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  :المقدمة 
سمعتها كمؤسسة تعليميـة ، بمكانـة أسـاتذتها ومسـتواهم     ارتبطت مكانة الجامعة و

األكاديمي وقد اهتمت الدول المتقدمة في العصـر الحديث بتأهيل األستاذ الجـامعي وتقيـيم   
  .أدائه في مجاالت عديدة ال سيما في مجال التدريس 

لـيس  ازداد االهتمام بإجراء دراسات لتقويم األداء األكاديمي لألستاذ الجامعي ، " وقد 
من قبيل التعرف على مدى كفاءة هذا األداء وترشيده أو لمجرد إثراء المعرفة اإلنسانية بـل  
أيضاً لتطوير دور الجامعات في تحقيق التنمية المجتمعية والتحـرر السياسـي واالقتصـادي    

" . والثقافي باعتبار أن هذا التحرر يرتكز بالدرجة األولى على إمكاناتنـا وقـدراتنا العلميـة    
  )٣٩، ص  ١٩٩٥زاهر، (

ويعد اإلشراف على الرسائل العلمية ، من خالل تدريب الطلبة على مهارات البحـث  
العلمي من أهم فعاليات تحقيق أهداف التعليم العالي وتحقيق أهداف المجتمع من إعداد باحثين 

  )٢٠٩، ص  ١٩٩١أبو العينين ، سالم ، (. مؤهلين للنهوض به 

الرسائل العلمية أهمية وخطورة لما لها من آثار وأبعـاد   وتمثل عملية اإلشراف على
، ١٩٩١أبـو العينـين، سـالم،    (. على شخصية األستاذ المشرف والطالب والجامعة والمجتمـع 

  )٢١٠ص
غياب اإلشراف العلمي الواعي والفاعل يؤدي إلـى غيــاب   " ومما ال شك فيه أن 

تقليد وتمثل النموذج السائد الذي يعمل على العقل العلمي ، بحيث ال يبقى بعد ذلك إال النقل وال
تعميق التبعية والخضوع ، بحيث يفقد إنتاج العلم والفكر وظائفه اإلبداعية الحقيقيـة ويصـبح   

" . مجرد غطاء للعجز العلمي ، تمتد جذوره إلى بيئة خارجية بعيدة عن مجتمعـه الـواقعي   
  )١٩٠، ص  ١٩٨٦غليون ، (

ف على الرسائل العلمية نظرة سطحية ومبسطة ، تغفل ومع هذا فقد ينظر إلى اإلشرا
األثر الكبير والهام له ، حيث ينظر إليه البعض على أنه عملية خبرة مكتسبة وأنـه ال يمكـن   
تعلمه من الكتب وإنما يأتي من خالل الخبـرة والممارسـة ، إال أنـه مـع أهميـة الخبـرة       

لمية لإلشـراف ، كمـا أن االكتفـاء    وضروريتها ، فإنه ال يمكن االستغناء عن األصول الع
. بالخبرة في هذا المجال ، يغمط حقوق عملية اإلشراف ويبتعد بها عن مجال البحث العلمـي  

  )٢٠٩، ص  ١٩٩١أبو العينين ، سالم ، (
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وعلى الرغم من أهمية عملية اإلشـراف علـى الرسـائل العلميــة ، إال أن هـذا      
قه من االهتمـام الكـافي والدراسـة العلميـة     لم ينل ح –في حدود علم الباحث  –الموضوع 

التحليلية لجوانبه في حين انصب اهتمام الباحثين في الغالب ، على تقييم أداء األستاذ الجامعي 
إلـى أن اإلشـراف   ) ١٩٨٨(في مجال التدريس واإلنتاج البحثي وقد أشارت دراسة علـي  
) Brown(وعـرض بـراون    العلمي على الرسائل التربوية ، يعد معوقاً في بعض جوانبـه 

لمعالم البحث الفعال وعملية اإلشراف في إحدى فصول كتابه وكشفت دراسة عفانة ) ١٩٨١(
التي أجراها على عينة من رسائل الماجستير بكليات التربية في محافظة غزة ، عن ) ١٩٩٣(

ـ   كلة وقوع طلبة الماجستير في أخطاء علمية عديدة شملت ، عنوان الرسالة والمقدمـة والمش
والتساؤالت والفروض وأهمية الدراسة واألهداف ومنهجية البحث وعينة الدراسـة واألدوات  

عـن تـدني   ) ١٩٩٨(واألساليب اإلحصائية واألخطاء المطبعية ، وكشفت دراسـة زقـوت   
األكـاديمي ، المهنـي ،   (درجات تقييم طلبة الدراسات العليا ألساتذتهم في جميع المجـاالت  

  ).القات اإلنسانيةالثقافي العام، الع
كمشرف على برنامج الماجستير بكلية التربيـة واحتكاكـه    -ومن خالل عمل الباحث 
اطلع على بعض المشكالت والشكاوي الصادرة عن الطلبـة   –بطلبة الدراسات العليا وأساتذتهم 

واألساتذة بين الحين واآلخر ، كما أن حضور الباحث للعديد من المناقشـات العلميـة لرسـائل    
الماجستير ، كشف له بعض األخطاء والثغرات ، إال أن إصدار الحكم على عملية اإلشـراف ،  
ينبغي أن ينطلق من أسس علمية ومعايير محددة وواضحة ، من خاللها يمكن تقييم أداء األستاذ 
الجامعي في هذا المجال ، مما شجع الباحث على تناول هذا الموضوع غير المسبوق في البيئـة  

نية على وجه الخصوص ، علماً بأن برنامج الماجستير بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية الفلسطي
  . ١٩٩٣وجامعة األقصى قد تم افتتاحه مع بداية العام 

  

  :أهمية الدراسة 
  :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي 

  .ير المجتمع أهمية عملية اإلشراف في إعداد الباحثين وزيادة فاعلية البحث العلمي وتطو - ١
  .تقدم وصفاً شامالً لدور األستاذ الجامعي كمشرف على الرسائل العلمية  - ٢
تمد الدارسين والباحثين والمسئولين بمعايير واضحة يمكن االعتماد عليها في مجال تقييم  - ٣

  .أداء األستاذ المشرف 
، تكشف عن جوانب القوة والضعف ، في أداء األستاذ المشرف على الرسـائل العلميـة    - ٤

  .مما يعد بالنسبة له تغذية راجعة تساعده على تطوير أدائه 
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افتقار البيئة العربية لمثل هذه الدراسات بشكل عام ، كما أن الدراسة تعـد األولـى مـن     - ٥
  .نوعها في البيئة الفلسطينية 

  :مشكلة الدراسة 
  :في ضوء ما سبق ، يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في األسئلة التالية 

يم أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية من وجهـة  ما درجة تقي - ١
  .نظر طلبة الدراسات العليا 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم طلبة الدراسات العليا ألداء  -٢
  ).ذكر ، أنثى(أساتذتهم في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية تبعاً لمتغير الجنس 

ل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم طلبة الدراسات العليـا  ه - ٣
أصـول  (ألداء أساتذتهم في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية تبعاً لمتغير التخصص 

  ) .تربية ، مناهج وطرق تدريس ، علم نفس
ات العليـا  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم طلبة الدراس - ٤

ألداء أساتذتهم في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية تبعاً لمتغيـر الدرجـة العلميـة    
  ) .أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ(للمشرف 

  

  : أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلى   

  .التعرف إلى مستوى أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية  - ١
داللة الفروق في تقدير أفراد العينة ألداء أساتذتهم في مجال اإلشراف علـى   الكشف عن - ٢

  ).الجنس ، التخصص ، الدرجة العلمية للمشرف(الرسائل العلمية تبعاً لمتغيرات الدراسة 
  

  :حدود الدراسة 
  . ٢٠٠٢-٢٠٠١أجريت الدراسة في العامة الجامعة : الحد الزمني 
  .ية وجامعة األقصى بغزة الجامعة اإلسالم: الحد المكاني 
اقتصرت الدراسة على طلبة الماجستير بكليتي التربية بالجامعـة اإلسـالمية   : الحد البشري 

  . وجامعة األقصى بغزة 
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  :مصطلحات الدراسة 
  : تستخدم الدراسة المصطلحات التالية 

  :األداء ) ١
للطريقـة التـي تـم    كيفية إنجاز أو إحراز نشاط ، وتحديد " األداء مفهوم يشير إلى  

تنفيذه بها ، أي أنه يشير إلى كفاية المؤسسة في إحراز أهدافها وكيفية اسـتخدامها لمواردهـا   
  )١٧٧،  ١٧٦، ص ص  ١٩٨٢ليند ساي ، (. في ضوء معايير الفاعلية والكفاية 

  

  :اإلشراف على الرسائل العلمية ) ٢
بتوجيه وإرشاد الطالب الباحث العملية التي يقوم بموجبها األستاذ الجامعي " يقصد به 

في موضوع بحثه بناء على تكليف من القسم المختص للحصول على درجة الماجسـتير فـي   
التربية ، وهي تبدأ مع بداية التكليف وتنتهي بانتهاء الطالب الباحـث مـن إعـداد رسـالته     

  " .وتجهيزها للمناقشة 
  

  :طلبة الدراسات العليا ) ٣
راسات العليا بكلية التربيـة بالجامعـة اإلسـالمية وجامعـة     طلبة الد" يقصد بهم هنا 

األقصى بغزة ، الذين حصلوا على درجة الماجستير في التربية أو الذين شكلت لهـم لجـان   
  . ٢٠٠٢حتى العام  ١٩٩٨لمناقشة رسائلهم ابتداء من العام 

  

  :اإلطار النظري للدراسة 
أبـو  (على الرسائل العلمية وقد أشار تفتقر األدبيات التربوية ، إلى موضوع اإلشراف 

إلى ندرة هذه الدراسات التي توضح جوانب عملية اإلشراف  )٢١١، ص  ١٩٩١العينين ، سالم ، 
والعوامل المؤثرة فيها وأدوار المشرف وما إلى ذلك حتى أن هذه العملية مهملة مـن جانـب   

يوجـه المشـرف حـديث    البحث التربوي العربي وال تكاد تجد في كتب مناهج البحث ، ما 
الخبرة بالمجال ، مما يوقعه أحياناً في محاوالت صائبة وأحياناً خائبة واألمر متروك للمحاولة 

  .والخطأ مما يحد من فاعلية اإلشراف 

وقد اجتهد الباحث ما أمكن ، في تحديد معالم عملية اإلشراف على الرسائل العلمية ، 
ديدة ، طرقت الموضوع بطريقة غير مباشـرة  وذلك من خالل الرجوع إلى كتب ودراسات ع
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التي  )١٩٩١أبو العينين ، سـالم ،  (في الغالب دون أن تخصص له عناوين بارزة باستثناء دراسة 
  .أفاد منها الباحث كثيراً 

  

  :طبيعة اإلشراف على الرسائل العلمية وأهدافه 
هو عمل فنـي  اإلشراف على الرسائل العلمية ، ليس مجرد عمل روتيني إداري ، بل 

ال يتسنى القيام به ، إال ألستاذ ممارس للبحث العلمي ودوره هنا هو دور الباحث والمـدرس  
  )٣٣، ص  ١٩٨٧أبو سليمان ، (. والموجه في آن واحد 

ومن خالل إطالع الباحث على األدبيات الخاصـة بالموضـوع ، تبـين أن عمليـة     
تشابكة العناصر وليس من السهل الفصل اإلشراف على الرسائل العلمية ، متعددة الجوانب وم

بين عناصرها ، فهي عملية علمية فنية وأخالقية وإنسانية في آنٍ واحد تحتاج إلـى مشـرف   
مقتدر وطالب تتوفر لديه جملة من القدرات والمهارات ، مما ينتج عن هـذا التفاعـل بـين    

علـى الرسـائل    طرفين أساسيين ، عمل علمي متميز ويمكن إجمال أهداف عملية اإلشراف
  :العلمية فيما يلي 

توجيه الطالب الباحث لالضطالع بمهمة البحث العلمي بإرشاده وتوجيهه إلـى المسـار    - ١
  .السليم في البحث وتذليل الصعوبات أمامه 

إرشاد الطالب الباحث ، بما يجنبه الوقوع في القلق واإلحساس بعدم القدرة على إنجاز ما  - ٢
  .يتوقع منه 

الب الباحث ورعايته فيه وإبراز مواهبه وتوجيهه نحو األفضل في جميـع  تقويم أفكار الط - ٣
  .المجاالت 

رعاية بناء شخصية الطالب الباحث العلميـة وتعويـده علـى االسـتقالل فـي الـرأي        - ٤
  . بموضوعية تامة ، مما يتـيح الفرصـة لقدراتـه اإلبداعيـة أن تنمـو نمـواً سـليماً        

  ) ٣١، ص ١٩٨٧أبو سليمان ،(
  

  :ذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية دور األستا
سبق اإلشارة إلى أن عملية اإلشراف على الرسائل العلمية ، ليست عملية علمية بحتة 
وإنما هي عملية متكاملة الجوانب ، تصب بمجملها في مسارين أساسيين ، أولهمـا صـناعة   

يعود بـالنفع علـى المؤسسـة     باحث علمي متمكن وثانيهما إنجاز بحث علمي متميز) إعداد(
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التعليمية والمجتمع ككل ، ويمكن إجمال دور األستاذ الجامعي في هذا لمجـال علـى النحـو    
  :التالي 
  :الدور العلمي الفني : أوالً 

