراه في مجال اللغات األجنبیة، كما قد ترجع 

تلك اللغات نظرا لنقص خبرتهم وضعف إطالعهم على البحوث والدراسات باللغات األجنبیة أثناء إنجاز 

أن طلبة ) 2013الیاسین (البحث العلمي والتي تعد من بین الصعوبات التي یواجهونها حیث أثبتت دراسة 

  .ث وتمنع تحقق الغرض منهالدراسات العلیا یواجهون بعض الصعوبات التي تعیق عملیة البح

للتعلم الذاتي دور في : "وبالرجوع إلى محور الكفایات الشخصیة فإّن الفرضیة التي مفادها أن   

" بدرجة مرتفعةفي جامعة جیجل بقطب تاسوست تنمیة الكفایات الشخصیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه 

  .قد تحققت

  :الثانیةمناقشة نتائج الفرضیة الفرعیة  - 2 – 2

للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات " :وٕاجابة عن الفرضیة الفرعیة الثانیة التي نصت على أنه

  ."بدرجة مرتفعة في جامعة جیجل بقطب تاسوست العلمیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه

ور ومن خالل عرض ما توصل إلیه جدول الفرضیة الفرعیة الثانیة من نتائج تبین لنا أن هناك د

للتعلم الذاتي في تنمیة الكفایات العلمیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه بدرجة مرتفعة وما یدل على هذا 

حیث سجلت استجابات طلبة الدكتوراه على عبارات محور ) 08(هي النتائج المتوصل إلیها في الجدول 

وانحراف  )2.70(ور بالكفایات العلمیة بمتوسطات حسابیة مرتفعة؛ إذ قدر المتوسط الحسابي للمح
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وجهة نظر  من، وهذا دال على أن للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات العلمیة )0.42(معیاري قدره 

  .طلبة الدكتوراه بدرجة مرتفعة

وربما ترجع هذه النتیجة إلى أن التعلم الذاتي یجعل طلبة الدكتوراه یستفیدون من الدراسات 

یشجعهم على اإلطالع على مصادر معلومات مختلفة والتي تخص المرتبطة بمواضیع بحثوهم فهو 

البحوث والدراسات السابقة التي ترتبط ببحوثهم لتعدد أسالیبه وتنوعها ویمكنهم كذلك من اإللمام بجمیع 

القحطاني (بینت دراسة فلقد  أسالیب البحث العلمي وطرقه حسب ما جاء في اإلطار النظري للدراسة،

ي تنمیة مهارات التعلم الذاتي بین المجموعة التجریبیة في اكتساب مهارات تتعلق وجود أثرا ف) 2018

كما أن التعلم الذاتي یمكن طلبة الدكتوراه من صیاغة األهداف بوضوح واختیار ما هو . بالمكتبة واإلطالع

  . مناسب لبحوثهم

ن على أنفسهم لتنمیة وقد ترجع هذه النتیجة إلى أن التعلم الذاتي یجعل طلبة الدكتوراه یعتمدو 

الضعف الذي یعانونه في كفایاتهم البحثیة وتطویر مختلف مهاراتهم وهذا من بین أهداف التعلم الذاتي 

حیث یساعد المتعلمین على تقییم بحوثهم العلمیة ویمكنهم من معالجة الضعف الذي یعانون منه والمتمثل 

واختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة . مفي نقص معلوماتهم ومهاراتهم وتعزیز نقاط القوة لدیه

التي أظهرت أن كفایات البحث العلمي جاءت بدرجة متوسطة حیث كانت ) 2011عطوان والفلیت (

الكفایات العلمیة في المرتبة األخیرة أما في الدراسة الحالیة فقد جاءت الكفایات العلمیة في المرتبة األولى 

التي توصلت إلى أن درجة ممارسة مبادئ التعلم ) 2010الهزایمة (ف مع دراسة وبدرجة مرتفعة، كما تختل

الذاتي ومنهجیة البحث العلمي لدى طلبة الجامعات الحكومیة األردنیة جاءت بدرجة متوسطة في حین 

بینت الدراسة الحالیة أن درجة ممارسة طلبة الدكتوراه للتعلم الذاتي ودوره في تنمیة الكفایات العلمیة 

  .جاءت بدرجة مرتفعة

للتعلم الذاتي دور : "الفرضیة التي مفادها أن بالرجوع إلى المحور المرتبط بالكفایات العلمیة فإنّ 

" بدرجة مرتفعة في جامعة جیجل بقطب تاسوست في تنمیة الكفایات العلمیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه

 .قد تحققت
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  :مناقشة نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة – 3 – 2

للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات : "وٕاجابة عن الفرضیة الفرعیة الثالثة التي نصت على أن

  ".بدرجة مرتفعة بقطب تاسوست جامعة جیجل ئیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه في الفنیة اإلجرا

الجدول الخاص بالفرضیة الفرعیة الثالثة  في توصل إلیهاتم المن خالل عرض النتائج التي و   

 یتبین لنا أّن هناك دور للتعلم الذاتي في تنمیة الكفایات الفنیة اإلجرائیة لطلبة الدكتوراه من وجهة نظرهم

حیث  )09(النتائج التي تم التوصل إلیها في الجدول رقم ذلك هو ما أثبتته  یؤكد، وما بدرجة مرتفعة

سجلت استجابات طلبة الدكتوراه على عبارات محور الكفایات الفنیة اإلجرائیة بمتوسطات حسابیة مرتفعة 

وهذا دال على أّن ) 0.36(وبانحراف معیاري قدره ) 2.64(إذ قدر المتوسط الحسابي للمحور ككل ب 

  .الدكتوراه بدرجة مرتفعة للتعلم الذاتي دور في تنمیة الكفایات الفنیة اإلجرائیة من وجهة نظر طلبة

على مناقشة نتائج  القدرةطلبة الدكتوراه  كسبأّن التعلم الذاتي یبهذه النتیجة  ویمكن تفسیر  

