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 المقدمة من طلبة الدراسات العليا بقسم التربية الفنية العلميةلتحكيم الخطط  استخدام النماذج االلكترونية
 في جامعة أم القرى 

 إعداد 
 د. سهيل بن سالم الحربي

 جامعة أم القرى -كلية الًتبية-األستاذ ادلشارك بقسم الًتبية الفنية 
 

 الملخص 
في   المقدمة من طلبة الدراسات العليا بقسم التربية الفنية العلميةلتحكيم الخطط  االلكترونيةاستخدام النماذج  :عنوان الدراسة

 . - أنموذج مقترح -جامعة أم القرى 
ادلقدمة من طلبة الدراسات العليا بقسم الًتبية الفنية يف جامعة أم  العلميةاألظلوذج االلكًتوين ادلقًتح لتحكيم اخلطط ما  :الرئيس الدراسة سؤال
  القرى ؟

 :أهداف الدراسة
 . يف قسم الًتبية الفنية جبامعة أم القرى العلميةالتعرف على آلية وظلاذج ربكيم خطط األحباث 

 . العلميةإبراز الصعوبات و ادلشكالت اليت تصاحب إجراءات ربكيم اخلطط 
 . العلميةيف األقسام  العلميةمالئم ػلل إشكالية ربكيم اخلطط تقدمي ظلوذج الكًتوين 

وادلستخدم يف  العلميةمت ربليل ظلوذج ربكيم اخلطط حيث ، استخدم الباحث ادلنهج الوصفي بأسلوبو التحليلي :منهجية الدراسة، وإجراءاهتا
و ، راء أعااء ىيةة التدريس بالقسمويف ضوءه قدم ظلوذجو ادلقًتح الذي قام بتعديلو وفقًا آل، قسم الًتبية الفنية بكلية الًتبية جامعة أم القرى

و أعاد تصميمو بناء على مرئيات و مقًتحات ، أعااء ىيةة التدريس باجلامعة من خالل دورة تدريبية قام هبا طرح من خالذلا ظلوذجو ادلقًتح
 .ىـ1;;8ىـ و حىت ?:;8من  الدراسات العليا دلدة عامُت جامعيُت مث طبق النموذج على طلبة أعااء ىيةة التدريس.

يف وبشكل خاص ، ادلتبعة يف الدراسات و األحباث العلمية بشكل عام العلميةادلعايَت قائمة من تكون رلتمع الدراسة من : مجتمع الدراسة
من مجيع أعااء ىيةة التدريس يف قسم  ومت عرضها و ربكيمهاو ، وذلك الستخالص قائمة مرنة لتحكيم اخلطط العلميةرلال الًتبية الفنية، 

خطة علمية مقدمة من مجيع طلبة الدراسات العليا يف  (@9على )النموذج االلكًتوين ادلقًتح  وطبق( عاوا @8الًتبية الفنية والبالغ عددىم )
 . ىـ1;;8 -?:;8مرحلة ادلاجستَت يف الفًتة من 

  :أبرز نتائج الدراسة
 . ضلو التحول من ظلاذج ورقية إىل ظلاذج الكًتونية.، التغيَت والتعديل من بعض أعااء ىيةة التدريسمقاومة  -8
  للطلبة وخاصًة للطالبات. ادلخص  لتحكيم اخلطط الدراسية والوقت الزمٍتوالتكاليف اجلهد و ادلال  مت استثمار  -9
وبالتايل الًتكيز عند التعديل على نقاط ، العلمية على اخلطط سهولة التعرف على أبرز ادلالحظات اليت اقًتحها السادة احملكمُت -:

 زلددة.
 انزعاج بعض ىيةة التدريس و الطلبة من تعبةة بعض اخلانات أو الفقرات بطريقة عشوائية ال تدل على قراءهتا من قبل احملكم.  -;
شلا غلعلها متوفرة دوماً ، من قبل أعااء ىيةة التدريس باستخدام األجهزة الذكية أو اجلواالت العلميةسهولة استعراض وتصفح اخلطط  ->

 معهم و بالتايل ؽلكنهم ربكيمها يف أي وقت مناسب يرونو.
  :توصيات الدراسة

 خدامها.و ذلك لدقتها يف قراءة النتائج وسهولة است، العلميةاالستفادة من النماذج االلكًتونية لتحكيم اخلطط  -8
 . إعداد دورات تدريبية ألعااء ىيةة التدريس يف رلال بناء و استخدام النماذج االلكًتونية -9
 شلا يسهل التواصل مع السادة أعااء جلنة ادلناقشة و الباحثُت. ، إعداد ظلاذج الكًتونية لتقييم الرسائل العلمية قبل مناقشتها -:
و بالتايل إجراء دارسة حوذلا لتقييم واقعهم ، فة أبرز األخطاء و ادلشكالت اليت يقع فيها الباحثوناالستفادة من النماذج الًتاكمية دلعر  -;

 ضلو إعداد اخلطط العلمية.
دون احلاجة إىل تواجدىم ضمن ، وخارباء من خارج القسم، ارباء سلتصُت يف موضوع زلدد قد ال يتوفر يف األقسام العلميةاالستعانة خب ->

 . القسمىيةة التدريس يف 
حبيث ؽلكن لعمادة الكلية أو وكالة الكلية للدراسات العليا ادلتابعة الكًتونياً حول ، االستفادة إدارياً وفنياً من النماذج االلكًتونية -=

و فنياً ؽلكن التأكد من مطابقة الشكل و اإلخراج الفٍت للخطط دبا يتالءم مع ، الوقت الزمٍت ادلستغرق لتحكيم اخلطط العلمية
 الكلية.
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Abstract 
Use of electronic forms to arbitrate the scientific plans submitted by postgraduate 

students in the Department of Art Education at Umm Al Qura University  
 

The main question of the study: What is the proposed electronic model for judging the scientific 

plans submitted by graduate students in the Department of Art Education at Umm Al Qura University? 

Objectives of the study: 

Identify the mechanism and models of arbitration plans of scientific research in the Department 

of Art Education at Umm Al-Qura University. 

To highlight the difficulties and problems that accompany the arbitration procedures of scientific 

plans. 

Submit an appropriate electronic form to solve the problem of arbitration of scientific plans in 

the scientific departments. 

The researcher used the descriptive method in his analytical style. The model of arbitration of 

the scientific plans and the user in the Department of Art Education at the Faculty of Education, Umm Al-

Qura University, was analyzed and in this light he presented his proposed model which was modified 

according to the opinions of the faculty members of the department Through a training course in which he 

introduced his proposed model, and redesigned it based on the views and suggestions of faculty members. 

The model was applied to postgraduate students for two academic years from 1438H to 1440H. 

The Study Society: The study society shall be composed of a list of the scientific standards used 

in the studies and scientific researches in general, especially in the field of art education, in order to draw 

a flexible list for the arbitration of the scientific plans and they were presented and judged by all faculty 

members in the Department of Art Education and (19) members and applied the electronic form proposed 

to (29) scientific plan submitted by all graduate students in the master stage in the period from 1438 to 

1440 e. 

Highlights of the study: 

1 -  Resistance to change and modification of some faculty members, towards the shift from paper 

models to electronic models. . 

2-  The effort, money, costs and time allotted for the arbitration of students' study plans, especially for 

female students, were invested. 

3 -  Easy to identify the most prominent observations proposed by the arbitrators on the scientific 

plans, and therefore focus on the amendment to specific points. 

4 -  The annoyance of some faculty and students from filling some boxes or paragraphs in a random 

way does not indicate the reading by the arbitrator. 

5 -  Easy to review and browse scientific plans by faculty members using smart devices or mobile 

phones, which is always available with them and therefore can be judged at any time they see. 

Study Recommendations: 

1 -  Utilization of electronic models to arbitrate scientific plans, for accuracy in reading the results and 

ease of use. 

2 -  Preparation of training courses for faculty members in the field of building and using electronic 

models. 

3-  Preparing electronic forms for evaluating the scientific messages before discussing them, which 

facilitates communication with the members of the discussion committee and researchers. 

4 -  Taking advantage of the cumulative models to know the most prominent errors and problems in 

which the researchers, and therefore conduct a study around them to assess their reality towards 

the preparation of scientific plans. 

5 -  The use of experts specialized in a specific subject may not be available in the scientific sections, 

and experts from outside the department, without the need to be in the faculty of the department. 

6 -  Administrative and technical benefit of electronic forms, so that the Deanship of the College or the 

College of Graduate Studies can follow up electronically about the time taken to arbitrate scientific 

plans, and technically can be sure to match the form and the technical output of the plans in line 

with the College.  
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 :المقدمة
إلعداد رسائل ادلاجستَت والدكتوراه، أحد ادلهام ادلنوطة بأعااء ىيةة التدريس يف  العلميةيُعد ربكيم اخلطط 

األقسام العلمية األكادؽلية، حيث تتطلب برامج الدراسات العليا أن يُعد الطالب خطًة حبثية وفقًا دلعايَت وأسس علمية 
يتم اختيارىم بناًء  جلنة أو طُلبة منهمإىل قدم ضمن جدول زمٍت إىل أعااء ىيةة التدريس أو تُ من ادلفًتض أن زلددة، 

ليتم االطالع عليها بشكل علٍت ضمن حلقة حبثية ػلارىا ، على قرار من رللس القسم أو وفقًا آللية منظمة لذلك
 واليت ارتااىا العلميةأو تُقدم مطبوعة إىل السادة أعااء ىيةة التدريس مرفقة هبا ظلاذج تقييم اخلطط ، األساتذة والطلبة

 إليها لتقييم األحباث العلمية.القسم العلمي األكادؽلي كمعايَت ومؤشرات يتم من خالذلا االحتكام 

ومع وجود أعداد متزايدة من طلبة  ،ويف ظل األعباء االكادؽلية ادلًتاكمة على السادة أعااء ىيةة التدريس
جودة ربكيم تلك اخلطط الدراسية وظهر تباين أثر ذلك على ، الدراسات العليا وبالتايل تنامي وتزايد اخلطط الدراسية

الوقت الزمٍت ادلستغرق باإلضافة إىل ، نظراً الختالف وتعدد مدارس إعدادىم، ملموس بُت اآلراء التحكيمية بُت األعااء
ضمن معايَت  األمر الذي استلزم إغلاد آلية تامن جودة التحكيم، بُت استالم تلك اخلطط وربكيمها وعرضها مرة أخرى