  من مشكلة الدراسة وانتهـاء وهو يتعلق بعناصر خطة البحث المتعارف عليها ابتداء
  :ك من خالل بالنتائج والتوصيات وقائمة المراجع وذل

  .توجيه الطالب إلى األدبيات الخاصة بموضوع الدراسة  - ١
فـايتر وآخـرون ،   (. ممارسة دور الناقد طوال عملية اإلشراف ال سيما في مرحلة الكتابة  - ٢

  )٣٨٧،  ٣٨٦، ص ص  ٢٠٠٠
يقدم بالتعاون مع الطالب الباحث ، مخططاً زمنياً للبحث والتنفيذ ، كما يخطـط إلعطـاء    - ٣

تدة بخصوص التقدم في مراحل البحث كما يرشد إلى فنيـات نقـل المعرفـة    التغذية المر
كاستخدام البطاقات في جمع وتصنيف المعلومات إلى غير ذلك مـن جوانـب اإلرشـاد    

  .والتخطيط 
مساعدة الطالب ومعاونته على كيفية طرق البحث العلمي وصوالً إلى المستوى المنشـود   - ٤

و تلقائية ، إذ أن على المشرف أن يعلـم الطالـب   وهذا ال يمكن أن يحدث بطريقة آلية أ
-٢١٩، ص  ١٩٩١أبـو العينـين، سـالم ،    (. الباحث ، كيف يطبق التقنيات البحثية المناسبة 

٢٢٧(  
تدريب الطالب الباحث على التفكير المتعمق في حل المشـكالت الفنيـة التـي تواجهـه      - ٥

  .لغايات وأسلوب اقتراح البدائل وطرق إحكام الربط بين الوسائل وا
إتاحة الفرصة للطالب الباحث ، الستثمار المعرفة المتاحة واإلجابة عـن االستفسـارات    - ٦

  .المختلفة التي يثيرها الطالب 
متابعة تقدم الباحث بصورة منتظمة ، في تنفيذ خطـوات الدراسـة وتحديـد الواجبـات      - ٧

، ص  ١٩٩١ن ، سالم ، أبو العيني(. الالزمة لها ومراقبة أعمال الطالب ومتابعة نموه العلمي 
٢٣٠-٢١٩(  

قراءة ما كتبه الطالب كل فصل على حدة ، ثم القيام بعد ذلك بالمراجعة النهائية لمجمـل   - ٨
الرسالة مطبوعة ، مما يساعد على تجهيزها للمناقشة بأفضل صورة ممكنة مـن ناحيـة   

  .علمية وفنية 
لم ال سيما عنـد كتابـة   توجيه الطالب الباحث ، نحو ربط دراسته باألصول اإلسالمية للع - ٩

  .اإلطار النظري وبناء األداة وتفسير النتائج والتوصيات 
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  :الدور األخالقي : ثانياً 
البحث العلمي عملية أخالقية ، إضافة إلى كونه عملية علمية منهجية ، تـؤدي إلـى   

قـيم  اكتساب المزيد من المعرفة ولئن كان البحث العلمي من عمل العقل ، إال أنه يستند إلـى  
حقيقية، إذ العقل بمفهومه الغامض غير المحدد ، عنصر جوهري مـن عناصـر الشخصـية    

كما أن األخالق الفاضلة ، شرط أساس للمعرفة الفاضـلة ،   )٢٢٣ت ، ص .قنصوة ، ب(الخلقية 
ألن هذه المعرفة كما أشار الفيلسوف الكندي تتطلب التجرد عن الدنيا والتهـاون بالحسـيات   

  )٢٠٩، ص  ١٩٩٩علي ، (. رف عن األمور الشهوانية واالنفعالية وهذا التجرد يص

ومن الطبيعي أن البحث العلمي إذا لم يكتنفه إطار خلقي ، يلتزم بـه الباحـث فـي    
،  ١٩٩٤البحيـري ،  (منهجيته ، كان ذلك سبباً في حدوث عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع 

وز بعض مظاهر األزمة الخلقيـة التـي   إلى بر )٩٨، ص  ١٩٩٤البحيري ، (، ويشير  )٩٧ص 
تعاني منها البحوث التربوية في البالد العربية ، ومن ذلك النقل دون إشارة لصاحب المنقـول  

  .واإلفتاء بغير علم والتحدث بلغة العظمة 

وفي ضوء ما سبق ، يتوجب على األستاذ المشرف أن يعمل على تنميـة أخالقيـات   
يتولى اإلشراف على رسائلهم العلمية والتي يمكـن تلخـيص    البحث العلمي لدى الطلبة الذين

  :أبرزها فيما يلي 
  :األمانة العلمية ) ١

فاألمانة ضد الخيانة ، التي تعني اإلخالل بما أؤتمن عليه المرء من حق اهللا والـنفس  
ه والرسـوَل وتَخُونُـواْ   يا َأيها الَّذين آمنُواْ الَ تَخُونُواْ اللّ" أو الغير وجاء في التوجيه القرآني 

ونلَمتَع َأنتُمو كُمانَاتومن األمانة أن يشير الباحث إلى المصادر التي  )٢٧: األنفال ، آية ("  َأم ،
اقتبس منها ، سواء كان ذلك االقتباس حرفياً أو كان تلخيصاً لفكرة ما ، كما تتطلـب األمانـة   

، ص  ١٩٩٦عطيفـة ،  (. تي تدعم وجهة نظر بحثـه  أال يقتصر الباحث في عرض األدبيات ال
٥٥٠-٥٤٨(  

ومن األمانة تحري الصحة والدقة في نقل المعرفة دون تحريف ، كما تقتضي األمانة 
أن ينسب الباحث كل عمل في البحث إلى من أنجزه ، مهما كانت درجته العلمية وفـي هـذا   

الة ال تُعــرف بـين أن تظهـر    إن الباحث في طلب الحق كناشد ض" يقول اإلمام الغزالي 
  )١٢٥، ص  ١٩٨٦الغزالي ، (" . الضالة على يده أو على يد من يعاونه 
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ومن الممارسات الدالة على خلق األمانة العلمية ، الحفاظ على الكتب المستعارة وقـد  
حثّ علماء األسس على هذا الخلق ، حينما أكدوا على صيانتها وحفظ حقوق أصـحابها وقـد   

،ص ١٩٩٦الخـراط، (. الكتب المستعارة عن أصحابها وحبذوا تعجيل ردها إلـيهم  كرهوا حبس
٥٤(  
  
  :التواضع العلمي ) ٢

فالتواضع مفتاح التعلم وهو يتمثل في قبول الفكرة السليمة واألخذ بها وعدم االعتـداد  
 سَأصـرِفُ " بالرأي في جميع األحوال وتجنب ازدراء آراء اآلخرين وجاء في محكم التنزيل 

  . )١٤٦: األعراف ، آية ("  عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في اَألرضِ بِغَيرِ الْحقِّ

إن اهللا أوصى إلى أن تواضعوا حتى ال يبغي أحد " وجاء في التوجيه النبوي الشريف 
  . )٩٢٥، ص  ٣، ج ١٩٨٩أبو داود ، (" على أحد وال يفخر أحد على أحد 

فَال تُزكُّوا َأنفُسـكُم هـو   " ، أال يزكي نفسه ويدعي القوة العلمية  ومن تواضع الباحث
ويتطلب خلق التواضع من الباحث ، أال يستخدم الضـمائر   )٣٢: النجم ، آية ("  َأعلَم بِمنِ اتَّقَى

وجدت وتوصلت وأجريت وعليه تجنب عبارات اإلطراء والمدح للذات : في كتابته كأن يقول 
الدراسة غير مسبوقة أو محاولة أولى من نوعها وما إلـى ذلـك مـن عبـارات     : كأن يقول 

التفخيم من التواضع كذلك عليه أن يحجم عن الفتوى في قضية ما بغير علم مسبق ، امتثـاالً  
ـِئك كَان عنْه والَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأول: " لقوله تعالى 

  . )٣٦: اإلسراء ، آية ("  مسُؤوالً
  

  :المرونة الفكرية وعدم التعصب ) ٣
إن من أخطر اآلفات التي تصيب طالب العلم ، أن يأخذه اإلعجاب بعالم من العلمـاء  
أو بمذهب من المذاهب ، إلى أن يعتقد أنه وحده الذي يرى الصواب وأن رأيـه وحـده هـو    

الحقيقة فيصده هذا عن أن يرى بعين اإلنصـاف والنزاهـة آراء اآلخـرين    الجامع لجزئيات 
  )٦٩، ص  ١٩٨٨علي ، (. وجهودهم 

ومن مظاهر التعصب لدى بعض الباحثين التربويين ، كما يلحظ من خالل معايشتهم، 
االعتماد الزائد بطريقة ما أو بأسلوب معين في التوثيق أو في ترتيب المراجع أو غيـر ذلـك   

ضايا المنهجية المختلف عليها ، فتجد هؤالء يصرون على طريقة معينـة ويعتبرونهـا   من الق
  .األجدر باالتباع من قبل الباحثين اآلخرين 
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  :الموضوعية ) ٤

من أخالقيات البحث التي على األستاذ المشرف أن يغرسها وينميهـا لـدى الطالـب    
اء ، ألن العواطـف والميـول   الباحث ، الموضوعية والتي تعني التجرد من الميول واألهـو 

الذاتية تنأى بالباحث عن المنهج العلمي الدقيق وقد حذر القرآن الكريم من االنقيـاد لألهـواء   
  . )٢٩: الروم ، آية (" بِل اتَّبع الَّذين ظَلَموا َأهواءهم بِغَيرِ علْمٍ"واعتبر ذلك ظلماً 

اد لألهواء واالستجابة للعواطف كما فليس هناك أخطر على البحث العلمي ، من االنقي
  . )٢٥: القصص ، آية ("  ومن َأضلُّ ممنِ اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى من اللَّه" بين القرآن الكريم 

فاآليات السابقة تنفر من اتخاذ أحكام ذاتية وتؤكد على التـزام الموضوعيــة التـي    
أال يغفل الباحث اآلراء والدراسـات التـي   " ضوعية يصل بها الباحث إلى الحقيقة ومن المو

تتناقض مع وجهة نظر البحث وأال يكتفي بعرض اآلراء والدراسات التي تدعم وجهة نظـر  
البحث ، فليس هناك ما يضير الباحث في وجود آراء ودراسات ، تتجه إلى وجهـة مغـايرة   

  )٥٤٨، ص  ١٩٩٦عطيفة ، (" . لبحثه 

المبالغة في التجريد والتعميم ، وتظهر الموضوعية فـي  ومن الموضوعية كذلك عدم 
  .الحكم على آراء اآلخرين وعند تفسير النتائج وكتابة التوصيات 

  

  :تقدير جهود السابقين وعدم التنكر لها ) ٥
فال ينبغي للباحث ، أن يتنكر لجهود الباحثين السابقين له وعليه أن يبرز إسـهاماتهم  

" والَ تَبخَسواْ النَّاس َأشْـياءهم " م جهدهم عمالً بالتوجيه القرآني وال يغمطهم حقهم وال يبخسه
  . )٨٥: األعراف ، آية (
  

  :شكر وتقدير اآلخرين ) ٦
فمن حسن أخالق الباحث ، أن يتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاز بحثه وقـدم لـه   

وِإذْ تَـَأذَّن  " عانه ووفقـه  مساعدة مهما كان حجمها وابتداء يشكر الباحث اهللا عز وجل الذي أ
نَّكُمَألزِيد تُملَِئن شَكَر كُمبوجاء في الحديث الشريف  )١٤: إبراهيم ، آية ("  ر " من ُأعطي عطاء

أبـو داود ،  (" فوجد فلينجز به ، فإن لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره
  . )٩١٤، ص  ٣، ج١٩٨٩
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  :اح على خبرات اآلخرين والحرص على االستفادة منها االنفت) ٧

االنفتاح ضد االنغالق السلبي الذي ينجم عن سوء خلق وفساد في التفكير كما أشـار  
نَّحن َأعلَم بِما يستَمعون بِه ِإذْ يستَمعون ِإلَيـك وِإذْ هـم نَجـوى ِإذْ يقُـوُل     " القرآن الكريم 

ونا الظَّاِلمورحسالً مجِإالَّ ر ون٤٧: اإلسراء ، آية ("  ِإن تَتَّبِع( .  

