
 IACQA'2018     The 8th Arab International Conference for Quality Assurance of Higher Educationالمؤتمر العربي الدولي الثامه لضمان جودة التعليم العالي  

 
1 

 ومعايير الجودة    االجتماعية العموم في العممي البحث 

   " -طرابمس جامعة – اآلداب بكمية االجتماع عمم قسم حالة دراسة"  المستقبمية واآلفاق الراهن الواقع 
 سالمة إبراهيم بن عمرانأ.                                                 حسين سالم مرجين .دأ.           

                       قسم عمم االجتماع  –كمية اآلداب  –جامعة طرابمس                     قسم عمم االجتماع  –كمية اآلداب  –امعة طرابمس ج
                mrginhussein@yahoo.com                      salmabenomran1983@gmail.com 

 
تسعي ىذه الدراسة إلى مناقشة موضوع البحث العممي في العموو  االتتمايةوة موال  وبلح طورح تسواسح رووةس وىوو:   توو ةم وال تطوو ر   : الممخص

ة التعموة  السةاسات البحثةة في قس  يم  االتتماع بتامعة طرابمس مع ضماال تودة تمك البحوث؟  حتث ةعتبر البحث العممي مال أى  أىداف منظوم
الدراسة وتوود العالي في لتبةا، إال أنو ال ةحظى باالىتما  والدي  لمقةا  بدوره يمى مستوى ُتّل التامعات المتبةة، ويمى مستوى المتتمع، حتث بتنت 

لبحثةة، ونقصد ىنا بالمعواتتر يدد مال المش بلت التي تواتو إنتاز البحوث في العمو  االتتمايةة، بالتالي تبرز الحاتة لبناء معاتتر  اصة لمتودة ا
    .ىي المواصفات والسمات البلزمة لمبحوث رغبة في الحصوح يمى تودة بحثةة، وتسدي بالتالي إلى ز ادة فعالتتيا وقدرتيا يمى المنافسة

  . البحث العممي، التودة البحثةة، معاتتر التودة:  الكممات المفتاحية
 : المقدمة

أىوداف منظوموة التعموة  العوالي فوي لتبةوا، إال  ُةعد البحث العمموي موال أىو 
أنو ال ةحظى باالىتما  والودي  لمقةوا  بودوره يموى مسوتوى ُتوّل التامعوات 
المتبةووووة، ويمووووى مسووووتوى المتتمووووع، ففووووي تقر وووور الز ووووارات االسووووتطبليةة 

التوودة  لمتامعات المتبةة الح ومةة الصادر يال المر وز الووطني لضوماال
بحث العممي ال تزاح في ُتّل التامعات المتبةة ال بّتال بأال "    31023102لسنة 

   31013101لسونة لسونة   0808، بالرغ  مال أال قانوال التعمة  رقو  : " في مرتبة متدنةة
توووونص يمووووى أال " البحووووث العممووووي ةعتبوووور مووووال الوظوووواوو الميمووووة ليووووذه 

ع البحووث تّ التامعووات، حتووث تفتقوور ىووذه التامعووات إلووى وتووود بوورام  ُتشوو
ة التودر س يموى التدر سي أليضاء ىتو العممي، إضافًة إلى ز ادة العبء

 "  حسوواب البحووث العممووي
م ووال تقسووة  الم رتووات البحثةووة فووي ةُ ،  مووا ( 0) 

 :  التامعات المتبةة إلى ثبلثة أنواع، ىي
 . ىمشار ع الت رج البحثةة في المرحمة التامعةة األول -1

 . طار حاألو  رساولم رتات برام  الدراسات العمةا مال ال -2

 . التدر س ىتوة أيضاء تنشرىا التي العممةة والمقاالت البحوث -3
بالتووالي سوونحاوح فووي ىووذه الدراسووة مناقشووة موضوووع البحووث العممووي فووي  

العمو  االتتمايةوة، موال  وبلح التر توز يموى مشوار ع الت ورج البحثةوة فوي 
إلوووى م رتووووات البحثةووووة مووووال بوووورام   ةً ، إضووووافىالمرحموووة التامعةووووة األولوووو

 . يا أكثر أنواع الم رتات البحثةة توثةقاالدراسات العمةا،  ون
ال الدراسات السوستولوتةة المتعمقة بأىمةة البحث العممي تبدو شحةحة إ 

ذ ر فوووووي السوووووةاال العموووووو  االتتمايةوووووة وبشووووو ل  ووووواص فوووووي تُووووووال تكووووواد 
 ُتوولّ التامعووات المتبةووة، وىووو أموور مفيووو  لعوودة أسووباب لعوول أىميووا ابتعوواد 

األسووواتذة قووود ال تتقبووول  أال بعوووضحووواث يوووال ىوووذه الموضوووويات حتوووث بُ ال
 اوووووووووووووووووةشوبي بالعبلقة بتال األستاذ والطالب والتي النقد،  اصة فةما تتعمق

   . الكثتر مال الممارسات التي تحتاج إلى تحستال
 :  أهداف الدراسة -
 :  تيدف ىذه الدراسة إلى محاولة تحقتق اآلتي 
 . في قس  يم  االتتماع إلقاء الضوء يمى واقع العممةة البحثةة -
الكشو يال أى  التحودةات وموواطال الضوعو فوي العممةوة البحثةوة فوي  - 

  . قس  يم  االتتماع
لتعووورف يموووى أىووو  الممارسوووات التتووودة فوووي قسووو  يمووو  االتتمووواع فوووي ا -

  . المتاح البحثي ُبغةة تعز زىا
فتووود العممةوووة البحثةوووة فوووي العموووو  تُ ال وووروج بمعالتوووات وتوصوووةات ربموووا  -
 . فةما تتعمق بوضع معاتتر لمتودة البحثةة ةً تتمايةة  اصاال
لفت انتباه المسسولتال في الكمةات والتامعوات وفوي التعموة  العوالي إلوى  -

م ووال أال ةُ ضوورورة وضووع معوواتتر لمتووودة البحثةووة فووي العمووو  االتتمايةووة 
 . سدي إلى تحستال وتطو ر الم رتات البحثةةتُ 
راسوووات أ ووورى تيووودف إلوووى مز ووود موووال أال تفوووتح ىوووذه الدراسوووة أبوووواب لد -

 . ةة البحثةةممالتحستال والتطو ر في الع
 :   أهم تساؤالت الدراسة -
 ما واقع البحث العممي في قس  يم  االتتماع ؟ -
واتووووو تووووودة البحووووث العممووووي بقسوووو  يموووو  تُ مووووا أىوووو  التحوووودةات التووووي   -

 االتتماع ؟
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 ؟   االتتماعما أى  الممارسات البحثةة التتدة الموتودة بقس  يم -
 م ال الولوج إلى تحقتق التودة البحثةة في العمو  االتتمايةة ؟ةُ تو   -
 :  المفــاهيــــم الرئيسية -
ل لوضوع ّصويممةوة منظموة، تيودف إلوى التو "ىوو  البحث العممـي : -1

حوووددة، أو إتابوووة لتسووواسالت معتنوووة باسوووت دا  أسوووالتب مُ حمووووح لمشووو بلت 
 ، أةضوًا ىوو ( 3)  " ى معرفوة يممةوة تدتودةحوددة ُةم وال أال توسدي إلومُ يممةة 

متمويوة موال التيوود المنظموة التوي ةقوو  بيوا الفورد باسوت دا  األسووموب " 
العممي في سوعةو لز وادة سوةطرتو يموى بتوتوو، واكتشواف ظواىرىوا وتحدتود 

 " العبلقة بتال تمك الظواىر
 (2 ) . 

ثموووة فوووي وُةقصووود بوووو فوووي ىوووذه الدراسوووة بأنوووو "  ووول األيمووواح العممةوووة المتم
البحوووث والرسوواول واألطووار ح التووي ةقووو  بيووا الطمبووة وفووق قوايوود المووني  
العمموووي وتضوووتو لممعرفوووة السوسوووتولوتةة إضوووافة تدتووودة، وةسوووتفاد موووال 

 . نتاوتيا في حمحمة القضاةا والمش بلت المتتمعةة
درتوة التمّتوز فوي المنوت  نتتتوة لمعممةوات المقدموة، ىوي "  الجودة : -2

، ( 4 ) "الصحةح مال أوح مورة العمل الصحةح يمى النحوتأدةة  وةقصد بيا
تحسوووتال وتطوووو ر القووودرات والمعوووارف والميوووارات مثووول فوووي تتوبوووذلك فيوووي 

 . لم رتات العممةة التعمةمةة والبحثةة
ُةعود مفيوو  التوودة البحثةوة مفيوموًا سوةاقةًا تتوأثر الجودة البحثية :  -3

ا، ذلوك التمّتوز أو التوودة بالظروف المحةطة بالبحث والبتوة التي توت  فتيو
العالةة لمبحث ُتشتر بش ل مباشور إلوى م رتوات وأنشوطة وقودرات بحثةوة 
يالةة التودة بالنسبة لمتاليوا ومتتمعيوا المحموي والودولي، وحتوث أنوو ال 
توتوود معوواتتر فاصوومة ومقبولووة، أو حتووى مقوواتةس مبلومووة ونموواذج محووددة 

ر تعبتوورًا حقةقةووًا ّبووعتُ ي بمغووة مووال شووأنيا تحدتوود ىووذا التفوووال أو التمّتووز البحثوو
 يال تودة القدرات أو األداء البحثي بش ل يا 

 (5  ).  
وُةقصوود بيووا فووي ىووذه الدراسووة " متمويووة مووال ال صوواوص والسوومات التووي 
تتعوول يممةووة إنتوواج البحوووث فووي العمووو  االتتمايةووة تتفايوول مووع المحووة  

أطتر الدولةوووووة، فوووووي ظووووول سوووووةاقات توووووو المتتمعوووووي والمتغتووووورات اإلقمةمةوووووة 
  ." األستاذ والطالبعزز العبلقة البحثةة بتال تُ واضحة، ومحددة، 

تأسس قس  يم  االتتماع في تامعة طرابمس  : قسم عمم االجتماع -
ى قسوو  الدراسووات االتتمايةووة، ضوومال أقسووا  مّ سوومُ ، تحووت   09660966العووا  