ومؤشرات علمية متفق عليها وبُت سرعة األداء واالصلاز بشكل يتيح لطالب الدراسات العليا تغذية راجعة لكافة تلك 
وقد تناولت الدراسات و األحباث العلمية عدة حلول و مقًتحات لردم الفجوة بُت التحكيم الرصُت اجليد للخطط  .اآلراء
 تعيق تلك اإلجراءات العلمية .وبات أو مشكالت قد وبُت ما يعًتي ذلك من صع العلمية

 الدراسة: مشكلة
الحظ وجود تباين واختالف يف طرق  ، زمنية طويلةمن خالل عمل الباحث يف عمادة الدراسات العليا دلدة 

حيث تلجأ بعض األقسام إىل تكوين جلنة  ،ادلقدمة إىل األقسام األكادؽلية يف سلتلف التخصصات العلميةربكيم اخلطط 
 علىوبالتايل ينحصر التحكيم  ،ادلقدمة من طلبة الدراسات العليا العلميةمن األساتذة ادلتخصصُت لتنقيح وربكيم اخلطط 

بينما تقوم أقسام أخرى بطباعة اخلطط  ،ضلبة من األساتذة دون علم أو اطالع من بقية أعااء ىيةة التدريس يف القسم
ومن مث يقوم الطالب أو ادلشرف على الرسالة بإعادة ، ادلقًتحة حبسب عدد أعااء ىيةة التدريس يف القسم وتوزيعها عليهم

ليقوم الطالب بإعادة قراءة ادلالحظات مرة أخرى واستعراضها مع مشرفو ، مسح وقتو بتحكيمها مالحظات منذبميع 
فيما تًتكز الطريقة الثالثة على عرض ادلوضوعات يف رللس القسم دلناقشة اخلطة بالتفصيل السيما ، يراه مناسباً  لألخذ دبا

األمر الذي ؽلتد لساعات طويلة شلا يستحيل معو تطبيق ، حدودىاالعنوان واألعلية واألىداف ومنهج الدراسة وأدواهتا و 
وىو ما ، وقتًا طوياًل ؽلتد ألشهراخلطط يف ربكيمها أخذ أن ت ذلكويستلزم ، على مجيع اخلطط ادلقدمة التدقيقذلك 

: وبالتايل سيكون السؤال الرئيس للدراسة .العلميةيستنزف الوقت ادلخص  لطالب الدراسات العليا للحصول على درجتو 
يف جامعة أم  ةادلقدمة من طلبة الدراسات العليا بقسم الًتبية الفني العلميةلتحكيم اخلطط  قًتحااللكًتوين ادلظلوذج ما األ
 ؟ القرى
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 وتتفرع منها األسئلة التالية :

 احلالية ؟ يف قسم الًتبية الفنية جبامعة أم القرى العلميةخطط األحباث  ما آلية ربكيم -
 .العلميةما الصعوبات و ادلشكالت اليت تصاحب إجراءات ربكيم اخلطط  -
 و ربافظ على جودة التحكيم. العلميةما النموذج ادلقًتح الذي يتامن معايَت علمية تسهل ربكيم اخلطط  -

 :أهداف الدراسة
 يف قسم الًتبية الفنية جبامعة أم القرى. العلميةالتعرف على آلية وظلاذج ربكيم خطط األحباث  . 8

 . العلميةإبراز الصعوبات و ادلشكالت اليت تصاحب إجراءات ربكيم اخلطط  . 9

 .  العلميةيف األقسام  العلميةمالئم ػلل إشكالية ربكيم اخلطط الكًتوين تقدمي ظلوذج  . :

 :أهمية الدراسة
من غالبية  العلميةمن نتائج متوقعة ُتسهم يف رفع جودة ربكيم األحباث  تظهر أعلية ىذه الدراسة فيما تسفر عنو

واستخدام النماذج االلكًتونية ادلتاحة للتسريع من إجراءات ربكيم اخلطط واألحباث ، أعااء رللس قسم الًتبية الفنية
 العلميةيف حوسبة بعض إجراءاهتا  العلميةوبالتايل فإنو من ادلؤمل أن تسهم نتائج ىذه الدراسة يف إفادة األقسام ، العلمية
من خالل توظيف تلك النماذج  دلزيد من اجلودة يف التحكيمو ، للتيسَت و التسهيل على طلبة الدراسات العلياواإلدارية و 

 .االلكًتونية

 : الدراسات السابقة
و ، بشكل عامتقييم و تقومي برامج الدراسات العليا  تتناولاليت  العلميةتنوعت و تعددت الدراسات واألحباث 

اقتصر الباحث على الدراسات ، ونظرًا لذلك الكم يف التنوع و التعدد، بشكل خاص العلميةربكيم و مناقشة الرسائل 
مث استعرض بقية الدراسات وفقاً لسياقها التارؼلي من األحدث ، اليت كان ذلا عالقة بدراستو من حيث ادلوضوع أو اجملتمع

م( بعنوان 9181دراسة )حياة احلريب، ، و لعل من أبرز تلك الدراسات ذات العالقة بالبحث احلايل، إىل األقدم
دراسة ميدانية  -مشكالت ربكيم و مناقشة الرسائل اجلامعية واقعها و حلوذلا ادلقًتحة يف ضوء منهجية اجلودة الشاملة:"

تناولت الباحثة يف دراستها ادلشكالت اليت تواجو الطلبة عند ربكيم وفيها ". من وجهة نظر احملكمُت جبامعة أم القرى
والعوامل اليت ساعلت يف انتشار وظهور مشكالت ربكيم ومناقشة الرسائل العلمية. وقد ، ناقشة الرسائل العلميةوم

، وكذا الاوابط ادلتعلقة بعمليات التحكيم، وأعليتو وأىدافو، وطرقو، اسهبت الباحثة حول موضوعات التحكيم العلمي
ساىل و اجملاملة من قبل وجود مشكلة الت، ث احلايل ىووقد توصلت إىل عدة نتائج من أعلها ما لو عالقة بالبح

عدم إعطاء احملكمُت الوقت ، ، تعقد وطول اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بتحكيم الرسالة العلمية و مناقشتهااحملكمُت
: عدة منها سبابالتحيز يف اختيار احملكمُت من قبل إدارة القسم أل، الكايف لقراءة الرسالة العلمية و سبحيصها قبل ادلناقشة

الشكلية يف إبداء  ادلالحظات والًتكيز على  جوانب سطحية، هتاون ، وغَتىاروابط الصداقة، أو شدة بعض احملكمُت.... 
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التساىل و ، بعض احملكمُت يف اإلدلام دبوضوع الرسالة بشكل كاف ؽلكنو من احلكم عليها ومناقشتها بصورة علمية دقيقة
تعرض احملكمُت لاغوط كبَتة من قبل ادلشرف على الرسالة )ادلرشد ، عند مناقشة الرسالة العلمية اجملاملة من قبل احملكمُت

عدم وجود ضوابط إدارية منظمة إلجراءات ، عدم تقيد الطالب وادلشرف بتعديالت احملكمُت على الرسالة ، األكادؽلي ( 
عدم إدلام بعض احملكمُت دبناىج ، ادلالية ادلقدمة للمحكم قلة وزلدودية ادلكافاة، التحكيم وادلناقشة تبعدىا عن العشوائية

ويف ضوء نتائج البحث أوصت الباحثة بعدة توصيات من . البحث العلمي واألساليب اإلحصائية دلعاجلة بيانات البحث
ية كوضع الاوابط و الشروط اليت ربكم عملية اختيار احملكمُت للرسائل العلم،  بينها توصيات ذلا عالقة بالبحث

ومن بينها ظلاذج ، ربديد وتوثيق ادلتطلبات الالزمة لعلمية التحكيم و وضعها يف دليل إرشادي للطلبة، وادلواصفات ادلطلوبة
العمل على تقدمي دورات تدريبية ، وضع معايَت لتقدمي حوافز مالية رلزية للمحكمُت، التقارير اخلاصة بالتحكيم العلمي

 . ومهارات التحكيم وكيفية تنفيذىا بفعالية، وتعريفهم بعملية التحكيم العلمي -والسيما اجلدد منهم–للمحكمُت 

ىدفت التعرف على ادلشكالت األكادؽلية اليت تواجو طالبات جامعة م( <918، اخلويطرخواطر ويف دراسة )
 1?8قامت الباحثة بتوزيع استبانة على ، ادللك عبدالعزيز يف برنامج الدراسات العليا يف القصيم من وجهة نظر الطالبات

و مل توضح الباحثة طريقة إعداد أداة الدراسة ىل قامت ببناءىا أم استعارهتا من دراسات  –منها  =89طالبة واستعادت 
وخلصت إىل عدة نتائج من بينها أن من أكثر ادلشكالت اليت واجهت الطالبات ىي مشكلة التواصل  -وأحباث سابقة
ومشكلة أخرى تتمثل يف ، ة التدريس سواء من خالل الساعات ادلكتبية أو عن طريق التواصل االلكًتوينمع أعااء ىية

ىذا باإلضافة إىل مشكالت إدارية و فنية قد ال يكون ذكرىا ، عدم اتاحة الفرصة للطالبة الختيار ادلشرفة على البحث
 يناسب توجهات البحث احلايل.

تقومي مهارات كتابة خطة البحث عند تناولت الباحثتان  م( =918زة عوض، و فاي، ويف دراسة )غالية السليم
( 89مث بطاقة ربليل زلتوى تامنت )، قائمة دبهارات كتابة خطة البحثو للوصول إىل ذلك أعدتا ، طلبة الدكتوراه

من ، خالل عامُت( خطة حبث 91، و مت التأكد من صدقها وثباهتا مث طبقت على )( مهارة8:9يندرج ربتها )، عنصر
يف اخلطط كان بدرجة ضعيفة ادلقدمة لتسجيل درجة الدكتوراه و أسفرت النتائج على توافر مهارات البحث  العلميةاخلطط 

تقدمي برامج تدريبية لرفع كفاءة و يف ضوء خلصت الدراسة إىل نتائج و توصيات من بينها ، (@.8حيث بلغ ادلتوسط )
  . الطلبة

علمية رسائل الالم( ىدفت الدراسة التعرف على واقع اإلشراف األكادؽلي على =918، )السكرانيف دراسة 
، طالبا وطالبة( @@8وطبقت الدراسة على ) التكميلية يف اقسام الًتبية جبامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. والبحوث

بينما ، يف اجلانبُت اإلداري و األكادؽليوتوصلت إىل أن ادلشرف يقوم بدوره يف عملية اإلشراف األكادؽلي بدرجة ضعيفة 
، ضلد من دور ادلشرف األكادؽلي منها كثرة األعباء ادلكلف هباوأن ىنالك عقبات ، يقوم بدوره اإلنساين بدرجة متوسطة
وتوصلت الدراسة إىل رؤية تطويرية ، ادلشرف بالساعات ادلكتبيةوضعف التزامو ، وقلة خاربة ادلشرف يف العمل األكادؽلي