یمارسون التعلم الذاتي  همشبكة االنترنت وهذا یعني أن ویمكنهم من التحكم في تقنیات البحث على ةالدراس

لمیة أو لتوسیع تفیدهم أثناء إعداد بحوثهم العالبحث الدائم عن مصادر المعلومات التي من خالل 

 خلفیة ال یمكن ألي باحث االنطالق في بحثه إال من خالل وجودف معارفهم واكتساب خبرات جدیدة،

 تم نظریة والتعرف على كل ما هو جدید في مجال المعرفة العلمیة باستخدام شبكة االنترنت وهذا ما

القحطاني (ستطالعیة وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة إلیه خالل مقابلة الدراسة اال التوصل

التي بینت أّن هناك أثرا في تنمیة مهارات التعلم الذاتي بین المجموعة التجریبیة في اكتساب ) 2018

  .مهارات تتعلق بالحاسوب واالنترنت في الوصول إلى مصادر المعلومات

الذاتي یجعل طلبة الدكتوراه قادرین على تنظیم المادة  كما قد ترجع هذه النتیجة إلى أّن التعلم  

العلمیة والربط بین الجانب النظري والجانب التطبیقي لبحوثهم إضافة إلى مراعاة ضوابط الشكل الخارجي 

  .للبحوث العلمیة

درجة استجابات طلبة الدكتوراه على أّن التعلم الذاتي یجعلهم قادرین على إجراء في حین جاءت   

لیل اإلحصائي للبیانات بدرجة متوسطة وقد تعزى هذه النتیجة إلى ضعف ممارسة طلبة الدكتوراه التح

نقص خبرتهم في مجال للتعلم الذاتي في مجال اإلحصاء وحاجاتهم لتوجیهات األساتذة المختصین و 
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ئیة قدرتهم الذاتیة على معرفة واستخدام األسالیب اإلحصااإلحصاء التطبیقي باإلضافة إلى ضعف 

جعلهم یواجهون صعوبات أثناء تحلیل البیانات إحصائیا والتي تظهر المناسبة وتحلیلها وٕاتقانها هذا ما 

العمري (صلت إلیه دراسة كإشكالیات وأخطاء شائعة في البحوث العلمیة لطلبة الدراسات العلیا هذا ما تو 

ئل الماجستیر للباحثین الطالب قلة التي أكدت أّن من أهم اإلشكالیات الشائعة في رساو  )2012والحارثي 

المعرفة باالستخدام المناسب لألسالیب اإلحصائیة خاصة األسالیب المتقدمة، قلة المعرفة بمعاییر اختیار 

األسالیب اإلحصائیة المناسبة لطبیعة بیانات الدراسة والمنهج المستخدم واكتفاء الباحثین من الطالب 

وبالرجوع إلى الجانب النظري نجد أّن من بین  ،القیاس فقطبتحدید األسلوب اإلحصائي من خالل 

صعوبة ) 2012عسیري (حسب نتائج دراسة لدى طالب الدراسات العلیا أیضا البحث العلمي صعوبات 

  .للبحثتحدید األسالیب اإلحصائیة 

تسمح إلى أّن الدراسات األكادیمیة القائمة على البحث ) 2009وزمالؤه فیرناتي (وتوصلت دراسة   

للطالب بتطویر القدرات المتعلقة بالبحث وتمكن الطالب من وضع التعلم في سیاق ذي معنى، هذا ما 

أكده أیضا االتجاه المعرفي في التعلم الذاتي الذي یرى أّن التعلم الحاصل عن طریق االستكشاف الموجه 

د التعلیمیة ومراعاة احتیاجات الفر ویقوم هذا االتجاه على إشباع " برونر " ذاتیا یعتبر تعلم ذا معنى حسب 

أي أنه یستطیع توظیف  عل المتعلم إیجابي ونشیط دائم السعي للوصول إلى المعرفة بنفسهاهتماماته وج

واختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج  .المعلومات في سیاقها البحثي المناسب بحیث یكون لها معنى

إلى أّن درجة توافر كفایات البحث العلمي كانت متوسطة  التي توصلت) 2011عطوان والفلیت (دراسة 

حیث جاءت الكفایات الفنیة اإلجرائیة في المرتبة الثالثة في حین جاء محور الكفایات الفنیة اإلجرائیة في 

  .المرتبة الثانیة وبدرجة مرتفعة في الدراسة الحالیة

للتعلم " :ة فإّن الفرضیة التي مفادها أنّ بالكفایات الفنیة اإلجرائی وبالرجوع إلى المحور المرتبط  

في جامعة جیجل بقطب الذاتي دور في تنمیة الكفایات الفنیة اإلجرائیة من وجهة نظر طلبة الدكتوراه 

 .قد تحققت "بدرجة مرتفعةتاسوست 
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    :مناقشة نتائج الفرضیة الفرعیة الرابعة - 4 – 2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة : "على أنه وٕاجابة عن الفرضیة الفرعیة الرابعة التي نصت  

بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات  0.05عند مستوى الداللة 

  ".البحث العلمي تعزى لمتغیر الجنس

ة لدالل" ت"كشفت نتائج اختبار ) 10(في الجدول رقم ومن خالل النتائج التي تم التوصل إلیها   

 0.05الفروق بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

البحث العلمي تعزى  التعلم الذاتي في تنمیة كفایاتدور بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه حول 

وهي أقل من  )0.004( إحصائیة بقیمة داللة) 1.767(المحسوبة " ت"، حیث بلغت قیمة لمتغیر الجنس

  .لذلك تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البدیل) 0.05(

وبمراجعة المتوسطات الحسابیة لدرجات استجابات كل من الذكور واإلناث یالحظ أن هذه الفروق   

والتي بینت عدم وجود ) 2010الهزایمة (وتختلف هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة  .لصالح اإلناث

فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة مبادئ التعلم الذاتي تعزى لمتغیر الجنس، وكذلك عدم وجود 

    .منهجیة البحث العلمي تعزى ألثر متغیر الجنسفروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة 

أكثر متكرر  ناث یمارسن التعلم الذاتي بشكلإلى أن طلبة الدكتوراه من اإل تعزى هذه الفروقوقد 

یقید المتعلم بالزمان والمكان وال یفرض علیه مادة دراسیة  من الذكور لما یتیحه من فرص خاصة وأنه ال

وٕاطالع باألدوار التي یمنحها التعلم الذاتي لتنمیة كفایات معینة األمر الذي یجعل اإلناث أكثر درایة 

 من اإلناث إلى تحیز طلبة الدكتوراههذه النتیجة ، كما قد ترجع أكثر من الذكورالبحث العلمي ومهاراته 

  .عند اإلجابة على عبارات استبیان الدراسة

في مجال كفایات البحث العلمي ویمكن إرجاع هذه النتیجة إلى نقص خبرة طلبة الدكتوراه اإلناث 

الذاتي مقارنة بالذكور مما أدى إلى وجود هذه لذلك یعتقدون بأنهم تجاوزوا ضعف كفایاتهم بممارسة التعلم 

رجع وجود تلك الفروق إلى اختالف وجهات نظر طلبة الدكتوراه اإلناث عن وجهات نظر یكما قد  .الفروق

     .طلبة الدكتوراه الذكور واختالف أهدافهم وطموحاتهم
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 اتا التعلم الذاتي للطالبویمكن إرجاع هذه النتیجة كذلك إلى البیئة اإلیجابیة والحیویة التي یخلقه

 نوأیضا إتاحة الفرصة له نبالراحة والحریة وعدم التقید أثناء تعلمه ن، مما یشعرهنوبحثه نأثناء تعلمه

تنمیة  هم فيالتي تسللتعلم المستمر الدائم على اعتبار التعلم الذاتي من بین إستراتیجیات التعلم النشط 

على فعالیة إستراتیجیات التعلم  )2019أبو زید وشماخي (أكدت نتائج دراسة  قدالكفایات البحثیة لدیهن ف

  .النشط في تطویر كفایات البحث العلمي لدى طالبات كلیة التربیة بجامعة جازان

إحصائیة إلى أن ممارسة التعلم الذاتي لتنمیة كفایات البحث  وربما یرجع وجود فروق ذات داللة

فعال بالنسبة لطالبات الدكتوراه اإلناث، كون هذا األسلوب من التعلم یفسح العلمي كان له دور إیجابي و 

للتعلم والبحث وٕایجاد بیئة  أسالیب مختلفة ومتنوعة مما یدفعهن ویحفزهنالمجال أمام الطالبات للتعلم ب

الدكتوراه  ت، كما أنه یعمل على رفع كفایة طالباتتعلم جدیدة تراعي احتیاجات واهتمامات وسرعة الطالبا

بالمهارات والكفایات الالزمة خاصة فیما یتعلق  نإلى أعلى مستویات التحصیل وتزویده نوالوصول به

    .بكل ما له صلة بالبحث العلمي

اإلناث (كل األسباب سابقة الذكر مجتمعة ربما كان لها دور في ظهور فروق بین طلبة الدكتوراه 

لذلك تم رفض الفرضیة الصفریة القائلة كفایات البحث العلمي،  حول دور التعلم الذاتي في تنمیة) والذكور

بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : " أنه

  .وقبول الفرضیة البدیلة "حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي تعزى لمتغیر الجنس

  :نتائج الفرضیة الفرعیة الخامسة مناقشة – 5 – 2

حصائیة إالتوجد فروق ذات داللة " :وٕاجابة عن الفرضیة الفرعیة الخامسة التي نصت على أنه

بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات  0.05عند مستوى الداللة 

  ".میةالبحث العلمي تعزى لمتغیر الشعبة األكادی

كشفت نتائج تحلیل التباین األحادي  )11(ومن خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

بین  0.05لدرجات استجابات طلبة الدكتوراه أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

العلمي تعزى لمتغیر درجات استجابات طلبة الدكتوراه حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث 
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الشعبة األكادیمیة، وهذا یعني عدم اختالف استجابات طلبة الدكتوراه على االستبیان ككل رغم اختالف 

  .شعبهم األكادیمیة على نفس االستبیان

ویمكن إرجاع هذه النتیجة إلى أن طلبة الدكتوراه منذ التحاقهم بالجامعة وهم یخضعون إلى نفس    

القاعدة التي ینطلقون منها نفسها على الرغم من اختالف شعبهم األكادیمیة، كما  التكوین بحیث نجد أن

قد یعزى عدم وجود فروق تبعا لمتغیر الشعبة األكادیمیة إلى أن طلبة الدكتوراه باختالف شعبهم األكادیمیة 

دراسة لهم نفس البیئة التعلیمیة ویخضعون لنفس المقرر الخاص بمنهجیة البحث العلمي ولقد أكدت 

أن الدراسات األكادیمیة القائمة على البحث تهیئ بیئة تشجع البحث وتدعمه ) 2009فیرناتي وزمالؤه (

  .وتؤكد على العالقة بین النشاط البحثي والتعلم في مجالت البحوث متعددة التخصصات

وربما ترجع هذه النتیجة إلى أن جمیع طلبة الدكتوراه یفرض علیهم إنجاز بحوث ودراسات 

تسلیمها في الوقت المناسب وضرورة التحكم في الكفایات البحثیة الالزمة لها على اختالف الشعب التي و 

  .یدرسون فیها فهم ملزمون بإجرائها على اختالف شعبهم األكادیمیة

كما قد ترجع هذه النتیجة إلى أن جمیع طلبة الدكتوراه على اختالف شعبهم یعتمدون على التعلم 

روري لتنمیة قدراتهم، إمكاناتهم، مهاراتهم واكتساب خبرات جدیدة تؤهلهم وتساعدهم الذاتي كأسلوب ض