وقد حثت السنة النبوية المطهرة ، على تلمس مواطن الحكمة في خبرات اآلخرين من 
" الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها فهو أحق بهـا  " خالل االنفتاح عليها والنظر فيها 

  . )١٣٩٥، ص  ٢ت ، ج.ابن ماجة، ب(

ومن الخبرات النافعة التي على الباحث اكتسابها واالستفادة منها استخدام الكمبيـوتر  
في إدخال البيانات اإلحصائية ومعالجتها والتعامل مع اإلنترنت للحصـول علـى معلومـات    

يتمكن طالب الدراسات العليا من لغة أجنبيـة واحـدة   " أن  -بال شك  -جديدة وذلك يتطلب 
  )٢٤٠، ص  ١٩٨٨صيداوي ، (" . كون له نافذة عالمية على اختصاصه على األقل ، لت

وقد شجع الرسول صلى اهللا عليه وسلم على تعلم لغة أخرى غير العربية لالسـتفادة  
أمرنـي  : قـال  " منها وتسخيرها لخدمة المسلمين حيث روى زيد بن ثابت رضي اهللا عنـه  

إني واهللا ما آمـن يهـود علـى    : يهود قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أتعلم له كتاب 
فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود : فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له قال : كتاب ، قال 

  . )٦٨-٦٧، ص ص  ٥ت ، ج.الترمذي ، ب(" كتبت إليهم وإذا كتب إليه قرأت له كتابهم 
  

  :تجنب النفاق االجتماعي ) ٨
الباحثين إلى المبالغة في مـدح األسـتاذ الـذين     ويقصد به هنا ، لجوء بعض الطلبة

يتعاملون معه في وجهه والتملّق له ال سيما من كان لهم عنده مصلحة ما ، وإذا مـا فراقـوا   
مجلسه يذكرونه بالسوء في غيابه أمام األساتذة اآلخرين وقد حذرت السنة النبوية مـن هـذا   

لناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤالء بوجه شر ا" السلوك الالأخالقي واعتبرت أصحابه أشراراً 
وعلى األساتذة المشرفين أال يسـمحوا لطلبـتهم    )٩٢٢، ص  ١٩٨٩أبو داود ، (" وهؤالء بوجه 

بممارسة هذا السلوك في حضرتهم وأال يأنسوا لحديثهم حتى ال يشجعوهم علـى مثـل هـذا    
  .السلوك 
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  :الدور اإلنساني : ثالثاً 
وفره األستاذ المشرف للطالب الباحث من ظروف إنسـانية  يتجسد هذا الدور ، فيما ي

  .مريحة ، قائمة على التفاعل والتعاون والحفز من شأنها أن تدفع الطالب إلى اإلنجاز 

وما من شك في أن اإلشراف على الرسائل العلمية ، يأخذ صورة من صور التفاعـل  
باحث ، ويفترض أن تنمو هـذه  الشخصي المتمثل في العالقة الوثيقة بين المشرف والطالب ال

إلـى   )٤٧١، ص  ١٩٩٧التل وآخرون ، (العالقة في اتجاه إيجابي لصالح البحث والباحث ويشير 
العالقة بين األستاذ المشرف وطالبه ، تؤثر على نوعية الجو االنفعالي وعلى المسـتوى  " أن 

  " .المعرفي للنشاط العقلي لديهم 

والعلمية واالجتماعية التي تشـكل شخصـيته ،    وإذا كان لكل مشرف سماته النفسية
والتي تحددت في إطار الخبرات التي اكتسبها خالل ممارسته البحث العلمي والتـدريس ومـا   
إلى ذلك ، فإن أسلوب إشرافه يرتبط بتلك السمات وهو يؤثر تأثيراً بالغاً في طلبـه البحـث ،   

  )٢٢٢، ص  ١٩٩١أبو العينين ، سالم ، (. فإما أن يكون دافعاً لهم ومشجعاً أو معيقاً ومثبطاً 

وتلعب فكرة األستاذ عن الطالب وفكرة الطالب عن أستاذه ، دوراً مهماً في العالقـة  
بينهما ، فعندما يتفاعل األستاذ مع طلبته فإنه يتأثر باألفكار والقناعات التي يحملها عن الطلبة 

المشـرف ، فـإنهم يتـأثرون بفكـرتهم      الذين يتعامل معهم وعندما يتفاعل الطلبة مع األستاذ
  )٤٧١، ص١٩٩٧التل وآخرون،(. المسبقة عنه والتي كونوها من خالل مالحظات زمالئهم الطلبة

وقد أظهرت التجارب أن المشرف الجيد ، هو الذي يبني عالقة عمل وثيقة مع طالبه 
، ص  ٢٠٠٠، فـايتر وآخـرون   (. وهو عبارة عن رفيق أكاديمي موثوق دائم الصلة بالطالـب  

٣٨٦(  
وبناء عليه فإن على األستاذ المشرف على الرسالة العلمية أن يقوم ببعض الممارسات 

  :تجاه طالبه الباحث ، نجمل أبرزها في اآلتي 
  :إظهار المودة للطالب الباحث ) ١

فاألستاذ المشرف هو معلم يقوم عمله على العالقات اإلنسانية ويتوقف النجاح فيـه ،  
  )١٨٤، ص  ١٩٩٣الشيباني ، (. يوفره من جو قوامه الحب والمودة واللطف  على مدى ما

وقد عبر عن المودة والعالقة الدافئة بين األستاذ وطالبه ، موقف اإلمام أبي حنيفـة ،  
أنتم مسـار قلبـي   : حينما دخل في يوم مطير على تالميذه فأقبل عليهم بوجه باش وقال لهم 

  )٢٨ ، ١٩٨٠المكي ، (. وجالء حزني 
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  :إظهار االهتمام والترحيب بالطالب الباحث ) ٢

فعلى المشرف أن يظهر اهتمامه بطالبه من خالل إظهار البشر وطالقة الوجه وحسن 
االستقبال والترحيب وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم من عادته أن يرحب بطالب العلم وقد 

 صلى اهللا عليه وسلم وهو متكـئ  أتيت رسول اهللا: روى صفوان بن عسال المرادي ، قال " 
مرحبـاً بطالـب   : في المسجد على برد له ، فقلت يا رسول اهللا إني جئت أطلب العلم فقـال  

العلم، طالب العلم لتحفه المالئكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضه بعضاً حتى يبلغوا السـماء  
  )٦٤، ص  ٨ت ، ج.الطبراني ، ب(" . الدنيا من حبهم لما يطلب 

قبيل إظهار االهتمام بالطالب الباحث الدعاء له بالخير ، اقتداء الرسول المعلـم   ومن
جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسـول اهللا صـلى اهللا   " صلى اهللا عليه وسلم حيث 

  ". اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل : عليه وسلم وضع يده على كتفي أو على منكبي ثم قال 
  )٢٦٦، ص  ١، ج ١٩٧٨بن حنبل ، (
  

  :تشجيع الطالب الباحث وحفزه ) ٣
فالطالب الباحث في حاجة إلى التشجيع المستمر ، حتى يشعر بقيمة النجـاح ، ممـا   

  )٢٢٨، ص  ١٩٩١أبو العينين ، سالم ، (. يشكل لديه محركاً داخلياً للدافعية 

المبـالغ فيـه   ويمكن أن يكون التشجيع من خالل استخدام عبارات المدح والثناء غير 
يشـيد بـالجهود   " بما يتالئم مع الجهد المبذول من قبل الطالب ، فعلى األستاذ المشـرف أن  

الحسنة التي يقوم بها طلبته ، لينمي لديهم الطموح ولينبه على فعلهم فينافسـهم غيـرهم فـي    
  )١٣١،  ١٩٩٠القرضاوي ، (" . الخير إن استطاعوا 

  

  :خصه تقدير الطالب الباحث واحترام ش) ٤
فالمشرف الجيد يستخدم أسلوباً إشرافياً قائماً على احترام إنسانية الباحث وبذلك يكسب 

  )١٢٠، ص  ١٩٨٧جورج براون ، (. ثقة طالبه 

ومن متطلبات احترام الطالب الباحث ، أال يقلل المشرف من شـأن جهـد الطالـب    
وعليـه أن يبصـره بمـواطن    المبذول وال يحقّر منه حتى وإن كان قليالً أو في دائرة الخطأ 

  )٢٣٩، ص  ١٩٩١أبو العينين ، سالم ، (. الخطأ ويقرب له المعاني ويفهمه 
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وعلى األستاذ المشرف أن يتجنب استخدام أسلوب التقريع واالسـتهزاء أو السـخرية   
يكُونُـوا خَيـرا   يا َأيها الَّذين آمنُوا ال يسخَر قَوم من قَومٍ عسى َأن " من الطالب ومحاوالته 

منْهوعليه أن ال يفرض على طالبه رأيه أو بعض طرائقه ال سيما في  )١١: الحجرات ، آية (" م
حالة وجود مساحة من المرونة العلمية ، تسمح للطالب الباحث أن يختـار بعـض الطـرق    

  .واألساليب بما ال يمس بالقيمة العلمية للرسالة 
  

  :حث التيسير على الطالب البا) ٥
في مقابل التيسير ، يأتي التشديد الذي نهى عنه الرسول المعلم صلى اهللا عليه وسـلم  

  )٣٢٨، ص  ٣بن حنبل ، ج(" . إن اهللا لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني معلماً ميسراً : " في قوله 

ومن البديهي أن البحث العلمي ، يتطلب من الباحث بذل جهود كبيرة ومضنية وهـذا  
ستاذ المشرف أال يبالغ في تكليف الطالب بأمور ال يستطيعها ، ال سيما التـي ال  يتطلب من األ

"  الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسـا ِإالَّ وسـعها  " يشكل تركها خطورة على البحث عمالً بالتوجيه القرآني 
ـ    )٢٨٦: البقرة ، آية ( ة ومن باب التيسير على الطالب ، مراعاة ظروفـه الماديـة واالجتماعي

وقدراته البحثية وهذا يستدعي من المشرف أال يطالبه ببعض التكليفات العلمية دون مراعـاة  
  .إلمكاناته المتاحة 

  

  :تنمية ثقة الطالب بنفسه ) ٦
فالباحث في حاجة إلى أن يكون مقدراً لذاته وإمكاناته مقبالً على عمله البحثي بحماس 

  .الضجر أمام أي صعوبة أو عقبة تواجهه ورغبة مع عدم الشعور باإلحباط أو االضطراب و

إلى أن هناك بعض طلبة العلم ممن ال يملكون القـدر   )٧٠، ص  ١٩٨٨علي ، (ويشير 
الكافي من الثقة بالنفس ، فتجدهم يتساءلون عن مدى قدرتهم في الكشف عن قيمة حجة مـن  

لعدم درايتهم  الحجج وهم على بداية الطريق مع ضعف مهاراتهم في المقارنة بين رأي وآخر
  .بالمعايير األساسية 

يغرس في الطالب الثقة بنفسه وبقدرتـه علـى   " وعلى األستاذ المشرف تجاه ذلك أن 
البحث واإلبداع والتحليل والتركيب وخوض غمار البحث العلمي وامـتالك ناصـيته وعليـه    

  )٢٣٩ص  ، ١٩٩١أبو العينين ، سالم ، (" . توجيه دوافع الطالب نحو توفير هذه الثقة 
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ويمكن تنمية ثقة الطالب بنفسه ، من خالل توجيهه نحو االعتماد على اهللا عز وجـل  
الطالق، ("  ومن يتَوكَّْل علَى اللَّه فَهو حسبه" وحسن التوكل عليه فيما يقوم به من عمل بحثي 

   )٣: آية 
  

  :مقومات األستاذ المشرف على الرسائل العلمية 
ن اإلشراف على الرسائل العلمية ليس أمراً هيناً وأنـه يتطلـب مـن    تبين فيما سبق أ

المشرف القيام بأدوار وواجبات عديدة تجاه طالبه الباحث ، مما يؤكد على ضـرورة تـوافر   
بعض المقومات العلمية واألخالقية والنفسية لدى المشرف الناجح والفاعل والتي يمكن إجمالها 

  :فيما يلي 
  :الكفاءة العلمية ) ١

اإلشراف العلمي عبارة عن عمل علمي فني ، ال يتسنى القيام به ، إال ألستاذ مـارس  
أبـو سـليمان ،   (. البحث العلمي ، لديه ثقافة واسعة وتخصص دقيق وإسهامات علمية متميزة 

  )٣٣، ص  ١٩٨٧
ومن عالمات الكفاءة العلمية لألستاذ المشرف ، امتالكه مهارات التخطيط والتنظـيم  

ة لإلشراف على البحوث العلمية ، ذلك أن إدارة البحوث وإتقانها وجودتها ليسـت  وهي الزم
أبو العينـين ، سـالم، ص ص   (. مسئولية الطالب الباحث فقط وإنما هي مسئولية المشرف كذلك 

٢٢٩، ٢٢٨(  
وعلى المشرف إدراك أن نوعية البحث الرديئة ، ال تمثل انعكاساً لقابليـات الطالـب   

قدرات المشرف ذلك أن مشروع البحث عبارة عن نتيجة عمـل   –كذلك  –وحده، فهي تقيس 
  )٣٨٧، ص  ٢٠٠٠فايتر وآخرون ، شليت ، (. تعاوني بين األستاذ المشرف والطالب 

وبناء عليه يفترض أن يجتهد األسـتاذ المشـرف ، فـي تطـوير قدراتـه البحثيـة       
ومما يسـاعده علـى ذلـك    واإلشرافية، من خالل اإلطالع على كل جديد في هذا المجـال 

  .انفتاحه على خبرات زمالئه ممن لهم فضل السبق في ميدان البحث العلمي واإلشراف 
  

  :التميز األخالقي ) ٢
ويقصد به هنا اتصاف المشرف بسعة الصدر والتواضـع وحـب البـذل واإلفـادة     

: القصـص، آيـة  ("  ي اَألمينِإن خَير منِ استَْأجرتَ الْقَوِ" والتعاون وجاء في التوجيه القرآني 
فالقوة العلمية وحدها ال تكفي ما لم تستند إلى قوة أخالقية مماثلة ، ومن عالقات التميـز   )٢٦
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األخالقي للمشرف اتصافه بالعفة العلمية ، فهو ال يحرص على الظفر بأكبر عدد ممكن مـن  
األخـرى ، حتـى وإن كـان    الرسائل العلمية ليشرف عليها على حساب التزاماته األكاديمية 

خبيراً متميزاً في مجال اإلشراف ، ومما يؤسف له حرص بعض األسـاتذة الشـديد ، علـى    
استقطاب أكبر عدد من الطلبة الباحثين لإلشراف على رسائلهم وإن كانت بعيدة عـن دائـرة   

ك تخصصه الدقيق جرياً وراء العائد المادي لإلشراف وطلباً الشهرة ويشيع مثل هـذا السـلو  
  .بشكل واضح في المؤسسات التعليمية ، التي تعاني من الفساد اإلداري والمحسوبية 

  

  :إخالص العمل هللا عز وجل ) ٣
فَمن كَان يرجو ِلقَاء ربه " فاهللا عز وجل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً لوجهه 

ر ةادببِع شْرِكال يا واِلحالً صمْل عمعافَلْيدَأح ه١١٠: الكهف ، آية ("  ب( .  