و ، بطلبة الدراسات العلياتتامن وضع أىداف اإلشراف األكادؽلي و مهام ادلشرف األكادؽلي و الواجبات ادلناطة 
  اآلليات ادلساعدة لتحقيق كل ذلك.
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لفنية واإلدارية و ام( ىدفت التعرف على ادلشكالت التعليمية )األكادؽلية( =918، وضمن دراسة )الغامدي
و لتحقيق ، عند إعداد خططهم و رسائلهم العلميةاليت تواجو طلبة الدكتوراه بقسم اإلدارة الًتبوية جبامعة ادللك سعود 

مت التأكد من صدقها عبارة  <>من خالل استبانة أعدىا الباحث اشتملت على ، ( طالبا<=8ذلك مت استطالع آراء )
ادلشكالت الفنية ذات العالقة بعمل جلنة و لعل أبرز ، وتعليمية فنيةتية و وثباهتا وبُت أن وجود مشكالت إدارية و ذا

غياب آلية ربديد مواعيد ، صعوبة ادللحوظات ادلقدمة من أعااء اللجنة على اخلطةو من بينها ، اخلطط و الرسائل العلمية
والنقد غَت ، العلمية من قبل اللجنةوعدم وجود خطوات واضحة ومكتوبة العتماد اخلطط ، انعقاد جلنة اخلطط العلمية

البطء يف إقرار اخلطط ، وزلددةلبعض اخلطط العلمية للطلبة، وقلة اتفاق أعااء اللجنة على تعديالت معينة ادلوضوعي 
من قبل الغياب ادلتكرر ، وقلة جلسات اخلطط )جلسة و احدة يف األسبوع(، وادلبالغة يف زيادة أعااء اللجنة، العلمية
التقنية احلديثة شلا يسهم يف عدم استثمار جلنة اخلطط العلمية لبعض وسائل ، اللجنة أثناء مناقشة اخلطط العلميةأعااء 

 مناقشة الطالب عن بُعد. 

( ىدفت الدراسة التعرف على الصعوبات األكادؽلية والتنظيمية اليت تواجو طالبات ;918، ويف دراسة )اجلماز
عدم وجود ضوابط زلددة ، ( طالبة1:نتائج الدراسة اليت طبقت من خالل أداهتا على )ومن  ، ماجستَت الًتبية الفنية

و ، وعدم تزويد مكتبات اجلامعة بالرسائل العلمية ادلناقشة يف اجلامعات األخرى، حملاسبة ادلشرفُت ادلقصرين يف اإلشراف
 . أوصت الدراسة تقدمي دورات تدريبية يف كيفية إعداد البحث العلمي

الالزمة ألعااء ىيةة التدريس اليت ىدفت إىل ربديد مهمات اجليل الثاين للويب م( 9189، دراسة )مشووضمن 
أن ثورة االتصاالت أسهمت يف ضلوه.  وخلصت الدراسة و اذباىهم ، لإلشراف األكادؽلي االلكًتوين على الرسائل العلمية

ل استخدام التكنولوجيا لدعم الباحثُت يف تنفيذ وذلك من خال تقدمي و سائط مهمة يتفاعل معها الطالب و ادلشرف
التفاعل و تبادل اآلراء بُت األفراد و ، من مجيع ادلناطق اجلغرافيةالوصول ، وتتميز بعدة شليزات من بينها، حبوثهم
 . زيادة رضا الباحثُت عن عمليات اإلشراف والتغلب على عقباهتا، اجلماعات

م( ىدفت الكشف عن درجة قيام ادلشرفُت األكادؽليُت باجلامعات الفلسطينية ;918، دراسة )عسافويف 
ضرورة  -8وأوصت الدراسة بعدة توصيات من بينها :"، ألدوارىم اإلشرافية على الرسائل العلمية من وجهة نظر طلبتهم

توفر برامج  -9الفكرية.  لامان تنوع ادلدارس، وضع حد أقصى من عمليات اإلشراف على الرسائل العلمية للمشرفُت
مع اعتبار ادلشاركة يف مثل ىذه الاربامج أحد ، التنمية ادلهنية ألعااء ىيةة التدريس يف رلال اإلشراف على الرسائل العلمية

االحتفاظ بسجالت خاصة عن  -:الشروط الارورية عند تعيُت ادلشرفُت من قبل رلالس األقسام ومدالس الكليات. 
 فصل دراسي سبهيداً لتقدمي تقرير سنوي عن تقدمو يف الدراسة جمللس الكلية". تقدم الطالب يف كل 

م( واليت ىدفت التعرف على مشكالت ربكيم الرسائل العلمية اجلغرافية )ماجستَت، ?911، دراسة )حيايت
و مجعت معلوماتو األولية من خالل ، لذا استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي، دكتوراه( خالل عشر سنوات
و توصل إىل أن ىنالك ثالثة مشكالت تؤثر ، بكلييت األداب و الًتبية وطلبة الدراسات العليامقابالت أجريت مع أساتذة 
وىي ضعف آلية ترشيح جلان التحكيم وما يتصل هبا من تغييب لدور اجملالس ادلؤسسية بإعطاء ، يف ربكيم الرسائل العلمية
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و صلعل منو زلكماً زلكماً لو يف وقت واحد. و الثانية اللبس يف تصميم استمارات ، حق تشكيلها والتحكم فيها ادلشرف
وأن تقتصر عاوية ، تفعيل الدور ادلؤسسي جملالس األقسام والكليات يف ترشيح ادلمتحنُتأما الثالثة فنمطية ، التقومي

َت دم قبول التقارير النمطية أو تلك اليت تبٌت على معايَت أخرى غوع، جلنة االمتحان على الدور التشريفيادلشرف على 
  تلك اليت ربتويها استمارات ادلمتحنُت. 

طالب م( بعنوان "دراسة ربليلية ألخطاء خطط البحوث العلمية لدى =911خليل، عنايات ) ويف دراسة 
إعداد وكتابة خطط ىدفت الدراسة الكشف عن أخطاء الدراسات العليا وإسًتاتيجية تدريسية مقًتحة دلعاجلتها ". 
واألسباب اليت أدت إىل وجود أخطاء يف إعداد وكتابة ، البحوث لدى طلبة الدراسات العليا زبص  تربية موسيقية

جود ، وتوصلت إىل نتائج من بينها و ( حبثاً 91وقامت بتحليل )وتقدمي اسًتاتيجية مقًتحة دلعاجلة تلك األخطاء. ، البحوث
ويف ضوءىا اعدت برنارلاً ، رلموعة من األخطاء اليت يقع فيها طالب الدراسات العليا عند كتابة اخلطط و البحوث

   خلصت إىل رلموعة من النتائج و التوصيات و ادلقًتحات. مقًتحاً وقامت بتطبيقو مث 

 التعليق على الدراسات السابقة :

ولعل ، األحباث العلمية اليت تناولت مشكالت الدراسات العليايزخر األدب العريب بالعديد من الدراسات و 
، و سبركزت بعض نتائجها على صعوبات يتعرض ذلا الطلبة كدراسة )خواطر اخلويطر، الدراسات السابقة أبرز مثال ذلا

م(  فيما ركزت دراسات أخرى على =918، )الغامدي، (;918، م( ،)اجلماز9181)حياة احلريب، ، م(<918
عنايات ، م(?911، )حيايت، م(;918، )عساف، م( =918، ت تتعلق بالتحكيم ربديدًا كدراسة )السكرانمشكال
 م(.=911خليل، 

وذبمع تلك الدراسات على وجود إشكاليات فيما يتعلق بتحكيم اخلطط واألحباث العلمية لدى طلبة 
د الدراسة احلالية من رلمل الدراسات وتستفي. م(9181الدراسات العليا وىو ما أسهبت بو دراسة )حياة احلريب، 

و ذلك من ، زلاولة إزالة العقبات و ادلشكالت و الصعوبات اليت أوردهتا تلك الدراسات واألحباث عند التحكيم، السابقة
ىذا باإلضافة إىل االستفادة من معايَت التحكيم العلمية اليت تناولتها تلك ، خالل ظلوذج التحكيم االلكًتوين ادلقًتح

السليم لية غادراسات واألحباث و وضعتها كمعايَت لتقييم اخلطط العلمية لرسائل ادلاجستَت والدكتوراه ومن بينها دراسة )ال
ظلوذجاً إلكًتونياً ضمن الدراسات واألحباث  -حسب علمو البسيط -. إمجااًل مل غلد الباحثم (=918 ، و فايزة عوض

 . العلميةالعلمية اليت تناوذلا ػلاول أن ػلل تلك اإلشكاليات ادلتعلقة بتحكيم اخلطط 
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  اإلطار النظري

ما وأن التخطيط يعتارب أمراً السي، تشَت العديد من األدبيات إىل أعلية خطة البحث بصفتها أداة علمية للتخطيط
جامعة األمَتة نورة بنت – 9م، دليل الدراسات العليا ?918مهمًا لتحقيق األىداف بسرعة وإصلاز وبكفاءة )التميمي، 

عبد الرمحن(، كذلك كتابة خطة البحث ىي كشف استباقي لبعض اليت قد تواجو اخلطة فهي تكشف القصور قبل التنفيذ 
ألىم من ىذا كلو، ىو أن يفهم الطالب بأن خطة البحث ىي أمر ملزم أو بشكل أكثر م(. ولكن ا9189)كوجك، 

م( أن خطة البحث تعد دبثابة عقد بُت الطالب والقسم العلمي الذي ينتمي =918بساطة كما أشارت دراسة )الغامدي، 
ىناك أمرًا آخر ال يقل أعلية ؛  ألن دبوجبها ستسجل الكلية واجلامعة اليت ينتمي إليها الطالب ىذا البحث. أيااً ، إليو

فبالنسبة لطالب الدراسات العليًا وخصوصًا ادلاجستَت تعد ىذه ادلرحلة ىي مرحلة تدريب وهتيةة مهنية كباحث مبتدئ 
ولذلك يتم يف ىذه اخلطة وضع تصور مبدئي وخطوط عرياة دلا سيقوم بو بالنسبة للطالب، ونتيجة خلطوات التفكَت 

؛ يبدو أن من ادلهم عند بدء تكون وبلورة فكرة حبثية جديرة بالبحث من وجهة نظر  العلميةباالىتمامات الذىنية ادلرتبطة 
ىل ىذا البحث يتوافق مع إمكانيايت؟ : أن ؼلاع ىذه الفكرة إىل عدٍد من التساؤالت الذىنية واليت من أبرزىا، الطالب

ادلتاحة، سواء كانت علمية أو مادية؟ وىل ىناك أعااء ىيةة تدريس وىل ؽلكن إصلاز البحث يف حدود ادلوارد وادلصادر 
داخل القسم متخصصون لإلشراف على البحث؟ وىل يتناسب ىذا البحث مع طبيعة الدرجة العلمية؟ وماىي ادلتطلبات 

األسةلة العلمية ادلهنية ادلرتبطة بالبحث كالقدرة على تنفيذ األساليب اإلجرائية أو آليات تطبيق التجربة؟ وغَتىا من 
 العلميةواليت تعد جديرة باالىتمام ؛ كي ال يتأخر الطالب يف إصلاز مهمتو ، الارورية على األقل من وجو نظر الباحث

ولذلك قدم الباحث ىذه األمور قبل احلديث عن مكونات اخلطة أو آليات ربكيمها أو خطواهتا وإجراءات ، داخل القسم
 سَتىا النظامية.