أثناء البحث العلمي وبالتالي یستفید طالب الدكتوراه من التعلم الذاتي في تنمیة وتحسین الكفایات البحثیة 

  .لدیه

ات استجابات بین درج 0.05وقد یعزو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة    

طلبة الدكتوراه حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات لبحث العلمي تبعا لمتغیر الشعبة األكادیمیة إلى 

الطالب للتعلم بغض النظر عن شعبهم  تهیئأن التعلم الذاتي یقوم على مجموعة من المبادئ التي 

ا أن معرفة درجة استفادة طلبة األكادیمیة  فهو متاح للجمیع على اختالف شعبهم وتخصصاتهم، كم

الدكتوراه من ممارسة التعلم الذاتي ودوره في تنمیة كفایاتهم البحثیة راجع إلى تطور القدرات العقلیة 

والمعرفیة للطالب وكیفیة توظیف مكتسباته ولیس إلى طبیعة التخصص والشعبة األكادیمیة التي یزاول 

  .فیها دراسته
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أن طلبة الدكتوراه وعلى اختالف شعبهم األكادیمیة والتخصصات وربما ترجع هذه النتیجة إلى 

التي یدرسون فیها لهم درایة بكیفیة ممارسة التعلم الذاتي ودوره اإلیجابي في تنمیة كفایات البحث العلمي 

الهزایمة (دراسة نتائج تختلف، وتتفق هذه النتیجة مع  ومهاراته األمر الذي جعل وجهات نظرهم ال

توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة منهجیة البحث العلمي التي ) 2010

) Talafhah 2012(تعزى ألثر متغیر التخصص، في حین اختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة

  .والتي توصلت إلى وجود فروق في مستوى الكفایات تبعا لمتغیر التخصص

ال توجد فروق ذات داللة : "الفرضیة التي مفادها أنه إلیها فإنّ ومن خالل النتائج المتوصل 

بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه حول دور التعلم الذاتي في  0.05إحصائیة عند مستوى الداللة 

  .            قد تحققت مما یعني قبول الفرضیة" تنمیة كفایات البحث العلمي تعزى لمتغیر الشعبة األكادیمیة

  :مناقشة نتائج الفرضیة الفرعیة السادسة – 6 – 2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة : "وٕاجابة عن الفرضیة الفرعیة السادسة التي نصت على أنه  

بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات  0.05عند مستوى الداللة 

  ".األكادیمي البحث العلمي تعزى لمتغیر المستوى

كشفت نتائج تحلیل التباین األحادي ) 12(ومن خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم   

بین  0.05لدرجات استجابات طلبة الدكتوراه أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

ات البحث العلمي تعزى لمتغیر طلبة الدكتوراه حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایدرجات استجابات 

رغم على الالمستوى األكادیمي، وهذا یعني عدم اختالف استجابات طلبة الدكتوراه على االستبیان ككل 

على نفس ) ، سنة ثالثة دكتوراهدكتوراهسنة أولى دكتوراه، سنة ثانیة (اختالف مستویاتهم األكادیمیة من 

  .االستبیان

لمتغیر المستوى األكادیمي إلى أّن ممارسة  بعاداللة إحصائیة توقد یعزى عدم وجود فروق ذات   

التعلم الذاتي ال یقتصر على طلبة الدكتوراه الجدد في السنة األولى فقط بل یشمل جمیع طلبة الدكتوراه 

أي أن ته في إعداد البحث العلمي، همیة أسلوب التعلم الذاتي وضرور في السنة الثانیة والثالثة أیضا أل

ال یعد عامال یؤثر على ممارسة طالب الدكتوراه للتعلم الذاتي في تنمیة كفایاته  المستوى األكادیميمتغیر 
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على اختالف مستویاتهم  جمیع طلبة الدكتوراه یمارسونهفالبحثیة  فهو یشمل جمیع المستویات األكادیمیة 

  .األكادیمیة

تشابهة وهي تنمیة لدیهم غایات وأهداف موربما یمكن إرجاع هذه النتیجة إلى أن طلبة الدكتوراه   

الضعف الذي یعانونه في كفایات البحث العلمي ومهاراته وذلك من خالل االعتماد على التعلم الذاتي 

بمختلف أسالیبه ومهاراته لتحسین تلك الكفایات وٕاتقانها خاصة فیما تعلق بإنجاز البحوث العلمیة 

لعل أهمها اإللمام بجمیع كفایات  تطلب معاییر یجب مراعاتهاالمطالبین بها كأطروحة الدكتوراه التي ت

   .ومهارات البحث العلمي المختلفة

وبالرجوع إلى خصائص التعلم الذاتي یتبین أنه یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین ویهتم   

مما یسهم في باحتیاجاتهم وقدراتهم الذاتیة، كما یتیح لهم فرصة توظیف مهارات التعلم بفعالیة عالیة 

یعد التعلم الذاتي من بین أنواع التعلم التي تسمح للطالب باختیار ما یرید  إذ ؛سلوكیا ووجدانیا متطویره

تعلمه وقت ما شاء وأین ما شاء من أجل اكتساب خبرات ومعارف جدیدة، أو بغیة تنمیة وتطویر مهارات 

لذلك عرفته هبة محمد عبد إلتقانها وتوظیفها بشكل جید في أي مادة كان یعاني ضعف في مهاراتها 

نمط من أنماط التعلم یقوم فیه المتعلم باختیار األنشطة : "كما سبق ذكره بأنه) 57 ،ص2008( الحمید

 كما أنه ."التعلیمیة وتنفیذها بهدف اكتساب معرفة علمیة أو تنمیة مهارات ذات صلة بالمادة الدراسیة

على أهمیة الدور  أكد ثورندایك صاحب االتجاه السلوكي فقد لمتعلم في عملیة تعلمهیعطي دور إیجابي ل