فما يقوم به المشرف من توجيه وإرشاد ومتابعة ، ينبغي أن يبتغي بـه مرضـات اهللا   
قُـْل ِإن  " عز وجل وأال يكون القصد منه تحصيل المال أو الشهرة والمباهاة بـين الـزمالء   

الْع بر ي ِللّهاتممو اييحمي وكنُسي والَتص ينُل    * الَمَأنَـاْ َأوتُ وـرُأم بِـذَِلكو لَه الَ شَرِيك
ينملس١٦٣-١٦٢: األنعام ، اآليات ("  الْم( .  

وحينما يكون عمل المشرف خالصاً لوجه اهللا ، فإنه يستشعر أنه صاحب رسالة فـي  
علي ، (اً وخبرة الحياة ويقدر حاجة الطالب إلى تعليمه وإرشاده وتوجيهه ، كلما ازداد هو علم

ومن ثم فهو يحرص على إفادة الطالب الباحث وال يبخل عليـه بالتوجيـه    )٢٠٥، ص  ١٩٩٩
  .واإلرشاد والمعلومات ، كما يسعى إلى إخراج البحث على أفضل وجه ممكن 

  

  : استشعار المسئولية ) ٤
أمام اهللا عز وجل وهـو مـن    –فاإلشراف على الطلبة مسئولية كبيرة قبل كل شيء 

يا َأيها الَّذين آمنُواْ الَ تَخُونُواْ اللّـه والرسـوَل   " األمانات التي ينبغي أداءها على أكمل وجه 
ونلَمتَع َأنتُمو كُمانَاتتَخُونُواْ َأم٢٧: األنفال ، آية ("  و( .  

 واألستاذ المشرف ، بما يمتلك من نفوذ في وسطه التعليمي وبما يحظى من احتـرام 
وتقدير قد يكون في منأى عن المسائلة والمحاسبة على تقصيره على الرغم من أنه يتقاضـى  
أجراً مادياً مقابل عمله كمشرف يستوجب عليه رعاية الطالب الباحث على أفضل وجه ممكن 

ت ، .مسلم ، ب(" أال كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته" وقد جاء في التوجيه النبوي الشريف 
  . )١٤٥٩، ص  ٣ج
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  :القدرة على التواصل والتفاعل مع اآلخرين ) ٥
  فمن عناصر نجاح المشرف في أدائه ، امتالكه لمهارة التواصل مع اآلخرين سـواء

عبـد الحلـيم ،   (من يشرف عليهم من الطلبة أو الزمالء الذين يتعاون معهم في مجال اإلشراف 
يحسن استخدام األلفاظ المالئمة ، وتتطلب مهارة التواصل من المشرف ، أن  )٦٠، ص  ١٩٨٧

واللغة العلمية الواضحة ال سيما وهو يخاطب تلميذه الذي يشرف عليه ، كما يسـتلزم تـوافر   
روح الدعابة وخفة الظل واالتزان االنفعالي وامتالك مهـارات الحـوار البنّـاء واإلنصـات     

  .الفاعل، إضافة إلى الحرص على االندماج مع اآلخرين واالختالط بهم 
  

  :القدوة الحسنة ) ٦
فعلى األستاذ المشرف ، أن يكون قدوةً طيبة ، يتصرف بشـكل سـليم فـي جميـع     
المواقف التي يعيشها مع الباحثين ، حتى يكون نموذجاً يقتدي به الطلبة الذين يشرف علـيهم  

وليس مجال القدوة بالنسبة للمشرف ، مقتصـراً علـى    )٢٢١، ص  ١٩٩١أبو العينين ، سـالم ،  (
د العالقة مع الطلبة الباحثين أثناء ممارسة الطلبة اإلشرافية ، وإنما ينبغي أن يتعدى ذلك حدو

إلى عالقته بزمالئه الذين يشاركونه في هذه المهمة أو يعملون في المجال نفسه وذلـك يبـدو   
واضحاً من خالل السيمينارات التي تناقش من خاللها الخطط العلمية المقترحة وأثناء مناقشـة  

رسائل العلمية أمام جمهور كبير من طلبة العلم واألسـاتذة والمثقفـين المهتمـين بالبحـث     ال
  .العلمي

وبناء عليه ينبغي أال يصدر عن األستاذ المشرف أي سلوك قولي أو فعلي يتنـاقص  
مع المبادئ العلمية واألخالقية للبحث العلمي والتي مطلوب منه أن يرعاهـا وينميهـا ال أن   

َأتَـْأمرون النَّـاس بِـالْبِر وتَنسـون     " من خالل سلوكه عمالً بالتوجيه القرآني يتناقض معها 
لُونقَأفَالَ تَع تَابالْك تَتْلُون َأنتُمو كُم٤٤: البقرة ، آية ("  َأنفُس( .  

  
  :التفرغ لممارسة اإلشراف ) ٧

ن األمور التي تحتـاج  مما ال شك فيه أن ممارسة اإلشراف على الرسائل العلمية ، م
إلى جهد ووقت كاف ينفق على المتابعة العملية والفنية للرسالة ومن ثم فإنه من الصعب ، أن 

أستاذ لديه أعباء تدريسية كبيـرة والتزامـات عديـدة     –على أكمل وجه  –يقوم بذلك الدور 
أو عميـداً   ومتنوعة داخل الجامعة كأن يكون رئيس قسم أو مشرفاً على برنامج من البـرامج 

لكلية ما ، فضالً عن أن بعض األساتذة ، يشرفون على عدد كبير من الرسائل العلمية ، ممـا  
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يزيد انشغالهم ويثقل على كاهلهم ويفقدهم القدرة على متابعة بصورة مستمرة وبالتالي ينعكس 
  .ذلك سلباً ، على أداءهم اإلشرافي والمستوى العلمي للرسائل التي يشرفون عليها 

تبين أن عدم تفرغ األستاذ المشرف على الرسائل ) ١٩٧٨(في دراسة أجراها زاهر و
  .العلمية من األسباب التي تعيق دوره المتوقع تجاهها 

  

  :الدراسات السابقة 
أجريت بعض الدراسات المحدودة ، العربية واألجنبية ، حول موضـوع اإلشـراف   

  :نحو اآلتي على الرسائل العلمية ويمكن إجمال أبرزها على ال
دراسة علـى طلبـة الـدكتوراه بجامعـة سـويدش      ) ٢٠٠٠) (Frisher(أجرى فريشر  -

)Swedish (    هدفت إلى الكشف عن أسباب تراخي الطلبة التربـويين وعـدم تحمسـهم
من الطلبة البـاحثين ، قـد انسـحبوا مـن     % ٥٠إلكمال أبحاثهـم ، أفادت الدراسة أن 
تقف وراء ذلك ، عدم انضباط المقابالت اإلشرافية البرنامج وكان من أبرز األسباب التي 
  .بين الطلبة واألساتذة المشرفين عليهم 

بتصـميم برنـامج   ) ١٩٩٧) (Arm Strong & others(قام آرم سـترونج وآخـرون    -
لإلشراف على الرسائل العلمية في الجامعات ، يقوم على أساس العالقة اإلنسـانية بـين   

كز فقط على الجانب المعرفـي األكـاديمي ، وأوصـى    األستاذ المشرف والطالب وال ير
  .الباحثون بضرورة مراعاة الحاجات النفسية للطالب 

دراسة حول اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعة ) ١٩٩٤(أجرى يونس ، العمري  -
األردنية ، نحو االتصال األكاديمي مع أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بأبعـاد ثالثـة   

طالبـة مـن طلبـة     ٢٧٥وقد اشتملت عينة الدراسة علـى  ) ترام ، الثقة ، االهتماماالح(
الدراسات العليا في مستوى الدبلوم والماجستير ، أظهرت نتائج الدراسة وجـود فـروق   
ذات داللة إحصائية لمتغير الكلية على اتجاهات الطلبة نحو األبعاد المختلفـة لالتصـال   

يس لصالح الكليات العلمية ، في حين لم يكن هناك أثـر  األكاديمي مع أعضاء هيئة التدر
ذو داللة إحصائيـة لمتغيري الجنس والمؤهل ، على اتجاهـات الطلبـة نحـو األبعـاد     
المختلفة لالتصال وأوصت الدراسة بإقامة ورشات عمل لتدريب أعضاء هيئة التـدريس  

  .ية على أساليب االتصال وتفعيل اإلرشاد األكاديمي واللقاءات العلم
دراسة نظرية حول اإلشراف على الرسـائل العلميـة   ) ١٩٩١(أجرى أبو العينين ، سالم  -

ودوره في فاعلية البحث العلمي ، عرض الباحثان فيها لمفهوم اإلشراف العلمي وأهميتـه  
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والعوامل المؤثرة فيه ، كما تحدثا عن أدوار المشـرف ووظائفـه وأسـاليب اإلشـراف     
  .ة فيه ومهاراته والجوانب الخلقي

على أهمية إرشاد طلبة الدراسـات  ) ١٩٩٠) (Mac Farland(أكدت دراسة ماك فارلند  -
العليا بجامعة فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية إلعطائهم خلفية تتعلق بتصميم بحـوث  
رسائل الماجستير وتدريبهم على تنفيذها وذلك باستخدام الكمبيوتر في اإلحصاء وتصـميم  

، ولهذا الغرض أعد الباحث برنامجاً إرشادياً وأعطى تعليمـات أساسـية    البحث التربوي
يستخرجها الطلبة من الكمبيوتر ويتعاملون معها خطوة بخطوة ، فالحظ الباحث أن هناك 

  :تقدماً واضحاً في تصاميم البحوث لدى طلبة الدراسات العليا في الجوانب التالية 
ات في البحث ، تحديـد المشـكلة ، تحسـين    تعريف مصطلحات البحث ، توافر األخالقي - ١

  .صياغة الفروض ، جمع البيانات عرض النتائج ، كتابة ملخص البحث 
التحليل اإلحصائي للبيانات ، توفر مهارة تصميم البحث ، اختيـار العينـات ، تطـوير     - ٢

  . االختبارات والمقاييس ، تحويل البيانات الكيفية إلى بيانات كمية 
أن من بين المشكـالت التي تواجه طلبـة الدراسـات   ) ١٩٨٩( أظهرت دراسة الحربي -

العليا بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة ، قلة تشجيع المشرفين لجهود الطالب وعدم 
التزام بعضهم بالوقت المحدد للطالب لمقابلته وصعوبة االتصـال بالمشـرفين ، وعـدم    

واستغراق بعض المشرفين وقتاً كبيراً فـي  مناقشة المشرفين لآلراء التي يبديها الطالب ، 
  .مراجعة الرسالة مما يعيق تخرج الطلبة 

دراسة في البيئة المصرية ، كشفت عن عـدم وفـاء كثيـر مـن     ) ١٩٧٨(أجرى زاهر  -
المشرفين بالدور المتوقع منهم في عملية اإلشراف ، وعرض الباحـث لـبعض مظـاهر    

منها عدم متابعة بعضهم لطالبهـم بشـكل    القصور لدى المشرفين على الرسائل العلمية ،
مستمر نتيجة السفر للخارج أو اإلعارات وعدم إلمام بعضهم بموضـوع البحـث وعـدم    
تفرغ كثير منهم وانخفاض المستوى العلمي لبعـض المشرفين وتحيـز بعضـهم وعـدم    

  .جدية البعض اآلخر وتعصب المشرفين آلرائهم 
عن الدراسات العليا األمريكية ، تبين ) ١٩٦٠(بإجراء دراسة ) Berelson(قام بيرلسون  -

أن ثلثي عينة الطالب الذين تقابل معهم ، يعتقدون أن األساتذة المشرفين على رسائلهم ال 
يعطونهم الرعاية والتوجيه والعناية الكاملة لمواصلة البحث وأن ذلك يؤدي إلى إطالة مدة 

ن طالبهم ال سيما في مرحلـة  البحث ، كما شكى بعضهم من أن بعض المشرفين يستغلو
  .الدكتوراه كمساعدين لهم في أبحاثهم 
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  :تعقيب على الدراسات السابقة 
  :يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة ما يلي 

أن الدراسات الميدانية في مجال اإلشراف على الرسائل العليمة ، أكثر مـن الدراسـات    - ١
  .النظرية 

اإلشراف على الرسائل العلمية ، متعددة الجوانب أكدت الدراسات السابقة على أن عملية  - ٢
  .وليست مقتصرة على الجانب العلمي الفني ) علمية ، أخالقية ، إنسانية(

أشارت الدراسات إلى األهمية الحيوية لالتصال والتفاعل بين األستاذ المشرف وطلبتـه،   - ٣
  .مما يشجع الطلبة الباحثين على السير قدماً في بحثهم 

ضح في أداء األساتذة المشرفين في كثير من البيئـات ، ال سـيما فيمـا    هناك تقصير وا - ٤
  .يخص الجانب اإلنساني 