لرسائل ادلاجستَت و الدكتوراه وبُت  العلميةاالختالف و التباين بُت إجراءات ربكيم اخلطط  على الرغم من
ربكيم األحباث العلمية اليت تنشر يف اجملالت العلمية احملكمة إال أهنا تتشابو يف اإلجراءات تقريباً، فقد أشار حوالة 

 وىي :، ت متفق عليها( إىل أن عملية التحكيم عادًة تسَت وفقاً خلطوا<-=م، ص 9189)

)أ( االستعراض األويل ذليةة التحرير للتأكد من مالءمة ادلوضوع مع توجهات اجمللة وصلة موضوع البحث بتخص  
 ، . وىذا ما يقابلو من استعراض أويل بُت ادلرشد األكادؽلي و طالب الدراسات العلياالدورية

و ىم دبثابة ادلصفاة اليت ، أفراد معينُت ذلم مكانتهم يف زبصصاهتم)ب( يتم الفح  النقدي )ادلبدئي( ويعهد البحث إىل 
وعادة يتم اختيار زلكمُت اثنُت لكل مقالة. ومزية ىذا اإلجراء أهنا تقدم تعليقات ، تستبعد ما ىو غَت جدير بالنشر

 وزبتار أفال األحباث للنشر. ، مفيدة وحيوية للباحث

، وتكون توصياتو إما قبول تام، موضحاً رأيو يف قيمتو العلمية، تقرير مبسط عنو وكتابة، )ج( يقوم كل زلكم بتقييم البحث
وىذا اإلجراء ؽلاثل ما تقوم  وقد يتفق احملكمان أو ؼلتلفان.، أو مرفوض مع إيااح أسباب الرفض، أو قبول بعد التعديل

  حيث تسند خطة البحث إىل اثنُت من ادلختصُت لفحصها مبدئياً قبل عرضها. ، بو بعض األقسام العلمية حالياً 
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، وعادًة تكون التوصية دبشر ادلقالة بعد إجراء التعديالت، )د( من النادر أن يكون التحكيم كما ىو للبحث دون مساس
و ىنا قد تأخذ عدة ، النهائي ربظى ادلقالة بالقبولوىنا يطلب من احملكم اقًتاح طبيعة التعديالت والتحسينات. )ىـ( 

أياًا ينطبق ىذا على ربكيم اخلطط  وقد يكون النشر االلكًتوين قد حل جزء من ادلشكلة.، أشهر حىت يتم نشرىا
 حيث يندر أن ذباز اخلطة دون إجراء أي تعديالت أو تغيَتات. ، العلمية

مناسبة على سبيل ادلثال حول ف، اجستَتلرسائل الدكتوراه عن رسائل ادل العلميةوقد يطلب إضافة سبيز اخلطط 
معايَت أن الاربيطانية  (University of Leicester, 2018)البحث دلتطلبات الدرجة العلمية، حددت جامعة ليسًت 
أن ربتوي األطروحة على: تقدمي مساعلة متميزة وأصيلة غلب  ؛ الرسالة العلمية لدرجة الدكتوراه كما أشارت الئحة اجلامعة

 وتظهر، قدراً كبَتاً من الفهم واإلدراك لتخص  الباحث وتقنيات البحث ادلرتبطة بو تقدم، تكون جديرة بالنشر، للمعرفة
وحول شيوع من خالل مدى االناباط العلمي وتقنيات البحث ادلرتبطة هبا.  عمل الباحثيف ميدان  اً ناجح اً تطبيق

 ادلشكالت اخلاصة ( بأن@;، ص=918يؤكد الثبييت )، العربية اجلامعاتعدد من يف  العلميةادلشكالت العلمية و 
كادلشكالت الشخصية واخللقية ،  نظَتاهتا يف العامل ادلتقدمالعربية ال زبتلف عن عدد من اجلامعات  يفباإلشراف األكادؽلي 

وتعاىل بعض ، قربُت منهممللوربيز بعاهم ، األكادؽلي كاستغالذلم من بعض ادلشرفُتاليت تواجو الطلبة أثناء إشرافهم 
 . بطالهبموقلة اىتمام بعاهم بتوثيق عالقاهتم االجتماعية ، على الطالب

بُت طالب الدراسات العليا ضلو اذباه يوجد و قد ، بعد اصلاز تلك اخلطط ربتاج إىل مراجعة وتقييم وربكيم
ات اخلاطةة اليت يقع النظر إىل ادلمارس دون هصياغة خطة ورسائل ادلاجستَت والدكتوراتقليد من سبقهم من الطالب يف 

التفكَت ، ويتطلب ذلك لك قد تتفاقم ىذه ادلشكلة إىل حٍد كبَتوبذ(. 88، ص<918)ذبيحي وشوبار، فيها من قلبهم 
( أن جل :، ص م9188أكد )الاحيان،  ويف ىذا السياقيف آلية علمية للحد من مثل ىذه التجاوزات العلمية. 

الباحثُت ال يستندون إىل آلية علمية يف كتابة تلك اخلطط العلمية، وسبثل خطة البحث مصدر جلميع األخطاء ادلنهجية يف 
 الرسالة العلمية، وذلك لعدة أسباب، ؽلكن إغلازىا كالتايل: 

 .أن الباحث يعتقد بانو اخلطة متطلب للبدء بكتابة الرسالة، وأهنا غَت مهمة حالياً  ▄
 اعتقاد الطلبة بأن اخلطة ال تتطلب كماً من ادلعرفة العلمية، بل يكفي الشيء ادلختصر والقصَت. ▄
 اعتقد الطلبة بأن اصلاز اخلطة يف وقت قصَت سوف يساعدىم على اهناء البحث أو الرسالة يف وقت قصَت أياا. ▄

( ىو "أحد العمليات اليت ياطلع هبا <91م، ص@911دراسة )فراج،  إليو ن التحكيم العلمي كما أشارتإ
اجملتمع العلمي ألجل ربقيق جودة الدراسات ادلقدمة للنشر، ومن مث زلاولة الوصول باإلنتاج الفكري إىل مستوى رفيع من 

لبحث والنشر ألهنا اجلودة". وبالتحقق يف الطرح السابق يتاح للباحث أن عملية التحكيم العلمي عملية رئيسية يف ا
تفاي إىل أن ياع الباحث يف حسابو وبشكل دوري مستمر كعملية تأمل وتقييم ذايت وزلققًا دلبدأ الدقة والتشكيك 
العلمي؛ ومدركًا دلفهوم وجوىر البحث العلمي اجلاد، وصفات الباحث اليت من ضمنها أن يكون ملتزمًا بادلسؤولية 

معوض كما اضافت دراسة )النزاىة العلمية من خالل الصدق وادلوضوعية والثبات.   واالستقالل العلمي حيث ؽلتثل وػلقق
 ( صفات عامة للباحث أخرى مثل الصارب وادلثابرة، وجدة االستطالع والتقصي، واألمانة.م9181وعيد، 
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بة طل؛ يف أن مراجعة وربكيم اخلطط العلمية لرسائل ادلاجستَت والدكتوراه لتنقيحها وتصويبها تاربز أعليةو 
وىو ما أشارت إليو دراسة )ذبيحي وشوبار، ، باألسس العلمية عند كتابة خططهم وأحباثهمالدراسات العليا قد ال يلتزمون 

بأسس البحث  لديهم إدلامالباحثُت يف برامج الدراسات العليا طلبة ادلاجستَت والدكتوراه  أنيتوقع  حيث( 88، ص<918
إال أن الواقع يشَت إىل زببطهم يف كثَت من خطوات البحث العلمي. شلا غلعل أمر مراجعة وربكيم اخلطط  ؛ العلمي

تعد  ، حيثخطة البحثوىو ما ياربز أعلية العلمية لرسائل ادلاجستَت والدكتوراه من الاروريات لتجويدىا وربسينها. 
 يف كتابة الرسالة العلمية. يعتمد عليوالذي األساس 

 لبحوث كعملية علمية:تحكيم ا

ؽلكن مالحظة ومنها ، خلطوات العلمية اليت ؽلر هبا نشر األحباث العلميةا، تناولت دراسات وأحباث علمية عدة
حيث ، أهنا تتماثل مع اخلطوات اليت يتم هبا ربكيم اخلطط العلمية لرسائل ادلاجستَت و الدكتوراه ادلقدمة لألقسام العلمية

اخلطة العلمية بشكل أويل مع مرشد أكادؽلي يتم اختياره بناًء على آليات وخطوات إجرائية وتنفيذية يتم أواًل كتابة مقًتح 
أو االىتمام ، كعالقتو بالتخص  الدقيق أو دبوضوع الباحث أو مالءمة نصابو األكادؽلي وجود شواغر يف جدولو،  وعلمية

 الدورات أو الندوات اليت يقدمها.   البحثي من خالل األحباث و الدراسات العلمية اليت أجراىا أو 

إال أن زيادة أعداد طلبة الدراسات العليا يف برامج الدراسات العليا أدى إىل ضعف جودة فح  و قراءة تلك 
و ىذا باإلضافة إىل مشكالت تعليمية أخرى أشار إليها دياب ، اخلطط العلمية اليت تعتارب أساسًا للرسائل العلمية

حيث ، خاربتو ومسؤولياتو يف اإلشراف و ادلتابعة للعديد من حبوث الطلبة و رسائل ادلاجستَت ( من خالل;ص، م:918)
ال تركز  العلميةأن ادلوضوعات  -9، غياب فلسفة واضحة للبحث الًتبوي -8: خل  منها إىل أن أبرز تلك ادلشكالت

التكرار و االزدواجية يف  -:، جة العلميةعلى حل ادلشكالت الًتبوية وإظلا تركز على اختيار مواضيع للحصول على الدر 
 ادلوضوعات بسبب غياب التنسيق بُت الكليات.  