ومن جهة أخرى أكد . اإلیجابي الفاعل للمتعلم في مواقف التعلم والتعلیم من خالل النشاط الذاتي للمتعلم

االتجاه المعرفي على نشاط المتعلم وٕایجابیاته بحیث یكون نشیطا دائم السعي للوصول إلى المعرفة بنفسه 

  .بعا لمتغیر المستوى األكادیمي لطالب الدكتوراهلهذا فدرجات استجابات طلبة الدكتوراه ال تختلف ت

تیجة وقد ترجع هذه النتیجة إلى أن طلبة الدكتوراه قد اكتسبوا اتجاهات إیجابیة نحو التعلم الذاتي ن  

من تنمیة كفایاتهم البحثیة في مجال البحث العلمي بغض النظر عن اختالف أدواره اإلیجابیة التي مكنتهم 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة كذلك بأّن طلبة الدكتوراه قد یعتمدون على نفس أسالیب . األكادیمیةمستویاتهم 

التعلم الذاتي لتنمیة وتحسین كفایاتهم البحثیة وتطویر مهاراتهم في البحث العلمي كاستخدام االنترنت، 

  .الحاسوب واالعتماد على المكتبة بدرجة كبیرة
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ال توجد فروق ذات داللة : "أن الفرضیة التي تنص على أنهوتشیر النتائج المتوصل إلیها   

بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه حول دور التعلم الذاتي في  0.05إحصائیة عند مستوى الداللة 

  .قد تحققت مما یعني قبول الفرضیة" تنمیة كفایات البحث العلمي تعزى لمتغیر المستوى األكادیمي

  :رضیة العامةمناقشة نتائج الف – 7 – 2

للتعلم الذاتي دور في تنمیة كفایات البحث : "وٕاجابة عن الفرضیة العامة التي نصت على أنّ   

  ". قطب تاسوستبجامعة جیجل لمي من وجهة نظر طلبة الدكتوراه في الع

جاءت محاور الكفایات الشخصیة، الكفایات العلمیة والكفایات الفنیة اإلجرائیة بدرجة مرتفعة    

وهذا یدل على أن للتعلم الذاتي دور ) 2.64، 2.70، 2.56(وبمتوسطات حسابیة قدرت على الترتیب ب 

كتوراه من وجهة نظرهم في تنمیة الكفایات الشخصیة، الكفایات العلمیة والكفایات الفنیة اإلجرائیة لطلبة الد

بدرجة مرتفعة وربما ترجع هذه النتیجة إلى أن طلبة الدكتوراه یمارسون التعلم الذاتي بشكل یومي ومستمر 

لمواكبة متغیرات العصر أثناء تكوینهم األكادیمي العالي خاصة فیما یتعلق بالبحث العلمي كونهم مطالبین 

  .فاءة باعتبارهم باحثین أكادیمیینبإعداد بحوث علمیة تتسم بدرجة عالیة من الك

ودرجات  الذي یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة )13(وبالرجوع إلى الجدول رقم   

استجابات طلبة الدكتوراه على محاور االستبیان ككل، والتي جاءت بدرجة مرتفعة حیث كانت قیمة 

، وهذا یدل على أن التعلم الذاتي له )0.27(ي قدره بانحراف معیار ) 2.65(المتوسط الحسابي لألداة ككل 

  .دور في تنمیة كفایات البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدكتوراه بدرجة مرتفعة

وربما ترجع هذه النتیجة إلى أن التعلم الذاتي أسلوب فعال یتیح الفرصة للطالب لتوظیف مهاراته   

 Parineeth(واتفقت هذه النتیجة مع دراسة . لمعرفيبفعالیة عالیة والتي تسهم في تطوره الذاتي وا

التعلم الذاتي حصلوا على درجات عالیة في الموضوعات التي أظهرت أن الطلبة الذین مارسوا  )2007

أّن التعلم الذاتي یجعل الطالبات یعتمدن  التي أثبتت) 2003السعادات (الدراسیة مقارنة بأقرانهم، ودراسة 

  .على أنفسهن أكبر من االعتماد على األستاذ كما یساعدهن التعلم الذاتي على االبتكار واإلبداع

وبالرجوع إلى بعض الدراسات السابقة التي أكدت على تدني مستوى كفایات البحث العلمي لدى   

والتي أشارت إلى أن مستوى الكفایات كان متدنیا في ) Talafhah 2012(طلبة الدراسات العلیا كدراسة 
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التي بینت أن هناك ) 2013الكساسبة (بعضها ویمیل إلى المتوسط  في بعض الكفایات األخرى، ودراسة 

حیث بلغت نسبة تدني واضح في إتقان طلبة الدراسات العلیا في جامعة مؤتة لكفایات البحث العلمي 

التي أثبتت ) 2013الیاسین (باإلضافة إلى دراسة ). % 31(وا درجة القطع الطلبة المتقنین الذین تجاوز 

وبناء  .أن الطالب لدیهم احتیاجات لبعض المهارات البحثیة حتى یتمكنوا من إجراء البحوث بشكل صحیح

على ما دلت علیه هذه النتائج فإّن نتائج الدراسة الحالیة بینت أّن طلبة الدكتوراه قادرین على تنمیة 

فایاتهم البحثیة وذلك من خالل ممارسة التعلم الذاتي الذي یقوم فیه طالب الدكتوراه بتعلیم نفسه بنفسه ك

  .واالعتماد على ذاته في البحث وتطویر كفایاته ومهاراته في البحث العلمي

وقد ترجع هذه النتیجة إلى ما جاء في اإلطار النظري للدراسة والتي تدل على أن من أهم أهداف   

لتعلم الذاتي معالجة الضعف الذي یعاني منه بعض الطلبة والمتمثل في نقص معلوماتهم أو مهاراتهم ا

ویمكنهم من استعمال هذه المتطلبات للحاق بأقرانهم، وزیادة قدرة الطالب على التعامل مع المعلومات 