أن التدريب المستمر مطلوب لكل من األستاذ المشرف والطالب الباحـث مـن أجــل     - ٥
  .تطوير أداءهما وقيام كل منهما بدوره على أفضل وجه 

  :ط التالية اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في النقا - ٦
تناولت عملية اإلشراف على الرسائل العلمية من جميع جوانبها ، في حين أن الدراسـات   -

التي تناولت الموضوع من جوانـب  ) ١٩٩١(السابقة ، باستثناء دراسة أبو العينين ، سالم 
  .عديدة 

لـدور  لم تكتف الدراسة الحالية بالجانب الميداني بل قدمت إطاراً نظرياً ركزت فيه على ا -
  .الشامل المتكامل لألستاذ المشرف على الرسائل العلمية 

قدمت الدراسة الحالية ، مقياساً لتقيم أداء األستاذ الجامعي في مجـال اإلشـراف علـى     -
  .الرسائل العلمية وهذا ما لم تفعله الدراسات السابقة 

أن مشـكلة   تعد هذه الدراسة األولى من نوعها في البيئة الفلسطينية ، وهذا يؤكـد علـى   -
  .الدراسة جديرة بالبحث 
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  الطريقة واإلجراءات
  

  :منهج الدراسة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته ألغراض الدراسة ، حيث يحـاول  
وصف الظاهرة ويفسر ويقارن ويقيم عالقة للتوصل إلى تعميمات ذات معنـى ، ممـا يزيـد    

  .رصيد المعرفة عن تلك الظاهرة 
  

  :األصلي للدراسة  المجتمع
طالباً وطالبة من الحاصلين على درجـة  ) ١٨٩(يتكون المجتمع األصلي للدراسة من 

  الماجستير والمشكّلة لهم لجان المناقشة والحكم على رسائلهم العلمية فـي األقسـام التربويـة    
أصول تربية ، ومناهج وطرق تدريس ، وعلم نفس ، بالجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى  -

طالباً وطالبة مـن جامعـة   ) ١٠٩(طالباً وطالبة من الجامعة اإلسالمية ، ) ٨٠(بغزة ، منهم 
  .األقصى 

  

  :عينة الدراسة 
طالباً وطالبة من الطالب الحاصـلين علـى درجـة    ) ١٢٠(تألفت عينة الدراسة من 

  لتربويـة  الماجستير ، والمشكلة لهم لجان المناقشة والحكم على رسائلهم العلمية في األقسـام ا 
بالجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى  -أصول تربية ، ومناهج وطرق تدريس ، وعلم نفس  -

) ٧٠(، و) طالبـة  ١٤طالبـاً ،   ٣٦(طالباً وطالبة من الجامعة اإلسالمية ) ٥٠(بغزة ، منهم 
، تم اختيارهم بالطريقة العرضـية  ) طالبة ٢٥طالباً ،  ٤٥(طالباً وطالبة من جامعة األقصى 

  .ن أفراد المجتمع األصلي م
  

  :أداة الدراسة 
خطوات تصميم مقياس تقييم أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على ) ١

  : الرسائل العلمية 
  : مر إعداد المقياس بعدة مراحل يمكن حصرها فيما يلي 

  .الرجوع للمصادر العلمية والدراسات السابقة والمقاييس المرتبطة بموضوع الدراسة - ١
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ناقشة جوانب مشكلة الدراسة الحالية مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام العلوم م - ٢
التربوية بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية ، وجامعة األقصى ، وذلك لالسـتفادة مـن   

  .خبراتهم في تحديد مجاالت مقياس موضع الدراسة 
العلمـي والفنـي ،   : التاليـة   إعداد المقياس في صورته األولية مشتمالً على المجـاالت  - ٣

  . واألخالقي واإلنساني 
فقرة ، وموزعـة علـى   ) ٦٠(أعد الباحث بناء على الخطوات السابقة مقياساً يتكون من  - ٤

فقرة، ) ٢٠(فقرة ، والمجال األخالقي ) ٢١(المجال العلمي والفني : ثالثة مجاالت ، هي 
  .فقرة ) ١٩(والمجال اإلنساني 

  
ترية لمقياس تقييم أداء األستاذ الجـامعي فـي مجـال    الخصائص السيكوم) ٢

  : اإلشراف على الرسائل العلمية 
  :ثبات المقياس  -أ 

قام الباحث باستخدام أكثر من طريقة لحساب ثبات المقياس ، وذلك على عينة قوامها 
  .وفيما يلي بيان لها . طالب وطالبة )  ١٠٠( 

  
  )١(جدول 

اء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية معامالت الثبات لمقياس تقييم أد
  .بطريقة سبيرمان بروان للتجزئة النصفية 

  معامالت الثبات  المجال
  ٠.٩٠  المجال العلمي والفني 

  ٠.٩٢  المجال األخالقي
  ٠.٩١  المجال اإلنساني

  
زئـة  بطريقـة التج  -يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معـامالت الثبـات   

وهذا يشير إلـى أن مقيـاس   ،  ٠.٠١لمجاالت مقياس دالة إحصائياً عند مستوى  -النصفية 
تقييم أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية بمجاالته الـثالث يتمتـع   

  .بدرجة مرتفعة من الثبات 
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  )٢(جدول 
ي في مجال اإلشراف على معامالت الثبات لمقياس لمقياس تقييم أداء األستاذ الجامع

  .الرسائل العلمية بطريقة ألفا كرونباخ 
  معامالت الثبات  البيان

  ٠.٩٦  المجال العلمي والفني 
  ٠.٩٤  المجال األخالقي
  ٠.٩٢  المجال اإلنساني

  
 - بطريقة ألفا كرونباخ -يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات 

ء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلميـة دالـة   لمجاالت مقياس تقييم أدا
وهذا يعد دليالً على أن المقياس بمجاالتـه الـثالث يتميــز    ،  ٠.٠١إحصائياً عند مستوى 

  .بدرجة مرتفعة من الثبات 
  

  :صدق المقياس  -ب 
  : تحقق الباحث من صدق المقياس بأنواع الصدق التالية 

  صدق البناء – ١
احث بحساب عالقة االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال مـن مجـاالت   قام الب

مقياس تقييم أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية والدرجـة الكليـة   
حيث إن الدرجة الكلية للفرد تعتبـر   -وذلك باالستعانة بدرجات عينة الثبات نفسها  -للمجال 

  .معياراً لصدق المقياس 
  
  ) ٣(جدول 

  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال العلمي الفني 

  الفقرات  م
  معامالت
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

  **  ٠.٦٢  يوجهني إلى المراجع المهمة المرتبطة بالبحث   ١
  **  ٠.٦٨  يقدم إجابات واضحة ألسئلتي واستفساراتي   ٢
  **  ٠.٥٠  لمقتبسة من المراجع يحثني على تدقيق المعلومات ا  ٣
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  **  ٠.٧٣  يتابع أدائي لخطوات البحث باهتمام   ٤
  **  ٠.٥٩  يبذل جهداً كبيراً في قراءة البحث وتدقيقه  ٥
  **  ٠.٥٢  يحثني على القراءة المتعمقة واالنتقائية حول أدبيات موضوع البحث  ٦
  **  ٠.٥٢  يحثني على التزام الدقة في إجراء العمليات اإلحصائية  ٧
  **  ٠.٦٣  يوصيني بتحري الدقة في اختيار الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث   ٨

الرسـائل   –الكتـب  ( يرشدني إلى التنويع في مصادر المعلومات   ٩
  ) الدوريات  –العلمية 

٠.٦٢  **  

  **  ٠.٦١  يؤكد على ضرورة مراعاة الدقة في استخدام عالمات الترقيم   ١٠
  **  ٠.٦١  األمثل في جمع المادة العلمية وتصنيفها  يرشدني إلى األسلوب  ١١
  **  ٠.٥٤  يساعدني على اختيار األداة األنسب لموضوع البحث   ١٢
  **  ٠.٤٨  يحثني على التزام طريقة علمية محددة في توثيق المعلومات المقتبسة   ١٣
  **  ٠.٦١  يتابع معي بناء أداة الدراسة خطوة بخطوة   ١٤

اإلطار النظري بأسـلوب منطقـي يراعـي    يرشدني إلى صياغة   ١٥
  التدرج والترابط بين األفكار 

٠.٧٢  **  

  **  ٠.٦٣  يحثني على ربط موضوع البحث باألصول اإلسالمية للعلم   ١٦
  **  ٠.٥١  يوجهني إلى مراعاة الترتيب األبجدي في توثيق مراجع البحث   ١٧
  **  ٠.٦٠  يحثني على صياغة توصيات واضحة ومرتبطة بنتائج البحث   ١٨
  **  ٠.٦٢  يؤكد على استخدام لغة علمية واضحة في صياغة البحث   ١٩
  **  ٠.٦٧  يحثني على مراعاة تنظيم البحث وترتيب فصوله   ٢٠
  **  ٠.٦٠  يوصيني بمراجعة متأنية للبحث من ناحية لغوية وفنية بعد طباعته   ٢١

  ٠.٠١دالة إحصائياً عند مستوى ** = 
  

بق أن جميع قيم معامالت االرتباط للمجال  العلمي الفنـي  يتضح لنا من الجدول السا
وهذا يعد دليالً على أن المجال األول  لمقياس تقيـيم أداء  ،  ٠.٠١دالة إحصائياً عند مستوى 

  . األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية يتميز باتساق داخلي مرتفع 
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  )٤(جدول 
  كل فقرة والدرجة الكلية للمجال األخالقي معامالت االرتباط بين درجة

  الفقرات  م
  معامالت
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

يحيلني إلى أساتذة متخصصين الستشارتهم في بعض القضـايا    ١
  **  ٠.٤٤  البحثية والمنهجية

يوصيني بالحفاظ على الكتب المستخدمة في جمع المعلومـات    ٢
  وتسليمها للمكتبة في الموعد المحدد

٠.٦٠  **  

  **  ٠.٥٦  على التزام األمانة العلمية عند االقتباس عن اآلخرين يحثني  ٣
  **  ٠.٦١  يحثني دوماً على الصبر والمثابرة  ٤
  **  ٠.٦٣  ينصحني بالتزام الموضوعية عند تفسير نتائج البحث  ٥

يوصيني بالبعد عن الجدل في موضوع ما قبل امـتالك القـدر     ٦
  المناسب من العلم

٠.٦٢  **  

  **  ٠.٥١  نصحني بالبعد عن المفاخرة والمباهاة بقدراتي البحثيةي  ٧
  **  ٠.٥٧  يرشدني إلى مناقشة آراء اآلخرين دون تحوير أو مبالغة  ٨
  **  ٠.٦١  )نري قولنا، نحن،(التفخيم  وضمائر ألفاظ استخدام باجتناب يوصيني  ٩
  **  ٠.٦١  يحثني على تقدير آراء السالفين ونتائج بحوثهم  ١٠
  **  ٠.٦٠  كد على ضرورة وضع خطة زمنية لجميع مراحل البحثيؤ  ١١

يوجهني لالستفادة من برامج الحاسوب فـي حفـظ البيانـات      ١٢
  وتحليها إحصائياً

٠.٤٩  **  

يرشدني إلى االستفادة مـن مصـادر المعلومـات المتطـورة                ١٣
  **  ٠.٣٨  )   Ericاالنترنت (

  **  ٠.٥٥  ينصحني بعدم التعصب لفكرة أو رأي  ١٤
  **  ٠.٧٢  يرشدني إلى أساليب التفاعل االجتماعي الجيد مع اآلخرين  ١٥
  **  ٠.٦٧  السخرية منها وعدم اآلخرين آراء احترام ضرورة على يؤكد  ١٦
  **  ٠.٦٨  يحثني على االستماع الجيد آلراء اآلخرين  ١٧
  **  ٠.٦٠يوجهني إلى حضور مناقشات الرسـائل العلميـة مـا أمكـن       ١٨
  **  ٠.٦١  )اإلنجليزية اللغة العربية، اللغة(اللغوية  قدراتي تنمية على يحثني  ١٩
  **  ٠.٦٠  يوجهني نحو االقتداء بالنماذج المتميزة من الباحثين  ٢٠
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يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتبـاط لمجـال تنميـة آداب    
، وهذا يدل على أن المجال الثاني لمقيـاس   ٠.٠١توى البحث ومقوماته دالة إحصائياً عند مس

تقييم أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية  يتميز باتسـاق داخلـي   
  . مرتفع 