شوورف يمتيووا كنووذاك منظمووة تُ  مةووة المعممووتال العمةووا بطوورابمس، التووي  انووت 
أصوووبح القسووو  ُةعووورف باسووو  قسووو  الفمسوووفة    09670967، وفوووي العوووا  التونسووو و

ويمووو  االتتمووواع، بعووودما انضووومت  مةوووة المعمموووتال إلوووى التامعوووة المتبةوووة، 
لتعرف باس   مةة التربةة، واسوتمر الورب  موا بوتال يمو  االتتمواع والفمسوفة 

فوووي  مةوووة التربةوووة لسووونوات، حتوووث اتتيوووت م رتوووات القسووو  كنوووذاك إلوووى 
   09810981تتمووايي والعموول االتتمووايي، وفووي العووا  التوودر س، والبحووث اال

انفصوول يموو  االتتموواع يووال الفمسووفة، وأصووبح قسوو  يموو  االتتموواع قسوومًا 
فوي و قاومًا بذاتو، وتوسعت بذلك متاالتو وفرويو الت صصوةة المتنويوة، 

 –أصبح قس  يم  االتتماع مال ضمال أقسا   مةة اآلداب     09960996العا  
 . - تامعة طرابمس

ـــدكتورا  وأطـــار   الماجســـتير رســـائ  مأهـــ اســـتعراض - ـــي ال          الت
جامعـة  – االجتمـاع عمـم بقسـم والدراسـة البحـث طـور في تزال ال

   : طرابمس
البحثةووة لبرنووام   م رتوواتال إنتوواج  وووال  يمووى التأكتوود نووود بوودء ذي بوواد 

 اإلنتووواج وأفضووول أكثووور موووال ةعتبوووربقسووو  يمووو  االتتمووواع  العمةوووا الدراسوووات
 الرسواولينواو ال موضوويات  لوتفحصو ّتو، بالتوالي تو  التو ًقواتوثة المعرفي

يوووودف محاولووووة ، بوالدراسووووة البحووووث طووووور فووووي تووووزاح ال التوووويواألطووووار ح 
فوووي يمووو  المتنويوووة متووواالت مف يموووى مووودى مقاربوووة ىوووذه البحووووث لرّ عوووالت

تضومنو موال قضواةا توموا عاش، مُ الالواقع المتتمعي ويبلقتيا ب ،االتتماع
ال وتوود صوعوبات تتعموق بمسوألة التوثتوق إال وبوالرغ  مو، وظواىر م تمفة

تمّ نووووا مووووال الحصوووووح يمووووى قاومووووة ينوووواو ال تحتوووووي يمووووى  التث  أال البوووواح
 يموو  موضووويات الماتسووتتر والوود توراه مووال شووعبة الدراسووات العمةووا بقسوو 

               ووووبلح العووووا  التووووامعي طوووورابمس تامعووووة – اآلداب  مةووووة–  االتتموووواع
تال فوووي شووو ل ل البووواحث  تووو  تصووونةفيا موووال قبوووحتوووث  ،مم  20172017  ––  20162016

المواضووةع سووواء أكانوووت قاومووة تتضوومال متوواح الت صووص وُةقابميووا يوودد 
 حتث تمعوت القاوموة، د توراهأ  يمى مستوى الماتستتر يمى مستوى ال

 ((1919)) ةحمول ،موضووياً  ((4040))حووالي  وتضومنت ينواًنوا، ((5757)) حووالي
ت صووص بالنسووبة لرسوواول الماتسووتتر، بتنمووا تضوومنت أطووار ح الوود توراه 

 :التالي النحو ت صص، وىي يمى( ( 1212))موضويًا ةحمل  ((1717))والي ح
 ( يوض  عناو ن رسائ  الماجستير وأطار   الكتورا 1رقم )جدول   

 الدكتورا  الماجستير المجال ر.م
 2 1 عمم االجتماع الطبي 1

 ــــــــ 1 عمم اجتماع الشيخوخة 2

 2 1 المعرفة اجتماع عمم 3

 ــــــــ 2 ر االجتماعيي  التغ 4

 1 ــــــــ المهني االجتماع عمم 5

 2 1 التحديث االجتماعي 6

 الدكتورا  الماجستير المجال ر.م
 ــــــــ 1 عمم االجتماع القانوني 7
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 1 ــــــــ الصناعي االجتماع عمم 8

 1 4 عمم االجتماع السياسي 9

 3 2 عمم اجتماع السكان 11

 ــــــــ 1 عمم االجتماع اإلعالمي 11

 2 2 عمم االجتماع التربوي  12

 2 2 عمم االجتماع االقتصادي 13

 1 1 االجتماعيالتنمية والتخطيط  14

 1 2 المشكالت االجتماعية 15

 ــــــــ 2 عمم اجتماع التنظيم 16
 ــــــــ 4 التنمية البشر ة 17
 ــــــــ 1 عمم االجتماع العائمي 18
 ــــــــ 3 عمم النفس االجتماعي 19
 1 8 دراسات المرأة 21

 ــــــــ 1 عمم االجتماع الر في 21

 17 40 اإلجمالي
 رسوووواول ينوووواو ال تتضوووومال  شوووووفات يمووووى بنوووواءً  البوووواحث تال إيووووداد مووووال التوووودوح:  المصوووودر
 قبول موال الباحثواال يمتيوا تحصول التي المعمومات يمى بناءً  الد توراه، وأطار ح الماتستتر

 .   7102 طرابمس تامعة – اآلداب  مةة – العمةا الدراسات شعبة
  :  أهمها المالحظات من عدد تحديد يمكن الجدول استعراض وبعد

 

متواالت بالنسوبة  أربعوة فوي يوا  بش ل الموضويات يدد ارتفاع -1
يمووو  و موضوووويات،  (8)لرسووواول الماتسوووتتر وىوووي : دراسوووات المووورأة 

 (4)التنمةوووووووووة البشووووووووور ة ، و موضوووووووووويات (4)االتتمووووووووواع السةاسوووووووووي 
بتنموووا فوووي ، موضوووويات (3)يمووو  الووونفس االتتموووايي و موضوووويات، 

أطار ح الد توراه ارتفعت الموضويات بش ل يا  في  مسة متاالت 
 ،يم  االتتمواع الطبويو ، موضويات (3)اتتماع الس اال  يم  :وىي

ويم  االتتماع التربووي  ،والتحدتث االتتمايي ،ويم  اتتماع المعرفة
   . موضوياال لكل ت صصي ويم  االتتماع االقتصاد

أكثوور مووال متوواح نطوواال توود ل ضوومال التووي  الموضوووياتارتفوواع  -2
وىوذا قود ترتوع إلوى يود   ،متاالت الت صص فوي يمو  االتتمواعمال 

المووراد  اتموضووويالالفصوول الواضووح بووتال الت صصووات ينوود ا تةووار 
بوروز الحاتوة إلوى وتوود يبلقوات بتنةوة موا ةعنوي وىوذا ربموا دراستيا، 

أةضوًا يود  التوزا   صصات،  موا ةعنوي موال ناحةوة أ ورى بتال تمك الت
 . بعض أيضاء ىتوة التدر س بالت صص

 أىميا مال متاالت البحث في يم  االتتماع، بعض تيمةش -3
   ،ويم  االتتماع الدتني ،يم  اتتماع المعرفةو  االتتمايةة، النظر ات
ترب   التي العبلقات البتنةة إلى ةّ إضاف المستقبمةة، والبحوث والدراسات

 . رى األالعمو  يم  االتتماع بغتره مال 
 مووال  ووبلح اسووتقراء ينوواو ال بعووض الرسوواول واألطووار ح نتوود أنيووا -4

عواش، حتوث افتقودت مُ ابتعدت يال مشاكل وقضواةا المتتموع وواقعوو ال
تموووووك العنووووواو ال إلوووووى موضوووووويات مثووووول : التطووووورف الووووودتني، الحووووورب 

ة، واليتووووورة غتووووور األىمةوووووة، وانتشوووووار السوووووبلح، والمصوووووالحة الوطنةووووو
 موا أال  والمتتمع المودني، واالنت ابوات والدةمقراطةوة...إل ،، الشريةة

           تمتووود الموضووويات والعنوواو ال التووي توووزاح فووي طووور الدراسووة لوو   ُتوولّ 
                    بالقضووووووووووواةاّ  ةعووووووووووأو اإلقمةموووووووووووي الووووووووووذي  عربوووووووووويال فضوووووووووواءال إلووووووووووى

 .    المشتر ة
تموووااًل فأنوووو      بوووأال تموووك العنووواو ال والموضوووويات نتووودىا  م وووال القووووحةُ وا 

ال تووزاح تعوواني مووال مسووألة االنقةوواد والتسوومة  نحووو موضووويات وينوواو ال 
سومتيا الوبعض بالموضوويات التوي قتموت بحًثوا ودراسوة، ةُ بعتنيا، والتي 

عاشوة، مُ وىذا ةعني استمرار الفتوة بتال القضواةا والظوواىر المتتمعةوة ال
مال موضويات، وىذا ربما ستتعل موال  وبتال مال ما تت  بحثو ودراستو

الوذي الوذي   السوساحالسوساح  الالإإيا، اتُتّل الرساول واألطار ح حبةسة األدراج مثل سابق
البحثةووة فووي البحثةووة فووي   السةاسوواتالسةاسووات  تطووو رتطووو ر  ةم ووالةم ووال   تووو تووو  ::ىوووىووو  ىنوواىنوواةقفووز إلووى الووذىال ةقفووز إلووى الووذىال 

؟ وىوذا موا سونحاوح ؟ وىوذا موا سونحاوح البحووثالبحووث  تموكتموك  توودةتوودة  ضوماالضوماال  موعموعقسو  يمو  االتتمواع قسو  يمو  االتتمواع 
  اإلتابة ينو في الصفحات القادمة .اإلتابة ينو في الصفحات القادمة .