، على ادلختصُت خطط الدراسات العلياالتحكيم العلمي عند عرض وجود  تاربيرًا لاروهقدم العرض السابق 
ىناك أمرًا أكثر خطورة وىو السؤال ادللح التايل: ىل ىناك معيارية أو آلية لتقييم وذبويد ىذه اخلطط  الارورة وتبعًا ذلذه

العلمية واحلكم عليها دبوضوعية؟ وقد أتى ىذا السؤال ربقيقًا للمبادئ اجلوىرية لطبيعة البحث العلمي وادلتمثلة يف أن 
خاضعة لنظام تقييم وزلكات علمية وىذا ما تؤده عددًا من تكون عملية ربكيم البحث العلمي عملية منهجية ومنامة 

 . (م9189، ادلطلق، م9188؛ الاحيان، م@911؛ فراج، ?911الدراسات مثل دراسة )عبد اجلواد، 

اجلهات العلمية أن ىناك فقدان للمراجعة العلمية من قبل  (م9188دراسة )الاحيان،  أكدتيف سياق آخر 
بُت القسم مشًتكة  مسؤولية وىيواعتمادىا وفقًا دلنهجية علمية سليمة.  العلميةللتأكد من جودة اخلطط  األكادؽلية

 العلميةوالكلية وعمادة الدراسات العليا، وردبا ػُلمل القسم ادلسؤولية األوىل بسبب معرفتو العميقة بالتخص  ومشكالتو 
أهنا توكل مهمة الفح  النقدي يف األوساط  م(@911ج، ا ت دراسة )فر يف ىذا ادلعٌت أشار واجلدة واألصالة ادلتعلقة هبا. 
، ، ذلم مكانة علمية يف التخص ، وؽلثلون مصفاة تستبعد ما ىو ليس جديرًا بالبحث والنشرالتعليمية إىل أفراد معينُت

، باإلضافة إىل كون وهبذا يُعد احملكم قاضي ادلوقف؛ ألنو ادلسؤول األول عن تقييم مدى صلاح الباحث للنهوض بدوره
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وذلذا وضعت دراسة  )اإلجادة، واإلتقان(، ويعمل جاىداً على صيانة ىذه القيم.احملكم زلامياً أيااً لقيم النشاط العلمي 
ونظراً ذلذه م( مهمة ربكيم البحوث واخلطط العلمية كجزء مهم من احلياة ادلهنية يف اجملال البحثي. 9181)معوض وعيد، 
بدًء دبقدمة خطة البحث وانتهاًء بادلراجع للتحكيم العلمي ينبغي أن تكون ىناك معايَت وزلكات واضحة األعلية البالغة 
  العلمية.

 العلمي لألبحاث: التحكيماهتمام األوساط األكاديمية بعملية 

من ادلؤسبرات ادلوجهة ضلو ذبويد البحث  بدأت اجلهات األكادؽلية يف االىتمام بقاية التحكيم العلمي، بدءً 
العلمي بشكل عام، أو بالندوات وادلؤسبرات ادلهتمة بالتحكيم العلمي على وجو اخلصوص، منها على سبيل ادلثال ال 

أن جامعة األمام زلمد بن سعود اإلسالمية أقامت ندوة بعنوان "التحكيم  (م@911فراج، احلصر يف السعودية ذكر )
-ن "ربكيم األحباث العلميةلقاًء علميًا بعنوا ىـ(>:;8قدم )الطيار، كما   م موضوعية أم رؤى ذاتية؟".أحكا :العلمي
حّكم كان من أبرز مساهتا   وضوابطو وأخالقياتو، ومشكالتو" وذلك يف جامعة اجملمعة. همعايَت 

ُ
ن من الاروري أن يتحّلى ادل

 بأخالق وقيم إغلابّية، تتمّثل يف اآليت:

األمانة، والنزاىة، وعدم و  إخالص النية، والصدق يف القصد، والقول، والعمل.و ، سبحانو وتعاىل - مراقبة اهلل
معرفة ضوابط و احملافظة على األسرار، وعدم التشهَت بالباحثُت، ، و احللم واألناةو  التأثر السليب بالعالقات الشخصية.

شلارسة التقومي، ليتمكن احملكَّم من احلكم على البحث العلمي بشكل التحكيم العلمي ومعايَته، وتوافر اخلاربة ادلناسبة يف 
سعة االطالع العلمي، واالىتمام دبوضوع البحث؛ ليستطيع احملكَّم احلكم على مدى جودة البحث وأصالة مادتو، و  جيد.

العلمي الصحيح. مع  ادلوضوعية، وتعٍت التقومي وفق ضوابط ومعايَت تستمد جوىرىا من مسات البحث وسبيُّزه عن غَته.
التجرد عن األىواء واألغراض الشخصية، والبعد عن االرذبال واجملازفة يف إصدار األحكام. أن يكون النقد ادلوّجو إىل 

 الرسالة أو البحث احملّكم نقًدا بّناًء.

رؤساء اجملالس  ورابطة األوروبيةمؤسسة العلوم من ، قامت كل م9181يف أكتوبر عادلي، كذلك على ادلستوى ال
عيت " لطرح رؤية حول تعزيز التعاون البحثي الدويل، مث مع نظراء دوليُترباَتي اع برعاية "اجتم األوروبية العلمية

مؤسسة العلوم الوطنية بتشكيل جلنة بناء  م قامت9188، مث يف صيف مؤسسة العلوم الوطنية لتعزيز التعاون البحثي الدويل
 مجعو من آراء ومشاركات بيان ادلبادئ اخلاصة بالتحكيم العلمي استنادًا إىل ما متبصياغة  هاعلى التوجو الدويل وتكليف

وبتنظيم لقاءات إقليمية سلتلفة يف عدداً من الدول ادلمولة م، 9189قمة مايو للنقاش يف دولية، وذلك هبدف وضع إطار 
رة السمراء(، اذلند )آلسيا واسًتاليا(، والسعودية )دلنطقة جنوب إفريقيا )للقا للبحث العلمي وىي الاربازيل )لألمريكيتُت(، و
 ضم اجتمعت اللجنة الدولية ادلكلفة يف باريس لعر 9188، ويف ديسمارب مشال إفريقيا والشرق الوسط(، وبركس )ألوروبا(

 Global)م بواشنطن 9189يف مايو  شلا أسفر عنو بيان ادلبادي اخلاصة بالتحكيم العلمينتائج اللقاءات اإلقليمية، 

Summit on Merit Review, 2013). 

ستة مبادئ  (Global Summit on Merit Review, 2013, p2)وقد أصدرت تلك القمة العادلية 
 خاصة بالتحكيم العلمي ىي:
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على مستوى  ، سواءالعلميةادلقًتحات ادلعرفة واخلاربة ادلناسبة لتقييم  حملكُتاينبغي أن يكون لدى : تقييم اخلارباء (8)
غلب اختيار ادلراجعُت وفًقا كما  اإلدلام دبجال البحوث ادلقًتحة أو األىداف احملددة وادلنهجية العلمية ادلتبعة.

 دلعايَت واضحة. 
يتم نشرىا راءات ومعايَت تقييم زلددة بوضوح، حيث قواعد وإج ادلتخذة علىغلب أن تستند القرارات  :شفافيةال (9)

 مقًتحاهتم. بشأن على رٍد وافٍ  احلق يف احلصول العلميةودلتقدمي ادلقًتحات ، مسبًقا
تاارب ادلصاحل عن عالن اإلغلب كما . جدارهتاغلب تقييم ادلقًتحات بشكل عادل وعلى أساس  ادلوضوعية:  (:)

 يتم نشرىا. زلددةوتدار وفقاً آلليات 
، ودبا ادلقدم رلال البحثطلب ادلقًتحات ومع كذلك متسقة مع طبيعة  التحكيمينبغي أن تكون عملية  :الءمةادل (;)

 . اجملاالت ادلتداخلة يف البحثاالستثمار وتعقيد حجم يتناسب مع 
، دبا يف ذلك البيانات ذات الصلة وادللكية الفكرية وغَتىا من العلمية غلب التعامل مع مجيع ادلقًتحات :سريةال (>)

 . التحكيمادلشاركة يف عملية وادلنظمات  احملكمُتالوثائق، بشكل سري من قبل 
 .التحكيمأعلية قصوى لعملية واالعتبارات األخالقية  ربتل األمانة :واالعتبارات األخالقيةاألمانة  (=)

 : يات وأنماط تحيكم البحوث العلميةآل
قبول بدء االىتمام البحثي بعملية التحكيم يتنامى يف األوساط العلمية خصوصًا مع انتشار وتعدد أوعية 

سواء كانت إلكًتونية أم وطبيعة بيةة التحكيم فلكل وعاء نشر رلموعة من األظلاط والشروط، ، االحباث سبهيدًا لنشرىا
إىل ظهور عدد من أظلاط للتحكيم من أعلها "( ?><، صم?911اجلواد،  ويف ىذا السياق أشارت دراسة )عبدتقليدية. 