تحسین نوعیة التعلم ي ف الجدیدة جمعا وتنظیما والخروج باستنتاجات منطقیة، كما یساعد التعلم الذاتي

ع مصادر التعلم وتعدد األدوار لیؤدي ذلك إلى نمو ثقة المتعلم بنفسه وقدرته على یوتنو  وزیادة فعالیته

 جاءت مخالفة لنتائج الدراسة الحالیة )2011 عطوان والفلیت(دراسة  غیر أن نتائج .التفكیر واإلبداع

) 2010الهزایمة (دراسة كذلك أن درجة توافر كفایات البحث العلمي كانت متوسطة و  وصلت إلىالتي تو 

إلى أن درجة ممارسة مبادئ التعلم الذاتي ومنهجیة البحث العلمي جاءت بدرجة بدورها التي توصلت 

  .متوسطة

أن التعلم الذاتي من بین األسالیب التي تتیح لطالب ب المتوصل إلیهاالنتیجة في حین یمكن تفسیر   

الدكتوراه الحریة في مجال البحث العلمي والتخلص من الصعوبات والعراقیل التي تواجهه، كما یفسح 

المجال أمام طلبة الدكتوراه لالنفتاح واإلطالع على البحوث واكتساب خبرات جدیدة من البیئات األجنبیة 

وهذا ما تم عرفیة ذات الصلة بموضوع البحث وذلك عن طریق التعلم الذاتي المستمر واإللمام بالجوانب الم

  .مع طلبة الدكتوراه بجامعة جیجل قطب تاسوست التوصل إلیه خالل مقابلة الدراسة االستطالعیة

ترجع النتیجة المتحصل علیها في الدراسة الحالیة إلى أّن التعلم الذاتي یعمل على رفع  ربماو   

المتعلم والوصول به إلى أعلى مستویات التحصیل حسب قدراته وٕامكانیاته وبالتالي بلوغ مستوى كفایة 

البحوث العلمیة، كما یقوم التعلم الذاتي بتزوید الطلبة المتعلمین بالمهارات واآللیات اإلتقان في إنجاز 
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 Trigwell and(راسة الالزمة لتعلمهم ومساعدتهم على اكتساب خبرات متنوعة، هذا ما أكدته نتائج د

Dunbar 2005 ( التي بینت أّن التجربة الكلیة لألبحاث في جامعة أكسفورد إیجابیة، حیث وافق الطالب

بنسب عالیة جدا على أّن مرافق المكتبة تدعم األبحاث وأن هناك مجموعة من المهارات المهمة تم 

وفیما  .عن جودة تجربتهم البحثیةمن الطالب یوافقون على أنهم راضون  %75تطویرها، وأن حوالي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : " نتائج الفرضیات التي نصت على أنهب یتعلق

الجنس، الشعبة األكادیمیة، المستوى : بین درجات استجابات طلبة الدكتوراه تعزى لمتغیرات 0.05

زى لمتغیر الجنس وقبول الفرضیة البدیلة وقد یرجع فقد تم رفض الفرضیة الصفریة التي تع". األكادیمي

، في حین تحققت باقي الفرضیات وقد یرجع ذلك إلى أن طلبة الدكتوراه ذلك إلى عدة أسباب سبق ذكرها

 ذلك، كما قد یرجع في تنمیة الكفایات البحثیة لدیهملدیهم وجهات نظر إیجابیة حول التعلم الذاتي ودوره 

ة الدراسة ینتسبون إلى نفس الجامعة وتطبق علیهم نفس المبادئ فیما یخص إلى أن جمیع أفراد عین

    . البحث العلمي والكفایات الواجب توافرها لدیهم والمهارات التي یستلزم إتقانها

لمي للتعلم الذاتي دور في تنمیة كفایات البحث الع: "وعلیه فإّن الفرضیة العامة التي مفادها أن  

  .قد تحققت" قطب تاسوستبجامعة جیجل من وجهة نظر طلبة الدكتوراه في 

  :مقترحات الدراسة – 3

  :في ضوء ما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج، یمكن اقتراح مجموعة من التوصیات

  .تزوید طلبة الدكتوراه باألسالیب والطرق التي تساعدهم على تنمیة كفایاتهم البحثیة -

  .كفایات البحث العلمي الواجب توافرها لدیهمبة الدكتوراه على لإطالع ط -

من قبل الطلبة الجامعیین خاصة طلبة المستویات العلیا باعتباره من االهتمام بأسلوب التعلم الذاتي  -

  .األسالیب التعلیمیة التعلمیة الحدیثة

طرق البحث العلمي وكفایاته نظرا  التحكم فيتوجیه اهتمام الباحثین وطلبة الدراسات العلیا إلى ضرورة  -

  .الطلبة هؤالء لوجود ضعف في هذه الكفایات لدى
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تشجیع طلبة الدكتوراه في الجامعة الجزائریة على تنویع أسالیب التعلم التي تسهم في تنمیة وتطویر  -

  .كفایات  البحث العلمي ومهاراته لدیهم

  .بناء على كفایات ومهارات البحث العلمي هاتصمیمإعادة النظر في مقررات وبرامج الدراسات العلیا و  -

التركیز في تكوین وٕاعداد الطلبة الجامعیین وطلبة الدراسات العلیا في مجال البحث العلمي على  -

وعدم التركیز فقط على الجوانب النظریة خاصة ما تعلق بمنهجیة البحث ) المیدانیة(الجوانب التطبیقیة 

  .وكیفیة توظیفها العلمي واألسالیب اإلحصائیة

للطلبة في الجامعة الجزائریة الموجهة و  لبحث العلميالخاصة با العنایة أكثر بالبرامج األكادیمیة -

  ).لیسانس، ماستر، دكتوراه(بمختلف أطوارهم 

العمل على إیجاد حلول للصعوبات التي تواجه الطلبة والباحثین في الجامعة الجزائریة في مجال  -  