 ت المنهجية :اإلجراءا -
 األقورب  ونوو التحمتموي الوصوفي المني  است دا  ت  : الدراسة منهج -

  يمو  بقسو  العمموي لمبحوث الراىنوة والظوروف الواقوع فيو  إم انةوة إلوى
  دراسوة موني  اسوت دا  تو   موا وتفسوترىا، تحمتميوا ثو  وموال االتتمواع
 ح وبل موال منيتةوة حالوة اسوتنبا  إلى تيدف يممي أسموب وىو الحالة،
 –  مةوة اآلداب – االتتمواع يم  بقس  البحثةة لمعممةة الراىال الواقع دراسة

 المسوتيدفتال موال يودد يموى اسوتبانات توز وع تو  حتوث ،تامعوة طورابمس
 . الدراسة ىذه في ثارةمُ ال لمتساسالت إتابات يمى الحصوح غةةبُ 

 :  اآلتي في الدراسة متتمع ز ّ تتر  :  الدراسة مجتمع -
 الوذتال – طورابمس تامعوة - اآلداب ب مةوة االتتمواع يمو  قسو  أسواتذة -
  ووووووووووووووووووى الود توراه، وأطوار ح الماتسوتتر رسواول يموى اإلشوراف بيو  نوا تُ 

 . فوال  وما مسايد أستاذ درتة ةحمموال 
 أطار ح أو الماتستتر رساول إيداد  بي  ُتنا الذتال العمةا الدارسات طمبة -   

 الرساول ب تابة حالًةا وةقوموال  الدراسةة المواد نتزواأ الذتال وى  الد توراه،
  . البحثةة األطار ح وأ
 مرحموةال فوي الدراسوةة الموواد أنتوزوا الوذتال وىو  التامعةة الدراسة طمبة - 

  . البحثةة مشار عي بإنتاز   وقاموا ،ىاألول التامعةة
مال  ولقد أم ال الحصوح يمى المعمومات واألرقا  ال اصة بمتتمع البحث 

و وووووذلك الدراسوووووة  وووووبلح شوووووعبة الدراسوووووات العمةوووووا بقسووووو  يمووووو  االتتمووووواع، 
                    فةموووووووووووا ت وووووووووووص مرحموووووووووووة الدراسوووووووووووة التامعةوووووووووووة  واالمتحانوووووووووووات بالقسووووووووووو 

 األولى .
  : الدراسة حدود -
 البحث واقع تناوح يمى الدراسة ىذه صرتاقت : الموضوعية الحدود -أ

  وذلوك ، -طورابمس تامعوة – آلدابا  مةوة – االتتمواع يمو  بقسو  العمموي
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 بيو  نوا مُ ال األسواتذة وىو  التودر س ىتووة أيضواء كراء اسوتطبلع  وبلح مال
 إلوى ةً إضواف الود توراه، وأطوار ح الماتستتر رساول يمى واإلشراف التدر س
 ،الذتال أنتزوا مشار ع الت رج ىاألول التامعةة الدراسة طمبة كراء استطبلع

 الد توراه  ُمنا  بي  إيداد رساول الماتستتر وأطار حال العمةا الدراسات وطمبة
. 
 يمو  قسو  يموى الدراسوة ىوذه زتّ وتر  : والزمنيـة المكانيـة الحدود -ب 

:  موووووال الفتووووورة  وووووبلح ، - طووووورابمس تامعوووووة – اآلداب ب مةوووووة االتتمووووواع
 .  مم  20172017//1111//77 : إلى مم  20172017//1010//2424
 : التالية لألسباب االجتماع عمم قسم اختيار و رجع 
 التعامول يممةوة سوّيل وىوذا االتتمواع، يمو  قسو  فوي ةعموبلال الباحثواال -

 . والطمبة التدر س ىتوة أيضاء مع والتعاوال 
 بأحود ُأنة  حتث ،االتتماع يم  قس  واقع بم انتزما تالث  الباح ةووووووووووومعرف -

 تورّأس  موا ،مم  20102010  ––  20082008 مال دةووووووووالم  بلح القس  رواسة الباحثتال
 حوتال في، مم  22001166 العا  االتتماع يم  قس  وتطو ر تحدتث نةلت أةًضا

                          الموووووودة  ووووووبلح بالقسوووووو  واالمتحانووووووات الدراسووووووة رواسووووووة الباحثووووووة تولووووووت

 بعووض والوظوواوو  الميووا  تمووك أكسووبتيما بالتووالي ،مم20162016  --20142014:  مووال
    . والميارات المعارف

 تامعة في االتتمايةة العمو   أقسا أيرال  مال االتتماع يم  قس  ةعتبر -
    . طرابمس

 البحثةة العممةة لواقع ضمرمُ ال  شو محاولة أتل مال : الدراسة أداء -
 مقةاسمل وفًقا استبانة بناء  ّ ت الدراسة أىداف تحقتقلو  ،االتتماع يم  لقس 

 مفتوحوة، أ ورى  بنوود االستبانة تضمنت  ما مغمقة، بنود تتضمال الثبلثي،
 ًقواوف وذلوك الدراسوة بتسواسالت عبلقوةال ذات األسوومة موال يودد يموى تحتووي 

  :آلتيل

 ة وال   أال اإلتابة دةدّ مح أسومتيا  انت التي وىي  ::  المغمقة سئمةاأل -
   . إتابة ال أ  ال، أ  بنع ، التواب

 اإلتابوة، محوددة غتور أسوومتيا  انوت التوي وىوي::    مفتوحـةال سـئمةاأل -
 مقترحاتوك ىوي موا:  مثول الورأي ءإلبودا مفتووح بشو ل ُتتورك اإلتابوة أي

  ؟ لمتطو ر
  : األسئمة  عمى جاباتاإل آلية -
 وممارسوات مسشورات ةمتموك سوتيدفمُ ال أال تعنوي : ( نعـم) بــ اإلتابوة *

 . وداو  مستمر بش ل قةبّ ومط موتودة وأنيا ،السساح
 وممارسوات مسشورات ةمتموك ال سوتيدفمُ ال أال تعنوي ( : الـ) بـ اإلتابوة *

  تنفتوذىا أال أو تزوةواً  موتوودة أنيوا أو  أصوبلً  موتوودة غتور يوا، وأنالسوساح
 . ومستمر احعّ ف بش ل تت  ال
 ةمتمك ال أو ةمتمك قد ستيدفمُ ال أال تعني : ( إجابة ال) بــــ اإلتابة* 

  .السساح يمى اإلتابة ر دتُ  ال لكنو السساح وممارسات مسشرات
 : األداء صدق -

 األساتذة مال يتنة يمى يرضيا  بلح مال االستبانة صدال مال التحقق ت 
 يمى دواكّ أو  االستبانة، فقرات حوح الرأي إبداء مني  مبطُ  حتث المتتبتال،

 . قةاسو أتل مال يدتأُ  ما تقةس االستبانة  وال 
 البةانات تمع يممةة تمت : الدراسة وعينة البيانات جمع خطوات -
 : التالي النحو يمى المستيدفتال مال
 ىتوة أيضاء كانواأ سواء المستيدفتال مال بعدد تصاحباال الباحثاال قا  -

قوا  بعوض   موا الدراسوة، بأىوداف تعور في  غةوةبُ  وذلوك ،طمبوة  أ تودر س
 التأكود توت  لكوي االستبانات يمى باالطبلع بالقس  التدر س ىتوة أيضاء

  .الفقرات وضوح مال
 ستت  التي العمل كلةات وضع بيدف المقاءات مال داً يد الباحثاال يقد -
 لعممةوة زمني تدوح مقترح وضع يمى االتفاال ت   ما البرنام ، تنفتذ بيا

 االسوتبانة باسوت دا  االلتوزا  ضورورة يموى االتفواال تو و  الورأي، اسوتطبلع
 . الغرض ليذا ةدّ المع
 يموى باإلشوراف ةقومووال  الوذتال األساتذة ُتلّ  مال الدراسة يتنة تكونت -

  ّ ت حتال في االتتماع، يم  س بق العمةا الدراسات في واألطار ح الرساول
  ّ تو حتوث الطمبوة، موال المسوتيدفتال ا تةوار فوي القصودةة العتنوةب األ وذ
 الوذتال والطمبوة التامعةوة، المشوار ع بإيوداد قواموا الوذتال طمبوةال ا تةوار
  .المذ ور بالقس  البحثةة واألطار ح الرساول بإيداد ةقوموال 

 االستبانة المستيدفة، المتمويات يمى استبانات ثبلث يدد توز ع  ّ ت -
 الثانةة واالستبانة أستاذ،( ( 1313)) ويددى  األساتذة مىي توز عيا ت  ىاألول

ى  ويدد البحثةة واألطار ح الرساول بإيداد ةقوموال  الذتال طمبةال ت ص
 ،طالب بمرحمة الماتستتر ((1212مبة في مرحمة الد توراه، و)ط ((0909))

 التعمة  مرحمة في  رجالت مشار ع طمبة ت ص وىي الثالثة واالستبانة
  . بطبل ((1010))  ويددى التامعي

  : المستهدفين عمى االستبانات توز ع في الفعمي لبدءا -
: موال الفتورة  وبلح أسوبويتال لمودة االسوتبانات توز وع يممةوة سوتمرتا -

 بمقواءات يمتتُ اسو حتوث، مم  20172017//1111//77: إلوى مم  20172017//1010//2424
  ّ تو  المستيدفتال، طمبةال وبعض ،التدر س ىتوة أيضاء بعض مع ةتقابمة

 . الدراسة مال الغرض إةضاح
 التحدةات مناقشة غةةبُ  وذلك التحاور ة  المقاءات مال اً يدد الباحثاال يقد -

 . واتيتيما التي والصعوبات
 : النتائج عرض -
 يتنوة أفراد  صاوص التّ ُتب ((22))  رق  التدوح  ::  العينة خصائص : أوالا 

 العمموي لووووووالمسى ،التونس بحسو التودر س ىتووة اءوووأيض موال الدراسوة
 ال برة سنوات ويودد نتزة،مُ ال البحوث ويدد العممةة، تبرُ ال أو والدرتات

   .الرساول واألطار ح  يمى اإلشراف في
 %%69.2369.23 بمغت الذ ور نسبة أال( ( 22)) التدوح مال تتضح   :الجنس *
موال ُتوّل أيضواء ىتووة  %%    7766..3300اإلنواث نسوبة بمغت بتنما العتنة، مال

  س بقس  يم  االتتماع بشعبة الدراسات العمةا . التدر 
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 حمموة موال العتنوة  ول أال( ( 22))  التودوح موال تتضوح  : العممـي * المؤهـ 
 حمموة يموى تحظور بالتامعوة العمةوا الدراسوات الوحة لكوال  وذلك الد توراه،
     . العمةا الدراسات برام  في التدر س الماتستتر

               دراسةال مجتمع عينة خصائص وض ي   (2) رقم جدول
 ( التدر س هيئة أعضاء) 