ت ظاىرة التحكيم االلكًتوين للتغلب على مشكالت التحكيم التحكيم ادلفتوح والتحكيم اإللكًتوين، حيث انتشر 
من أعلها ، وأنو يف السنوات األخَتة ظهرت العديد من أظلاط التحكيم، التقليدي، وخباصة بعد انتشار شبكة االنًتنت

يغَت من  االنًتنت مل"( بأن :1?، صم?911. واستطردت دراسة )عبداجلواد، .."التحكيم ادلفتوح والتحكيم االلكًتوين 
، ومن بينها بررليات العمل اجلماعي، وىي رلموعة من وإظلا غَت من أساليب التحكيم" احلاجة إىل التحكيم العلمي،

م، ?911كما أشار )عبداجلواد،   الاربامج اليت تعمل بُت رلموعة من األشخاص بغرض ربقيق أىداف مشًتكة بينهم.
بعد انتشار  خاصةً ، ة للتغلب على مشكالت التحكيم التقليدي( أن ظاىرة التحكيم االلكًتوين أصبحت ظاىر @><ص

 شبكة االنًتنت.
كان من   ، حيثمع تفشي التقنية على نطاق واسعذلك يتنامى بالظهور و  اذباهويعتارب اذباه التحكيم اإللكًتوين 

( "السعي ضلو نشر الثقافة التحكيمية اإللكًتونية على ادلستوى احمللي :89م، ص=918ضمن توصيات دراسة )ادلوىل، 
ما إىل م( =918م؛ ادلوىل، >918ادلسعد، م؛ =911عبد الوىاب، دراسة كاًل من )حيث أشارت  ،واإلقليمي والدويل"

ونة التحكيم، باإلضافة إىل ادلوضوعية ادلتمثلة يف انعدام العالقة ادلباشرة سرعة وسهولة اإلجراءات وسرية ومر  مثليتميز بو 
 .بُت طريف التحكيم يف ظل وجود الوسيط اإللكًتوين

 ;Nicol; Thomson) آخرونو  نيكولأشارت دراسة  بالطرق التقليدية ة األحباث العلميةوحول طرق مراجع
Breslin, 2014) بـإعادة النظر يف شلارسات التغذية الراجعة يف التعليم العايل: منظور  اليت تناولت يف دراستها ادلعنونة
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 ،زمالءىمحيث يقوم الطالب بإبداء تعليقاهتم على عمل  ،عملية متبادلةتُعد أن مراجعة النظراء ، استعراض األقران
وأشارت إىل أن عدد من الدراسات واألحباث حول عملهم اخلاص. زمالءىم التعليقات من و  الحظاتادلويستقبلون 
قليل من الدراسات اليت تستكشف يف ادلقابل عدد  ،التعليقاتو  راجعاتادلتلقي طريق فوائد التعلم اليت تنتج عن أبرزت 
النتائج أن عمليات تقييم التعليقات  وأظهرت. ردود الفعل أو آليات التعلم اليت تصدر من تلك ادلراجعات مزايا تقييم

أو من خالل عملية إعادة  ،سواء حول عمل األقران ،والتحكيمؤدي إىل إشراك الطالب يف العديد من أعمال التقدير ت
وأنو ينقل  ؛تطبيق معايَت لشرح تلك األحكامينطوي عليها يف كل من استدعاء ل كما أنو ؛حول عملهم اخلاص ،التفكَت

ربول ؽلكن أن يقلل من حاجتهم إىل التغذية ادلرتدة اخلارجية. وىو  ،التحكم يف عمليات التعليقات إىل أيدي الطالب
 ،وتناقش اآلثار النظرية والعملية ذلذه النتائج. يقال إن القدرة على إنتاج التغذية ادلرتدة النوعية ىي مهارة اخلرغلُت األساسية

 ينبغي أن ربظى باىتمام أكارب يف مناىج التعليم العايل. ،وبالتايل

طريقة مشاهبة لتحكيم األقران تعتمد على تقسيم الطالب إىل  (Morris, 2018)كما استخدم موريس 
اجملموعة اليت تنفذ ادلهام ؽلكنها اخلروج من احملاضرة، وىذا حبد ذاتو  ،رلموعات صغَتة، ولزيادة الدافعية بُت اجملموعات

التحكيم  رلموعة من أظلاط التحكيم مثل:الصغَتة الطالب ستخدم يف ورش العمل حيث ييعتارب زلفزًا إلصلاز والتحكيم، 
رسائل التعليق بتحليل نقاط القوة والاعف، التعليقات اذلامشية وتكون على كل ورقة وادلراجعة ادلعدة مسبقاً من األقران، 

 التعليق النقدي على التحكيم من خالل األسةلة ادلفتوحة.أو جبانب كل فقرة، 

اجلامعات شلثلة يف أقسامها وكلياهتا ادلختلفة بعض النماذج اليت تعُت على إصدار  يف صورة أخرى تاع بعض
حكم موضوعي حول اخلطط واألطروحات العلمية، مثال ذلك وضع مركز الدراسات االقتصادية والسياسية الدولية 

(IEPS, 2018يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة تشالز ) د درجات احلكم على ظلوذجًا ػلد، يف مجهورية التشيك
األطروحة ضمن مخسة قيم ىي: )اخللفية النظرية، مدى مساعلة البحث يف اجملال، األساليب ادلنهجية ادلستخدمة، اإلطار 

 النظري، التنسيق العام( حبيث يكون لكل قيمة عشرون درجة، ليكون اجملموع مةة درجة.

 ص، م=918السليم و فايزة عوض )لية غاتفصيلية دقيقة ما قدمتاه ومن النماذج ادلوسعة اليت تامنت أجزاء 
،  ( مهارة8:9)ها ( عنصراً يندرج ربت89) ضمن، لغويةمهارات فنية و  باإلضافة إىلثية حبمهارات تتامن قائمة من ( 9;

 : كما يف اجلدول التايل
 (9;ص ، م=918و فايزة عوض ) غادة السليم: . ادلصدرومهاراهتايوضح عناصر مهارات البحث : (8جدول رقم )
 عدد ادلهارات  العلميةعناصر مهارات البحث يف اخلطة  م
 88 عنوان اخلطة   .8
 ?8 ادلقدمة والشعور دبشكلة البحث   .9
 > مشكلة البحث  .:
 < أسةلة البحث  .;
 > أىداف البحث  .>
 ? أعلية البحث   .=
 ? حدود البحث  .<
 89 مصطلحات البحث  .?
 98 اإلطار النظري  .@
 89 الدراسات السابقة  .81
 >8 منهج البحث  .88
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 81 التوثيق وادلراجع  .89
 8:9 اجملموع

 

أهنا تفصيلية بدقة قد ترىق األساتذة احملكمُت من خالل كثرة الباحث ومن خالل مراجعة الباحث لتلك ادلهارات يرى 
رغم وجود مهارات أخرى  وضمن حدود البحث )ربديد الزمن ادلناسب بصورة دقيقة(فمثاًل من بُت البنود ، بنودىا

و)مراعاة ، ومهارة )ذبنب التكرار واإلسهاب ادلمل ( اليت تكررت يف كل مهارة من مهارات البحث، لتحديد زمن الدراسة
 الدقة اللغوية ( وىي أيااً كررت يف كل عنصر من عناصر مهارات البحث.

 منهجية الدراسة، وإجراءاتها:
د، يو التحليلي، وادلنهج الوصفي كما يصفو )عبيدات وأبو السماستخدم الباحث ادلنهج الوصفي بأسلوب

م( بأنو: "األسلوب الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقاً 9119
عطينا وصفًا رقمياً ويعارب عنها تعبَتًا كمياً، فالتعبَت الكيفي يصف لنا الظاىرة ويوضح خصائصها، أما التعبَت الكمي في

 (. >@يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجمها ودرجات ارتباطها بالظواىر األخرى " )ص

وادلستخدم يف  العلميةظلوذج ربكيم اخلطط ربليل مت ومن خالل ادلنهج ادلتبع واستخدام أسلوب ربليل احملتوى، 
من اإلجابة عن  للتمكن وذلك، الكلية بشكل عامبل مستخدم يف ، قسم الًتبية الفنية بكلية الًتبية جامعة أم القرى

و أعااء ىيةة التدريس ، ىذا باإلضافة إىل أخذ آراء أعااء ىيةة التدريس بالقسم، (8)ملحق رقم  تساؤالت البحث. 
و أعاد ، عاو ىيةة تدريس طرح من خالذلا ظلوذجو ادلقًتح (99)باجلامعة من خالل دورة تدريبية قام هبا الباحث لعدد 

  (. 9ميمو بناء على مرئيات و مقًتحات أعااء ىيةة التدريس )ملحق رقم تص

 رلتمع الدراسة وعينتو:

و الدراسات و ، من ادلعايَت العلمية ادلتبعة يف الدراسات و األحباث العلمية بشكل عامتكون رلتمع الدراسة 
علمية تناولتها عدة دراسات و أحباث علمية مت ذكرىا االستناد على ظلاذج مت و قد ، األحباث العلمية يف رلال الًتبية الفنية
أعااء ىيةة مجيع من رلتمع الدراسة الذي طبق فيو النموذج ادلقًتح كما تكون ،  يف إطار الدراسة النظري للدراسة احلالية

و من ، ( إناث?و )، ذكر( 88ىيةة تدريس من بينهم )( عاوا @8والبالغ عددىم )التدريس يف قسم الًتبية الفنية 
وىم ؽلثلون كافة طلبة ، طالب الدراسات العليا )من اجلنسُت الذكور و االناث( يف مرحلة ادلاجستَت بقسم الًتبية الفنية

خططهم الدراسية خالل السنوات الدراسية  على، النموذج االلكًتوين ادلقًتحطبقت عليهم  الدراسات العليا الذين
مشلت ، دلرحلة ادلاجستَت يف الًتبية الفنية( خطة حبث @9) علمية ادلقدمة اخلطط ال تبلغ وقد، ىـ1;;8ىـ و حىت ?:;8
حيث مت عرض النتائج ، وذلك نظرًا لطبيعة الدراسة وأسةلتهاعرضًا كيفيًا ومت عرض النتائج . ( طالبة<9( طالبُت )9)

يف تقييم خطط الرسائل العلمية األثر الذي أحدثو النموذج و ، اليت قام هبا الباحثبعبارات لفظية تصف ادلهام و األعمال 
 . للماجستَت و الدكتوراه
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 أداة الدراسة:

؛ فراج، ?911عبد اجلواد، م، @?@8)سامل، باالعتماد على اإلطار النظري السابق وبناء على الدراسات التالية 
ادلقدمة  العلميةلتحكيم اخلطط  بناء ظلوذج، مت ( م؛ ;918، اجلماز، م9189م، ادلطلق، 9188م؛ الاحيان، @911

 : من النقاط التقييمية التالية و تكون النموذج ، لرسائل ادلاجستَت بقسم الًتبية الفنية بكلية الًتبية جامعة أم القرى

و ػلتاج إىل ، و غَت مناسب، وىي مناسب بشكل تام، وتامن ثالث خيارات: عنوان خطة البحث .8
 لكتابة التعديل أو التعليق ادلطلوب.وأعطيت مساحة ، تعديل

وعناصر اإلطار ، البحث )موضوعواشتملت على ثالث عناصر رئيسة وىي ، جوانب البحث العلمية .9
يتم تقييمها ، و لكل عنصر يندرج حتو مهارات تفصيلية، ومنهجية البحث(، النظري و الدراسات السابقة

 ال تنطبق( -ضعيف -دجي -جيد جداً  -وفقاً لتقدير مخاسي و يتامن )شلتاز
)صاحلة إلقرارىا كما ىي، : وىي، وتامنت اربعة خيارات وإمجايل،احلكم على صالحية اخلطة بشكل عام  -

( التايل 9و اجلدول رقم )، و غَت صاحلة (، ربتاج إىل تعديالت وإعادة تقييم، صاحلة بعد إجراء التعديالت
 . يوضح عناصر اخلطة و تفريعاهتا و نقاط التقييم