  .فة عامةالبحث العلمي بص

اتفاقیات مع جامعات أجنبیة في مجال التعلیم العالي  برامالجامعات الجزائریة وإ التعاون بین مجال فتح  -

  .والبحث العلمي
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یعتبر التعلم الذاتي من أهم األسالیب التعلیمیة التعلمیة الحدیثة التي أثبتت فعالیتها في المجال 

وتنمیة  بحثالتربوي خاصة األكادیمي، ذلك لما له من دور في تحسین قدرة الطالب الجامعي على ال

لمكان الذي یریده بدون مهاراته حسب قدراته وٕامكاناته الذاتیة إذ یتیح له فرصة التعلم بنفسه في الزمان وا

في أي جانب من جوانب  نقصفرصة معالجة ال ، كما یهیئ لهسرعة استیعابهخصائصه و  قیود وحسب

  . التي یعاني الضعف فیها المادة الدراسیة

الذاتي لدى الطالب الجامعي في كافة األطوار العلمیة األكادیمیة  وتبرز أهمیة وضرورة التعلم

طلبة الدكتوراه بحاجة ماسة لممارسة هذا النوع من أسالیب إذ نجد أن  طلبة الدراسات العلیا وخاصة لدى

التعلم ألنه یفسح لهم المجال لالنفتاح واكتساب خبرات ومعارف جدیدة، كما أن ممارسة طلبة الدكتوراه 

م الذاتي یساهم بدرجة كبیرة في تحسین قدرتهم على البحث العلمي األمر الذي یمكنهم من امتالك للتعل

ورسائل علمیة  ، مقاالت، أطاریحوتنمیة الكفایات والمهارات البحثیة الضروریة التي تؤهلهم إلنتاج بحوث

  .بجودة عالیة وتتسم بالكفاءة والفاعلیة حتى تحقق الغرض المنشود منها

ل نتائج الدراسة الحالیة اتضح أّن للتعلم الذاتي دور في تنمیة كفایات البحث العلمي من ومن خال

ال توجد  :وجهة نظر طلبة الدكتوراه في جامعة جیجل بدرجة مرتفعة، كما توصلت هذه الدراسة إلى أّنه

ه بجامعة بین درجات استجابات طلبة الدكتورا) 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

الشعبة األكادیمیة، : (حول دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي تعزى لمتغیري جیجل

بین ) 0.05(، في حین تبّین وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة )المستوى األكادیمي

تنمیة كفایات البحث العلمي درجات استجابات طلبة الدكتوراه بجامعة جیجل حول دور التعلم الذاتي في 

، وذلك راجع ربما إلى أن طلبة الدكتوراه اإلناث یستطعن ممارسة التعلم الذاتي الجنس: تعزى لمتغیر

بمهارة مما أدى إلى تنمیة كفایاتهم في البحث العلمي أكثر من طلبة الدكتوراه الذكور، وقد یرجع ذلك 

كور واإلناث حول دور التعلم الذاتي في تنمیة الكفایات أیضا إلى اختالف وجهات نظر طلبة الدكتوراه الذ

   .البحثیة لدیهم
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  البحث العلميوزارة التعلیم العالي و 

  -جیجل  -جامعة محمد الصدیق بن یحي 

  االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  األرطفونیاقسم علم النفس وعلوم التربیة و 

ي سیاق تكوینك األكادیمي  الشك أخي الطالب أختي الطالبة أنك تمارس التعلم الذاتي یومیا ف

المتواصل من أجل تنمیة معارفك  التفكیربنفسك و ذلك من خالل المجهود الذي تبدله لتعلیم نفسك ; العالي،

في إطار إعداد مذكرة تخرج ماستر تخصص واتجاهاتك بما یخدم أهدافك وطموحك في دراستك، لذلك و 

  : د هذا االستبیان الذي یحمل عنوانمنك أن تجیب عن بنو  نرجوعلم النفس التربوي 
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  م ) 2020 – 2019(  :السنة الجامعیة

  دور التعلم الذاتي في تنمیة كفایات البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدكتوراه

 -قطب تاسوست  –دراسة میدانیة بجامعة جیجل  - 
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Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,882 12 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,956 12 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,904 12 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,968 36 

Corrélations 

 العلمیة_الكفایات الشخصیة_الكفایات 

_الفنیة_الكفایات

 الدرجةـالكلیة اإلجرائیة

Corrélation de Pearson 1 ,833 الشخصیة_الكفایات
**
 ,729

*
 ,896

**
 

Sig. (bilatérale)  ,005 ,026 ,001 

N 9 9 9 9 

Corrélation de Pearson ,833 العلمیة_الكفایات
**
 1 ,957

**
 ,988

**
 

Sig. (bilatérale) ,005  ,000 ,000 

N 9 9 9 9 

Corrélation de Pearson ,729 اإلجرائیة_الفنیة_الكفایات
*
 ,957

**
 1 ,951

**
 

Sig. (bilatérale) ,026 ,000  ,000 

N 9 9 9 9 

Corrélation de Pearson ,896 الدرجةـالكلیة
**
 ,988

**
 ,951

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000  

N 9 9 9 9 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 



  

 الخاصة بفرضیات الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  

Statistiques descriptives 

 

 N Moyenne Ecart type 

 36683, 2,8765 81 العلمي البحث مسؤولیة أتحمل الذاتي التعلم یجعلني 

 61464, 2,4815 81 المحددة األوقات في البحوث انجز الذاتي التعلم یجعلني

 21802, 2,9506 81 العلمیة باألمانة نفسي ملزما الذاتي التعلم یجعلني

 52470, 2,7284 81 العلمي للنقد متقبال الذاتي التعلم یجعلني

 رأي على التعبیر على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 الشخصي
81 2,7531 ,46181 

 إقناع مهارة تطویر على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 األخرین
81 2,5926 ,49441 