 البيان م.ر
 النسبة التكرار الفئات

 المئوية

 
1 

 الجنس
 % 69.23 9 ذكر
 % 30.76 4 أنثى

 % 100 13 المجموع

2 
  المؤه 
 العممي

 % 100 13 دكتورا 

 %100 13 المجموع

 
3 

 العممية الدرجة

 % 53.84 7 مساعد أستاذ
 % 30.76 4 مشارك أستاذ

 % 15.38 2 أستاذ
 %100 13 المجموع

 
4 

 البحوث عدد
 نجزةم  ال

 % 46.15 6 10 -5 من

 % 23.07 3 16 -11من 

 % 23.07 3 22 -17من 
 % 7.69 1 فأكثر 23من 

 % 100 13 المجموع

 
5 

عدد سنوات 
الخيرة في 

عمى  اإلشراف
 الرسائ 
 واألطار  

 %61.53 8 7 -1من 
 % 23.07 3 14-8من 

 % 15.38 2 21-15من 

 %100 13 المجموع                   

 العتنوة أفوراد نسوبة أال إلوى ((77))رقو  التودوح شوترةُ  : العمميـة الدرجة *
 نسوبة، أيمى وىي ،%53.84 بمغت مسايد أستاذ درتة ةحمموال  الذتال
 ،% 30.76بمغوت حتوث مشوارك أسوتاذ درتوة ةحممووال  الوذتال ذلوك تموي
  أقول وىوي%   15.38أسوتاذ درتوة ةحممووال  الوذتال نسوبة بمغوت بتنموا
 . نسبة
 أفوراد يدد بأال ((77)) رق  التدوح مال تتضح : نجزةم  ال البحوث عدد *

 %، 46.15 بمو  10 -5 موال بحووث يودد بإنتواز قواموا الوذتال العتنوة

 16 -11 مال بحوث يدد بإنتاز قاموا الذتال العتنة أفراد يدد بم  بتنما
 بإنتاز قاموا الذتال العتنة أفراد يدد بم  حتال في ،% 23.07 نسبتو ما

 نسوبة بمو  بتنموا ،% 23.07 نسوبتو امو 22 -17 موال البحووث يودد
 .%   7.69فأكثر  23 تتاوزت بحوث يدد بإنتاز قاموا الذتال

وىذا مسشر أ ر ُةسايد يموى معرفوة مودى توودة البحوث العمموي وىوو يودد 
نتاتةة الباحث مقارنًة بسنوات ال ب  رة .البحوث وا 

واجه األستاذ في تحقيـق ت  التي  المعوقات بأهم يتعمق فيما : ثانياا 
 الجودة البحثية :

 يود  يموى دواّكوأ العتنوة أفوراد ُتولّ  أال ((33)) رقو  التودوح موال تتضوح -
 البحووث إلتوراء األسوتاذبيوا  ةسترشود العمموي لمبحوث سةاسوات وتوود

 موا عودبُ ال ىوذا يموى دواّكوأ الوذتال العتنوة أفوراد نسوبة بمغوت حتوث العممةوة،
 العنواو الفوي  ووال  اً د موا تو  تناولوو سوابقّ وس تُ وىذا ما  %، 84.61 نسبتو

 نحووو والتسوومة  االنقةوواد مسووألة مووال عووانيتُ  تووزاح الالبحثةووة  والموضووويات
 .   بعتنيا ويناو ال موضويات

 غةواب يموى دواّكوأ العتنوة أفوراد  ول أال إلوى ((33)) رقو  التودوح ُةشوتر -
 نسوبة بمغوت حتوث االتتمواع يمو  في لمت صصتالا بتال البحثةة الشراكة

 موا وىوذا ،%100 نسوبتو موا عودبُ ال ىوذا يموى دواُكوأ الوذتال العتنوة أفوراد
 ةً إضواف التودر س، ىتووة أيضواء بوتال موا التمايةوة أليمواحا فقوداال ده ّ س تُ 

 قموةتضوح ت  موا التمايةوة، واألنشطة البرام  انعدا  مال حالة وتود إلى
، و ارتوو القسو  دا ول المت صصوة الدور وة ةوةالعمم والنقاشوات المقواءات

 بمغت حتث الممارسات ىذه مثل وتود يد  إلى العتنة أفراد حتث أشار
 ىوذه دورموال أىمةوة  بوالرغ  ،%92.30  ذلوك يموى دواّكوأ الوذتال نسوبة

 ،السوسوتولوتي الحقول فوي العممةوة المعرفوة إثراء في والنقاشات الممتقةات
 أفوراد  شوو  موا ،البحثةوة العممةوة تو ودتودفع نحوو ت وىي مةادتنيا ب افة
 التودر س ىتووة أيضواء بوتال العبلقوات فوي ضعو حالة وتود يال العتنة

 دواّكوأ الوذتال نسوبة بمغوتو  التموايي موللمع بحوث فورال  تش تل لعد  تأد
ال يقد المقاءات والنقاشوات العممةوة إوبش ل يا  ف %،84.61 ذلك يمى

ح السوسوتولوتي وموود بشو ل دوري والغووص فووي غموار البحووث فوي المتووا
يتووووف الفوووورص تُ أواصوووور التعوووواوال المشووووترك بووووتال أيضوووواء ىتوووووة التوووودر س 

وعااار   وتبااادا الربااارا الكتسوواب المعمومووات والمعووارف والميوووارات 

مع اآل ر ال في  ل ما تتعمق بالبحث العممي، وىذا موال  األفكار واآلراء
 م رتوووووات الشوووووأنو تووووونع س يموووووى األداء البحثوووووي ويموووووى مسوووووتوى توووووودة 

 ثةة .البح
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 واجه األستاذت  المعوقات التي  أهمي وض  ( 3) رقم جدول
 في تحقيق الجودة البحثية 

 

 يد يمى  دواكّ أ العتنة أفراد غالبةةأال  ((33))  رق  التدوح مال تتضح -
 الكمبتوتر  است دا  الحدتثة التقنةة مع لمتعامل المناسب در بالت توفتر

 مثل غةاب يمى دواكّ أ الذتال العتنة أفراد نسبة بمغت حتث واالنترنت،
د أفراد العتنة مال تية أ رى يمى كّ ،  ما أ%84.61 الممارسات ىذه

أال وتود برام  التدر ب وبناء القدرات لعضو ىتوة التدر س في متاح 
عزز البحث العممي المتصل بالتقنةة الحدتثة، ةُ حتال آل ر، التقنةة مال 

الميار ة والعممةة بما ت د  العممةة البحثةة،  م اناتاإلسي  في تطو ر ةُ و 
 و دفع بالتالي نحو تأصتل التودة البحثةة .  

موال أفوراد العتنوة ُتسّ ودوال  %84.61مال التدوح السوابق أال   ما تبّتال -
  موووق فوويسووي  ىووذه المراكووز تُ بحثةووة حتوووث يمووى أىمةووة وتووود المراكووز ال

 واآلراء، األف وار ويورض ال بورات، وتبادح المقاءات، لعقد المناسبة البتوة
 نتواو  لنشور والسوعي العممةوة، واألبحواث بالدراسوات القةوا  يموى والتشتةع
  األ ووذ بغةووة الم تصووة لمتيووات إةصوواليا ومحاولووة واألبحوواث، الدراسووات

 .  بيا
 موووال المبحووووثتال أّكووودوا يموووى %69.23أال  ((33))رقووو   ال موووال التووودوحبوووتّ ت -

يوود  توووّفر الكتووب والوودور ات العممةووة التووي ُتعوود مووال المسووتمزمات األساسووةة 
المتعمقوة  ةً و اصو دوال إنتازى  ألبحاثي  لمبحث العممي، األمر الذي ةحوح
فوووي  سثر يموووى إنتووواج البحووووث العممةوووةُتوووبالمواضوووةع الحدتثوووة ، وىوووذا بووودوره 

 وتي  ّمًا و ةفًا .الحقل السوستول
 

 الجامعة وخارج داخ  البحوث نشر فرص ضعف  عدب  ال

 المئوية النسبة التكرار التقييم
 % 76.92 10 نعم
 % 23.07 3 ال

 % 100 13 المجموع
 عممية ببحوث القيام عن التدر س األساتذة من الكثير يفض   عدلب  ا

 المئوية النسبة التكرار التقييم
 % 69.23 9 نعم
 % 30.76 4 ال

 % 100 13 المجموع
 البحثية المراكز إلى التدر س هيئة لعضو قصير إيفاد برامج وجود عدم  عدالب  

 المئوية النسبة التكرار التقييم
 % 100 13 نعم
 وووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووو ال

 % 100 13 المجموع
   الجامعةو  الكمية مستوى  عمى البحثية والبرامج األنشطة قمة  عدب  ال

 المئوية النسبة التكرار التقييم
 % 84.61 11 نعم
 % 15.38 2 ال

 % 100 13 المجموع

 إلجراء األستاذ بها يسترشد العممي لمبحث سياسات وجود عدم  عدب  ال
   العممية البحوث

 المئوية النسبة التكرار التقييم
 % 84.61 11 نعم
 % 15.38 2 ال

 % 100 13 المجموع
 االجتماع عمم في المتخصصين بين البحثية الشراكة غياب عدب  ال

 المئوية لنسبةا التكرار التقييم
 % 100 13 نعم
 وووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال

 % 100 13 المجموع
 داخ  المتخصصة الدور ة العممية والنقاشات المقاءات قمة عدب  ال

 وخارجه القسم
 المئوية النسبة التكرار التقييم
 % 92.30 12 نعم
 % 7.69 1 ال
 %100 13 جموعالم
              الحديثة التقنية مع لمتعام  المناسب التدر ب توفير عدم عدب  ال

 (ت واالنترن الكمبيوتر استخدام )
 المئوية النسبة التكرار التقييم
 % 84.61 11 نعم
 % 15.38 2 ال

 %100 13 المجموع
 والجامعة الكمية في البحثية المراكز غياب  عدب  ال

 المئوية النسبة التكرار التقييم
 % 84.61 11 نعم
 % 15.38 2 ال

 %100 13 المجموع
 لمبحث العممية والدور ات الكتب توفر عدم  عدب  ال

 المئوية النسبة التكرار التقييم
 % 69.23 9 نعم
 % 30.76 4 ال

 % 100 13 المجموع
 تشكي  لعدم أدى التدر س هيئة أعضاء بين العالقات ضعف  عدب  ال

 الجماعي عم لم بحث فرق 
 المئوية النسبة التكرار التقييم
 % 84.61 11 نعم
 % 15.38 2 ال

 % 100 13 المجموع
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مال أفراد العتنة مال  بلح التدوح السوابق أال ضوعو  %76.92أّكد  -
فرص نشر البحوث دا ل و ارج التامعة ُةمثل ياوق مال معوقات تودة 

ى ارتفواع تكمفوة النشور وأةضوًا يود  رتعوا سوبب ذلوك إلوأالبحث العممي، و 
وتوووود سةاسوووة مدروسوووة موووال قبووول الكمةوووة والتامعوووة لتم وووتال يضوووو ىتووووة 
التدر س مال نشر بحوثو، والحاتة إلى وتوود متموة محّ موة  اصوة بعمو  
االتتموواع، وُةم ووال أال ُنبلحووإل مووال اإلتابووات التووي قوودميا المبحوثوووال أال 

التامعووة غتوور راغبووة المتوواح غتوور متوواح فووي نشوور البحوووث، وأال الكمةووة و 
 لمقةا  بيذه الميمة أو الوظةفة . 