 . يوضح عناصر اخلطة و تفريعاهتا و نقاط التقييم: (9دول رقم )اجل
 نقاط التقييم ناصر اخلطةع م
 مناسب - " ويتم وضع العنوان ادلقًتح من الباحث أو الباحثة" : العنوان  .0

 غَت مناسب -
 ػلتاج إىل التعديل اآليت : -

.................................. 
 -جيد جداً  -ويتم تقييمها وفقًا لتقدير مخاسي )شلتاز جوانب البحث العلمية :  .2

 ال تنطبق(.  -ضعيف -جيد
 ال تنطبق ضعيف جيد جيد جدا شلتاز أوالً موضوع البحث :  .3
      وضوح الفكرة الرئيسة وادلفاىيم ادلطروحة .8 

      أعلية البحث من الناحية النظرية والتطبيقية .9
      األسةلة ادلطروحة جديدة ومبتكرة .:

      ادلشكلة صيغت صياغة علمية زلددة .;
      وضوح أىداف البحث وأعليتو .>
      ارتباط البحث بأولويات قسم الًتبية الفنية .=

 ال تنطبق ضعيف جيد جيد جدا شلتاز عناصر االطار النظري والدراسات السابقة: ثانياً   .4

      مشولية و وضوح عناصر االطار النظري .8
      بُت عناصر االطار النظري وموضوع البحث سالمة الربط .9
      سالمة الًتتيب ادلنطقي للمفاىيم والتصورات النظرية .:
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 . يوضح عناصر اخلطة و تفريعاهتا و نقاط التقييم: (9دول رقم )اجل
      ارتباط عناوين الدراسات السابقة واتساقها مع موضوع البحث .;
      مشولية وحداثة الدراسات السابقة .>
      دقة الباحث يف توثيق ادلعلومات ادلستخدمة يف البحث .=

 ال تنطبق ضعيف جيد جيد جدا شلتاز ثالثاً: منهجية البحث  .5

      مالءمة ادلنهج ادلستخدم يف البحث .8
      ارتباط ادلنهج خبطوات البحث .9
      مالءمة أدوات مجع ادلعلومات والبيانات .:
      القدرة على اصلاز البحث يف الوقت ادلخص  للباحث .;

 احلكم على صالحية اخلطة  .6
 صالحية اخلطة بشكل عامما مدى 

 صاحلة إلقرارىا كما ىي -
 صاحلة بعد إجراء التعديالت -
 ربتاج إىل تعديالت وإعادة تقييم -
 غَت صاحلة -

حبيث  Google Formsكافة عناصر تقييم اخلطة الدراسية باستخدام ظلاذج جوجل سبت إعادة بناء و تصميم  
بشكل كامل وفقًا لرابط الكًتوين  الدراسية ادلقدمة من الباحثؽلكن لكل أعااء ىيةة التدريس االطالع وقراءة اخلطة 

ادلشار  اخلطة العلمية وفقًا للمحاورتقييم و  ، ومن مث الدخول إىل النموذج االلكًتوينPDFمامن يف النموذج على ىيةة 
، كامل اخلطةلمث تستخل  النتائج على ىيةة أشكال و رسوم توضيحية ( :)ملحق رقم  .،( 9يف اجلدول رقم )إليها 

ومن مث يبدأ أثناء انعقاد رللس القسم دبناقشة ادلالحظات وإعطاء ، ( يوضح أحد النماذج اليت سبت تعبةتها;ملحق رقم )
و وفقاً . األسلوب أو اإلجراء الصحيح الذي يرونوو ىنا يقرر اجمللس ، العلمية ادلنطقية للمالحظات ادلذكورةالتاربيرات 
 التصميم التايل :كما يبينها للخطوات  
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 االلكًتوين. العلميةيوضح تسلسل اإلجراءات ادلقًتحة لنموذج ربكيم اخلطط : (8شكل رقم )

 
 م(9189، )مشو و اليت وصفها، العلميةما ؽلكن وصفو باستخدام تقنيات و أدوات االنًتنت عند ربكيم اخلطط وىو 

تاحة عارب االنًتنت وسبكن ادلستخدمُت من التواصل والتفاعل معها تزامنيًا و غَت بأهنا رلموعة من التقنيات و األدوات ادل
باإلضافة إىل و إمكانية تصفح احملتوى ادلعلومايت ، يف أي وقت بغض النظر عن مكان وجودىمتزامنياً مع بعاهم البعض 

   . إمكانية اإلضافة و ادلشاركة يف ربرير احملتوى

 : صدق األداة و ثباهتا

على أعااء رللس قسم ، سبت مناقشتها قبل تطبيقها بشكل هنائي، حقق من صدق أداة الدراسة ظاىرياً للت
واتساق ، وسالمة صياغتها اللغوية، الًتبية الفنية جبامعة أم القرى، وذلك للتأكد من فقرات االستبانة من حيث وضوحها

فقد مت تعديل الفقرات ، و ادلناقشات العلمية، ىيةة التدريسوبناًء على آراء أعااء ، فقراهتا مع ظلاذج التحكيم األخرى
 لتظهر أداة التحكيم بصورهتا النهائية. 

( وكانت Alpha Gronbachsأما ثبات االستبانة الكلي فقد مت التحقق من حساب معامل )الفا كرونباخ  
 ة لتطبيقها. ( وىي قيمة تدل على أن األداة تتمتع بدرجة ثبات مقبولة و مطمةن8?.1قيمتو )

  

تجمع كافة المالحظات و االستفسارات و التعليقات، ليقوم المرشد األكاديمي بطرحها في مجلس القسم، و 
 .بالتالي االستماع إلى وجهات النظر المختلفة، والخروج بقرار موحد

يتم ارسال ملخص النتائج إلى المرشد األكاديمي، لتحليل تعليقات و ردود المحكمين ومن ثم إجراء التعديالت إن 
 لزم األمر من طالب الدراسات العليا 

 whatsupيرسل الرابط االلكتروني إلى أعضاء المجلس عبر االيميالت أو عبر برنامج 

 يتم رفع الخطة مرفقة بنموذج التحكيم االلكتروني، تمهيداً لنشره

 إلى االيميل المخصص PDFترسل الخطة المقترحة، و وفقاً لدليل كلية التربية على هيئة 
 لقسم التربية الفنية

 يقوم طالب الدراسات العليا ببناء خطة البحث بالتنسيق مع مرشد أكاديمي 
 يحدده مجلس القسم  
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 :نتائج الدراسة
ىـ  وحىت ?:;8خالل الفًتة من ، لرسائل ماجستَت الًتبية الفنية العلميةمن خالل تطبيق عناصر تقييم اخلطط 

  -( يتامن ظلوذجاً من النماذج اليت سبت تعبةتها بغرض ربكيم اخلطة:ملحق رقم ) -ظهرت العديد من النتائج، ىـ1;;8
 و ىي كالتايل :

، فالبعض أراد أن تكون العناصر أكثر تفصيالً ، من السهولة بناء ظلوذج توافقي بُت أعااء رللس القسم مل يكن -8
 أعدهتم. وىذه نتيجة طبيعية الختالف ادلدارس األكادؽلية اليت، بينما أراد البعض أن تكون سلتصرة و مقتابة

 عديل و التغيَت.إجراء العديد من احلوار و النقاش للتاألمر الذي أقتاى من الباحث 
حيث يتم ، العلميةج واألسلوب السابق يف ربكيم اخلطط اإلبقاء على النموذ  بعض أعااء ىيةة التدريسأراد  -9

ظلوذج ورقي يامن ويطلب من الباحث استكمال ، على كافة أعااء اجمللس العلميةطط توزيع نسخ ورقية من اخل
على االطالع كافة أعااء اجمللس لاألسلوب احلايل يتيح  بينما، ( من أعااء ىيةة التدريس9عاوين )موافقة 
وىو أياًا ما استلزم من الباحث إجراء حوار و نقاش مع الزمالء ، راسية قبل إقرارىا من رللس القسماخلطة الد

 لتبيان أعلية ذلك وما سيوفر من وقت ومال يهدر. 
يبذل الباحث جهداً بق ففي السا، الدراسية ادلخص  لتحكيم اخلططالزمٍت الوقت و ادلال و  اجلهدمت زبفيض   -:

و يقوم بطباعة نسخ متعددة على ، الورقية العلميةلالنتقال بُت مكاتب أعااء ىيةة التدريس لتسليمهم اخلطط 
خلصوصيتهن ، الطالباتهد يكون أكثر مع واجل، مث يقوم مرة أخرى بزيارهتم لتجميعها، عدد أعااء ىيةة التدريس

 و بعد مكاهنن عن قسم الًتبية الفنية للطالب. 
شلا أوجد مادة ، العلميةؽلكن اآلن بسهولة التعرف على أبرز ادلالحظات اليت اقًتحها السادة احملكمُت على اخلطط  -;

وأبرز األخطاء أو ادلالحظات اليت الحظها السادة ، العلميةعلمية ؽلكن من خالذلا استقراء توجهات اخلطط 
 . احملكمُت على طلبة الدراسات العليا

اعًتض بعض الزمالء على بعض إجراءات التحكيم االلكًتوين اليت تعطي نتائج توحي بأهنا قد سبت تعبةتها  ->
و دون ، أو عدم موافق، سواء موافق بشدة، و مت اختيار عمود واحد، بشكل عشوائي و سريع ويوحي بأهنا مل تقرأ

وؽلكن بسهولة ، مور قد تقع حىت مع النماذج الورقية أو مع النماذج السابقةمثل ىذه األ. إبداء األسباب
 استبعادىا السيما إذا مل تكن ماربرة بشكل علمي و واضح. 