  
  )٥(جدول 

  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال اإلنساني

  معامالت  الفقرات  م
  االرتباط

  مستوى
  الداللة 

  **  ٠.٥٨  يشجعني على االستمرار في البحث كلما وهنت عزيمتي   ١
  **  ٠.٨٠  يحدد لي مواعيد خاصة لمالقاته بصورة مستمرة   ٢
  **  ٠.٨١  يتعامل معي بتواضع   ٣
  **  ٠.٦٠  يعيرني بعض المراجع النادرة من مكتبته الخاصة   ٤
  **  ٠.٦٤  يتعامل معي بلطف ورفق  ٥
  **  ٠.٦٠  غبت عنه طويالً  يبادر بالسؤال عني إذا  ٦
  **  ٠.٧٥  يمتدح جهودي المتواصلة في البحث   ٧
  **  ٠.٦٥  تخطي بعض الصعوبات التي تواجه مسيرة البحث  على يساعدني  ٨
  **  ٠.٨٠  يقابلني بوجه باش ويرحب بي   ٩
  **  ٠.٦٩  يحترم آرائي ويقدرها وأن خالفت أحياناً قناعته   ١٠
  **  ٠.٦٧  بر عن آرائي بحرية يتيح لي فرصاً كافية ألع  ١١
  **  ٠.٨٢  يعزز ثقتي بنفسي كباحث مبتدئ   ١٢
  *  ٠.٧٦  يحرص على إبراز شخصيتي العلمية من خالل البحث   ١٣
  **  ٠.٨١  يلتزم بالمواعيد التي يحددها لمالقاته ويعتذر حالة تأخره   ١٤
  **  ٠.٨٠  يستخدم لغة مهذبة في مخاطبتي   ١٥
  **  ٠.٦٥  لطارئة ويتفهم ظروفي الخاصة يعذرني في الموافق ا  ١٦
  **  ٠.٥١  يراعي قدراتي وإمكاناتي عند تكليفي بالمهام البحثية   ١٧
  **  ٠.٧٨  يحرص على بناء جسور الثقة بيني وبينه   ١٨
  **  ٠.٧١  يدعو لي دوماً بالتوفيق والسداد   ١٩
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لعالقة اإلنسـانية  يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط لمجال  ا
، وهذا يدل على أن المجال الثالث لمقيـاس   ٠.٠١مع الطالب الباحث دالة إحصائياً عند مستوى 

  . تقييم أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية  يتميز باتساق داخلي مرتفع
 تقييم أداء األستاذ االرتباط بين كل مجال من مجاالت مقياس عالقة بحساب الباحث قام كما

  .للمقياس  الكلية والدرجة األخرى، والمجاالت العلمية، الرسائل على اإلشراف مجال في الجامعي
  )٦(جدول 

معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت مقياس موضع الدراسة والمجاالت 
  .األخرى  والدرجة الكلية للمقياس 

  البيان
  المجال 
  األول

  المجال
  يالثان

  المجال
  الثالث

  الدرجة 
  الكلية

  ٠.٩٤  ٠.٧٩  ٠.٧٧  ١  المجال العلمي والفني 
  ٠.٨٧  ٠.٦٠  ١  ٠.٧٧  المجال األخالقي
  ٠.٨٩  ١  ٠.٦٠  ٠.٧٩  المجال اإلنساني
  ١  ٠.٨٩  ٠.٨٧  ٠.٩٤  الدرجة الكلية 

  

يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت 
األستـاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية والمجاالت األخرى،  تقييم أداء مقياس

وهذا يؤكد على أن المقياس بمجاالتـه   ٠.٠١دالة إحصائياً عند مستوى  والدرجة الكلية للمقياس
  .الثالث صالح للتطبيق على عينة من طالب الماجستير في الجامعة اإلسالمية ، وجامعة األقصى

  

  :صدق المحتوى :  ج
عرض الباحث المقياس في صورته األولى على عدد مـن أعضـاء هيئـة التـدريس     
التربويين بالجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى إلبداء مالحظاتهم عليه وتم تعديل الصورة النهائية 

  .للمقياس في ضوء المالحظات التي أبدوها 
  

  :تصحيح المقياس 
) ٢١(العلمـي والفنـي   : عة على ثالثة مجاالت وهى فقرة موز) ٦٠(يتضمن المقياس 

فقرة ويجيب الطالب على كـل  ) ١٩( فقرة ، والمجال اإلنساني) ٢٠(فقرة ، والمجال األخالقي 
دائمـاً،  : فقرة من فقرات مجاالت مقياس موضع الدراسة بإجابة واحدة من ثالثة اختيارات هي 

اختياره دائماً ، ودرجتين إذا كان اختياره أحياناً ، أحياناً ، نادراً ، ويعطى ثالث درجات إذا كان 
  . ودرجة واحدة إذا كان اختياره نادراً 
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  نتائج الدراسة
  : نتائج السؤال األول 

ما درجة تقييم أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشـراف علـى   " ينص السؤال األول على 
  ؟" الرسائل العلمية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا 

  
  )٧(جدول 

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجات أفراد العينة حسب مجاالت الدراسة
  %النسبة المئوية  المتوسط الحسابي  المجال

  ٨٨  ٢.٦٣  المجال اإلنساني
  ٨٦  ٢.٥٧  المجال العلمي والفني

  ٧٨  ٢.٣٤  المجال األخالقي
  ٨٤  ٢.٥١  الدرجة الكلية

  
أن النسب المئوية لدرجات تقييم أداء تقييم أداء األستاذ يتضح لنا من الجدول السابق ، 

وهي درجة عالية مما يـدل  % ٨٤الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية ، بلغت 
على مستوى مرتفع لألستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية وتختلف هـذه  

تي كشفت عن عـدم وفـاء كثيـر مـن     ال) ١٩٧٨(النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة زاهر 
المشرفين بالدور المتوقع منهم في عملية اإلشراف على الرسائل العلمية ، كما تختلف مع مـا  

التي أفادت أن األساتذة المشرفين فـي  ) ١٩٦٠) (Berelson(توصلت إليه دراسة بيرلسون 
لبتهم الـذين يشـرفون   الجامعات األمريكية ، ال يعطون الرعاية والتوجيه والعناية الكافية لط

  :على رسائلهم العلمية ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى األسباب التالية 
اهتمام األساتذة المشرفين في الجامعتين اإلسالمية واألقصى ، بالبحث العلمـي كمـا أن    -

  .لديهم إنتاجية علمية عالية 
لى الرسائل العلميـة  التعاون القائم بين األساتذة في كال الجامعتين ، في مجال اإلشراف ع -

وتبادل الخبرات من خالل السيمنارات واإلشراف المشترك أحياناً ، مما يساهم في تطوير 
  .خبراتهم اإلشرافية 

هناك تحفيز معنوي ومادي لألستاذ المشرف على الرسائل العلميـة مـن قبـل برنـامج      -
  .الدراسات العليا بالجامعتين 
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ألساتذة المشرفين وطلبتهم لكـون األسـاتذة فـي    إمكانية التواصل العلمي المستمر بين ا -
الغالب متواجدين طوال فترة اإلشراف في مؤسساتهم ، علماً بأن نظام اإلعارة ألعضـاء  

  .به في الجامعتين كما هو الحال في الجامعات العربية األخرى هيئة التدريس ليس معموالً
حـديث   -سالمية واألقصـى  اإل –على الرغم من أن برنامج الدراسات العليا بالجامعتين  -

العهد نسبياً مقارنة ببرنامج الدراسات العليا في كثير مـن الجامعـات العربيـة ، إال أن    
اإلقبال الشديد على برنامج الدراسات العليا من قبل الطلبة التربـويين ، أتـاح لألسـتاذ    

 بـال  –الجامعي فرصته ألن يمارس اإلشراف بصورة مستمرة دون انقطاع ، مما ساهم 
  .في تنمية قدراته اإلشرافية  –شك 

كما يتضح لنا من الجدول السابق ، أن المجال اإلنساني حسب درجات تقيـيم أفـراد   
وجـاء فـي   % ٨٦ثم تاله المجال العلمي والفني بنسبة % ٨٨العينة جاء ترتيبه األول بنسبة 

توصلت إليه دراسـة  وتختلف هذه النتيجة مع ما % ٧٨المرتبة الثالثة المجال األخالقي بنسبة 
التي أفادت أن من بين المشكالت الرئيسة التي تواجه طلبـة الدراســات   ) ١٩٨٩(الحربي 

العليا بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة ، قلة تشـجيع األسـاتذة المشـرفين لطالبهـم     
جة وصعوبة االتصال بهم وعدم التزامهم بالوقت الخاص باإلشراف ، ويمكن إرجاع هذه النتي

إلى طبيعة العالقات الحميمة القائمة على التواصل بين أفراد المجتمع الفلسطيني بشكل عـام ،  
ال سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعايشونها ، مما انعكس إيجابـاً علـى أداء األسـاتذة    
المشرفين ، فأصبحوا أكثر مراعاة للجانب اإلنساني في تعاملهم مع طلبتهم الـذين يشـرفون   

سائلهم العلمية ، ال سيما وأن العملية اإلشرافية في طبيعتها ، تتطلب مراعـاة للجانـب   على ر
أبـو  (اإلنساني من قبل األستاذ المشرف وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسـات كدراسـة   

ودراسـة أبـو ناهيـة    ) ١٩٩٧(ودراسة أرم سـترونج وآخـرون   ) ١٩٩١العينين ، سالم ، 
لبة يقدرون في األستاذ الجامعي الجانب اإلنسـاني الشخصـي ،   التي أفادت أن الط) ١٩٩١(

  .المتمثل في المعاملة اإلنسانية الدافئة والتعاطف واالحترام المتبادل 
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  :نتائج السؤال الثاني 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة " ينص السؤال الثاني على 

هم في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية تبعاً لمتغير الجنس الدراسات العليا ألداء أساتذت
  .؟ ) " ذكر ، أنثى(

  )٨(جدول 
  -الذكور واإلناث–لدى الجنسين " ت " المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  .في مجال الجانب العلمي والفني  

  الجنس  العدد  المجال
  المتوسط
  الحسابي

  اإلنحراف
  المعياري

  مة قي
  "ت "  

  مستوى
  الداللة

  العلمي والفني 
٨١  
٣٩  

  ذكر
  أنثى

٢.٥٥  
٢.٦٠  

٠.٤٢  
٠.٦٠  

٠.٥٠  ///  

  األخالقي
٨١  
٣٩  

  ذكر
  أنثى

٢.٣٣  
٢.٣٤  

٠.٤٥  
٠.٥٦  

٠.٦١  ///  

  اإلنساني
٨١  
٣٩  

  ذكر
  أنثى

٢.٦١  
٢.٦٩  

٠.٤٨  
٠.٥٢  

٠.٨٢  ///  

  ذكر، وأنثى  ١٢٠  الدرجة الكلية 
٢.٥٠  
٢.٥٤  

٠.٤٠  
٠.٥٠  

٠.٥٢  ///  

  .غير دالة إحصائياً / = //
  

يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في 
مقياس تقييم أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية ، وقـد انسـجمت   

أن األسـاتذة  في البيئة األردنية والتي أفادت ) ١٩٩٢(هذه النتيجة مع دراسة يونس ، العمري 
الجامعيين يتواصلون مع طلبة الدراسات العليا ذكوراً وإناثاً دون تمايز حسب استجابات أفراد 

  .العينة 

ويمكن إرجاع هذه النتيجة ، إلى أن األساتذة المشرفين على الرسـائل العلميـة هـم    
ي التعامل األشخاص أنفسهم بالنسبة للذكور واإلناث ومن غير المنطقي أن يكون هناك تمييز ف

مع كال الجنسين ال سيما وأن ذلك سيواجه بنقد شديد والذع من قبل طلبة الدراسـات العليـا   
الذين يرفضون ذلك بشدة علماً بأن اإلناث في المجتمع الفلسطيني يحظين بفرص متكافئة كما 

  .الذكور في مجال التعليم بجميع مراحله 
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  :نتائج السؤال الثالث 
هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم "  ينص السؤال الثالث على

طلبة الدراسات العليا ألداء أساتذتهم في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية تبعاً لمتغيـر  
  ) " . أصول تربية ، مناهج وطرق تدريس ، علم نفس(التخصص 

  )٩(جدول 
ء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على نتائج تحليل التباين أحادى االتجاه لمقياس تقييم أدا

  )أصول تربية ، مناهج وطرق تدريس ، علم نفس(الرسائل العلمية تبعاً لمتغير التخصص 

  مصدر  البيان
  التغير

  مجموع
  المربعات

  درجات 
  الحرية

  متوسط 
  المربعات

  قيمة
  "ف " 

  مستوى
  الداللة

المجال العلمي 
  والفني

  **  ٤.٤٨  ٠.٩٨٦  ٢  ١.٩٧١  بين المجموعات
      ٠.٢٢٠  ١١٧  ٢٥.٧٦٤  داخل المجموعات

المجال 
  األخالقي

  **  ٣.٢١  ٠.٧٣٢  ٢  ٠.٤٦٤  بين المجموعات
      ٠.٢٢٨  ١١٧  ٢٦.٧١٩  داخل المجموعات

المجال 
  اإلنساني

  ///  ٢.٩٦  ٠.٦٨٩  ٢  ١.٣٧٧  بين المجموعات
      ٠.٢٣٣  ١٧٧  ٢٧.٢١٦  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية 
  **  ٤.٥٠  ٠.٧٩٢  ٢  ١.٥٨  بين المجموعات
      ٠.١٧٦  ١١٧  ٢٠.٥٩٩  داخل المجموعات

  ٠.٠١دالة عند مستوى ** = 
  

يتضح لنا من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصـائياً فـي المجـال العلمـي     
والفني، والمجال األخالقي ، والدرجة الكلية لمقياس موضوع الدراسة تعزي للتخصص فـي  

في حين أظهرت الدراسة أنـه ال  ) . التدريس ، وعلم النفس أصول التربية ، ومناهج وطرق(
أصول التربيـة ، ومنـاهج   (توجد فروق جوهرية في المجال اإلنساني تعزي للتخصص في 

، والجدوالن التاليان يوضحان اتجاه الفروق فـي كـل مـن    ) وطرق التدريس ، وعلم النفس
  .المجالين العلمي والفني واألخالقي 