مال المبحوثتال أّكدوا يموى أال  %69.23تبّتال مال التدوح السابق أال  -
فضول التودر س يوال إتوراء البحووث العممةوة، حتوث ةُ يضو ىتوة التدر س 

تنحصور دوره فوي التوودر س وتقودة  المحاضورات بوودح الولووج الحقةقوي إلووى 
لوتةة، فالعممةووة البحثةووة تحتوواج إلووى بتوووة دايمووة إنتوواج المعرفووة السوسووتو 

طووبلع يمووى مسوواندة،  مووا تحتوواج إلووى تتدتوود فووي المعووارف وال بوورات واإل
  ل ما ىو تدتد .     

دوا يموووى أىمةوووة ّكوووأال  ووول أفوووراد العتنوووة أ (3)تتضوووح موووال التووودوح رقووو   -
،  %100وتود برام  إةفواد قصوتر إلوى المراكوز البحثةوة بنسوبة لالحاتة 
تةح مثل ىوذه البورام  أليضواء ىتووة التودر س فرصوة التفايول موع تُ حتث 

عوووزز انطبلقيووو  لمبحوووث وةغنوووي  بوووراتي  ةُ المسسسوووات والمراكوووز البحثةوووة و 
 وةطمعي  يمى كفاال بحثةة تدتدة .

مووال أفووراد العتنووة أّكوودوا يمووى  %84.61تبووّتال مووال التوودوح السووابق أال  -
لكمةوووة والتامعوووة ُتعتوووق أال قموووة األنشوووطة والبووورام  البحثةوووة يموووى مسوووتوى ا

توودة البحوث العممووي، مموا ةحووّد موال إطووبلع أيضواء ىتوووة التودر س يمووى 
 ل ما ىو تدتد في األبحاث العممةة األمر الذي ستنع س يموى إنتاتةوة 

 البحوث بالقس  .
فاألنشطة والبرام  البحثةة تعمل يمى إثراء الرصتد العممي والمعرفي 

 . معرفي لتحقتق م انة يممةةلعضو ىتوة التدر س، وتكو ال تراك  
اإلشـراف  مرحمـة واجـه األسـتاذ فـيت  التـي  المعوقـات أهـم:  اا ثالثـ

 : عمى الرسائ  واألطار  
مال أفراد العتنة  % 92.30أال ما نسبتو  (4)تبّتال مال التدوح رق   -1
 ةقوموووووال  الووووذتال الطمبووووة مووووع دور ووووة اتتمايوووواتدوا يمووووى أىمةووووة يقوووود ّكووووأ

سوي  فوي إثوراء البحوث، تُ مبلحظوات المشورف ، ذلوك ألال يمتي  باإلشراف
ل ىووذه االتتمايووات مسشوور ُةحوودد موودى نتوواح يممةووة اإلشووراف،  ّ شووتُ  مووا 

إضوووافًة إلوووى أال توووأ ر المشووورف فوووي متابعوووة الطالوووب وا يطاووووو  التغذةوووة 
الراتعووة سووُتسدي إلووى طوووح الفتوورة البلزمووة لبلنتيوواء مووال الدراسووة، فعممةووة 

نسووا نةة وتربوةووة وأ بلقةووة تقتضووي متابعووة اإلشووراف ليووا أبعوواد أكادةمةووة وا 
 الطالب بش ل دوري ومستمر .   

مال أفراد العتنوة أّكودوا يموى  %61.53تبّتال مال التدوح السابق أال  -2
أال ُشعبة الدراسات العمةا بالقس  ممتزمة بوضوع معواتتر محوددة فوي  تابوة 

ميموووة تووودًا لتوووودة البحوووث اليووووامش والمراتوووع، ذلوووك أال ىوووذه الممارسوووة 

مي؛ بايتبارىا إحدى أساسةات العممةة البحثةة، والتزا  الطالب ب تابة العم
اليوووووامش والمراتووووع وفًقووووا لمعوووواتتر محووووددة ىووووو ضووووماال لؤلمانووووة العممةووووة 

 بالتالي تدفع نحو الولوج لتحقتق التودة البحثةة .
 األستاذ  واجهت   التي المعوقات أهمي وض   (4) الجدول رقم

 : اإلشراف األكاديمي مرحمة في
 باإلشراف تقوم الذين الطمبة مع دور ة اجتماعات تعقد ه   عدب  ال

  عميهم؟

 المئوية النسبة التكرار التقييم

 % 92.30 12 نعم

 % 7.69 1 ال
 % 100 13 المجموع

عبة تقوم ه     عدب  ال  محددة معايير بوضع بالقسم العميا الدراسات ش 
 ؟ والمراجع الهوامش كتابة في ومعتمدة

 المئوية النسبة التكرار تقييمال

 % 61.53 8 نعم
 % 38.46 5 ال

 % 100 13 المجموع

 منها؟ االستفادة يمكن بحيث الرسائ  لنتائج أهمية بوجود تعتقد  عدلب  ا

 المئوية النسبة التكرار التقييم

 % 84.61 11 نعم
 % 15.38 2 ال

 % 100 13 المجموع

 الواقع من حقيقية مشاك  عميها رفتش التي الرسائ  تعكس ه   عدب  ال
 المجتمعي؟

 المئوية النسبة التكرار التقييم

 % 92.30 12 نعم
 % 7.69 1 ال

 % 100 13 المجموع
 التخصص؟ مجال في إضافة ت مث  عميها شرفت   التي الرسائ  ه   الب عد

 المئوية النسبة التكرار التقييم

 % 100 13 نعم
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووو ال

 % 100 13 المجموع

مال أفراد العتنة اتفقووا يموى  %84.61ال مال التدوح السابق أال تّ تب -3
أىمةة نتاو  الرساول التي ةقوموال باإلشراف يمتيا بحتث ُةم ال االستفادة 

ةوواال بداةووة منيووا فووي معالتووة العدتوود مووال القضوواةا، وتعتبوور فووي بعووض األح
مبحووث فووي مواضووةع تدتوودة تثترىووا نفووس الظوواىرة محوول الدراسووة والبحووث، ل

 الود توراه وأطوار ح الماتستتر رساول وىذا في الحقةقة تتعارض مع واقع 
حتوث تبوتال  ،االتتمواع يمو  بقسو  والدراسوة البحوث طوور في تزاح ال التي

 ضوووواةاوق مشووواكل يوووال ثتووووًرا  ابتعووودت واألطوووار ح الرسوووواوللنوووا بووووأال تموووك 
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 موضووويات إلووى العنوواو ال تمووك افتقوودت حتووث عوواش،مُ ال وواقعووو المتتمووع
 والمصوالحة السوبلح، وانتشوارالحر ات االحتتاتةة واالتتمايةوة، :  مثل

 ...إل  .والدةمقراطةة واالنت ابات المدني، والمتتمع الوطنةة،
 %92.30ح التدوح السابق أال أفوراد العتنوة اتفقووا بموا نسوبتو ّض و تُ  -4

أال الرسوواول التووي ةقوموووال باإلشووراف يمتيووا تع ووس مشوواكل حقةقةووة يمووى 
عوواش وىووي بمثابووة مووركة ياكسووة لحةاتنووا التومةووة بمووا تحممووو مُ مووال الواقووع ال

موووال ظوووواىر ومشووواكل وقضووواةا وأزموووات، وىوووذا أةًضوووا تتعوووارض موووع واقوووع 
 االنقةوووواد مسووووألة مووووال تعوووواني تووووزاح الينوووواو ال الرسوووواول واألطووووار ح التووووي 

، بوالرغ  موال تأكتود أفوراد العتنوة بعتنيوا وينواو ال ضووياتمو  نحو والتسمة 
أال الدراسوووة العممةوووة البووود أال تكووووال ليوووا يبلقوووة وثةقوووة بوووالواقع المتتمعوووي 
بتوانبو اإلتتابةة والسمبةة والذي ةعتبر المغذي والصما  الذي تنيول منوو 

 البحوث والدراسات موضوياتيا وقضاةاىا . 
يموى  %100د العتنوة اتفقووا بنسوبة تبّتال مال التدوح السابق أال أفرا -5

أال الرسوووواول التووووي ةقوموووووال باإلشووووراف يمتيووووا ُتمثوووول إضووووافة فووووي متوووواح 
الت صوووص، وُةم وووال االسوووتناد إلتيوووا إلوووي تانوووب المراتوووع األساسوووةة فوووي 
تدر س الموواد المقوررة لموا تتمتوز بوو ىوذه الرسواول موال موضوويةة ويممةوة 

وال تصووومة  مقةووواس إلوووى  ووو بتقووودترناذلوووك  عوووزى ةُ فوووي البحوووث والتحمتووول، و 
 ) نعـم ، ال ، ال إجابـة (االستبانة تتكوال مال ثبلثة مستوةات فق  ىوي : 

مووامي  متوواح ال تةووار مسووتوةات توودرج أال أفووراد العتنووة لوو  ة ووال إبالتووالي فوو
 اإلتابوووةحتوووث أال ىوووذه  ،(نعـــم)أ ووورى، بالتوووالي  انوووت  ووول إتابووواتي  بووووو 