 57117, 2,5432 81 العلمي البحث لمستجدات متابعا الذاتي التعلم یجعلني

 60578, 2,3951 81 الالزمة اللغویة للمهارات مكتسبا الذاتي التعلم یجعلني

 النصوص ترجمة على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 األجنبیة
81 2,1235 ,67791 

 67791, 2,1235 81 بلغتین ملخص كتابة على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 57682, 2,6420 81 لبحثي المناسبة القرارات أتخد الذاتي التعلم یجعلني

 54461, 2,5802 81 جدیدة معرفة بناء على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 27670, 2,5663 81 الكفایاتــالشخصیة

 البحث خطة تصمیم على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 العلمي
81 2,6667 ,50000 

 و العنوان صیاغة على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 بدقة ضبطه
81 2,7037 ,48591 

 المرتبطة الدراسات من أستفید الذاتي التعلم یجعلني

 بحثي بموضوع
81 2,7654 ,48145 

 مشكلة تحدید كفایة من أطور الذاتي التعلم یجعلني

 البحث
81 2,6914 ,51580 

 الفروض صیاغة من متمكنا الذاتي التعلم یجعلني

 العلمیة
81 2,6049 ,51670 

 البحث أهمیة تحدید على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 بدقة
81 2,7037 ,48591 



 الدراسة أهداف صیاغة على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 بوضوح
81 2,7284 ,50031 

 المنهج اختیار من متمكنا الذاتي التعلم یجعلني

 لبحثي المناسب
81 2,7160 ,50583 

 علمیة أدوات تصمیم على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 المعلومات لجمع
81 2,6543 ,50400 

 54376, 2,6790 81 االقتباس مهارة تنمیة الذاتیعلى التعلم یجعلني

 العلمي التوثیق مهارة تنمیة قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 المعلومات لمصادر
81 2,7284 ,50031 

 51310, 2,7531 81 البحث خالصة كتابة من متمكنا الذاتي التعلم یجعلني

 42474, 2,7099 81 الكفایاتـالعمیة

 السلیم التخطیط لكفایة مكتسبا الذاتي التعلم یجعلني

 البحث النجاز
81 2,4815 ,59395 

 524404, 2,66667 81 العلمیة المادة تنظیم على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 سیاقها في المعلومات أوظف الذاتي التعلم یجعلني

 المناسب البحثي
81 2,5679 ,54631 

 بین الربط كفایات تنمیة قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 للبحث التطبیقي و النظري الجانب

81 2,6667 ,54772 

 البحث عناصر تنظیم على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 منهجیا
81 2,6296 ,57975 

 البحث نتائج عرض من متمكنا الذاتي التعلم یجعلني

 واضح و مفصل بشكل بیانات و جداول في

81 2,5679 ,63123 

 االنترنت شبكة استخدام أحسن الذاتي التعلم یجعلني

81 2,7037 ,48591 



 التحلیل اجراء على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 للبیانات االحصائي
81 2,2222 ,67082 

 الخارجي الشكل ضوابط مراعیا الذاتي التعلم یجعلني

 للبحث
81 2,6667 ,52440 

 صورة في البحث اخراج على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

 مناسبة
81 2,6543 ,55137 

 الدراسة نتائج مناقشة على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

81 2,7407 ,46845 

 الدراسة مشكلة حل على قادرا الذاتي التعلم یجعلني

81 2,6049 ,60578 

 الكفایاتـالفنیةـاالجرائیة
81 2,6481 ,36964 

N valide (liste) 81   

  

 ت "اختبار T.TEST "  تبعا لمتغیر الجنسلداللة الفروق  

 

 

Statistiques de groupe 

 

 طالب جنس

 N Moyenne Ecart type الدكتوراه

Moyenne 

erreur 

standard 

 02807, 20626, 2,6901 54 انثى الدرجةـالكلیة

 07321, 38039, 2,5751 27 ذكر

 

Test des échantillons indépendants 



 

Test de 

Levene sur 

l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilat

éral) 

Différen

ce 

moyenn

e 

Différenc

e erreur 

standard 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 

% 

Inférieu

r 

Supérie

ur 

 Hypothèse de الدرجةـالكلیة

variances 

égales 

8,796 ,004 
1,76

7 
79 ,081 ,11496 ,06505 

-

,01451 
,24444 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  
1,46

6 

33,8

47 
,152 ,11496 ,07840 

-

,04440 
,27432 

  

 تبعا لمتغیر الشعبة األكادیمیة حاديتحلیل التباین األ 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

 Inter-groupes ,830 9 ,092 1,237 ,287 الكفایاتــالشخصیة

Intragroupes 5,295 71 ,075   

Total 6,125 80    

 Inter-groupes ,946 9 ,105 ,553 ,830 الكفایاتـالعمیة

Intragroupes 13,486 71 ,190   

Total 14,432 80    

 Inter-groupes 1,868 9 ,208 1,626 ,124 الكفایاتـالفنیةـاالجرائیة

Intragroupes 9,062 71 ,128   

Total 10,931 80    

 Inter-groupes ,810 9 ,090 1,173 ,325 الدرجةـالكلیة

Intragroupes 5,445 71 ,077   

Total 6,255 80    



 

 تحلیل التباین األحادي تبعا لمتغیر المستوى األكادیمي  

 

  

  

  

 

  

  

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

 Inter-groupes ,089 2 ,044 ,574 ,565 الكفایاتــالشخصیة

Intragroupes 6,036 78 ,077   

Total 6,125 80    

 Inter-groupes ,195 2 ,098 ,535 ,588 الكفایاتـالعمیة

Intragroupes 14,237 78 ,183   

Total 14,432 80    

 Inter-groupes ,040 2 ,020 ,145 ,866 الكفایاتـالفنیةـاالجرائیة

Intragroupes 10,890 78 ,140   

Total 10,931 80    

 Inter-groupes ,021 2 ,011 ,132 ,876 الدرجةـالكلیة

Intragroupes 6,234 78 ,080   

Total 6,255 80    