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  )١٠(جدول 
ج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات في  المجال العلمي والفني تبعاً نتائ

  )أصول تربية، مناهج وطرق تدريس، وعلم نفس(لمتغير التخصص 
  علم النفس  مناهج وطرق تدريس  أصول تربية  المتغيرات

  * ٠.٣٢  ٠.٠٩  -  أصول تربية
  ٠.٢٢  -  ٠.٠٩  مناهج وطرق تدريس 

  -  ٠.٢٢  * ٠.٣٢  علم النفس 
    

يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً فـي المجـال العلمـي    
والفني بين كل من المتخصصين في أصول التربية ومناهج وطرق تدريس ، والمتخصصـين  

بينما أظهرت الدراسة أنـه توجـد فـروق دالـة     . في مناهـج وطرق تدريس وعلم النفس 
ي والفني  بين المتخصصين في أصول التربية وعلم النفس ، لصالح إحصائياً في المجال العلم

  .المتخصصين في أصول التربية 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن أغلب أساتذة أصـول التربيـة المشـرفين علـى     
الرسائل العلمية حاصلون على درجة أستاذ مشارك في حين أن معظم المشرفين فـي مجـال   

ساعد وهم حديثو التخرج نسبياً مقارنة بأساتذة أصول التربية وبالتالي علم النفس برتبة أستاذ م
فهم أقل خبرة في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية ، كما أنهم أكثر انشغاالً مـن أسـاتذة   
أصول التربية بحكم طبيعة تخصصهم ، حيث لهم ارتباطات عديـدة بمؤسسـات وجمعيـات    

التالي ال يجدون وقتاً كافياً لالطـالع الـذاتي والمتابعـة    اإلرشاد والتوجيه والعالج النفسي وب
  .العلمية للرسائل التي يشرفون عليها 

  
  )١١(جدول 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات في المجال األخالقي تبعاً لمتغير 
  )أصول تربية، مناهج وطرق تدريس وعلم نفس(التخصص 

  علم النفس  ج وطرق تدريسمناه  أصول تربية  المتغيرات
  * ٠.٢٨  ٠.١٠  -  أصول تربية

  ٠.١٨  -  ٠.١٠  مناهج وطرق تدريس 
  -  ٠.١٨  * ٠.٢٨  علم النفس 
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يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في المجال األخالقـي    
ج بين كل من المتخصصين في أصول التربية ومناهج وطرق تدريس والمتخصصين في مناه

وطرق تدريس وعلم النفس ، بينما أظهرت الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً في المجال 
األخالقي بين المتخصصين في أصول التربية وعلم النفس ، لصالح المتخصصين في أصـول  

  .التربية 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة تخصص أصول التربية الذي يـولي اهتمامـاً   
القيم وتنميتها لدى الطلبة ، كما أن أساتذة أصول التربية أكثر اهتمامـاً بقضـايا   كبيراً بدراسة 

تأصيل العلوم التربوية وردها إلى جذورها اإلسالمية ال سيما وأن بعضهم متخصـص فـي   
أصول التربية اإلسالمية وبالتالي فهم أكثر اهتمام من غيرهم بتنمية أخالقيات البحث العلمـي  

  .لدى طلبتهم 
  
  : ئج السؤال الرابع نتا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم " ينص السؤال الرابع على 
طلبة الدراسات العليا ألداء أساتذتهم في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية تبعاً لمتغيـر  

  ) " . أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ(الدرجة العلمية للمشرف 
  )١٢(جدول 

نتائج تحليل التباين أحادى االتجاه لمقياس تقييم أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على 
  )أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ (الرسائل العلمية تبعاً لمتغير الدرجة العلمية للمشرف 

  مصدر  البيان
  التغير

  مجموع
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط 
  المربعات

  قيمة
  "ف " 

   مستوى
  الداللة

  المجال العلمي 
  والفني

  ١.٦٥  ٢  ٣.٣٠  بين المجموعات
٧.٨٩  **  

  ٠.٢١  ١١٧  ٢٤.٤٤  داخل المجموعات

  المجال األخالقي
  ١.٠٧  ٢  ٢.١٤  بين المجموعات

٧.٨٠  *  
  ٠.٢٢  ١١٧  ٢٦.٠٤  داخل المجموعات

  المجال اإلنساني
  ١.٦١  ٢  ٣.٢٢  بين المجموعات

٧.٤١  **  
  ٠.٢٢  ١١٧  ٢٥.٣٨  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية
  ١.٣٦  ٢  ٢.٧٢  بين المجموعات

٨.١٨  **  
  ٠.١٧  ١١٧  ١٩.٤٦  داخل المجموعات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

يتضح لنا من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مجاالت مقياس تقيـيم  
يـة  أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية تبعاً لمتغير الدرجـة العلم 

  ) . أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ(للمشرف 
  
  )١٣(جدول 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات في المجال العلمي والفني  تبعاً 
  )أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ(لمتغير الدرجة العلمية للمشرف 

  أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد  المتغيرات
  ٠.٢٠  * ٠.٤٢  -  اعدأستاذ مس

  ٠.٢٢  -  * ٠.٤٢  أستاذ مشارك 
  -  ٠.٢٢  ٠.٢٠  أستاذ 

  
يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين كل من المشـرفين  

بينمـا  . بدرجة أستاذ مساعد ، وأستاذ ودرجة أستاذ مشارك وأستاذ في المجال العلمي والفني 
الة إحصائياً  بين المشرفين بدرجة أستاذ مساعد ، وأسـتاذ  أظهرت الدراسة أنه توجد فروق د

  . مشارك ، لصالح أستاذ مشارك في المجال العلمي والفني 
  
  )١٤(جدول 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات في المجال األخالقي تبعاً لمتغير 
  )ذأستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستا(الدرجة العلمية للمشرف 

  أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد  المتغيرات
  ٠.٢٤  * ٠.٣٥  -  أستاذ مساعد

  ٠.١١  -  * ٠.٣٥  أستاذ مشارك 
  -  ٠.١١  ٠.٢٤  أستاذ 

  
يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين كل من المشـرفين    

بينمـا  . ل األخالقـي  بدرجة أستاذ مساعد ، وأستاذ ودرجة أستاذ مشارك وأستاذ في المجـا 
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أظهرت الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً  بين المشرفين بدرجة أستاذ مساعد ، وأسـتاذ  
  . مشارك ، لصالح أستاذ مشارك في المجال األخالقي 

  
  )١٥(جدول 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات في المجال اإلنساني تبعاً لمتغير 
  )أستاذ مساعد، أستاذ مشارك ، أستاذ(ية للمشرف الدرجة العلم

  أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد  المتغيرات
  ٠.٠٥  * ٠.٣٦  -  أستاذ مساعد

  * ٠.٣١  -  * ٠.٣٦  أستاذ مشارك 
  -  * ٠.٣١  ٠.٠٥  أستاذ 

  
يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المشرفين بدرجـة  

بينما أظهرت الدراسة أنه توجـد فـروق دالـة    . أستاذ في المجال اإلنساني أستاذ مساعد ، و
إحصائياً  بين المشرفين بدرجة أستاذ مساعد ، وأستاذ مشارك ، لصالح أستاذ مشـارك فـي   

كما أظهرت الدراسة أنه توجد فـروق دالة إحصـائياً  بـين المشـرفين    . المجال اإلنساني 
  . لح أستاذ مشارك في المجال اإلنساني بدرجة أستاذ مشارك ، وأستاذ ، لصا

، يتضح أن أداء األستاذ المشارك ، ) ١٥،  ١٤،  ١٣(ومن خالل نتائج الجداول السابقة 
في جميع مجاالت االستبانة الخاصة باإلشراف على الرسائل العلمية ، جـاء أفضـل مـن أداء    

ـ (األستاذ المساعد ، وقد انسجمت هذه النتيجة مع دراسة  التـي  ) ١٩٩١ين ، سـالم ،  أبو العين
أشارت إلى أن من بين العوامل التي تؤثر في عملية اإلشراف مستوى الخبرة األكاديمية والبحثية 
التي يمتلكها األستاذ ومن الطبيعي أن األستاذ المشارك ، أكثر خبرة في مجال اإلشـراف مـن   

  .ر من الرسائل العلميةالعديد من األبحاث وأشرف على عدد أكب أجرى األستاذ المساعد لكونه

وأما بخصوص تميز األستاذ المشارك عن األستاذ في المجال اإلنساني لإلشراف ، فإن 
هذا يمكن إرجاعه إلى طبيعة هذا المجال الذي يتطلب مزيداً من التفاعل والمتابعـة والتواصـل   

ين يميلـون بعـد   والحيوية والتواجد بصورة مستمرة في الجامعة وهذا ما يفتقر إليه األساتذة الذ
إلى الراحة وعدم بـذل الجهـد ، وفـي     –) ١٩٩٩(كما أشار علي  –حصولهم على األستاذية 

المقابل نلحظ أن األساتذة المشاركين في الغالب أكثر نشاطاً بحكم صغر أعمارهم وتقاربها مـع  
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أعمال طلبتهم مما يزيد من فرص التفاعل والتواصل في ضوء عالقة أقـرب مـا يكـون إلـى     
  .حبة الص
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  التوصيات والمقترحات
  

  :التوصيات 
  : في ضوء نتائج الدراسة ، يوصي الباحث بما يلي 

من الضروري أن يولي األساتذة المشرفون على الرسائل العلمية ، مزيداً مـن االهتمـام    - ١
بالجانب العلمي والفني واألخالقي المتمثل في تنمية أخالقية البحث لدى طلبـتهم الـذين   

  .يشرفون عليهم 
نوصي بعدم إسناد اإلشراف على الرسائـل العليمة لألسـاتذة المسـاعدين وإن كـان ال     - ٢

  .محالة فباالشتراك مع األساتذة المشاركين فما فوق 
العمل على تطوير القدرات البحثية واإلشرافية لألساتذة المشرفين من خـالل الـدورات    - ٣

  .التدريبية والورش العلمية مما يزيد من تميزهم 
لى إنشاء مراكز للبحث العلمي ، توفر فيها اإلمكانات الالزمة لتنفيذ البحوث مـع  العمل ع - ٤

  .ضرورة االستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال 
من الضروري أن تخضع عملية اإلشراف على الرسائل العلمية لمزيـد مـن المتابعـة     - ٥

الدراسـات العليـا   والتقويم المستمرين على أسس علمية واضحة وذلك من قبل عمادات 
  .بالجامعات 

تحديد العبء اإلشرافي بالنسبة لألستاذ الجامعي ، بما ال يزيد عن ثالثة رسائل علمية كحـد   -٦
أقصى ، حتى يستطيع أداء دوره على أفضل وجه ممكن ، مما ينعكس إيجاباً على المستوى 

  .العلمي للرسالة ويحقق أهداف عملية اإلشراف 
  

  : المقترحات 
  :حث بإجراء الدراسات التالية يوصي البا

  .المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا بكليات التربية في محافظات غزة  -١
  .أثر اإلشراف الفاعل ، على تطوير البحث العلمي بالجامعات الفلسطينية  -٢
  .مدى ممارسة طلبة الدراسات العليا ألخالقيات البحث العلمي من وجهة نظر أساتذتهم  -٣
  .التي تواجه األساتذة المشرفين على الرسائل العلمية وسبل التغلب عليها المشكالت  -٤
مدى امتالك طلبة الدراسات العليا لمهارات البحث العلمية والفنية من وجهة نظر األسـاتذة   - ٥

  .المشرفين عليهم 
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  قائمة المراجع
  

  :المراجع العربية : أوالً 
  .القرآن الكريم 

،  تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمـتعلم ) : ت.ب(ابن جماعة ، بدر الدين  - ١
  .دار الكتب العلمية ، بيروت 

اإلشراف علـى  " ) : ١٩٩١(أبو العينين ، علي خليل سالم ، سالم ، محمود عوض اهللا  - ٢
مجلة كلية التربية ، جامعة بنهـا ،   "الرسائل العلمية ودوره في فاعلية البحث العلمي 

  .عدد أبريل 
صـحيح سـنن أبـي    ) : ١٩٨٩(مام الحافظ األشعث السجستاني األزدي أبو داود ، اإل - ٣

، مكتـب التربيـة العربيـة لـدول     ) محمد ناصر الدين األلباني(، صحح أحاديثه داود
  .الخليج، الرياض 

، دار  كتابة البحث العلمي صياغة جديدة) : ١٩٨٧(أبو سليمان ، عبد الوهاب إبراهيم  - ٤
  .الشروق ، جدة 

خصائص المعلم الجـامعي الفعـال كمـا    " ) : ١٩٩١(ح الدين محمد أبو ناهية ، صال - ٥
  .٢٢، مجلة التربية ، جامعة األزهر ، العدد "يدركها طلبة الجامعة اإلسالمية في غزة 

أخالقيات البحث العلمي في المجاالت االجتماعية، " ) : ١٩٩٤(البحيري ، خلف محمد  - ٦
تربوية ، تصـدر عـن رابطـة    مجلة دراسات  "رؤية مستقبلية من منظور إسـالمي  

  . ٧٢التربية الحديثة ، القاهرة ، العدد 
إبـراهيم  (، تحقيـق   سنن الترمـذي ) : ت.ب(الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى  - ٧

  .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ) عوض
، دار الفكـر للطباعـة   قواعد الدراسة في الجامعة ) : ١٩٩٧(التل ، سعيد وآخرون  - ٨