زاح فووي طوووور تتعووارض مووع واقوووع ينوواو ال الرسووواول واألطووار ح التووي ال تووو
 بعوض تيموةشوتوود ليوا سوتعراض سوابق اال مال  وبلح تّ تبوالتي الدراسة 
 االتتمايةووة، النظر ووات أىميووا مووال االتتموواع، يموو  فووي البحووث متوواالت

 والبحوووووث والدراسووووات الوووودتني، االتتموووواع ويموووو  ،المعرفووووة اتتموووواع ويموووو 
 غتورهب االتتمواع يمو  تورب  التوي البتنةوة العبلقوات إلوى ةً إضواف المستقبمةة،

    .  رى األ العمو  مال
 : بالطمبة الخاصة االستبانــات نتـــــائج -
 يتنة أفراد  صاوص التّ ُتب ((55))رق   التدوح:  العينة خصائص : أوالا  

 حسوب طمبوة مشوار ع الت ورج وطمبوة الماتسوتتر والود توراه، موال الدراسوة
 . العممي والمسىل التنس،

بالنسوبة لطمبوة  الوذ ور نسوبة أال ((55)) التودوح موال تتضوح    : الجـنس *
 اإلنواث نسوبة بمغوت بتنموا العتنوة، موال %10 بمغوتمشوار ع الت ورج 

موال % 8.33أما في مرحمة الماتستتر فقود بمغوت نسوبة الوذ ور  %،90
فوووي حوووتال بمغوووت نسوووبة  %،90أفوووراد العتنوووة، بتنموووا بمغوووت نسوووبة اإلنووواث 

 أمووا اإلنوواث فقوود بمغووت %،33.33الطمبووة الووذ ور فووي مرحمووة الوود توراه 
 مال أفراد العتنة .  %66.66نسبتيال 

توز وع العتنوة حسوب   ((55)) رقو  التودوح موال تتضوح  :  العممـي * المؤهـ 
 مووال %33.33" المةسووانس "  طمبووة الدرتووة التامعةووة، فقوود بمغووت نسووبة 

أفراد العتنة، بتنما نسبة الطمبة الحاصمتال يموى دبموو  دراسوات العمةوا موال 

تواءت نسوبة الطمبوة حواممي في حوتال  %،40طمبة " الماتستتر " بمغت 
   . % 29.03" الد توراه " 

  (الطمبة) الدراسة مجتمع عينة خصائص وض ( ي  5) رقم جدول
 

 البيان

 المئوية النسبة التكرار

 دكتورا  ماجستير ليسانس دكتورا  ماجستير ليسانس

 %33.33 % 8.33 % 10 3 1 1 ذكر

 %66.66 % 91.67 % 90 6 11 9 أنثى
 % 100 % 100 %100 9 12 10 المجموع

   الجامعية الدرجة حسب العينة وز عت 

 المئوية النسبة التكرار البيان

 % "33.33 10 ليسانس
 دراسات دبموم
  ماجستير  عميا

12 40 % 

 دراسات دبموم
 دكتورا  "عميا

9 29.03% 

 %100 31 المجموع

 : لبحثا بةكتا مرحمة فيالطالب  ت واجه التي المعوقاتأهم  : ثانياا 
% ليســـــانس، 50) أال موووووا نسوووووبتو  (5) رقووووو موووووال التووووودوح  تبوووووّتال -1

دوال ّ ومال أفوراد العتنوة ُتس  % دكتورا  ( 77. 77% ماجستير، 91.67
يمووى أال ُشووعبة الدراسووات العمةووا بالقسوو  والمتنووة العممةووة لوو  ُتحووددا قووواو  

 يووووودد ارتفووووواع وتوووووود دهّ وووووس تُ  موووووا وىوووووذابالموضوووووويات الُموووووراد دراسوووووتيا، 
عزى ةُ محددة، وبش ل  اص في متاح المرأة و  متاالت في ضوياتالمو 

 بمغووترتفوواع نسووبة الباحثووات مووال الطمبووة التووي إذلووك حسووب تقوودترنا إلووى 
 بيذا المتاح . المسطر ال األساتذة اىتمامات إلى ةً إضاف ،%90 تيالنسب
% ليســـــانس، 100) موووووال التووووودوح السوووووابق أال موووووا نسوووووبتو  تبوووووّتال -2

مووال أفووراد العتنووة تووروال أال  دكتــورا  (% 88.88ماجســتير، % 91,67
قمة الممتقةات والمنتدةات العممةة ُتسثر يمى التزّود بالمعرفة العممةة، ذلك 
أال الممتقةوووات والمنتووودةات العممةوووة تسوووايد يموووى االطوووبلع يموووى األبحووواث 

، واآلراء األف ووار ويوورض ال بوورات، تبووادحإلووى  ةً واالسووتفادة منيووا، إضوواف
ةووة التووأطتر،  مووا أنيووا ربمووا تسووايد الطووبلب حتووث توودفع نحووو ز ووادة يمم

  يمى معالتة المشاكل والقضاةا التي تواتيي  .   
% ماجســــــتير، 91.67% ليســــــانس، 100)  نسووووووبتو مووووووا اتفووووووق -3

مووال أفووراد العتنووة مووال  ووبلح التوودوح السووابق يمووى % دكتــورا  ( 88.88
ضوورورة وتووود بووورام  تدر بةووة موووال أتوول تأىتوول الطمبوووة وا يوودادى  إلتوووراء 

        ة تووووزء ةووووبوووورام  التدر بالبحوووووث العممةووووة بصووووورتيا الصووووحةحة، فإيووووداد ال
ال تتتزأ موال يممةوة التعموة  وتوزء م ّمول ليوا حتوى ُتنموي قودرات ومعوارف 

 .الطالب البحثةة، و ت  صقميا بالميارات البلزمة
وضح  ( 5)  رقم لجدو

ُ
واجه التي املعوقات أهم ي

ُ
 الطالب  ت

 البحث كتابة مرحلة يف
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 دارستها المراد بالموضوعات قوائم القسم حددي    ب عدال

 التقييم

 المئوية النسبة التكرار

 دكتورا  ماجستير ليسانس دكتورا  ماجستير ليسانس

  22.22  8.33  50 2 1 5 نعم
 77.77  91.67  50 7 11 5 ال

  %100 %100 %100 9 12 10 المجموع

 هو ما ك  عمى إطالعك من د  يح بالقسم ميةالعم والمنتديات الممتقيات قمة عدلب  ا
 التخصص في جديد

 المئوية النسبة التكرار التقييم

 دكتورا  ماجستير ليسانس دكتورا  ماجستير ليسانس

  88.88  91.67  100 8 11 10 نعم

  11.11  8.33 ـــــــــــــــــــ 1 1 ــــــــــــــــ ال

  %100 %100 %100 9 12 10 المجموع

 العممية البحوث إلجراء تأهي ال أج  من تدر بية برامج وجود إلى الحاجة  عدب  ال

 المئوية النسبة التكرار التقييم

 دكتورا  ماجستير ليسانس دكتورا  ماجستير ليسانس

 88.88  91.67  100 8 11 10 نعم

 11.11  8.33 ــــــــــــــــــ 1 1 ـــــــــــــــــ ال

  %100 %100 %100 9 12 10 المجموع

 التحمي  إلى الحاجة دون  المعمومات سرد عمى البحث كتابة في االعتماد يتم  عدب  ال
 واالستنتاج

 المئوية النسبة التكرار التقييم

 دكتورا  ماجستير ليسانس دكتورا  ماجستير ليسانس

  33.33  16.67  30 3 2 3 نعم

  66.66  83.33  70 6 10 7 ال

  %100 %100 %100 9 12 10 عالمجمو 

 يتم استخدام تقنية المعمومات ) االنترنت ( في التواص  مع األستاذ المشرف عدب  ال

 التقييم
 النسبة المئوية التكرار

 دكتوراه ماجستير ليسانس دكتوراه ماجستير ليسانس

 44.44 %66.67 %31 4 8 3 نعم

 55.55 %33.33 %71 5 4 7 ال

 %111 %111 %111 9 12 11 المجموع

 األولى الجامعية المرحمة في درستها التي المقررات من استفادة هناك الب عد

 التقييم
 

 المئوية النسبة التكرار

 دكتورا  ماجستير ليسانس دكتورا  ماجستير سليسان

  77.77  91.67  100 7 11 10 نعم
  22.22  8.33 ووووووووووووووووووووو 2 1 ــــــــــــــــــ ال

  %100 %100  %100 8 12 10 المجموع

 االجتماع عمم مقررات في والميداني النظري  الجانب بين فجوة توجد عدب  ال

 لنسبة المئويةا التكرار التقييم

 ا دكتور  ماجستير ليسانس دكتورا  ماجستير ليسانس

 %66.66 %83.33 %91 6 10 9 نعم

 %33.33 %16.67 %11 3 2 1 ال

 %100 %100 %100 9 12 10 المجموع
 العممي البحث متطمبات عن منفصمة ىاألول الجامعية الدراسة متطمبات عدب  ال

 الطالب لدى البحثية المهارات وتأسيس

 المئوية النسبة التكرار التقييم

 دكتورا  ماجستير ليسانس دكتورا  ماجستير ليسانس

  77.77 %66.62 % 40 7 8 4 نعم

  22.22 %33333 % 60 2 4 6 ال

  %100 %100 %100 9 12 10 المجموع

 واألطار   الرسائ  خطط مناقشات حضور في اهتمام قمة هناك عدب  لا

 المئوية النسبة التكرار التقييم

 دكتورا  ماجستير ليسانس دكتورا  ماجستير ليسانس

  88.88 91.67 % 80 8 11 8 نعم

  11.11 8.33 % 20 1 1 2 ال

  %100 %100 %100 9 12 10 لمجموعا

 الحديثة بالمراجع المستمر دالتزو  إلى الجامعية المكتبة افتقار الب عد

 المئوية النسبة التكرار التقييم

 دكتورا  ماجستير ليسانس دكتورا  ماجستير ليسانس

 %100  %100 % 90 9 12 9 نعم

 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ % 10 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 1 ال

  %100 %100 %100 9 12 10 المجموع

% 83.33% ليســـــانس، 70) أال  (5) رقووووو  التووووودوحتبوووووّتال موووووال  -4
أفراد العتنة أّكدوا بأني  ال ةعتمدوال  مال % دكتورا  (66.66ماجستير، 