استعراضها واالطالع إمكانية يف ، لطلبة الدراسات العليا العلميةلتحكيم اخلطط  اإللكًتونيةساعلت النماذج  -=
شلا يتيح للجميع ، و عدم اقصارىا على فةة أو جلنة زلددة، التدريس يف القسمعليها من قبل مجيع أعااء ىيةة 

 ادلشاركة و إبداء الرأي ومعرفة ادلوضوعات اليت طرحت بل و ادلساعلة 
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 :التوصيات
 يوصي الباحث دبا يلي :، يف ضوء نتائج البحث احلالية

 ذلك لدقتها يف قراءة النتائج وسهولة استخدامها.و ، العلميةاالستفادة من النماذج االلكًتونية لتحكيم اخلطط  -8
 . ىيةة التدريس يف رلال بناء و استخدام النماذج االلكًتونيةإعداد دورات تدريبية ألعااء  -9
شلا يسهل التواصل مع السادة أعااء جلنة ادلناقشة و ، إعداد ظلاذج الكًتونية لتقييم الرسائل العلمية قبل مناقشتها -:

 الباحثُت. 
و بالتايل إجراء ، االستفادة من النماذج الًتاكمية دلعرفة أبرز األخطاء و ادلشكالت اليت يقع فيها الباحثونؽلكن  -;

 دارسة حوذلا لتقييم واقعهم ضلو إعداد اخلطط العلمية.
 . يف األقسام األكادؽليةقد ال يتوفر تلك اخلاربات ، حبثي زلددموضوع ربكيم خطة االستعانة خبارباء سلتصُت يف  ->
أو وكالة الكلية للدراسات العليا ادلتابعة  حبيث ؽلكن لعمادة الكلية، االلكًتونية الستفادة إداريًا وفنيًا من النماذجا -=

و فنياً ؽلكن التأكد من مطابقة الشكل و اإلخراج ، العلمية الكًتونياً حول الوقت الزمٍت ادلستغرق لتحكيم اخلطط
 الفٍت للخطط دبا يتالءم مع الكلية.
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 : المراجع
: قسم اإلدارة والتخطيط، كلية الًتبية والعلوم االجتماعية، جامعة اإلمام زلمد مب كتابة خطة البحثم.  ?918التميمي، فوزية بنت عبد العزيز 

سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية، اإلنًتنت: 
http://crmang.com/download%العلمي.91البحث%91خطة%91/كتابةpdf  

: يف جامعة ادللك سعود من وجهة نظر الطالبات الًتبية الفنيةادلعوقات اليت تواجو طالبات ماجستَت م. ;918اجلماز، نورة بنت عبد اهلل 
 السعودية.، 991-@@8، ش يناير، ص 9، ج>;دراسات عربية يف الًتبية وعلم النفس، ع

. :ع ، 9مج . السودان. رللة كلية الًتبية مشكالت ربكيم الرسائل العلمية جبامعة اخلرطوم )الرسائل اجلغرافية(.م. ?911عمر أمحد. ، حيايت
 . =< 1 <;ص 

وإسًتاتيجية تدريسية خطط البحوث العلمية لدى طالب الدراسات العليا دراسة ربليلية ألخطاء . م=911.عنايات زلمد زلمود، خليل
 .?89 -@@ص . 1:ع مصر. . . رللة كلية الًتبية. عُت مشسمقًتحة دلعاجلتها

رللة   ادلشكالت اليت تواجو طالبات جامعة ادللك عبدالعزيز يف برنامج الدراسات الًتبوية العليا يف القصيم.م. <918. خواطر زلمد، اخلويطر
 . 898-818. ص @ع. ::كلية الًتبية. جامعة أسيوط. مج

، جامعة األمَتة مقًتح الرسالة: الدراسات العليا-اعداد خطة البحثم. ?918( جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرمحن 9دليل الدراسات العليا )
 نورة بنت عبد الرمحن، الرياض السعودية، اإلنًتنت:

http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Documents.دليل%91اعداد%91خطة%91البحث/pdf  

واقع و : اجلامعات الفلسطينية احملليةدور األستاذ اجلامعي يف اإلشراف وادلتابعة على رسائل ادلاجستَت يف م. :918. سهيل رزق، دياب
 فلسطُت.. . مؤسبر الدراسات العليا بُت الواقع و آفاق اإلصالح والتطوير. اجلامعة اإلسالمية. غزةطموح

، مركز جيل البحث رللة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعيةم. أخطاء شائعة يف البحوث العلمية: <918.ذبيحي، حلسن وشوبار، لياس 
 . اجلزائر.:9-88. ص ?9العلمي. ع

: مؤسبر رابطة الًتبية احلديثة "ضلو رؤية نقدية للفكر ظلوذج مقًتح لتقومي خطط البحث يف رلال الًتبيةم. @?@8.ادلصيلحي زلمد سامل، زلمد 
 ، مصر.:، مج@8>8-?@;8يوليو، ص  =-;الًتبوي"، من 

والبحوث التكميلية لطالب الدراسات العليا يف تطويرية لدور ادلشرف األكادؽلي على الرسائل العلمية رؤية م. =918عبد اهلل فاحل. ، السكران
 . 8< ->8ص . =. رللة العلوم الًتبوية. جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. ع د بن سعودأقسام الًتبية جبامعة اإلمام زلم

البحث لدى طالب الدكتوراه  تصور مقًتح لتنمية مهارات البحث العلمي يف كتابة خطةم. =918. فايزة السيد، غالية محد َو عوض، السليم
. دراسات عربية يف الًتبية و علم النفس. دراسة تقوؽلية: زبص  مناىج وطرق تدريس يف جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية

 . 9= ->8. ص 1<ع

اإللكًتوين على الرسائل مهارات اجليل الثاين للويب الالزمة ألعااء ىيةة التدريس لإلشراف األكادؽلي م. 9189زلمد عبدالرزاق. ، مشو
 . @;8 -8@. ص ;. ع 99رللة كلية الًتبية باإلسكندرية. مصر. مج  العلمية واذباىاهتم ضلوه،

http://crmang.com/download/كتابة%20خطة%20البحث%20العلمي.pdf
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Documents/دليل%20اعداد%20خطة%20البحث.pdf
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مقدمة إىل ادللتقى العلمي األول "ذبويد الرسائل  ،: ورقة عملاألخطاء ادلنهجية أم منهجية األخطاءم. 9188.الاحيان، سعود بن صحيان 
ىـ، جامعة األمَت نايف 9:;8ذو القعدة  ;8-89واألطروحات العلمية وتفعيل دورىا يف التنمية الشاملة وادلستدامة"، يف الفًتة 

 العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية.

ش رجب،  =8، لقاء علمي، اخلميس معايَته وضوابطو وأخالقياتو، ومشكالتو-لميةربكيم األحباث العىـ. >:;8.الطيار، عبد اهلل بن زلمد 
 جامعة اجملمعة، السعودية.

رللة كلية : دراسة ميدانية-اذباىات أعااء ىيةة التدريس جبامعة بنها ضلو أظلاط ربكيم األحباث األكادؽليةم. ?911.اد، مساح زينهم اجلو عبد 
 جامعة بنها. مصر. .=<? -8><(. ص9( ج)@8. ع)اآلداب

: ادلؤسبر الثالثون للمهد ىل تؤثر التكنولوجيا على الثقة، اعتبارات السرية واألمان والتحكيم اإللكًتوينم. =911.عبد الوىاب، صالح الدين 
 ، مصر.><-1=ربديا وآفاق، ش ديسمارب، ص -الدويل لقانون الدول الناطقة بالفرنسية "القانون والتكنولوجيا اجلديدة

 -. اجمللة الًتبويةاألكادؽلي على الرسائل العلمية يف اجلامعات الفلسطينية: دراسة تقوؽلية اإلشرافم. ;918زلمود عبداجمليد. ، عساف
 .=1; ->>:: ص ص، 88ع ، ?9الكويت. مج 

للطباعة والنشر والتوزيع. دار الفكر  البحث النوعي والبحث الكمي.: البحث العلميم. 9119سهيلة. ، ذوقان َو أبو السميد، عبيدات
 األردن.. عمان

مشكالت إعداد خطط الرسائل العلمية اليت تواجو طلبة الدكتوراه بقسم اإلدارة الًتبية جبامعة ادللك م. =918.الغامدي، محدان بن أمحد 
 ، السعودية.>8->:، ص8;8، ع<:: رسالة اخلليج العريب، سسعود وسبل عالجها

 ، عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاىرة، مصر.8، طأخطاء شائعة يف البحوث الًتبويةم. 9189.كوجك، كوثر حسُت 

: سلسة ملخصات األحباث القاائية: اجلمعية العلمية القاائية التحكيم بواسطة اإلنًتنتم. >918.ادلسعد، نايف بن إبراىيم محد 
 ، السعودية.;@8-:89، ص81السعودية، ع

رللة ارباد اجلامعات : دراسة ميدانية يف كلية الًتبية-العلمية يف بناء وتصميم البحوث الًتبوية ادلعايَت. م9189.محد  ادلطلق، تركي بن علي
 ، األردن.@98-@<8، ش ديسمارب، ص 9=، عالعربية

اء الشائعة بالبحث دراسة األخط-البحث الًتبوي بُت الداللة والظاللةم. 9181.معوض، نصر اهلل زلمد زلمود؛ عيد، رجاء أمحد زلمد 
-:=، ش أبريل، ص 8رؤى مستقبلية"، مج-، ادلؤسبر العلمي العاشر لكلية الًتبية بالفيوم "البحث الًتبوي يف الوطن العريبالًتبوي
 ، كلية الًتبية، جامعة الفيوم، مصر.:?

 ، وزارة العدل، السودان.=89-:88، ش أبريل، ص=;، ع?8: رللة العدل، سالتحكيم اإللكًتوينم. =918.ادلوىل، معاذ علي فال 
  



 سهيل سالم الحربيد.    استخدام النماذج االلكترونية 

 056   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 المراجع األجنبية : 
Global Summit on Merit Review (2013). Statement of Principles for Scientific Merit Review, US 

National Science Foundation from May 13-15, 2012, USA. 

IEPS (2018) PEER REVIEW REPORT ON THE DRAFT OF MASTER THESIS, IEPS –International 
Economic and Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University. Czech, internet: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=47313&kod=JPM194 

Morris, Gayle (2018). Sweetland Center For Writing,University of Michigan, USA,internet: 
https://lsa.umich.edu/content/dam/sweetland-assets/sweetland-
documents/teachingresources/UsingPeerReviewToImproveStudentWriting/UsingPeerReviewtoIm
proveStudentWriting.pdf 

Nicol, David & Thomson, Avril & Breslin, Caroline (2014). Rethinking feedback practices in higher 
education: a peer review perspective: Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 39, No. 1, 
102–122. 

University of Leicester (2018). Your Thesis Plan - A Roadmap to Completing Your Research 
Degree, Doctoral College, Internet: 
https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/study-guides/thesis/plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=47313&kod=JPM194
https://lsa.umich.edu/content/dam/sweetland-assets/sweetland-documents/teachingresources/UsingPeerReviewToImproveStudentWriting/UsingPeerReviewtoImproveStudentWriting.pdf
https://lsa.umich.edu/content/dam/sweetland-assets/sweetland-documents/teachingresources/UsingPeerReviewToImproveStudentWriting/UsingPeerReviewtoImproveStudentWriting.pdf
https://lsa.umich.edu/content/dam/sweetland-assets/sweetland-documents/teachingresources/UsingPeerReviewToImproveStudentWriting/UsingPeerReviewtoImproveStudentWriting.pdf
https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/study-guides/thesis/plan