  .يع ، عمان والنشر والتوز
دراسة ميدانية لبعض المشـكالت التربويـة   " ) : ١٩٨٩(الحربي ، عليان عبد حامد  - ٩

رسـالة ماجسـتير ،   " لطالب الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة 
  .قسم أصول التربية ، جامعة األزهر ، القاهرة 

،  عند علمـاء المسـلمين   معالم من الفكر التربوي) : ١٩٨٨(الخراط ، محمد أحمد  -١٠
  . ١٨٤رابطة العالم اإلسالمي ، مكة ، العدد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

، منشـورات  من أسس التربية اإلسـالمية  ) : ١٩٩٣(الشيباني ، عمر محمد التومي  -١١
  .الجامعة المفتوحة ، طرابلس 

، مكتبة ابـن  ) حمدي عبد المجيد السلفي(تحقيق ) ت.ب(الطبراني ، الحافظ أبي قاسم  -١٢
  .تيمية ، القاهرة 

دار ) رضـوان السـيد  (، تقديم  ١،ج إحياء علوم الدين) : ١٩٨٨(الغزالي ، أبو حامد  -١٣
  .الفكر ، بيروت 

  .، مؤسسة الرسالة ، بيروت الرسول والعلم ) : ١٩٩٠(القرضاوي ، يوسف  -١٤
  .، دار الكتاب العربي ، بيروت مناقب أبي حنيفة ) : ت.ب(المكي ، الموفق بن أحمد  -١٥
  .، دار الفكر ، بيروت مسند اإلمام أحمد بن حنبل : ) ١٩٧٨(بن حنبل ، أحمد  -١٦
تقـويم أداء األسـتاذ الجـامعي ، األداء البحثـي     " ) : ١٩٩٥(زاهر ، ضياء الـدين   -١٧

مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية بالتعاون مـع  " ، مستقبل التربية العربية "كنموذج
  .جامعة حلوان ، القاهرة ، العدد الثالث 

دراسة تقويمية للكفاية الداخلية للدراسـات العليـا   " ) : ١٩٧٨(ن زاهر ، ضياء الدي -١٨
  .مجلة كلية التربية ، جامعة عين شمس " الجامعية في العلوم الطبيعية 

تقييم طلبة الدراسات العليا للخبرات والممارسـات التربوية " ) : ١٩٩٨(زقوت ، محمد  - ١٩
مجلـة البحـوث والدراسـات    "  ألساتذتهم في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية في غزة

  .التربوية الفلسطينية ، جمعية بيرسا للبحوث والدراسات التربوية ، غزة ، العدد األول 
" الدراسات العليا في الجامعات العربية بين الواقع والطموح" ) : ١٩٨٨(صيداوي، أحمد  - ٢٠

  .، عدد يوليو مجلة اتحاد الجامعات العربية ، األمانة العامة التحاد الجامعات العربية 
نحو صـيغة إسـالمية للبحـث االجتمـاعي     " ) : ١٩٨٧(عبد الحليم ، أحمد المهدي  -٢١

  . ٢٣رسالة الخليج العربي ، مكتب التربية لدول الخليج ، الرياض ، العدد " والتربوي 
منهجية البحـث العلمـي وتطبيقاتهـا فـي     " ) : ١٩٩٦(عطيفة ، حمدي أبو الفتوح  -٢٢

  .دار النشر للجامعات ، القاهرة " ية الدراسات التربوية والنفس
أخطاء شائعة في تصاميم البحوث التربويـة لـدى طلبـة    " ) : ١٩٩٩(عفانة ، عزو  -٢٣

دراسات في المنـاهج ، كليـة التربيـة ،    " الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية 
  . ٥٧جامعة عين شمس ، القاهرة ، العدد 

، دار الفكـر   لفكر التربـوي اإلسـالمي  اتجاهات ا) : ١٩٩١(علي ، سعيد إسماعيل  -٢٤
  .العربي ، القاهرة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

، هـدي  " أدب البحث العلمي عند اإلمام الشوكاني " ) : ١٩٧٨(علي ، سعيد إسماعيل  -٢٥
  .اإلسالم ، إدارة األوقاف والشئون اإلسالمية ، القدس ، العدد األول 

  . ، عالم الكتب ، القاهرة شئون جامعية) : ١٩٩٩(علي ، سعيد إسماعيل  -٢٦
معوقات البحث التربوي في مصر وطرق التغلـب  " ) : ١٩٨٨(علي ، فاطمة محمد السيد  - ٢٧

  .، القاهرة  ١مؤتمر البحث التربوي ، ج" عليها في ضوء تجارب بعض الدول األخرى 
  .، معهد اإلنماء العربي ، بيروت مجتمع النخبة ) : ١٩٨٦(غليون ، برهان  -٢٨
، ترجمة ليب اإلبداعية في التدريس الجامعي األسا) : ٢٠٠٠(فايتر ، بربارا وآخرون  -٢٩

  .دار الشروق للنشر ، رام اهللا ) حسن عبد اللطيف بعاره ، ماجد محمد الخطايبة(
  .، دار التنوير ، لبنان نظرية القيم في الفكر المعاصر ) ت.ب(قنصوه ، صالح  -٣٠
) قيمحمد فؤاد عبـد البـا  (، تحقيق صحيح مسلم ) : ت.ب(مسلم ، اإلمام أبي الحسن  -٣١

  .دار إحياء الكتب العربية 
اتجاهات طلبة الدراسات العليا في " ) : ١٩٩٤(يونس ، عبد الرزاق ، العمري ، باسم  -٣٢

، مجلة دراسات ، عمـادة  " الجامعة األردنية نحو االتصال مع أعضاء هيئة التدريس 
  .البحث العلمي بالجامعة األردنية ، عمان ، العدد األول 

  
  : جنبية المراجع األ: ثانياً 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  مقياس لتقييم أداء األستاذ الجامعي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية 
  من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا

  
  :أختي الطالبة / ي الطالبأخ

إليك مقياساً لتقييم أداء األستاذ الجامعي ، في مجال اإلشراف على الرسائل العلميـة،  
الجـنس والتخصـص والمؤسسـة    (يتكون من جزأين ، األول يتعلق بالبيانات الديمغرافيـة  

ثالثـة   والثـاني يتنـاول  ) التعليمية والدرجة العلمية لألستاذ المشرف على رسالة الماجستير
المجال العلمي والفني ، المجـال األخالقـي ، المجـال    (مجاالت لقياس أداء األستاذ الجامعي 

  ) .اإلنساني
في الفراغ المناسب ثم ) ×(والمطلوب منك أن تمأل البيانات الديمغرافية بوضع إشارة 

هـي  اإلجابة على عبارات المقياس حيث تجد أمام كل عبارة من عباراته ثالثة اسـتجابات و 
في الخانة التي تعبر عن رأيك ، راجين منك ) ×(وذلك بوضع إشارة ) دائماً ، أحياناً ، نادراً(

تحري الموضوعية في إجابتك ، علماً بأن المعلومات التي تدلي بها لن تسـتخدم إلـى فـي    
  .أغراض البحث العلمي 

  
  وشكراً لكم على حسن تعاونكم

  
  :البيانات الديمغرافية 

  ………أنثى ……  …ذكر :  الجنس  - ١
  ………علم نفس ……… مناهج وطرق تدريس ……… أصول تربية : التخصص  - ٢
  ………جامعة األقصى ……… الجامعة اإلسالمية : المؤسسة التعليمية  - ٣
أسـتاذ مشـارك   ……… أستاذ دكتور : الدرجة العلمية للمشرف على رسالة الماجستير  - ٤

  ………أستاذ مساعد ……… 
  

  الباحث
  

  محمود أبو دف. د
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  قياسمجاالت الم
  :المجال العلمي والفني : أوالً 

  نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة  م
        يوجهني إلى المراجع المهمة المرتبطة بالبحث   - ١
        يقدم إجابات واضحة ألسئلتي واستفساراتي   - ٢
        يحثني على تدقيق المعلومات المقتبسة من المراجع   - ٣
        يتابع أدائي لخطوات البحث باهتمام   - ٤
        اً كبيراً في قراءة البحث وتدقيقهيبذل جهد   - ٥
        يحثني على القراءة المتعمقة واالنتقائية حول أدبيات موضوع البحث   - ٦
        يحثني على التزام الدقة في إجراء العمليات اإلحصائية   - ٧
        يوصيني بتحري الدقة في اختيار الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث   - ٨

٩ -   
الكتب ، الرسائل العلمية، (المعلومات يرشدني إلى التنويع في مصادر 

        )الدوريات

        يؤكد على ضرورة مراعاة الدقة في استخدام عالمات الترقيم   -١٠
        يرشدني إلى األسلوب األمثل في جمع المادة العلمية وتصنيفها   -١١
        يساعدني على اختيار األداة األنسب لموضوع البحث   -١٢
        ة في توثيق المعلومات المقتبسةيحثني على التزام طريقة علمية محدد   -١٣
        يتابع معي بناء أداة الدراسة خطوة بخطوة   -١٤

يرشدني إلى صياغة اإلطار النظري بأسلوب منطقي يراعي التـدرج     -١٥
        والترابط بين األفكار

        يحثني على ربط موضوع البحث باألصول اإلسالمية للعلم   -١٦
        ثيق مراجع البحثيوجهني إلى مراعاة الترتيب األبجدي في تو   -١٧
        يحثني على صياغة توصيات واضحة ومرتبطة بنتائج البحث   -١٨
        يؤكد على استخدام لغة علمية واضحة في صياغة البحث   -١٩
        يحثني على مراعاة تنظيم البحث وترتيب فصوله   -٢٠
        يوصيني بمراجعة متأنية للبحث من ناحية لغوية وفنية بعد طباعته   -٢١
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  :ل األخالقي المجا: ثانياً 
  نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة  م
        يحيلني إلى أساتذة متخصصين الستشارتهم في بعض القضايا   - ١

يوصيني بالحفاظ على الكتب المستخدمة في جمع المعلومات وتسليمها    - ٢
  .للمكتبة في الموعد المحدد 

      

        يحثني على التزام األمانة العلمية عند االقتباس عن اآلخرين   - ٣
        يحثني دوماً على الصبر والمثابرة    - ٤
        ينصحني بالتزام الموضوعية عند تفسير نتائج البحث   - ٥

يوصيني بالبعد عن الجدل في موضوع ما قبل امتالك القدر المناسـب     - ٦
  من العلم 

      

        ينصحني بالبعد عن المفاخرة والمباهاة بقدراتي البحثية   - ٧
        ون تحوير أو مبالغةيرشدني إلى مناقشة آراء اآلخرين د   - ٨
        )قولنا ، نحن، نرى(يوصيني باجتناب استخدام ألفاظ وضمائر التفخيم    - ٩
        يحثني على تقدير آراء السالفين ونتائج بحوثهم   -١٠
        يؤكد على ضرورة وضع خطة زمنية لجميع مراحل البحث   -١١

١٢-   
يوجهني لالستفادة من برامج الحاسوب في حفظ البيانـات وتحليلهـا   

        ئياًإحصا

اإلنترنـت ،  (يرشدني إلى االستفادة من مصادر المعلومات المتطورة    -١٣
Eric(  

      

        ينصحني بعدم التعصب لفكرة أو رأي   -١٤
        يرشدني إلى أساليب التفاعل االجتماعي الجيد مع اآلخرين   -١٥
        يؤكد على ضرورة احترام آراء اآلخرين وعدم السخرية منها   -١٦
        جيد آلراء اآلخرينيحثني على االستماع ال   -١٧
        يوجهني إلى حضور مناقشات الرسائل العلمية ما أمكن لالستفادة منها   -١٨
        )اللغة العربية ، اللغة اإلنجليزية(يحثني على تنمية قدراتي اللغوية    -١٩
        يوجهني نحو االقتداء بالنماذج المتميزة من الباحثين   -٢٠
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  :المجال اإلنساني : ثالثاً 
  نادراً  أحياناً  ئماًدا  الفقرة  م
        يشجعني على االستمرار في البحث كلما وهنت عزيمتي   - ١
        يحدد لي مواعيد خاصة لمالقاته بصورة مستمرة   - ٢
        يتعامل معي بتواضع   - ٣
        يعيرني بعض المراجع النادرة من مكتبته الخاصة   - ٤
        يتعامل معي بلطف ورفق   - ٥
        يبادر بالسؤال عني إذا غبت عنه طويالً    - ٦
        يمتدح جهودي المتواصلة في البحث   - ٧
        يساعدني على تخطيط بعض الصعوبات التي تواجه مسيرة البحث   - ٨
        يقابلني بوجه باش ويرحب بي   - ٩
        يحترم أرائي ويقدرها وإن خالفت أحياناً قناعاته   -١٠
        يتيح لي فرصاً كافية ألعبر عن آرائي بحرية   -١١
        يعزز ثقتي بنفسي كباحث مبتدئ   -١٢
        يحرص على إبراز شخصيتي العلمية من خالل البحث   -١٣
        يلتزم بالمواعيد التي يحددها لمالقاته ويعتذر حالة تأخره   -١٤
        يستخدم لغة مهذبة في مخاطبتي   -١٥
        يعذرني في المواقف الطارئة ويتفهم ظروفي الخاصة   -١٦
        يراعي قدراتي وإمكاناتي عند تكليفي ببعض المهام البحثية   -١٧
        يحرص على بناء جسور الثقة بيني وبينه   -١٨
        يدعو لي دوماً بالتوفيق والسداد   -١٩
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