في  تابة بحوثي  يمى سرد المعمومات فحسب، بل ةعتمدوال أةضوًا يموى 
ل واالسووووتنتاج، بالتووووالي فووووأال الطالووووب فووووي مرحمووووة إيووووداد مشووووروع التحمتوووو

الت ورج، و ووذلك فووي مرحمتووي الماتسووتتر والود توراه فووي حاتووة إلووى بوورام  
تدر بةة حوح  ةفةة االستقصاء والتحمتل واالستنتاج، والقدرة يمى التعامل 

 . مع النظر ات االتتمايةة، و ذلك كلةات  تابة المراتع والمصادر
% ليســـــــــانس، 70) ح التووووووووودوح السوووووووووابق تبوووووووووتال أال موووووووووال  وووووووووبل -5

مال أفوراد العتنوة ةسوت دموال  %دكتورا  ( 55.55%ماجستير، 33.33
تقنةووة المعمومووات ) االنترنووت ( فووي التواصوول مووع األسووتاذ المشوورف، فيووي 
تعمووول يموووى تقوةوووة العبلقوووات بوووتال المشووورف والطالوووب و اصوووًة فوووي حالوووة 

الظروف األمنةوة  تعذر حضور الطالب ش صةًا، وبش ل  اص في ظل
غتر مستقرة في المتتمع المتبي،  ما اتفق أفراد العتنة يموى أال المناقشوة 

سثر بشووو ل  بتووور فوووي تكوووو ال وتوووأطتر الطالوووب تُوووالمسوووتمرة موووع المشووورف 
 . وتحستال الميارات البحثةة لدةو
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%ماجســـــــتير، 91.67% ليســـــــانس، 100)  توتسّ ووووووود موووووووا نسوووووووب -6
ى اسوووتفادتي  موووال المقوووررات موووال أفوووراد العتنوووة مووود % دكتـــورا  (77.77

الدراسةة التي درسوىا في المرحمة التامعةة األولى، األمور الوذي تونع س 
يمى بناوي  وتكو ني  العممي والمعرفي واألدوار المستقبمةة المنتظرة موني  

 في البحث ودراسة وتش ةص العدتد مال القضاةا بأسموب يممي .
% 83.33، % ليســــانس90) أال  (5) رقوووو تتضووووح مووووال التوووودوح  -7

مووال أفووراد العتنووة أّكوودوا يمووى أال ىنوواك  % دكتــورا  (66.66ماجســتير، 
فتوووة بووتال التانووب النظووري والمتووداني فووي مقووررات يموو  االتتموواع، وىووذا 
تتنوووافى موووع إتابوووات أفوووراد العتنوووة فوووي السوووساح السوووابق، فوووي  ووووال ىنووواك 
اسووووتفادة مووووال المقووووررات الدراسووووةة التووووي درسوووووىا فووووي المرحمووووة التامعةووووة 

ا تووودح يموووى أال المقوووررات الدراسوووةة بالقسووو  غتووور قوووادرة يموووى مووو، مىولوواأل
تزو د الطالوب فوي م تموو المسوتوةات الدراسوةة بموا ةحتاتوو موال معوارف 
وميارات متنوية لتودية  التانوب النظوري لمت صوص، واتفوق أفوراد العتنوة 
يمى أني  بحاتة إلى معرفة الميارات الفنةوة لمبحوث والتوي موال شوأنيا أال 

وتز ود  ،انب النظري وت مق الدتنامة ةة العممةوة لموضووع البحوثتدي  الت
مال إدراك وفي  الطالب لمظاىرة التي تدرسويا وأبعادىوا وأثارىوا فوي الواقوع 

عووواش، حتوووث تووورى أفوووراد العتنوووة أال الموووواد الدراسوووةة تتسووو  مُ المتتمعوووي ال
بالتقمتدةة في موضوياتيا، وىذا قد ُةسي  في  موق حالوة الرتابوة والتموود 

ي البحووث وُ ووسثر يمووى تووودة الم رتووات البحثةووة يمووى مسووتوى الدراسووة فوو
 التامعةة األولى أو مرحمة الدراسات العمةا .  

% ليســـــــــــــانس، 80) تتضوووووووووووووح موووووووووووووال التووووووووووووودوح السوووووووووووووابق أال   -8
موال أفوراد العتنوة أّكودوا يموى  % دكتورا  (88.88%ماجستير، 91.67

ه و ووووذلك قموووة اىتموووامي  بحضوووور مناقشووووات  طووو  الماتسوووتتر والووود تورا 
مشووار ع الت وورج، بووالرغ  مووال أال المشووار ة فووي حضووور مناقشووات  طوو  
الرسوووووواول واألطووووووار ح ذات أىمةووووووة فّعالووووووة وموصووووووولة بإنتوووووواز بحوووووووثي  

و موق ثقافوة بحثةوة لودى الطالوب، حتوث تتعورف الطالوب ينوود  ،المسوتقبمةة
حضوره ىذه المناقشات يمى أمور تتبلفى فتيا األ طاء، و درك مسوتوى 

إلووى أال موووا تووت   وووبلح ىووذه المناقشوووات سووة وال  فتووول بوووأال  ةً بحثووو إضووواف
 تتكوال لدى الطالب تراك  معرفي حوح ما ستنتزه في بحثو مستقببًل .

 إلوى التامعةوة الم تبوة افتقار يمى %100اتفق أفراد العتنة بنسبة  -9
، وىوذا ُةعود أحود يواووق البحوث العمموي، لحدتثةا بالمراتع المستمرّود التز 

تب والدور ات العممةة و اصًة الحدتثوة منيوا موال المرتكوزات حتث ُتعد الك
األولةة لمبحث العممي، األمر الذي ةحوح دوال إنتازى  ألبحواثي  العممةوة 
وز ووادة التحصووتل المعرفووي، وأّكوود أفووراد العتنووة يمووى ضوورورة ربوو  الم تبووة 

 التامعةة بالم تبة اإللكترونةة . 
راف األكــاديمي مــن وجهــة أهــم المشــكالت التــي ت واجــه عمميــة اإلشــ -

 نظر أعضاء هيئة التدر س :
 متمويوة موال المشواكلإلى  ّصلتحمتل بةانات الدراسة ت  التو  بلح مال  

 أىميا ما تمي : 

 . اإلتراءات اإلدار ة المعقدة دا ل لتنة الدراسات العمةا -1
ةغمب  والتيمزاتةة العمل في إدارة الدراسات العمةا، و اصة بالقس   -2

 .  طابع المحاباةيمتيا 
يد  توّفر م اال لؤلستاذ المشرف ةستقبل فةو الطوبلب الوذتال ةشورف  -3

 . يمتي 
ضووعو أو انعوودا  االيتموواد يمووى وسوواول التقنةووة الحدتثووة  اسووت دا   -4

 . وغتره يالبر د اإللكترون
ر المصوووادر والمراتوووع العممةوووة و اصوووًة الحدتثوووة منيوووا فوووي فّ يووود  توووو  -5

 .  م تبات التامعة
 . يد  التزا  الطالب بالمبلحظات التي تقد  لو مال قبل المشرف -6
 . يد  التزا  الطبلب بالموايتد -7
 . ضعو اإليداد العممي لمطبلب -8
يمووووى الوووورغ  مووووال  وأساسووووةاتو يوووود  معرفووووة الطالووووب بمنوووواى  البحووووث -9

 .ى دراستو ليا  بلح المرحمة التامعةة األول
نظــر  وجهــة مــنحــث العممــي عمميــة الب ت واجــه التــي المشــكالت أهــم -

 الجامعيـة مرحمـةال فـيقد أنجـزوا مشـار ع التخـرج سواء أكانوا  الطالب
أم فــي مرحمــة إعــداد رســائ  الماجســتير، أم فــي مرحمــة إعــداد  ،ىاألولـ

 أطار   الدكتورا  :
 إلووى متمويووة مووال المشووواكل لّصووومووال تحمتوول بةانووات الدراسووة تووو  التو   

 أىميا ما تمي : 
 التووي ت ووصو الحدتثووة منيووا  ةً مراتووع  والوودور ات و اصوور الفّ قمووة تووو  -1

 موضوع البحث .
 قمة الوقت إلنتاز مشروع الت رج . ) طمبة مشار ع الت رج (  -2
ةفتقوووور القسوووو  لوتووووود م تبووووة تتوووووفر فتيووووا دراسووووات سووووابقة . ) طمبووووة  -3

 مشار ع الت رج ( .
لطالب واتو اتُ قمة االىتما  مال قبل األستاذ المشرف و اصة يندما  -4

 ) طمبة مشار ع الت رج (  .صعوبة في موضوع بحثو
صوووعوبة التواصووول موووع المشووورف النشوووغالو بميوووا  أ ووورى . ) طمبوووة  -5

 مشار ع الت رج ( 
           يوود  وتووود أسووالتب مسووايدة إليووداد المشووروع مثوول التقنةووة الحدتثووة  -6

 ) اإلنترنت( .
و يموووى دراةوووة الشووورو  التعتتز وووة موووال قبووول المشووورف بوووالرغ  موووال أنووو -7

باإلضووووافة إلووووى يوووود  وتووووود دراسووووات حدتثووووة حوووووح  ،باألوضوووواع الراىنووووة
 ( طمبة مشار ع الت رج موضوع الدراسة. )

 تكرار البحوث وااليتماد يمى الطرال التقمتدةة في البحث .   -8
صووعوبة الحصوووح يمووى البةانووات والمعمومووات مووال قبوول يتنووة البحووث  -9

 البحث. ) طمبة الماتستتر(  األمر الذي تترتب يمةو تأ ر إنياء
 ال الباحث مال تمع المعمومات . ّ األوضاع األمنةة تحوح دوال تم -10
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يووود  تعووواوال المسسسوووات موووع الباحوووث فوووي إيطووواء البةانوووات التوووي  -11
ت ووص يتنووة البحووث بووالرغ  مووال السوور ة التامووة مووال الباحووث واسووتعماليا 

 ألغراض البحث العممي . ) طمبة الماتستتر( 
لمواصبلت تحوح دوال وصوح الباحث إلى األماكال التي صعوبة ا -12

 تتطمبيا البحث .
الم تبووات الموتووودة تفتقوور إلووى ال وودمات الفنةووة  التصووو ر وتقنةووة  -13

 االنترنت .
قمة است دا  التقنةة الحدتثة ) االنترنت ( في التواصل مع األسوتاذ  -14

 ) طمبة الد توراه(  المشرف.
 د في إتما  اإلتراءات ال اصة بالطالب .قّ الروتتال اإلداري المع -15
صعوبات مادةة ب صوص تكالتو طباية البحث وشراء وتصو ر  -16

 المراتع المتعمقة بموضوع البحث .
أهم التوصيات لتحسين عممية اإلشراف من وجهة نظر بعـض  -
وا انواطمبة سواء أكـال مشـار ع التخـرج، أم فـي مرحمـة إعـداد  أعـد 

    في مرحمة إعداد أطار   الدكتورا  : رسائ  الماجستير، أم
إلووى متمويووة مووال التوصووةات  لّصووومووال تحمتوول بةانووات الدراسووة توو  التو   

 أىميا ما تمي : 
 توفتر المراتع والدور ات و اصة الحدتثة منيا.  -1
دا ووووول القسووووو  حتوووووى ةسووووويل يموووووى الطالوووووب  ضووووورورة إنشووووواء م تبوووووة -2

             تووووووفتر الوقوووووتالحصووووووح يموووووى المراتوووووع ال اصوووووة بموضووووووع دراسوووووتو ول
  . والتيد

 . )طمبة مشار ع الت رج( ت صةص قاية لمقاء المشرفتال بالطمبة -3
والظوواىر الراىنوة لتوت  البحوث فتيووا.  الموضووياتإيوداد قوواو  تحووي  -4

 )طمبة مشار ع الت رج(
الحاتووة إلووى تقسووة  الميووا  بووتال األسوواتذة بحتووث ةسوويل يمووى الطالووب  -5

 . )طمبة مشار ع الت رج(   فالتواصل مع المشر 
 متابعة  ل ما ىو تدتد في الت صص . -6
اسووت دا  أسووالتب التقنةووة الحدتثووة ) االنترنووت ( فووي الحصوووح يمووى  -7

 المعمومات . 
.  عوواشمُ ضوورورة ا تةووار مواضووةع ليووا يبلقووة بووالواقع المتتمعووي ال -8 

 )طمبة مشار ع الت رج(
راتوووع ذات العبلقوووة بموضووووع األمانوووة العممةوووة فوووي االقتبووواس موووال الم -9

 البحث. ) طمبة الماتستتر(
تنبغي يمى المشرف أال ُتوضح لمباحث ال طة التي ستتناوليا في  -10

إيووووووداد البحووووووث مووووووال تقسووووووة  الفصوووووووح والمباحووووووث والعنوووووواو ال الدا مةووووووة 
 والمصطمحات المتعمقة بالبحث .  

 توضةح بعض األف ار لمطالب حتى ةسيل يمةو إنتاز بحثو . -11

دة مووال قبوول المسسسووات ذات ّقووتوووفتر المعمومووات دوال إتووراءات مع -12
 العبلقة بموضوع البحث .

حسب  ا تةار ذوي ال برة والت صص مال المشرفتال لئلشراف  بلً  -13
 . ) طمبة الماتستتر( ت صصو

تتوووب مرايووواة أال البحوووث العمموووي ىوووو أمانوووة يممةوووة ولوووةس متووواح  -14
الرقووي لتطووو ر المتتمووع. ) طمبووة والوودفع بووو إلووى  ،لمصووراع والنقوواش الحوواد

 (ماتستتر 
الحرص يمى أال ة وال أمناء الم تبوات لودتي  ال بورة الكافةوة حووح  -15

المصووادر والمراتووع الموتووودة دا وول الم تبووة لتوووفتر الوقووت والتيوود يمووى 
 ) طمبة الد توراه( الباحث.

 . إلزا  المشرف بعدد محدود مال الطمبة -16
 . ) طمبة الد توراه( البحث تمايةة تتب أال تكوال مناقشة  طة -17
) طمبوووة  . أال ُةحضووور الطالوووب ثوووبلث رسووواول تز ةوووة وتووودرج بممفوووو -18

 الد توراه( 
 . ) طمبة الد توراه( تمدتد فترة فتح الم تبات التامعةة -19
ا تةووووار منوووواقش  ووووارتي لحضووووور مناقشووووة  طووووة البحووووث إلثووووراء  -20

 . ) طمبة الد توراه( ال طة
إلكترونةوووووة تسووووويل يموووووى الباحوووووث الحصووووووح يموووووى إنشووووواء م تبوووووة  -21

 ) طمبة الد توراه(  . المعمومات التي ت ص موضوع دراستو
أهـــم التوصـــيات لتحســـين عمميـــة اإلشـــراف مـــن وجهـــة نظـــر  -

 أعضاء هيئة التدر س :
متمويوووة موووال التوصوووةات إلووى  لّصوووومووال تحمتووول بةانوووات الدراسووة تووو  التو 

 أىميا ما تمي : 
 .  دراسات العمةا بالقس  بش ل دوري إيادة تش تل لتنة ال -1
االىتمووا  بتطووو ر برنووام  القسوو  فووي الدراسووات العمةووا  تنظووة  حمقووات  -2

 . النقاش والقراءات
 . توفتر م اتب لؤلساتذة المشرفتال يمى الطمبة -3
تم وتال أيضوواء ىتووة التوودر س موال الحضووور والمشوار ة فووي النوودوات  -4

 . لتبةا و ارتيا والمستمرات العممةة التي ُتعقد دا ل
 .  رب  أواصر التعاوال بتال التامعات الدا مةة وال ارتةة  -5
 . يممةة اإلشراف والمتابعة االستفادة مال أىل ال برة والكفاءة في -6
دفع الم افآت المالةة المقررة لممشرف وأيضواء لتنوة المناقشوة حواح  -7

 .  االنتياء مال المناقشة
 . لبةاناتتوفتر وساول حدتثة لمعالتة ا -8
توفتر م تبة يممةة مت صصة تحوي يمى مراتع حدتثة، باإلضافة  -9

إلووووى ضوووورورة وتووووود م تبووووة إلكترونةووووة تحتوووووي يمووووى الكتووووب واألبحوووواث 
 والدراسات حتى ةستطةع الطالب االستعانة بيا .

 . توفتر الوساول التعمةمةة مثل شاشات العرض -10
 . حساب التامعةطباية الرساول واألطار ح المتمتزة يمى  -11
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تحدتوووود برنووووام  زمنوووووي لبرنووووام  الدراسووووات العمةوووووا تتضوووومال الفتووووورة  -12
         المحوووووددة لتقووووودة   طوووووة البحوووووث، وتحدتووووود مووووودة إلنتووووواز البحوووووث بحتوووووث 

 ال تتتاوز الطالب ىذه المدة المقررة .
 يممةة المتابعة الدور ة لمطبلب . -13
 . ثل توفتر االنترنتتوفتر وساول التقنةة الحدتثة دا ل القس ، م -14
 .  وضع ضواب  ومعاتتر في ا تةار طبلب الدراسات العمةا -15
 ة :ــــــــــــــاتمـــالخ -
المشوووو بلت التووووي توووو  ذ رىووووا ىووووي   وووول إال القوووووح بشوووو ل يووووا  ُةم ووووال   

الوبعض؛ وىوي موال أسوباب  بعضويا يوال منفصمة وغتر مش بلت متدا مة
تتمواع،  موا أال ذلوك تودفعنا يد  تحقتق التوودة البحثةوة فوي قسو  يمو  اال

  تطو رتطو ر  م الم الةُ ةُ    تو توالذي ت  طرحو سابًقا وىو:  تساسحالاإلتابة يمى إلى 
                              تمووووكتمووووك  تووووودةتووووودة  ضووووماالضووووماال  مووووعمووووعالبحثةووووة فووووي قسوووو  يموووو  االتتموووواع البحثةووووة فووووي قسوووو  يموووو  االتتموووواع   السةاسوووواتالسةاسووووات

  ؟  ؟    البحوثالبحوث
لوبعض تموك  الراىنوة الصوورة مبلموح فوي النظر أمعنا إذا إنناأيتقد وىنا   

وتووود بعووض الممارسووات  سوور ًعا لنووا تتكشووو فالم رتووات البحثةووة فسووو 
مووا تتعمووق منيووا بممارسووات بعووض فةالتتوودة فووي المنظومووة البحثةووة، سووواء 

األسوووواتذة، أو ممارسووووات بعووووض الطووووبلب، أو مووووال تنوووواوح وطوووورح بعووووض 
بعوووض المنيتةوووات البحثةوووة...إل ،  إتبووواعالموضوووويات البحثةوووة، أو موووال 
حوووث المتمتووزة، بالتووالي نمووو الب طةاتيووا فووي وىووذه األرضووةة ىووي التووي تووت 

 انووت ىنوواك حاتووة إلووى إبووراز ىووذه الممارسووات التتوودة لتووت  تأصووتميا فووي 
المنظوموووة البحثةوووة لتحووول محووول الممارسوووات غتووور التتووودة سوووالفة الوووذ ر، 
لتكوال أةًضا نقطة انطبلال لمشوروع بنواء معواتتر  اصوة لمتوودة البحثةوة، 

رغبووًة لمبحوووث  البلزمووةوالسوومات ونقصوود ىنووا بالمعوواتتر ىووي المواصووفات 
تيوووا ز وووادة فعالتسدي بالتوووالي إلوووى تُوووتوووودة بحثةوووة، و  يموووى فوووي الحصووووح

تأصووتل وقوودرتيا يمووى المنافسووة،  مووا أال اليوودف مووال بنوواء المعوواتتر ىووو 
التي  الضعو السعي إلى تصفتر مواطال إلى ةً الممارسات التتدة، إضاف

تتسوو  بيووا بعووض البحوووث فووي قسوو  يموو  االتتموواع، وصووواًل إلووى تحقتووق 
    مووا أال المعوواتتر البحثةووة تووأتي أةًضووا فووي سووةاال ،البحثووي زّتوووالتملتووودة ا
سووواء أكوواال ذلووك يمووى مسووتوى الموضوووع  ""  ضووب  األ بلقةووات البحثةووةضووب  األ بلقةووات البحثةووة  ""

البحثوووي، أ  يموووى مسوووتوى الطالوووب، أ  يموووى مسوووتوى المشووورف، أ  يموووى 
اطمونوووواال تووووأتي فووووي سووووةاال  ووووذلك إلوووو ،  ...مسووووتوى المصووووادر والمراتووووع
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